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ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل تعرف واقع ا�ستخدام معلمي املرحلة الثانوية يف حمافظة
جر�ش لتقنية الإنرتنت ،واجتاهات الطلبة نحوها .تكونت عينة الدرا�سة من ( )120معلم ًا
ومعلمة يدر�سون يف املرحلة الثانوية يف املحافظة نف�سها ،و ( )300طالب وطالبة يدر�سون
يف املرحلة الثانوية يف حمافظة جر�ش ،اختريوا بالطريقة الع�شوائية الطبقية .ولتحقيق
�أهداف الدرا�سة ،اُ�ستخدم املنهج الو�صفي امل�سحي املعتمد على اال�ستبانة التي مت التحقق
من �صدقها وثباتها .ومن �أبرز نتائج الدرا�سة �أن واقع ا�ستخدام معلمي املدار�س احلكومية
طورت �أداة
لتقنية الإنرتنت يف العملية التعليمية كان متو�سطاً ،ولتحقيق هدف الدرا�سة ّ
ومت الت�أكد من دقها وثباتها .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أنه يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية
يف واقع ا�ستخدام معلمي املدار�س احلكومية لتقنية الإنرتنت تعزى ملتغريي اجلن�س
والتخ�ص�ص ،ول�صالح الإناث ومعلمي اللغة الإجنليزية على التوايل ،و�أن اجتاهات الطلبة
نحو االنرتنت كانت متو�سطة ،كما �أ�شارت �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف اجتاهات
الطلبة نحو واقع ا�ستخدام معلميهم لتقنية الإنرتنت تعزى ملتغري فرع الدرا�سة ول�صالح
طلبة العلمي ،وخرجت الدرا�سة مبجموعة من التو�صيات �أبرزها �رضورة دمج الإنرتنت يف
العملية التعليمية.
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Using Internet by Public Secondary School Teachers
in Jaresh Governorate and Students’ Attitudes toward it

Abstract:
The aim of this study is to investigate using the Internet by public
secondary school teachers in Jaresh Governorate and the students’ attitudes
toward it. The sample of the study consisted of (120) public secondary
teachers as well as (300) secondary students from Jerash Governorate and
the random stratified sample procedure was used. To achieve the goal of the
study, the descriptive analysis model was used. The validity and reliability
of the questionnaire were checked. The results of the study showed that the
using of the Internet by public school teachers was moderate. The results
also indicated that there were statistically significant differences in using the
Internet by public school teachers according to gender and specialization
variables in favor of female and English teachers, respectively. On the other
hand, the results indicated that the attitudes of students toward internet were
moderate. Moreover, the results showed there were statistically significant
differences in the attitude of students toward their teachers’ using the Internet
in term of the stream of study variable, in favor of scientific stream. The study
recommended the necessity to integrate the Internet in the teaching and
learning process.
Keywords: Internet, Attitudes

391

واقع استخدام معلمي املرحلة الثانوية في محافظة جرش
لتقنية اإلنترنت واجتاهات الطلبة نحوها

د .يوسف أحمد اجلرايدة

مقدمة:
�أ�صبح العامل اليوم يف ظل التقدم التكنولوجي واالنت�شار الوا�سع ل�شبكة االنرتنت يعي�ش
يف قرية �صغرية ،وهذا حتم على امل�ؤ�س�سات ومنها التعليمية �أن تدخل عامل التكنولوجيا
واالنرتنت ،وتنبهت امل�ؤ�س�سات التعليمية �إىل �رضورة متكني كل من الطالب واملعلم من
املهارات الأ�سا�سية الالزمة لال�ستفادة من �إمكانات الإنرتنت الهائلة واملتنوعة ،ومن �أجل
حتقيق ذلك بفعالية ال بد من الوقوف على اجتاهات املعلمني والطلبة نحو هذه التقنية،
النعكا�س مثل هذه االجتاهات على واقع ا�ستخدامها.
�أ�صبح ا�ستخدام الإنرتنت يف كثري من املدار�س العاملية والعربية �شائعاً� ،إذ يقدم
تعليما يت�سم باجلاذبية مقارنة بالتعليم التقليدي ،فعرب الإنرتنت يح�صل الطلبة على تعليم
تفاعلي ،كما �أنه يقدم تغذية راجعة فورية ،ومن ناحية �أخرى ف�إن نوعية التعليم املقدم
للطلبة من خالل الإنرتنت حتتوي على جمموعة متنوعة من الو�سائط املتعددة جتعل منه
تعليم ًا يحاكي الواقع (عيادات.)2004 ،
�ساهم ظهور الإنرتنت يف حت�سني العملية التعليمية ،وت�سهيل تعلم الطلبة ،وخا�صة
الذين يعي�شون يف مناطق نائية �أو بعيدة ،فظهرت مفاهيم جديدة كالتعليم االلكرتوين،
والتعليم عن بعد ،واجلامعات املفتوحة ،حيث تتيح للطلبة احل�صول على املعرفة يف الوقت
واملكان املنا�سب لهم ،كما �أن الطلبة ذوي االحتياجات اخلا�صة (�سواء �أكانوا موهوبني �أم
�ضعاف يف التح�صيل الأكادميي ) ي�ستطيعون �أن يح�صلوا على املعرفة التي تتنا�سب مع
قدراتهم العقلية ،ومن خ�صائ�ص الإنرتنت كو�سيلة تعليمية �أنه يعد و�سيلة ممتعة مبا يحتويه
من عنا�رص الو�سائط املتعددة �أثناء البحث عن الكتب واملجالت واملراجع ،بالإ�ضافة �إىل
�أنه ي�ؤدي دوراً مهم ًا يف تطوير املعلم مهني ًا و�أكادميياً ،ويقدم معلومات وخربات متنوعة
تتنا�سب مع خ�صائ�ص الأفراد والفروق الفردية ،وميتاز التعلم املقدم من خالل �شبكة
الإنرتنت باجلودة كونه تعلم ًا ذا معنى وكونه يقدم فر�ص ًا للتعلم الذاتي ،والتحرر من عامل
الوقت والزمن فيمكن احل�صول على املعلومات يف املكان والزمان اللذين ينا�سبان املتعلم
( �سعادة و�رسطاوي.)2003 ،
ومن فوائد الإنرتنت يف العملية التعليمية �أنه ي�ساعد يف احل�صول على املعلومات
املتعلقة ب�إ�سرتاتيجيات وطرق التدري�س احلديثة ،كما ميكن اال�ستفادة من ملخ�صات ر�سائل
املاج�ستري والدكتوراه يف تطوير املناهج ،بالإ�ضافة �إىل املواقع املتخ�ص�صة بالدرا�سات
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املحكمة مثل ( )Eric & Ebscoالتي تعمل على �إثراء عنا�رص العملية الرتبوية باملعرفة
اجلديدة (�سعادة و�رسطاوي.)2003 ،
�إن ا�ستخدام االنرتنت ي�ؤثر ب�شكل كبري يف حت�سني العملية التعلمية التعليمية ،وزيادة
دافعية الطلبة و�إقبالهم على التعلم ،بالإ�ضافة للت�أثري االيجابي على التح�صيل الأكادميي،
فكثري من الدرا�سات ال�سابقة �أ�شارت �إىل �أن ا�ستخدام االنرتنت يف التعليم مقارنة بالتعليم
التقليدي كان له ت�أثري ايجابي على التح�صيل الأكادميي للطلبة (�شديفات 2007 ،؛ �شديفات و
ار�شيد .)2007،وبالتايل ا�ستخدامات املعلمني لالنرتنت للأغرا�ض الأكادميية يطور العملية
التعليمية ب�شكل مبا�رش ،غري �أن الأدب الرتبوي ي�شري اىل تدين ا�ستخدام االنرتنت يف التعليم
(خري�شة )2011،من جهة ،و�أن ا�ستخدامات املدر�سني لالنرتنت كانت للتوا�صل االجتماعي
والت�سلية من جهة �أخرى (م�شاعلة و�آخرون .) 2010،ونظراً الهتمام وزارة الرتبية والتعليم
بحو�سبة املناهج الدرا�سية عامة ،ومناهج (اللغة االجنليزية ،والريا�ضيات ،واللغة العربية)
خا�صة ،جاءت �أهمية هذه الدرا�سة للتعرف �إىل الواقع احلقيقي ال�ستخدام تقنية االنرتنت
من قبل معلمي ( اللغة االجنليزية ،والريا�ضيات ،واللغة العربية) يف حمافظة جر�ش ،والذي
�سي�ؤثر ب�شكل كبري على جناح العملية التعليمية التعلمية.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
�أ�صبح التعليم احلديث يت�أثر ب�شكل مبا�رش بتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت التي
يعد الإنرتنت جزءاً من هذه املنظومة ،ومن جهة �أخرى ف�إن ا�ستخدامات الإنرتنت من قبل
املعلمني متعددة ،حيث ت�شري التقارير �أن (  ) %99من املدار�س احلكومية الأردنية متتلك
على الأقل جهاز حا�سوب �أو حا�سوبا حمموالً ،كما �أن (  ) %96من هذه املدار�س ت�ستخدم
موقع التعليم االلكرتوين ( ،)EduWaveبالإ�ضافة �إىل �أن (  ) %86من هذه املدار�س لديها
ا�شرتاكات انرتنت ( �شتات و�آخرون،)2012 ،
يت�ضح مما �سبق �أن وزارة الرتبية والتعليم وفرت �أجهزة احلا�سوب وا�شرتاكات االنرتنت،
وهي بال �شك مكلفة مادياً ،و ذلك من �أجل تفعيل ا�ستخدامات االنرتنت يف العملية التعليمية.
ومن هنا جاءت م�شكلة الدرا�سة للوقوف على الواقع احلقيقي ال�ستخدامات معلمي املدار�س
احلكومية يف حمافظة جر�ش للإنرتنت (هل هي لغايات التعليم �أم لغايات �أخرى؟)،
واجتاهات طلبتهم نحو هذه اال�ستخدامات ،لذا جاءت هذه الدرا�سة للإجابة عن الأ�سئلة

الآتية:

● ●ال�س�ؤال الأول :ما واقع ا�ستخدام معلمي املرحلة الثانوية لتقنية الإنرتنت يف
حمافظة جر�ش؟
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● ●ال�س�ؤال الثاين :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()0.05≤α
يف واقع ا�ستخدام معلمي املرحلة الثانوية لتقنية الإنرتنت يف حمافظة جر�ش تعزى ملتغري
اجلن�س؟
● ●ال�س�ؤال الثالث :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()0.05≤α
يف واقع ا�ستخدام معلمي املرحلة الثانوية لتقنية الإنرتنت يف حمافظة جر�ش تعزى ملتغري
التخ�ص�ص ؟
● ●ال�س�ؤال الرابع :ما اجتاهات طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظة جر�ش نحو واقع
ا�ستخدام معلميهم لتقنية الإنرتنت ؟
● ●ال�س�ؤال اخلام�س :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )0.05≤αيف اجتاهات طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظة جر�ش نحو واقع ا�ستخدام
معلميهم لتقنية الإنرتنت تعزى ملتغري فرع الدرا�سة (علمي� ،أدبي)؟

أهدف الدراسة:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل:
 التعرف �إىل واقع ا�ستخدام معلمي املرحلة الثانوية يف حمافظة جر�ش لتقنية
الإنرتنت.
 التعرف �إىل اجتاهات طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظة جر�ش نحو واقع ا�ستخدام
املعلمني لتقنية الإنرتنت.

أهمية الدراسة:
♦ ♦التعرف على الواقع الفعلي ال�ستخدام تقنية الإنرتنت من قبل معلمي املرحلة
الثانوية حمافظة جر�ش.
♦

♦التعرف على اجتاهات الطلبة نحو واقع ا�ستخدام املعلمني لتقنية الإنرتنت.

♦ ♦الإ�سهام يف تطوير ا�ستخدام الإنرتنت للأغرا�ض الرتبوية والعمل على دمج الإنرتنت
يف العملية التعلمية التعليمية.
♦ ♦لفت نظر �صانعي القرار لأهمية اجتاهات الطلبة نحو الإنرتنت وانعكا�سها على
ممار�ستهم الفعلية لهذه التقنية �أي ربط النظرية بالتطبيق.
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حدود الدراسة:
اقت�رصت الدرا�سة على احلدود الآتية:
1 .1معلمو اللغة الإجنليزية ،والريا�ضيات ،واللغة العربية الذين يدر�سون يف املدار�س

الثانوية احلكومية يف حمافظة جر�ش.
2 .2اقت�رصت الدرا�سة على حمافظة جر�ش يف الأردن.
3 .3اقت�رصت الدرا�سة على الف�صل الدرا�سي الأول للعام الدرا�سي .2014/2013
4 .4اقت�رصت الدرا�سة على عينة من طلبة ال�صفوف الأول والثاين ثانوي بفرعيهم
العلمي والأدبي.

تعريفات مصطلحات الدراسة:
◄◄واقع ا�ستخدام الإنرتنت :يعرف يف هذه الدرا�سة على �أنه اال�ستخدام احلقيقي
لتقنية االنرتنت ،وي�أتي هذا اال�ستخدام �ضمن ثالثة جماالت هي :اال�ستخدام للأغرا�ض
التعليمية الأمر الذي يح�سن العملية التعليمية ،ويعمل على اثرائها ،واال�ستخدام من �أجل
النمو مهني ًا الأمر الذي ي�ساعد املعلم على مواكبة كل ما هو جديد فيما يتعلق بطرق التدري�س
وا�سرتاتيجياته والتعامل مع الطلبة وغريها ،واال�ستخدام من �أجل التوا�صل االجتماعي
بني املعلمني �أنف�سهم �أو بني املعلمني والطلبة� ،أو بني املعلمني والإدارة املدر�سية ،الأمر
الذي ي�ساعد على حت�سني العالقات بني �أطراف العملية التعليمية من جهة وتبادل اخلربات
واملعلومات من جهة �أخرى.
◄◄االجتاهات نحو االنرتنت :يعرف يف هذه الدرا�سة على �أنه انطباعات الطلبة نحو
اال�ستخدامات احلقيقية لتقنية االنرتنت من قبل معلميهم ،وتتكون هذه االنطباعات نتيجة
ا�ستخدامات االنرتنت يف الغرفة ال�صفية من قبل املعلمني� ،أو من خالل الواجبات التي
تعطى للطلبة ،والتي حتتاج �إىل الرجوع لل�شبكة العنكبوتية.

اإلطار النظري:
الإنرتنت عبارة عن �شبكة �ضخمة تتكون من عدد كبري من �شبكات احلا�سوب املنت�رشة
يف �أنحاء العامل املرتبطة بع�ضها ببع�ض عن طريق خطوط الهاتف �أو عن طريق الأقمار
ال�صناعية بحيث ميكن امل�شاركة يف املعلومات بني امل�ستخدمني عن طريق بروتوكول موحد
ي�سمى بروتوكول ترا�سل االنرتنت ( الربيعي و�آخرون ،)2003 ،وهذه ال�شبكة �أتاحت الفر�صة
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للباحثني للو�صول �إىل م�صادر املعلومات ب�سهولة وي�رس� ،سواء �أكانت كتب ًا �أم جمالت �أم
مكتبات وب�شكل االلكرتوين ( ،)e-book, e-journal and e-libraryكما �أن هذه ال�شبكة
�ساعدت على تبادل املعلومات بني الباحثني ،واالطالع على كل ما هو جديد يف جمال
التخ�ص�ص ( هم�رشي وبوعزة .)2000 ،و ي�ضيف (الل )2002 ،مزايا عدة لالنرتنت يف هذا
املجال منها :م�صادر املعلومات على ال�شبكة العنكبوتية متوافرة ب�شكل هائل ،وي�ساعد على
�إثراء احل�صيلة الثقافية للمتعلم ،ويعمل على �سد النق�ص الذي تعاين منه املناهج ،وي�سهم يف
احل�صول على املعلومة ب�رسعة ،بالإ�ضافة �إىل توفري عن�رصي الإثارة والت�شويق.
لقد ظهر الإنرتنت يف عام  1969يف �أثناء احلرب الباردة ،وكانت ا�ستخداماته
للأغرا�ض الع�سكرية ومع التطور واالنت�شار ال�رسيع للإنرتنت ،ا�ستخدم يف جماالت احلياة
جميعها ،ومنها املجال التعليمي ،ومن الأمور التي �شجعت الرتبويني على ا�ستخدام الإنرتنت
يف التعليم� ،أن الإنرتنت مثال حقيقي للح�صول على املعلومات واملعرفة من جميع �أنحاء
العامل ،كما �أنه �سهل عملية االت�صال بالعامل ب�رسعة كبرية وتكلفة قليلة ،كما �أنه يعد مبثابة
مكتبة كبرية تتوافر فيها جميع الكتب واملقاالت والربامج التعليمية ( عبد ال�سميع.) 1999 ،
يعد الإنرتنت و�سيلة مهمة يف عملية االت�صال والتوا�صل االجتماعي ،كما �أنه ي�سهل
توا�صل الطلبة مع بع�ضهم بع�ض ًا ومع معلميهم ،ومن �أهم تطبيقات الإنرتنت التي جعلت
عملية االت�صال �سهلة ومتاحة هي الربيد االلكرتوين ( ،)emailومن التطبيقات الرتبوية
للإنرتنت يف هذا املجال ما ذكره ا�ستيتية و�رسحان ( :)2007ا�ستخدام الربيد االلكرتوين
كو�سيط بني املعلم والطالب ،وذلك ب�إر�سال الر�سائل للطلبة والواجبات املنزلية ،حيث يقوم
املعلم بت�صليح الواجبات و�إر�سالها للطالب ،وبذلك يوفر الوقت واجلهد ،كما �أنه و�سيلة
ات�صال باملتخ�ص�صني يف خمتلف �أنحاء العامل ،واال�ستفادة من �أبحاثهم وخرباتهم يف �شتى
املجاالت ،وو�سيلة ات�صال بني املعلمني و الإدارة املدر�سية.
ومن �أهم مربرات ا�ستخدام الربيد الإ لكرتوين يف التعليم هي � :رسعة و�صول
الر�سالة ،والتكلفة املادية املنخف�ضة لإر�سال الر�سالة و ا�ستقبالها ،وال يوجد و�سيط
بني املر�سل وامل�ستقبل ،و �إمكانية �إر�سال الر�سالة الواحدة لأكرث من جهة ،و �إمكانية
ح�صول امل�ستقبل على الر�سالة يف الوقت والزمان اللذين ينا�سبانه ،وا لإر�سال
واال�ستقبال يف مدة زمنية ق�صرية ،و�إمكانية ربط ملفات �إ�ضافية بالربيد االلكرتوين
مثل (.)multimedia, powerpoint
�ساعد الإنرتنت على فتح �آفاق تعليمية متنوعة �شجعت املعلمني واملتعلمني لال�ستفادة
من الكم الهائل من املعلومات ،حيث �أ�صبحت الكتب الإلكرتونية متوافرة ،واملكتبات
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الإلكرتونية ،واملجالت الإلكرتونية ،الأمر الذي �ساعد املعلمني يف تطوير �إ�سرتاتيجياتهم
التدري�سية  ،و�إثراء مناهجهم من خالل االطالع على التجارب العاملية ،ومكّن الطلبة من
التعرف �إىل طرق متنوعة يف احل�صول على املعلومات و املراجع التي تعينهم يف �إجناز
واجباتهم .وتتمثل ا�ستخدامات الإنرتنت يف املجال الرتبوي يف الإطالع على جتارب
الآخرين من خالل التوا�صل معهم ،كما �أنه ي�ساعد يف احل�صول على برامج تعليمية ذات
طبيعة متنوعة ت�ساعد على جذب انتباه الطلبة ،وت�ساعد على �إقامة جمموعات طالبية تتبادل
املعرفة واخلربات عن طريق الربيد الإلكرتوين وو�سائل االت�صال االجتماعي ،بالإ�ضافة �إىل
�إمكانية اال�شرتاك يف الدوريات واملجالت واملكتبات الإلكرتونية واال�ستفادة من �إمكانيتها
الهائلة (جرج�س.)1999 ،
ومن الأ�سباب الرئي�سة ال�ستخدام االنرتنت يف التعليم (ال�صبيحي� :)2001،أن االنرتنت
مثال واقعي للقدرة على احل�صول على املعلومات من خمتلف �أنحاء العامل ،وي�ساعد على
التعلم التعاوين لدى الطالب لأنهم �سيعملون �ضمن جمموعات حلل الواجبات ،وي�ساعد على
االت�صال بالعامل ب�أ�رسع وقت و�أقل تكلفة.
وفيما يتعلق مبجاالت ا�ستخدام االنرتنت يف التعليم ،فقد �أ�شار (عيادات� )2004،إىل
جماالت عدة منها :ي�ساعد االنرتنت على توفري طرق كثرية يف التدري�س حيث يع ّد مكتبة
كبرية حتتوي كل الكتب املطروحة على اختالف �أنواعها ،واال�ستفادة من الربامج التعليمية
املوجودة على االنرتنت ،واالطالع على �آخر الأبحاث والن�رشات واملجالت العلمية والرتبوية.
هناك كثري من املعوقات التي حتد من ا�ستخدام االنرتنت يف العملية التعليمية،
وترتاوح تلك املعوقات بني معوقات �إدارية� ،أو فنية �أو مادية ،وي�شري (املو�سى)2001،
�إىل �أهم العوائق التي تقف �أمام ا�ستخدام االنرتنت يف التعليم التكلفة املادية العالية،
وامل�شاكل الفنية التي ت�ؤدي يف بع�ض الأحيان �إىل فقدان البيانات ،واجتاهات املعلمني
نحو االنرتنت ،واللغة �إذ �إن معظم البحوث والكتب والدورات التدريبية على االنرتنت مكتوبة
باللغة االجنليزية ،والدخول �إىل املواقع املمنوعة ،وكرثة حمركات البحث مثلgoogle,( :
.) yahoo and ask me

الدراسات السابقة:
�أجرى مفلح ( )2010درا�سة بعنوان« :مدى ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت يف التعليم من
قبل معلمي ومعلمات تربية �إربد الثانوية ومعوقات ا�ستخدامها»  ،طبقت على عينة مكونة
من ( )172معلم ًا ومعلمة اختريوا ب�شكل ع�شوائي .ولتحقيق هدف الدرا�سة �صمم الباحث
ا�ستبانة ،وبعد حتليل البيانات تو�صل الباحث �إىل النتائج الآتية� ،أنه ال يوجد فروق ذات
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داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 =αبني املعلمني يعزى �إىل متغريات اجلن�س واخلربة
والتخ�ص�ص .و�أن �أكرث املواقع ا�ستخدام ًا بني املعلمني واملعلمات هو موقع التعلم الإلكرتوين.
كذلك �أجرى م�شاعلة و�آخرون ( )2010درا�سة هدفت للتعرف �إىل مدى توظيف معلمي
الرتبية الإ�سالمية يف املرحلة الأ�سا�سية العليا للتعليم الإلكرتوين يف التدري�س ،وطبقت �أداة
الدرا�سة على ( )66معلم ًا ومعلمة .و �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن واقع ا�ستخدام املعلمني
للإنرتنت كان متمث ًال يف ا�ستخدام مواقع الإنرتنت واالت�صال املبا�رش وغري املبا�رش ،مبعنى
�أن ا�ستخدامات املعلمني كانت لغايات التوا�صل االجتماعي ،كما �أ�شارت نتائج الدرا�سة
�إىل �أن ا�ستخدامات املعلمني للإنرتنت كانت لغايات احل�صول على معلومات ،ودعم تعلم
الطلبة ،واالت�صال مع �أطراف العملية التعليمية ،وم�ساعدة الطلبة على التعلم.
و �أجرى �شاهني و�آخرون ( )Sahin et al, 2010درا�سة هدفت للتعرف �إىل الطرق
التي يجمع من خاللها الطالب متطلبات املادة با�ستخدام الإنرتنت ،تكونت عينة الدرا�سة
من (  ) 102طالبني يدر�سون يف جامعة �أزمري يف تركيا اختريوا من كلية ال�سياحة و�إدارة
الفنادق ،ا�ستخدم الباحث اال�ستبانة جلمع البيانات ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج الآتية �أن
الطالب ي�ستخدمون الإنرتنت ب�شكل متكرر يف املرا�سالت و � ، Emailإال �أنهم ال ي�ستخدمونه
للأغرا�ض الدرا�سية ،كذلك �أ�شار عدد من الطالب �إىل �أنهم ال يحبذون التعاون مع �أ�صدقائهم
جلمع املعلومات من خالل الإنرتنت �أو التوا�صل مع الأ�شخا�ص ذي اخلربة يف هذا املجال.
ويف باك�ستان قام رحمان و�آخرون ( )et al,2010 Rehmanبدرا�سة عن واقع
ا�ستخدام الإنرتنت يف اجلامعات الباك�ستانية ،تكونت عينة الدرا�سة من (  ) 300طالب،
ا�ستخدمت ا�ستبانة مكونة من جمالني ،الأول جلمع املعلومات ال�شخ�صية عن الطالب،
والثاين تكون من (  ) 17فقرة للتعرف �إىل اجتاهات الطالب نحو االنرتنت� ،أ�شارت نتائج
الدرا�سة �أن غالبية العينة �أجمعت على �أن الإنرتنت و�سيلة فعالة للبحث ،و�أنهم ي�شعرون
باالرتياح يف ا�ستخدام الإنرتنت.
و�أجرى حثناوي ( )2009درا�سة للتعرف �إىل دور املعلوماتية يف تنمية الأداء املهني
للمعلمني يف املدار�س ال�صناعية الثانوية يف فل�سطني من وجهة نظر املديرين واملعلمني،
حيث ُجمعت املعلومات من �أفراد العينة املتاحة املكونة من ( )188مديراً ومعلماً ،وبعد
حتليل البيانات تو�صل الباحث �إىل النتائج الآتية :يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف
تنمية الأداء املهني تعزى �إىل متغريات امل�ؤهل العلمي ،والتخ�ص�ص ،واخلربة ،ولكن ال توجد
فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري اجلن�س.
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�صمم الباحث ا�ستبانة مكونة من ( )36فقرة و ّزعت على
ويف درا�سة الزعبي (ّ )2008
( )140معلم ًا ومعلمة يف �إمارة دبي كان الهدف منها التعرف �إىل واقع ا�ستخدام املعلمني
للإنرتنت يف املدار�س احلكومية ،وبعد �إجراء التحليالت الإح�صائية تو�صلت الدرا�سة �إىل
النتائج الآتية� :أن درجة امتالك املعلمني ملهارات الإنرتنت كانت عالية ،ولكن املمار�سة
الفعلية كانت متو�سطة ،كما �أ�شارت �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف ممار�سة
املعلمني للإنرتنت تعزى ملتغري اجلن�س ول�صالح الذكور ،كما �أنه ال توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية تعزى ملتغريي التخ�ص�ص واخلربة.
ويف تركيا هدفت الدرا�سة التي قام بها كريتيلماز ( )Kurtyilmaz,2007التعرف �إىل
وجهة نظر الطالب نحو الإنرتنت والطريقة التي ي�ستخدمون فيها الإنرتنت ،ومدى دمج ذلك
يف مواقف حياتية اجتماعية واقعية .ا�ستخدم الباحث �أ�سلوب البحث النوعي ( املقابلة )
م�ستخدم ًا �أ�سلوب حتليل املحتوى ك�أ�سلوب لتحليل البيانات ،تكونت عينة الدرا�سة من ( 20
) طالب ًا جامعي ًا ترتاوح �أعمارهم من  24 – 20عام� .أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �إن اجتاهات
الطلبة و وجهات نظرهم كانت �إيجابية نحو الإنرتنت ،كما �أن ا�ستخداماتهم للإنرتنت كانت
متعددة كجمع املعلومات ،والبحث ،والتوا�صل ،والإعالن.
ويف تايوان قام وه و ت�سيا ( )Wu& Tsia, 2006بدرا�سة هدفت للتعرف �إىل اجتاهات
الطلبة وكفاءتهم الذاتية نحو الإنرتنت .تكونت عينة الدرا�سة من (  ) 1313طالب ًا اختريوا
من ثالث جامعات تايوانية ،ا�ستخدم الباحث اال�ستبانة اخلا�صة باجتاهات الطلبة نحو
الإنرتنت جلمع البيانات ،حيث �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن اجتاهات الذكور نحو الإنرتنت
كانت �أكرث �إيجابية من اجتاهات الإناث ،و �أظهرت النتائج �أن الطلبة اخلريجني كانت
اجتاهاتهم �أكرث �إيجابية من باقي الطلبة ،وكذلك �أن الطلبة الذين لديهم كفاءة يف ا�ستخدام
الإنرتنت كانت اجتاهاتهم �أكرث �إيجابية من اجتاهات الطلبة الذين لي�س لديهم كفاءة يف
ا�ستخدام الإنرتنت.
ويف درا�سة الع�ساف ( )2006التي هدفت اىل تعرف اجتاهات طلبة ال�صف الأول
ثانوي يف مدار�س عمان نحو ا�ستخدام االنرتنت ،طبقت الباحثة �أداة الدرا�سة على ()1000
طالب وطالبة موزعني على ( )31مدر�سة حكومية وثانوية ،وا�ستخدم املنهج الو�صفي يف
حتليل البيانات .حيث خل�صت الدرا�سة �إىل النتائج الآتية� :أن اجتاهات الطلبة نحو ا�ستخدام
الإنرتنت يف العملية التعليمية كانت متو�سطة ،وان الإنرتنت من وجهة نظرهم يعمل على
االرتقاء بالتعلم ب�سبب كرثة املعلومات التي تعمل على �إثراء املنهاج املدر�سي.
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و�أجرى �سام و�آخرون ( )Sam et al, 2005درا�سة هدفت �إىل تعرف اجتاهات طلبة
اجلامعة نحو الإنرتنت� ،أجريت على عينة مكونة من (  ) 81طالبة و (  ) 67طالب ًا يف
اجلامعة املاليزية ،وطبقت الدرا�سة على �سبع كليات بالإ�ضافة �إىل مركز اللغات ،ا�ستخدم
اال�سلوب امل�سحي يف هذه الدرا�سة جلمع البيانات ،و طبق الباحثون مقيا�س“ :اجتاهات
الطلبة نحو الإنرتنت على عينة الدرا�سة” .ومن �أهم النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة �أن
اجتاهات الطلبة نحو الإنرتنت كانت متو�سطة ،بالإ�ضافة �أن ا�ستخداماتهم كانت مكثفة
لأغرا�ض البحث والدرا�سة ،و�أ�شارت كذلك �إىل �أنه ال يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى
ملتغري اجلن�س ،ولكن يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري الكلية والتخ�ص�ص
ول�صالح الكليات العلمية.

التعقيب على الدراسات السابقة:
تناولت بع�ض الدرا�سات ال�سابقة واقع ا�ستخدام معلمي املدار�س للتعليم االلكرتوين
مثل( :م�شاعله و�آخرون  ،)2010 ،وبع�ضها تناول واقع ا�ستخدام معلمي املدار�س الثانوية
للإنرتنت مثل (مفلح .)2010 ،ولكن ما ميز هذه الدرا�سة �أنها تناولت واقع ا�ستخدام معلمي
املرحلة الثانوية للإنرتنت ،حيث �صنفت هذه الدرا�سة هذا الواقع �إىل ثالثة جماالت هي:
جمال التوا�صل االجتماعي ،وجمال التطوير املهني ،واملجال الأكادميي ،ومن جهة �أخرى
تناولت معظم الدرا�سات ال�سابقة اجتاهات طلبة اجلامعة نحو الإنرتنت مثل كريتيلماز
( ،)Kurtyilmaz, 2007وبع�ضها تناول اجتاهات طلبة املدار�س نحو الإنرتنت ب�شكل عام
مثل درا�سة (الع�ساف ،)2006 ،ولكن ما ميز هذه الدرا�سة �أنها تناولت اجتاهات طلبة
املرحلة الثانوية نحو ا�ستخدامات معلميهم لالنرتنت ب�شكل خا�ص .كما �أن هذه الدرا�سة
ا�ستفادت من الدرا�سات ال�سابقة يف بناء �أداتها ومناق�شة نتائجها.

اإلجراءات:
فيما ي�أتي عر�ض ملنهج الدرا�سة وجمتمعها وعينتها و�أداتها و�إجراءاتها:
منهج الدراسة:
ا�ستخدام الباحث املنهج الو�صفي امل�سحي وذلك ملالءمته لأغرا�ض الدرا�سة
جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من معلمي ومعلمات املدار�س الثانوية احلكومية جميعهم ،والذين
يدر�سون يف الفرعني الأدبي والعلمي يف حمافظة جر�ش للعام الدرا�سي 2014/2013
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والبالغ عددهم ( )495معلم ًا ومعلمة .بالإ�ضافة �إىل جميع الطالب والطالبات الذين
يدر�سون يف املدار�س الثانوية يف الفرعني الأدبي والعلمي يف حمافظة جر�ش للعام الدرا�سي
 ،2014/2013والبالغ عددهم ( )2675طالب ًا وطالبة.
عينة الدراسة:
تكونت عينة الدرا�سة من ( )120معلم ًا ومعلمة ومن ( )300طالب وطالبة من املدار�س
الثانوية الفرعني الأدبي والعلمي يف حمافظة جر�ش للعام الدرا�سي  2014/2013م�شكّلني
ما ن�سبته ( )%21من جمتمع املعلمني ،وما ن�سبته ( )%13من جمتمع الطلبة ،اختريوا
بالطريق الطبقية الع�شوائية ،حيث مثلت جميع املتغريات ،من حيث اجلن�س والتخ�ص�ص
(عودة وملكاوي ،)164 ،1995،كما �أو�صى �سكران ( )Skaran, 2004عندما يكون جمتمع
الدرا�سة ب�ضعة �آالف ف�إن  %10من جمتمع الدرا�سة تكون عينة جيدة لتمثيله .ويبني اجلدول
( )1توزيع �أفراد العينة ح�سب متغري التخ�ص�ص و اجلن�س وفرع الدرا�سة.
الجدول ()1
توزيع أفراد العينتين على متغيرات الدراسة

عينة املعلمني
املتغري
التخ�ص�ص

اجلن�س

امل�ستوى

العدد

الن�سبة املئوية

اللغة االجنليزية

40

%33.3

الريا�ضيات

40

%33.3

اللغة العربية

40

%33.3

ذكر

 68معلم

%56.7

�أنثى

 52معلمة

%43.3

عينة الطلبة
املتغري
الفرع

العدد

الن�سبة املئوية

امل�ستوى
العلمي

150

%50

الأدبي

150

%50

أداة الدراسة:
طورت ا�ستبانتان ،الأوىل :لقيا�س واقع ا�ستخدام معلمي
لتحقيق �أهداف الدرا�سةّ ،
املدار�س احلكومية يف حمافظة جر�ش لتقنية الإنرتنت ،والثانية لقيا�س اجتاهات الطلبة نحو
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واقع ا�ستخدام معلميهم لتقنية الإنرتنت ،وذلك باالعتماد على الأدب الرتبوي والدرا�سات
ال�سابقة مثل ، ,Sahin et al, 2010 ,Rehman et al, 2010 ، Wu & Tsia, 2006( :مفلح،
 ،)2010و تكونت الأداة الأوىل ب�صورتها الأولية من ( )22فقرة ،و تكونت الأداة الثانية
ب�صورتها الأولية من ( )20فقرة ،و�أعطي لكل فقرة من فقرات اال�ستبانتني وزن ًا متدرج ًا
وفق �سلم خما�سي ( )Likert Scaleلتقدير لكل من واقع ا�ستخدام املعلمني لتقنية االنرتنت
و اجتاهات الطلبة نحو ا�ستخدام معلميهم لتقنية االنرتنت( :كبرية جداً ،كبرية ،متو�سطة،
قليلة ،قليلة جداً) ،ومتثل رقمي ًا على الرتتيب.)1.2.3.4.5( :
صدق األداة:
للت�أكد من �صدق �أداة الدرا�سة ،اُ�ستخدم ال�صدق الظاهري ،وذلك بعر�ضها على ع�رشة
حمكمني من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كلية العلوم الرتبوية يف جامعة جر�ش متخ�ص�صني
يف جمال املناهج وطرق التدري�س ،والقيا�س والتقومي ،وتكنولوجيا التعليم ،وعلم النف�س
الرتبوي ،واقرتحوا حذف بع�ض الفقرات ودمج �أخرى مع بع�ضها بع�ضاً ،حيث �أخذت
مقرتحاتهم بعني االعتبار ،وا�ستقرت الأداة ب�صورتها النهائية على ( )19فقرة لال�ستبانة
الأوىل ،و( )15فقرة لال�ستبانة الثانية.
ثبات األداة:
ال�ستخراج ثبات �أداة الدرا�سة اُ�ستخدم ثبات الإعادة ( ،)Test- Retestعلى عينة من
خارج عينة الدرا�سة بلغ عددها (  ) 20معلم ًا و (  ) 20طالباً ،بفارق زمني �أ�سبوعني بني
التطبيقني ،وا�ستخرج معامل االرتباط بري�سون بني التطبيقني للمقيا�س ،حيث بلغ لأداة
واقع ا�ستخدام معلمي املدار�س الثانوية احلكومية يف حمافظة جر�ش لتقنية الإنرتنت
( ،)094ولأداة “اجتاهات الطلبة نحو واقع ا�ستخدام معلميهم لتقنية الإنرتنت» (،)089
ووفقا لهري و�آخرين ( )Hair et al.,2006ف�إن ( )0.80فما فوق ي�رش �إىل درجة ثبات عالية.
إجراءات الدراسة:
طور الباحث �أداة الدرا�سة وت�أكد من �صدقها وثباتها ،وح ّدد �أفراد عينة الدرا�سة وو ّزع
اال�ستبانة عليها ،وبعد ذلك اُ�سرتجعت اال�ستبانات من �أفراد العينة ،و�أُدخلت البيانات �إىل
احلا�سوب ومعاجلتها �إح�صائياً ،واخلروج بالنتائج والتو�صيات
املعاجلة اإلحصائية:
للإجابة عن ال�س�ؤال الأول والرابع اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
402

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد الثالث  -ع ( - )10نيسان 2015

املعيارية ،وللإجابة عن ال�س�ؤال الثاين واخلام�س ا�ستخدم اختبار (ت) .وللإجابة عن ال�س�ؤال
وحول مقيا�س ليكرت اخلما�سي �إىل مقيا�س ثالثي
الثالث ا�ستخدم حتليل التباين الأحاديّ ،
ح�سب املعادلة الآتية1.33 = 3 /1- 5 :؛ �إذ �أ�صبحت م�ستويات حتديد درجة ا�ستخدام
املعلمني لتقنية االنرتنت واجتاهات الطلبة نحوها كالآتي :درجة ا�ستخدام �أو اجتاهات
مرتفعة من ( ،)5-3.67ودرجة ا�ستخدام �أو اجتاهات متو�سطة من (� 2.33إىل �أقل من
 ،)3.67ودرجة ا�ستخدام �أو اجتاهات �ضعيفة من (� 1إىل �أقل من .)2.33

نتائج الدراسة ومناقشتها:
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول ومناق�شتها:

ما واقع ا�ستخدام معلمي املرحلة الثانوية لتقنية الإنرتنت يف حمافظة
جر�ش؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لدرجة ا�ستخدام االنرتنت واجلدول ( )2يبني ذلك.
الجدول()2
المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجة استخدام معلمي المرحلة الثانوية لتقنية اإلنترنت
في محافظة جرش على كل مجال مرتبة تنازليا

املجال

املتو�سط االنحراف درجة
احل�سابي املعياري اال�ستخدام

الفقرات
 .1ا�ستخدم الإنرتنت لتعلم مهارات تعليمية ودرا�سية جديدة.

2.2

0.92

منخف�ضة

 .2ا�ستخدم الإنرتنت لتح�سني العملية التعلمية التعليمية.

2.3

1.1

منخف�ضة

 .3ا�ستخدم الإنرتنت لالطالع على اال�سرتاتيجيات التعليمية احلديثة.

2.5

0.91

متو�سطة

 .4ا�ستخدم الإنرتنت لتطوير املهارات احلا�سوبية و البحثية للطلبة.

الأكادميي  .5ا�ستخدم الإنرتنت للتعرف على جتارب الدول املتقدمة يف جمايل التدري�س
( للأعرا�ض والتعامل مع الطلبة.
تربوية)
 .6ا�ستخدم الإنرتنت لإثارة التفكري ب�أنواعه لدى الطلبة.

2.8

0.91

متو�سطة

2.9

0.88

متو�سطة

2.9

0.91

متو�سطة

 .7ا�ستخدام الإنرتنت كو�سيلة تعليمية وم�صدر من م�صادر تعلم.

2.9

0.90

متو�سطة

 .8ا�ستخدم الإنرتنت لإثارة الدافعية لدى الطلبة.

3.5

0.99

متو�سطة

2.9

0.76

متو�سطة

املجال ككل
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املجال

النمو
املهني

املتو�سط االنحراف درجة
احل�سابي املعياري اال�ستخدام

الفقرات
 .9ا�ستخدم الإنرتنت ملواكبة التطور املعريف والتكنولوجي.

2.9

0.93

متو�سطة

 .10ا�ستخدم الإنرتنت للدخول �إىل الربامج والدورات التدريبية.

2.9

1.0

متو�سطة

 .11ا�ستخدم الإنرتنت كو�سيلة لتنويع م�صادر التعلم لدي.

3.1

1.1

متو�سطة

 .12ا�ستخدم الإنرتنت للتحقق من �صدق املعلومات.

3.2

0.92

متو�سطة

 .13ا�ستعني بالإنرتنت عند �إعداد التقارير املهنية

3.5

1.1

متو�سطة

 .14ا�ستخدم الإنرتنت للإطالع على بنوك الأ�سئلة.

4.4

0.90

مرتفعة

3.6

0.77

متو�سطة

 .15ا�ستخدم الإنرتنت لإر�سال وا�ستالم الواجبات من الطلبة.

2.8

0.99

متو�سطة

 .16ا�ستخدم الإنرتنت للتوا�صل مع الطلبة.

3.7

1.1

مرتفعة

 .17ا�ستخدم الإنرتنت لتبادل املعلومات واخلربات مع املعلمني من مدار�س
خمتلفة.

4.1

0.80

مرتفعة

 .18ا�ستخدم الإنرتنت للتوا�صل مع املجتمع املحلي( �أولياء الأمور ،البلديات).

4.5

0.82

مرتفعة

 .19ا�ستخدم الإنرتنت للتوا�صل مع زمالئي املعلمني.

4.6

0.76

مرتفعة

3.9

0.50

مرتفعة

3.3

0.43

متو�سطة

املجال ككل

التوا�صل
االجتماعي

د .يوسف أحمد اجلرايدة

املجال ككل
املجاالت كافة

يت�ضح من اجلدول (� )2أن واقع ا�ستخدام معلمي املرحلة الثانوية لتقنية الإنرتنت يف
حمافظة جر�ش جاء على الأداة ككل بدرجة متو�سطة مبتو�سط ح�سابي بلغ ( )3.3وانحراف
معياري بلغ ( ، )0.43وقد جاء كذلك بدرجة متو�سطة على املجالني الأول املجال الأكادميي
مبتو�سط ح�سابي ( )2.9وانحراف معياري ( ،)0.76واملجال الثاين جمال النمو املهني
مبتو�سط ح�سابي ( )3.6وانحراف معياري ( .)0.77ولكنه جاء بدرجة كبرية على املجال
الثالث جمال التوا�صل االجتماعي مبتو�سط ح�سابي ( )3.9وانحراف معياري (.)0.50
و فيما يتعلق بفقرات الأداة ككل ،فقد تراوحت املتو�سطات بني مرتفعة ومتو�سطة
ومنخف�ضة ،فقد جاءت ( )5فقرات بدرجة مرتفعة ،و ( )12فقرة بدرجة متو�سطة ،كما جاءت
فقرتان بدرجة منخف�ضة .حيث جاءت الفقرة (« :)19ا�ستخدم الإنرتنت للتوا�صل مع زمالئي
املعلمني» باملرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي ( )4.6وانحراف معياري ( ،)0.76تلتها الفقرة
(« :)18ا�ستخدم الإنرتنت للتوا�صل مع املجتمع املحلي ( �أولياء الأمور ،والبلديات)»
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مبتو�سط ح�سابي ( )4.5وانحراف معياري ( ،)0.82وقد يعزى ذلك �إىل انت�شار ا�ستخدام
الإنرتنت بني �أفراد املجتمع املحلي ،الأمر الذي �شجع عملية التوا�صل بني املعلمني من
جهة ،و بني املعلمني و �أولياء الأمور من جهة �أخرى ،حيث ي�ستعني الأهل بالإنرتنت
للتوا�صل مع املدر�سة بد ًال من الزيارات �أو املكاملات الهاتفية ،بينما جاءت الفقرة(:)1
«ا�ستخدم الإنرتنت لتعلم مهارات تعليمية ودرا�سية جديدة» باملرتبة الأخرية مبتو�سط
ح�سابي ( )2.2وانحراف معياري ( ،)0.92تلتها الفقرة (« :)2ا�ستخدم الإنرتنت لتح�سني
العملية التعليمية التعلمية» مبتو�سط ح�سابي ( )2.3وانحراف معياري ( ،)1.1و قد يعزى
ذلك �إىل ال�صورة النمطية التي يحملها املجتمع عن الإنرتنت ،وهي �أن الإنرتنت وجد للت�سلية
والرتفيه والتوا�صل االجتماعي.
ويتبني من اجلدول (� )2أن �أعلى املجاالت لواقع ا�ستخدام تقنية الإنرتنت كان املجال
الثالث جمال «التوا�صل االجتماعي» ،و قد يعزى ذلك النت�شار ا�شرتاكات الإنرتنت يف الآونة
الأخرية ب�شكل كبري حيث يكاد ال يخلو بيت من الإنرتنت ،بالإ�ضافة �إىل اخلدمة املجانية
التي توفرها �رشكات الهواتف النقالة ،الأمر الذي �سهل عملية االت�صال بني املعلمني
والإدارة وامل�ؤ�س�سات املحلية ،وغريها عرب و�سائل االت�صال االجتماعي مثلTwitter,( :
 ،)Yahoo, Face bookوتتفق هذه النتائج مع درا�سة (م�شاعلة و�آخرون )2010 ،التي
بينت �أن املعلمني ي�ستخدمون مواقع الإنرتنت واالت�صال املبا�رش وغري املبا�رش ،مبعنى �أن
ا�ستخدامات املعلمني كانت لغايات التوا�صل االجتماعي ،كما �أ�شارت �إىل �أن ا�ستخدامات
املعلمني للإنرتنت كانت لغايات االت�صال مع �أطراف العملية التعليمة وم�ساعدة الطلبة
على التعلم.
وجاء ا�ستخدام املعلمني يف املرحلة الثانوية لتقنية الإنرتنت بدرجة متو�سطة
(قريبة من املنخف�ضة مبتو�سط ح�سابي ( )2.9وانحراف معياري ( )0.76على املجال
الأول «املجال الأكادميي» ،وقد يعزى ذلك �إىل �أن املعلمني يتجنبون ا�ستخدام الإنرتنت
يف العملية التعليمية (للأغرا�ض الرتبوية) ،وذلك لأ�سباب كثرية منها قلة �إمكانية املدر�سة
املادية لتوفري �أجهزة احلا�سوب ،ومعار�ضة الإدارة املدر�سية لإدخال الإنرتنت يف العملية
التعليمية ،كما �أن تقدمي الدرو�س من خالل الإنرتنت بحاجة �إىل وقت وجهد كبريين من
قبل املعلم ،وغريها من الأ�سباب ،وتتفق هذه النتائج مع درا�سة (الزعبي )2008 ،التي
�أ�شارت �إىل �إن ا�ستخدامات املعلمني الفعلية للإنرتنت كانت متو�سطة ،وكذلك جاء ا�ستخدام
املعلمني يف املرحلة الثانوية لتقنية الإنرتنت بدرجة متو�سطة على املجال الثاين جمال
«النمو املهني» ،و قد يعزى ذلك للدورات التي تعقدها وزارة الرتبية والتعليم للمعلمني،
فهناك دورات عدة يف احلا�سوب والإنرتنت مثل ( ،)ICDL, Intelالأمر الذي ح�سن من مهارات
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املعلمني يف ا�ستخدام احلا�سوب ،وطور طرقهم البحثية على الإنرتنت ،كما �أن املعلمني
يحاولون �أن يتطوروا مهني ًا من خالل اال�ستعانة بالإنرتنت ملا يحتويه من مراجع غنية
ومفيدة ،وكذلك كي ي�شرتكوا يف م�سابقة امللكة رانيا للمعلم املتميز ،كما �أن املعلمني الذين
يريدون �أن يرتقوا �إىل رتبة “معلم خبري” فهم يحتاجون �أن يكتبوا جمموعة من الأبحاث،
الأمر الذي ي�ستدعي الرجوع �إىل كل ما هو جديد يف جمال تخ�ص�صاتهم من خالل الرجوع
�إىل الإنرتنت ،وتتفق هذه النتائج �إىل حد كبري مع درا�سة (حنثاوي )2009 ،التي �أ�شارت �إىل
�أن املعلمني يتطورون مهني ًا من خالل الإنرتنت.
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين ومناق�شتها:

«هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()0.05≤ α
يف واقع ا�ستخدام معلمي املرحلة الثانوية لتقنية الإنرتنت يف حمافظة
جر�ش تعزى ملتغري اجلن�س ؟»

للإجابة عن ال�س�ؤال اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية،
واُ�ستخدم اختبار (ت) واجلدول ( )3يبني ذلك
الجدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار (ت) لواقع استخدام معلمي المرحلة الثانوية
لتقنية اإلنترنت في محافظة جرش يعزى لمتغير الجنس

املجال
الأكادميي
النمو املهني
التوا�صل االجتماعي
الأداة ككل

املتغري

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

ذكور ()68

2.8

0.71

�إناث ()52

3.0

0.79

ذكور ()68

3.5

0.77

�إناث ()52

3.6

0.73

ذكور ()68

3.8

0.54

�إناث ()52

4.0

0.46

ذكور ()68

3.2

0.42

�إناث ()52

3.3

0.44

ت

م�ستوى الداللة

1.021

0.213

1.722

0.312

3.980

0.001

2.253

0.000

ي�شري اجلدول (� )3إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()0.05≤α
على جماالت الأداة ككل يف واقع ا�ستخدام معلمي املرحلة الثانوية يف حمافظة جر�ش لتقنية
الإنرتنت ،تعزى ملتغري اجلن�س ،ول�صالح الإناث مبتو�سط ح�سابي ( )3.3وانحراف معياري
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( ،)0.44وكذلك توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف واقع ا�ستخدام معلمي املرحلة الثانوية
يف حمافظة جر�ش لتقنية الإنرتنت تعزى ملتغري اجلن�س يف املجال الثالث جمال التوا�صل
االجتماعي ،ول�صالح الإناث مبتو�سط ح�سابي ( )4.0وانحراف معياري ( ،)0.46و قد يعزى
ذلك �إىل ان�شغال املعلمات يف الأعمال البيتية ،وب�سبب ارتباطاتهم الأ�رسية ،وهذا يعني
�أن املعلمني يتوا�صلون ب�شكل مبا�رش ( ،)fac-to-faceولكن املعلمات يلج�أن �إىل الو�سائل
املتوافرة بني �أيديهن مثل :الهاتف والإنرتنت للتوا�صل االجتماعي ،وتتعار�ض هذه النتائج
مع الدرا�سات ال�سابقة ( مفلح2010 ،؛ حثناوي2009 ،؛ الزعبي ،)2008 ،والتي �أ�شارت اىل
عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجات ا�ستخدام الإنرتنت تعزى ملتغري اجلن�س.
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث ومناق�شتها:

هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()0.05≤ α
يف واقع ا�ستخدام معلمي املرحلة الثانوية لتقنية الإنرتنت يف حمافظة
جر�ش تعزى ملتغري التخ�ص�ص؟

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
وا�ستخدم اختبار حتليل التباين الأحادي ( )ANOVAلدرجة ا�ستخدام معلمي املرحلة
الثانوية لتقنية االنرتنت واجلدول ( )4يبني ذلك
الجدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار التحليل األحادي ()ANOVA
لواقع استخدام معلمي المرحلة الثانوية لتقنية اإلنترنت في محافظة جرش وفقا لمتغير التخصص

املجال

املتغري

اللغة الإجنليزية
الأكادميي ()40
(للأغرا�ض الريا�ضيات ()40
الرتبوية)
اللغة العربية ()40
النمو
املهني

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
2.8

0.62

2.8

0.87

3.1

0.73

اللغة الإجنليزية
()40

3.9

0.56

الريا�ضيات ()40

3.5

0.83

اللغة العربية ()40

3.2

0.71

م�صدر
التباين

جمموع درجة متو�سط
املربعات احلرية املربعات

بني
املجموعات
داخل
66.096
املجموعات
2.138

املجموع

407

117

0.565

68.234

119

12.087

2

6.044

117

0.500

بني
املجموعات
داخل
58.546
املجموعات
املجموع

2

1.069

70.633

119

ف

م�ستوى
الداللة

0.155 2.741

0.000 12.078

واقع استخدام معلمي املرحلة الثانوية في محافظة جرش
لتقنية اإلنترنت واجتاهات الطلبة نحوها

املجال

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

املتغري
اللغة الإجنليزية
()40

م�صدر
التباين

د .يوسف أحمد اجلرايدة

جمموع درجة متو�سط
املربعات احلرية املربعات

4.2

0.43

بني
املجموعات

2.702

2

1.351

3.8

0.42

داخل
املجموعات

27.535

117

0.235

اللغة العربية ()40

3.7

0.59

املجموع

30.237

119

اللغة الإجنليزية
()40

3.5

0.34

بني
املجموعات

3.466

2

1.733

3.1

0.40

داخل
املجموعات

18.910

117

0.162

3.1

0.45

املجموع

22.377

119

التوا�صل
االجتماعي الريا�ضيات ()40

الأداة ككل الريا�ضيات ()40
اللغة العربية ()40

ف

م�ستوى
الداللة

0.294 1.892

0.000 10.723

ت�شري نتائج حتليل التباين ا لأحادي لواقع ا�ستخدام معلمي املرحلة الثانوية
لتقنية ا لإنرتنت يف حمافظة جر�ش وفق ًا ملتغري التخ�ص�ص املو�ضحة يف اجلدول
(� ،)4إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف املجال الثاين جمال النمو املهني،
وعلى ا لأداة ككل تعزى ملتغري التخ�ص�ص� ،أما هذه الفروق فهي غري دالة �إح�صائي ًا
يف املجالني ا لأول والثالث( :ا لأكادميي والتوا�صل االجتماعي) ،وملعرفة اجتاه
الفروق وداللتها يف جمال التطور املهني ،وعلى ا لأداة ككل بح�سب التخ�ص�ص،
ا�ستخدم اختبار �شيفيه (  )Scheffe Testللمقارنات البعدية ،كما هو مو�ضح يف
اجلدول (.)5
الجدول ( ) 5
المقارنات البعدية بطريقة شيفيه ( )Scheffeلمتغير التخصص على واقع استخدام تقنية االنترنت

املجال
النمو املهني

التخ�ص�ص

املتو�سط احل�سابي اللغة العربية

اللغة العربية

3.2

الريا�ضيات

3.5

0.329

اللغة الإجنليزية

3.9

0.000
408
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املجال

الأداة ككل

التخ�ص�ص

املتو�سط احل�سابي اللغة العربية

اللغة العربية

3.1

الريا�ضيات

3.1

0.431

اللغة الإجنليزية

3.5

0.000

الريا�ضيات

اللغة الإجنليزية

0.218

ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (.)0.05≤α

يت�ضح من اجلدول (� )5أنه يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )0.05≤αبني تخ�ص�ص املعلم (اللغة الإجنليزية) ،وتخ�ص�ص املعلم (اللغة العربية)
على جماالت الأداة ككل ،واملجال الثاين جمال النمو املهني ،ول�صالح معلمي اللغة
الإجنليزية ،و قد يعزى ذلك �إىل �أن معظم الدرا�سات واملقاالت والكتب املحكمة مكتوبة
باللغة الإجنليزية ،كما �أن كثرياً من امل�صطلحات املتعلقة باحلا�سوب والإنرتنت هي
م�صطلحات �إجنليزية ،بالإ�ضافة �إىل �أن معظم الدورات التدريبية اخلا�صة باملعلمني
املوجودة على ال�شبكة العنكبوتية هي دورات باللغة الإجنليزية ،الأمر الذي يعطي
فر�صة �أكرب ملعلمي اللغة الإجنليزية ال�ستخدام الإنرتنت �أكرث من غريهم ،وتتعار�ض
هذه النتائج مع الدرا�سات ال�سابقة (مفلح2010 ،؛ الزعبي )2008 ،التي �أ�شارت �إىل
عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف ا�ستخدامات املعلمني لتقنية الإنرتنت تعزى
ملتغري التخ�ص�ص.
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع ومناق�شتها:

ما اجتاهات طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظة جر�ش نحو واقع
ا�ستخدام معلميهم لتقنية االنرتنت؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
الجتاهات طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظة جر�ش نحو واقع ا�ستخدام معلميهم لتقنية
الإنرتنت واجلدول ( )6يبني ذلك
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د .يوسف أحمد اجلرايدة

الجدول ()6
المتوسطات واالنحرافات المعيارية لالتجاهات طلبة المرحلة الثانوية في محافظة جرش
نحو واقع استخدام معلميهم لتقنية اإلنترنت على كل مجال مرتبة تنازليا

املجال

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الفقرات
 .1الإطالع على الدرو�س النموذجية التي يعدها املعلم من خالل الإنرتنت
تثري اهتمامي للتعلم.

2.8

0.79

متو�سطة

� .2أعتقد �أن املعلومات التي يقدمها املعلم من خالل الإنرتنت مفيدة

2.8

0.86

متو�سطة

 .3طريقة املعلم يف التدري�س من خالل الإنرتنت جتذبني

3.1

0.95

متو�سطة

 .4ي�شجعني معلمي على امتالك مهارات التعامل مع الإنرتنت

3.1

0.75

متو�سطة

� .5أثق باملعلومات التي �أتو�صل �إليها بالإنرتنت وب�إر�شاد املعلم

3.2

0.96

متو�سطة

3.0

0.54

متو�سطة

3.5

0.74

متو�سطة

3.5

0.83

متو�سطة

� .8أ�شعر �أن معلمي يعزز مهارات التعلم الذاتي لدي من خالل الإنرتنت.

3.6

0.88

متو�سطة

�.9أعتقد �أن معلمي قادر على تطبيق التعليم امل�صغر والتعاوين با�ستخدام
الإنرتنت.

3.8

0.86

مرتفعة

� .10أ�شعر بالر�ضا عن مهارات الإنرتنت التي ميتلكها املعلم.

4.5

0.93

مرتفعة

3.8

0.77

مرتفعة

� .11أ�سعى ملحاكاة �سلوك املعلم يف توا�صله االجتماعي

2.5

0.98

متو�سطة

� .12أعتقد �أن معلمي يقدم تغذية راجعة �رسيعة فيما يتعلق با�ستالم
الواجبات

2.6

0.90

متو�سطة

 .13التوا�صل االجتماعي يعزز دميومة التعلم لدي.

2.9

1.0

متو�سطة

 .14التوا�صل االجتماعي عرب الإنرتنت ي�سهم يف انتقال �أثر التعلم.

3.0

1.1

متو�سطة

� .15إتقان مهارات الإنرتنت يي�رس يل التعليم.

3.1

0.86

متو�سطة

2.9

0.92

متو�سطة

3.2

0.50

متو�سطة

الأكادميي
(للأغرا�ض
املجال ككل
الرتبوية)
� .6أعتقد �أن املعلم يتطور مهنيا يف جمال الإنرتنت.
النمو
املهني
 .7الإعداد املهني للمعلم يحفزين على التعلم.

املجال ككل

التوا �صل
االجتماعي

االجتاه

املجال ككل
املجاالت كافة
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يت�ضح من اجلدول (� )6أن �أعلى املتو�سطات احل�سابية الجتاهات طلبة املرحلة
الثانوية يف حمافظة جر�ش نحو واقع ا�ستخدام معلميهم لتقنية الإنرتنت على كل فقرة
من فقرات الأداة وجماالتها كان للفقرة (�« :)10أ�شعر بالر�ضا عن مهارات الإنرتنت التي
ميتلكها املعلم» ،مبتو�سط ح�سابي( )4.5وانحراف معياري ( ،)0.93تلتها الفقرة (:)9
«�أعتقد �أن معلمي قادر على تطبيق التعليم امل�صغر والتعاوين با�ستخدام الإنرتنت» مبتو�سط
ح�سابي ( )3.8وانحراف معياري ( ،)0.86وكال الفقرتني تابعتان للمجال الثاين جمال
النمو املهني ،مما يدل على �أن اجتاهات الطلبة نحو هذا املجال مرتفعة ،وقد يعزى ذلك
�إىل ثقة الطلبة باملهارات التي ميتلكها معلموهم ،تلك املهارات التي ميار�سها املعلمون
ب�شكل حقيقي يف الغرفة ال�صفية .وفيما يتعلق ب�أدنى املتو�سطات احل�سابية الجتاهات طلبة
املرحلة الثانوية يف حمافظة جر�ش نحو واقع ا�ستخدام معلميهم لتقنية الإنرتنت ،كان
للفقرة (�« :)11أ�سعى ملحاكاة �سلوك املعلم يف توا�صله االجتماعي» مبتو�سط ح�سابي()2.5
وانحراف معياري ( ،)0.98تلتها الفقرة (�« :)12أعتقد �أن معلمي يقدم تغذية راجعة �رسيعة
فيما يتعلق با�ستالم الواجبات» مبتو�سط ح�سابي( )2.6وانحراف معياري( )0.90وكال
الفقرتني تابعتان للمجال الثالث جمال التوا�صل االجتماعي ،مما يدل على �أن اجتاهات
الطلبة نحو هذا املجال منخف�ضة ،وقد يعزى ذلك �إىل �ضعف التوا�صل بني املعلمني والطلبة.
ويظهر اجلدول (� )5أن اجتاهات الطلبة نحو ا�ستخدام معلميهم لالنرتنت على الأداة
ككل ،كانت متو�سطة مبتو�سط ح�سابي ( )3.2وانحراف معياري ( .)0.50وفيما يتعلق
مبجاالت الأداة جاء املجال الثاين جمال «النمو املهني» باملرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي
( )3.8وانحراف معياري ( ،)0.77وقد يعزى ذلك اىل �أن الطلبة لديهم انطباعات واجتاهات
�إيجابية نحو املهارات الأ�سا�سية ال�ستخدام الإنرتنت التي ميتلكها معلموهم ،كما �أن الدورات
التي تعقدها وزارة الرتبية والتعليم ( )ICDL, INTLلها دور كبري يف زيادة وحت�سني الكفاءة
املهنية للمعلمني بحيث تولد عندهم الثقة يف النف�س لدمج الإنرتنت يف املواقف ال�صفية ،كما
�أن امتالك مهارات احلا�سوب والإنرتنت �أ�صبحت من متطلبات الع�رص احلديث (ع�رص انفجار
املعرفة) ،وتتفق هذه النتائج �إىل حد ما مع درا�سة كريتيلماز ( )Kurtyilmaz,2007التي
�أ�شارت �إىل �أن اجتاهات الطلبة نحو الإنرتنت ب�شكل عام �إيجابية .وجاء يف املرتبة الثانية
املجال الأول املجال «الأكادميي» ،مبتو�سط ح�سابي ( )3.0وانحراف معياري (،)0.54
ثم جاء املجال الثالث جمال «التوا�صل االجتماعي» ،مبتو�سط ح�سابي ( )2.9وانحراف
معياري ( ،)0.92وقد يعزى ذلك اىل انخفا�ض يف املتو�سط احل�سابي لهذا املجال النقطاع
التوا�صل بني املعلم والطلبة بنهاية اليوم الدرا�سي ،كما �أن ك ًال من املعلمني واملعلمات ال
يجدون الوقت الكايف (بعد نهاية اليوم الدرا�سي) للتوا�صل مع الطلبة الن�شغالهم ب�أعباء
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احلياة اليومية .كما �أن طبيعة جمتمعاتنا ال ت�شجع على مثل هذا النوع من التوا�صل الذي
يعد �شائع ًا يف الدول الغربية ،وتتفق هذه النتائج مع درا�سة �ساهن و�آخرين (Sahin et
 )al, 2010التي �أ�شارت �إىل �أن الطلبة ال يحبذون التعاون مع �أ�صدقائهم و معلميهم جلمع
املعلومات من خالل الإنرتنت.
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال اخلام�س ومناق�شتها:

هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()0.05≤ α
يف اجتاهات طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظة جر�ش نحو واقع ا�ستخدام
معلميهم لتقنية الإنرتنت تعزى ملتغري اجلن�س؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
واختبار (ت) الجتاهات طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظة جر�ش نحو واقع ا�ستخدام
معلميهم لتقنية الإنرتنت وفقا ملتغري اجلن�س واجلدول ( )7يبني ذلك
الجدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار (ت) لالتجاهات طلبة المرحلة الثانوية
في محافظة جرش نحو واقع استخدام معلميهم لتقنية اإلنترنت وفقا لمتغير الجنس.

املجال
الأكادميي
النمو املهني
التوا�صل االجتماعي
الأداة ككل

املتغري

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

علمي ()150

3.1

0.62

�أدبي ()150

2.7

0.42

علمي ()150

3.8

0.90

�أدبي ()150

3.7

0.98

علمي ()150

2.8

0.69

�أدبي ()150

2.9

0.75

علمي ()150

3.2

0.49

�أدبي ()150

3.1

0.44

ت

م�ستوى الداللة

2.189

0.000

1.267

0.312

0.481

0.723

2.016

0.001

يت�ضح من اجلدول ( )7ال�سابق وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )0.05≤αيف اجتاهات طلبة املرحلة الثانوية نحو واقع ا�ستخدام معلميهم لتقنية
الإنرتنت يف حمافظة جر�ش على الأداة ككل ،يعزى �إىل متغري (الفرع الذي يدر�سه الطالب)،
ول�صالح طلبة الفرع العلمي مبتو�سط ح�سابي ( )3.2وبانحراف معياري ( ،)0.49كما �أنه
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يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05≤αيف اجتاهات طلبة املرحلة
الثانوية نحو واقع ا�ستخدام معلميهم لتقنية الإنرتنت يف حمافظة جر�ش على املجال الأول
املجال الأكادميي يعزى �إىل متغري (الفرع الذي يدر�سه الطالب) ،ول�صالح طلبة الفرع
العلمي مبتو�سط ح�سابي ( )3.0وبانحراف معياري ( ،)0.62وقد يعزى ذلك �إىل �أن طلبة
التخ�ص�ص العلمي �أكرث جدية يف التعلم من طلبة التخ�ص�ص الأدبي ،فلذلك هم يعتقدون �أنه
كلما كان املعلم ماهراً يف ا�ستخدام احلا�سوب والإنرتنت كلّما زودهم بتمارين ومعلومات
�إ�ضافية متكنهم من ا�ستيعاب املادة الدرا�سية ،وتتفق هذا النتائج �إىل حد كبري مع درا�سة
�سام ( )Sam,205التي �أ�شارت �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف ا�ستخدام الإنرتنت
ل�صالح طلبة الكليات العلمية.

التوصيات:
يف �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة ،ف�إنها تو�صي مبا ي�أتي:
�1 .1رضورة دمج الإنرتنت يف العملية التعليمية التعلمية يف املدار�س احلكومية �أي

ا�ستغالل الإنرتنت للأغرا�ض الرتبوية.
2 .2الت�أكيد على �أهمية اجتاهات الطلبة نحو الإنرتنت الأمر الذي ينعك�س ب�شكل �إيجابي
على تقبل ممار�سات املعلمني لتلك التقنية.
3 .3على املعلمني ا�ستغالل الإنرتنت لزيادة توا�صلهم مع طلبتهم و �أولياء �أمورهم الأمر
الذي ي�سهم يف حل الكثري من امل�شاكل الطالبية.
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