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اجتاهات طلبة املرحلة الثانوية في محافظة إربد في األردن
نحو التعلم اإللكتروني في ظل جائحة كوفيد19 -

أ .فاديه محمد ديباجه

امللخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن اجتاهات طلبة املرحلة
الثانوية يف حمافظة �إربد يف الأردن نحو التعلم الإلكرتوين يف
ظل جائحة كورونا .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،مت ا�ستخدام املنهج
الو�صفي امل�سحي من خالل ا�ستبانة مكونة من ( )26فقرة للك�شف
عن اجتاهات طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظة �إربد يف الأردن
نحو التعلم الإلكرتوين يف ظل جائحة كورونا .تكونت عينة الدرا�سة
من ( )349طالب ًا وطالبةً ،منهم ( )119طالباً ،و ( )230طالبةً ،مت
اختيارهم بالطريقة الع�شوائية الب�سيطة� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن
اجتاهات طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظة �إربد يف الأردن نحو
التعلم الإلكرتوين يف ظل جائحة كورونا كانت �إيجابية .كما �أظهرت
النتائج عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف اجتاهات طلبة
املرحلة الثانوية يف حمافظة �إربد يف الأردن نحو التعلم الإلكرتوين
يف ظل جائحة كورونا تبع ًا ملتغريي اجلن�س والفرع الدرا�سي،
والتفاعل بينهما.
الكلمات املفتاحية :االجتاهات ،التعلم الإلكرتوين ،طلبة
املرحلة الثانوية ،جائحة كوفيد.19-

Abstract:
’This study aimed to reveal high school students
attitudes towards e - learning in Irbid Governorate
in Jordan in light of the COVID-19 pandemic. The
descriptive survey approach was adopted to achieve
the study’s objectives by developing a questionnaire
’consisting of 26 items to reveal high school students
attitudes towards e - learning in Irbid Governorate in
Jordan in light of the COVID-19 pandemic. The study
sample consisted of 349 male and female students; 119
males and 230 females were selected by using a simple
random method. The study results showed that high
school students’ attitudes towards e - learning in Irbid
Governorate in Jordan in the light of the COVID-19
pandemic were positive. Moreover, the results showed
no statistically significant differences in high school
students’ attitudes towards e - learning in Irbid
Governorate in Jordan in light of the COVID-19
pandemic, according to gender, school major variable,
and interaction between them.
Keywords: Attitudes, e - Learning, secondary
school students, COVID-19 pandemic.

املقدمة:
ي�شهد العامل يف الوقت احلا�رض �أزمة �صحية كبرية ،ت�ؤثر على
جميع الأفراد ،وهي جائحة كوفيد ، )COVID-19( 19-الأمر الذي
�أحدث ت�أثرياً كبرياً يف جميع املجاالت احلياتية املختلفة؛ لذا جل�أت
معظم الدول �إىل و�ضع العديد من الإجراءات الوقائية االحرتازية

ملنع انت�شار مر�ض كوفيد ،19-واحلد من عدد الإ�صابات والوفيات
حول العامل .ومن �ضمن هذه الإجراءات ،فر�ض احلظر ،والتباعد
االجتماعي ،و�إغالق الأماكن العامة ،و�إغالق جميع امل�ؤ�س�سات
التعليمية ،وحتويل عملية التعلم من الطريقة الوجاهية �إىل التعلم
الإلكرتوين ،من خالل ا�ستخدام التكنولوجيا و�أدواتها كطريقة
رئي�سية يف العملية التعليمية التعلمية للطلبة ،و�إك�سابهم املعارف
واملهارات يف ظل جائحة كوفيد.19-
ولقد مت اكت�شاف مر�ض كوفيد� 19-أول مرة يف دي�سمرب
 2019يف ال�صني ،وهو مر�ض معد ي�سببه فايرو�س كورونا
امل�ستجد .وبح�سب منظمة ال�صحة العاملي ة �(World Health Or
)) ، ganization (WHOيعاين معظم امل�صابني بفايرو�س كوفيد19-
من �أمرا�ض تنف�سية خفيفة �إىل متو�سطة ويتعافون دون احلاجة �إىل
عالج خا�ص ،و ُيعد كبار ال�سن و�أولئك الذين يعانون من م�شاكل طبية
�أ�سا�سية مثل �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية وال�سكري و�أمرا�ض
اجلهاز التنف�سي املزمنة وال�رسطان �أكرث عر�ضة للإ�صابة ب�أمرا�ض
خطرية .وت�شمل �أعرا�ض الفايرو�س ال�سعال �أو احلمى �أو الق�شعريرة
و�ضيق التنف�س �أو �صعوبة التنف�س و�آالم الع�ضالت �أو اجل�سم والتهاب
احللق وفقدان حا�سة الذوق �أو ال�شم والإ�سهال وال�صداع والإرهاق
اجلديد والغثيان �أو القيء واالحتقان �أو �سيالن الأنف ،وميكن �أن
يكون فايرو�س كوفيد� 19-شديداً ،وقد يت�سبب يف بع�ض احلاالت يف
الوفاة ). (WHO, 2020
ويف عام  ،2020ت�سبب تف�شي فايرو�س كوفيد 19-يف تعطيل
احلياة يف جميع �أنحاء العامل ،ومت اتخاذ العديد من الإجراءات
احلكومية ملواجهة خطر انت�شار املر�ض .وت�شمل هذه التدابري قيود
ال�سفر ،واحلجر ال�صحي الإلزامي للمواطنني ،والتباعد اجل�سدي،
وحظر التجمعات العامة ،و�إغالق املدار�س واجلامعات ،و�إغالق
الأعمال ،والعزل الذاتي ،واملطالبة بتعلم الطلبة عن ُبعد ،والنا�س
بالعمل من املنزل ،وحظر التجول ( . )Affouneh, et al., 2020بينما
ت�ضمنت الإجراءات الفردية املتعلقة بكيفية منع انت�شار فايرو�س
كوفيد ،19-اتباع الإجراءات االحرتازية والطرق الوقائية كغ�سل
اليدين با�ستمرار ،وارتداء الكمامة ،والتباعد اجل�سدي ،وعدم التجمع
يف جمموعات (. )Na, et al., 2020
وكما هو احلال يف �أي قطاع �آخر� ،أثرت جائحة كوفيد19-
على التعليم بعدة طرق� ،أهمها �إغالق امل�ؤ�س�سات التعليمية يف جميع
�أنحاء العامل (يف  192دولة) م�ؤقتاً ،وذلك �أثر على �أكرث من 60%
من الطلبة� ،أي حوايل  1.7مليار طالب يف جميع �أنحاء العامل؛
لذلك و�ضعت معظم البلدان �إجراءات حكومية تهدف �إىل احلد من
انت�شار الفايرو�س التاجي من خالل �إدخال تدابري حتد من التوا�صل
االجتماعي بني الطلبة �أنف�سهم ،والطلبة والكادر التدري�سي يف
امل�ؤ�س�سات التعليمية (.)UNISCO, 2020
وعلى �إثر هذه اجلائحة� ،أوقفت العديد من امل�ؤ�س�سات
الرتبوية العملية التعليمية وجه ًا لوجه وا�ستبدالها بحلول عرب
الإنرتنت حيثما كان ذلك ممكناً ،و�أ�صبح التعلم الإلكرتوين بدي ًال
منا�سب ًا للعملية التدري�سية التقليدية (التعليم الوجاهي) الذي يتيح
التقارب اجل�سدي؛ فعلى �سبيل املثال مت ا�ستبدال ال�صفوف التقليدية
بال�صفوف االفرتا�ضية على �شبكة الإنرتنت ،ف�ض ًال عن توافر
من�صات التعلم الإلكرتوين املختلفة التي تتيح التفاعل بني الكادر
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التدري�سي والطلبة ،وا�ستبدال الكتب واملواد امل�أخوذة من املدر�سة
بالفيديوهات التعليمية واملواد الإلكرتونية على تلك املن�صات ،ويف
بع�ض احلاالت ،مت ا�ستخدام من�صات و�سائل التوا�صل االجتماعي
للتعليم (. )Yulia, 2020
ويعلق الكثري من الباحثني والقائمني على العملية التعليمية
التعلمية� ،آما ًال كبرية على دور التعلم الإلكرتوين وتوظيف �أدوات
التكنولوجيا (حا�سوب ،و�شبكة �إنرتنت ،وو�سائط متعددة مثل:
ال�صوت ،وال�صورة ،والفيديو ،واملن�صات الإلكرتونية ،والتلفاز) يف
ا�ستمرار عملية التعلم والتعليم يف ظروف تفر�ض التباعد اجل�سدي
يف ظل جائحة كوفيد .19-ويرى �أبوجي و�آخرون (Aboagye, et
)� al., 2021أن ا�ستخدام التعلم الإلكرتوين يف العملية التعليمية كان
هو احلل الأمثل ال�ستمرار عملية التعلم ،وتقليل الفجوة التي ن�ش�أت
ب�سبب �إغالق املدار�س يف ظل جائحة كوفيد ،19-وذلك ملا ميتاز بها
نظام التعلم الإلكرتوين من �سهولة يف ا�ستخدام �أدوات التكنولوجيا،
واملرونة يف التعلم ،والبيئة التي ميكن التحكم فيها ،وزيادة دافعية
الطلبة نحو العملية التعليمية ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل ا�ستمتاع
الطالب مبا ميكن �أن يحققه من تقدم ،ف�ض ًال عن �أن ا�ستخدام التعلم
الإلكرتوين �أتاح الفر�صة للمعلمني لتنفيذ اال�سرتاتيجيات والأن�شطة
التعليمية املختلفة ،وكذلك تقييم الأداء التعليمي للطلبة ،وهذا بدوره
ي�ؤدي �إىل حت�سني جودة التعليم وخمرجاته ،وزيادة كفاءة املعلمني
و�أدائهم وجعلهم قادة ومر�شدين لتعليم الطلبة با�ستخدام الو�سائل
واملواد التكنولوجية احلديثة.
والتعلم الإلكرتوين نوع من التعليم القائم يف عملياته على
التكنولوجيا التي ت�ستخدم �أدوات التكنولوجيا املختلفة .وهناك
عدد من التعريفات التي تناولت مفهوم التعليم الإلكرتوين ،فقد
عرفه كارير ( )Karrer, 2007: 82ب�أنه�“ :أ�سلوب معا�رص من �أ�ساليب
التعلم والتعليم يرتكز على توظيف �أدوات التكنولوجيا كاحلوا�سيب
�سواء �أكان ذلك عن
والهواتف الذكية والفيديو يف العملية التعليمية ً
بعد� ،أم داخل ال�صف الدرا�سي”.
كما عرفه فيا�ض وح�سون )(Fayyad & Hassoun, 2009
ب�أنه“ :تقدمي الربامج التدريبية والتعليمية من خالل و�سائط
�إلكرتونية متنوعة ومنها الأقرا�ص و�شبكة الإنرتنت ب�أ�سلوب متزامن
�أو غري متزامن”.
وعرف بينت و�آخرون ( )Bennet, et al., 2015التعلم
ّ
الإلكرتوين ب�أنه “جمموعة وا�سعة من التطبيقات والعمليات التي
ت�ستخدم الو�سائط الإلكرتونية والأدوات املتاحة لتقدمي التعليم
املهني والتدريب”.
ووف ًقا لورانربج ( ، )Oranburg, 2020يت�صف التعلم
الإلكرتوين باملرونة؛ وذلك لأنه يخت�رص الوقت واجلهد والتكلفة
على الطلبة ،وي�ساعدهم على الو�صول �إىل املواد التعليمية امل�سجلة
والفيديوهات التعليمية عرب الإنرتنت يف �أي وقت ،بقدر ما هو
�رضوري ،مما ي�سمح لهم بتذكر املعلومات املطلوبة ب�شكل �أف�ضل
من التعليم التقليدي .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تطبق امل�ؤ�س�سات التعليمية
تقنيات التعلم الإلكرتوين لتح�سني التوا�صل بني الطلبة واملعلمني
من �أجل تبادل �أف�ضل للمعرفة ،وكذلك لتقوية جمتمع التعلم لتحقيق
الأهداف التعليمية ،وتطوير املهارات ال�شخ�صية.

وحل�سن احلظ ،ف�إن هناك جمموعة من الأدوات احلديثة املتاحة
ملواجهة حتدي التعلم الإلكرتوين الذي فر�ضته جائحة كوفيد،19-
وبا�ستخدام هذه الأدوات ،ميكن ب�سهولة خلق الأجواء التي ت�ساعد
على التفاعل بني املعلم والطالب واملادة التعليمية ،والإ�سهام يف
تنمية التفكري الناقد والإبداع وامل�شاركة الإيجابية بهدف تعديل
املحتويات التي يتم تدري�سها (. )Al Kurdi, et al., 2020
ولقد �شهد التعلم الإلكرتوين تغرياً كبرياً ب�سبب تزايد النمو
الهائل للإنرتنت وتكنولوجيا املعلومات .ومت تطوير من�صات جديدة
للتعلم الإلكرتوين للمعلمني والطلبة لت�سهيل عمليات امل�شاركة يف
التعليم والتقييم.
وت�شري العديد من الدرا�سات كدرا�سة Asoro, & Osunade
)) (2020ودرا�سة املزيني واملحمادي �(Al - Muzaini & Al - Muhama
)� di, 2019إىل �أن معظم اجتاهات الطلبة امل�سجلني على املن�صات
التعليمية عرب الإنرتنت كانت �إيجابية ،و�أظهروا الر�ضا عن طريقة
التعلم الإلكرتوين ،و�أن غالبية املتعلمني لديهم �أجهزتهم اخلا�صة
التي تدعم الإنرتنت مثل �أجهزة الكمبيوتر ال�شخ�صية والهواتف
املحمولة ،و�إنهم ي�ستخدمون هذه الأجهزة الرقمية لالت�صال عرب
املن�صات الر�سمية وغري الر�سمية.
ومن جهة �أخرى ،تك�شف الدرا�سات كدرا�سة (Pérez - Pérez,
) 2020ودرا�سة (� )Almaiah, et al., 2020أي�ض ًا �أن اجتاهات الطلبة
قد تت�أثر مبجموعة من العوامل .وتعترب عوامل مثل العمر ،واجلن�س،
واملعرفة امل�سبقة بتكنولوجيا املعلومات و�أدواتها و�سهولة
ا�ستخدامها ،و�أمناط التعلم ،والفائدة املدركة من ا�ستخدام هذه
التكنولوجيا ،هي امل�ؤ�رشات احليوية امل�ؤثرة يف اجتاهات الطلبة
نحو التعلم الإلكرتوين.
كما بينّ عبا�سي و�آخرون (� )Abbasi, et al., 2020أن
اجتاهات بع�ض الطلبة قد تكون �سلبية نحو التعلم الإلكرتوين ،وذلك
ب�سبب عدد من القيود واملعيقات التي تواجه هذ النوع من التعلم يف
ظل جائحة كوفيد 19-مثل العزلة االجتماعية ،وعدم التفاعل وجه ًا
لوجه بني املعلم والطالب ،وم�شاكل االت�صال بالإنرتنت ،والتوا�صل
مع املعلمني ،واالفتقار �إىل املهارات احلا�سوبية� ...إلخ .كما �أن هناك
مهام ًا �أخرى مهمة يف عملية التعلم ،مثل تقييم �أداء الطلبة �أو التعلم
الذاتي ،والتي ميكن �أن تبقى �صعبة بدون �إ�رشاف مبا�رش من الكادر
التعليمي.
وي�شري بروكز و�آخرون (� )Brooks, et al., 2020إىل �أن حتول
املدار�س ب�رسعة �إىل التدري�س عرب الإنرتنت ،يعترب تغيرياً يتطلب
الكثري من التكيف الأكادميي والنف�سي من الطلبة لكي يتم تنفيذه
بنجاح .وقد يكون لهذا التغيري �آثار عميقة على اجتاهات الطلبة
فيما يتعلق ب�صحتهم النف�سية و�سالمتهم ،وم�ستويات اال�ستعداد يف
القدرة على اال�ستجابة والتكيف مع املواقف اجلديدة و�أ�ساليب التعلم
القائمة على التعلم الإلكرتوين خالل جائحة كوفيد.19-
ويو�ضح اجنر ومريان (� )Unger & Meiran, 2020أن عند
مقارنة التعلم عرب الإنرتنت ببيئة التعلم التقليدية يف ال�صف
الدرا�سي ف�إن الطلبة ي�شعرون بالقلق واالكتئاب واخلوف والتوتر
والإحباط وعدم كفاية الإمدادات ،واملعلومات غري الكافية ب�سبب
العزلة وانعدام االت�صال االجتماعي ب�سبب احلجر ال�صحي ب�سبب
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فايرو�س كوفيد.19-
وعالوة على ذلك� ،أ�شارت بع�ض الدرا�سات �إىل �أن عملية التعلم
الإلكرتوين �أثرت ب�شكل كبري على اجتاهات الطلبة �أثناء هذا الوباء.
ويرى روث و�آخرون (� )Roth, et al., 2020أن اجتاهات الطلبة نحو
�أدائهم يف التعلم الإلكرتوين كانت ت�شري �إىل عدم الر�ضا عن املحتوى
التعليمي ،وانخفا�ض درجاتهم الأكادميية ،وذلك ب�سبب امل�شكالت
التي يواجهونها ب�سبب التعلم عرب الإنرتنت ،وهي على النحو التايل:
Ú Úال ي�ستطيع العديد من الطلبة التفاعل يف التعلم الإلكرتوين
�أو الو�صول �إىل املحتوى التعليمي الإلكرتوين ب�سبب نق�ص الو�سائل
�أو الأدوات ب�سبب الفجوة االقت�صادية والرقمية.
Ú Úعدم توافر الإنرتنت للطلبة املقيمني يف املناطق الريفية
والنائية.
Ú Úتعيق �رسعة الإنرتنت وتكلفته ت�سليم وت�سلم املواد
والواجبات الدرا�سية من قبل الطلبة واملعلمني بال�شكل ال�صحيح.
Ú Úعدم توافر �أجهزة التعلم ،مثل �أجهزة الكمبيوتر املحمول
والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية للو�صول �إىل الإنرتنت وعر�ض
املواد عرب الإنرتنت.
Ú Úمن ال�صعب تعليم الدرو�س العملية عرب الإنرتنت.
�Ú Úإن ق�ضاء وقت طويل يف التعلم الإلكرتوين يجعل الطلبة
يفقدون دوافعهم للم�شاركة ،كما �أنهم ي�شعرون بالتعب.
Ú Úي�صبح الطلبة �أقل تفاعلية يف احل�صة الإلكرتونية ب�سبب
عدم وجود ات�صال مبا�رش بني الطلبة واملعلمني ،مما يجعلها مملة
للغاية ويفقدون الرتكيز ب�سهولة.
Ú Úزيادة الغ�ش يف االختبارات الإلكرتونية من قبل الطلبة
ذوي امل�ستوى املنخف�ض ،ف�إذا حقق الطلبة درجات �أعلى من
ال�سنوات ال�سابقة ،فقد يكون ذلك مرتبط ًا بالغ�ش يف االمتحانات عرب
الإنرتنت �أو بالتغيريات التي ح�صلت على �أدوات التقييم.
وي�شري يلماز (� )Yilmaz, 2019إىل �أن تغيري اجتاهات الطلبة
نحو التعلم الإلكرتوين ب�شكل �إيجابي يتطلب توفري بيئة تعلم
�آمنة للطلبة ُي�سمح لهم من خاللها بطرح �أ�سئلتهم وا�ستف�ساراتهم
با�ستخدام املن�صات التعليمية وتطبيقات املرا�سلة االجتماعية ،كما
ي�ساعد هذا النوع من االت�صال متعدد القنوات بني الطلبة واملعلمني
على حتقيق نتائج �أداء �أكادميي �أف�ضل� .إن ت�ضمني �أدوات التعلم
الإلكرتوين يف التعليم يعني �أنه ميكن حتليل قدر �أكرب من املعلومات،
وحت�سني جودة التعليم ،وبالتايل ف�إن هذه الدرا�سة ت�أتي ا�ستجابة
للدعوات الرتبوية التي ركزت على التعرف على اجتاهات الطلبة نحو
التعلم الإلكرتوين يف ظل جائحة كوفيد.19-
ويف الدرا�سة التي �أجراها ال�شناق وبني دومي (Al - Shanaq,
) . & Bani Domi, 2010يف الأردن ،والتي هدفت التعرف �إىل اجتاهات
املعلمني والطلبة نحو ا�ستخدام التعلم الإلكرتوين يف العلوم.
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي امل�سحي من
خالل مقيا�س اجتاهات املعلمني نحو التعليم الإلكرتوين ومقيا�س
اجتاهات الطلبة نحو التعليم الإلكرتوين .تكونت عينة الدرا�سة من
( )28معلم ًا و ( )118طالب ًا يف مدار�س الثانوية بالكرك مق�سمة
خلم�س جمموعات �أربع منها تعلمت من خالل الإنرتنت وجمموعة

�ضابطة� .أظهرت نتائج الدرا�سة وجود اجتاهات �إيجابية لدى
املعلمني نحو التعلم الإلكرتوين ،واجتاهات �سلبية لدى الطلبة نحو
التعلم الإلكرتوين.
و�أجرى احلمريي ( )Al - Humairi, 2014درا�سة يف اململكة
العربية ال�سعودية هدفت التعرف �إىل اجتاهات املجتمع التعليمي
مبنطقة تبوك .لتحقيق �أهداف الدرا�سة ،مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي
امل�سحي من خالل مقيا�س اجتاه املجتمع التعليمي نحو تطبيق
التعلم الإلكرتوين .وتكونت عينة الدرا�سة من ( )412ع�ضو هيئة
تدري�س و ( )936معلم ًا ومعلمة و ( )8052من طلبة اجلامعة و
( )3628من طلبة املرحلة الثانوية� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن
اجتاهات كل املجتمع التعليمي نحو تطبيق التعليم الإلكرتوين كانت
�إيجابية ومرتفعة ،كما �أظهرت النتائج �أنه ال يوجد فروق ذات داللة
�إح�صائية يف اجتاهات الطلبة تعزي ملتغري اجلن�س.
كما �أجرت املحمادي ( )Al - Mohamadi, 2018درا�سة
يف اململكة العربية ال�سعودية هدفت التعرف �إىل درجة ا�ستفادة
الطالب من ا�ستخدام نظام التعليم الإلكرتوين ( )EMESوالتحديات
التي تواجه الطالب من ا�ستخدام نظام التعليم الإلكرتوين ()EMES
وحت�سني جتريه جامعة امللك عبد العزيز يف ا�ستخدامها نظام
التعليم الإلكرتوين من وجهة نظر الطالب .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة،
اتبع املنهج الو�صفي امل�سحي من خالل ا�ستبانة هدفت الك�شف عن
اجتاهات الطلبة نحو نظام التعليم الإلكرتوين .تكونت عينة الدرا�سة
من ( )570طالبا ،و ( )115ع�ضوا من �أع�ضاء هيئة التدري�س.
�أظهرت نتائج الدار�سة �أن درجة ا�ستفادة الطالب من ا�ستخدام
نظام التعليم الإلكرتوين ( )EMESجاءت بدرجة متو�سطة ،وكانت
درجة التحديات التي يواجهها الطالب من ا�ستخدام نظام التعليم
الإلكرتوين بدرجة مقبولة.
وقام املزيني واملحمادي (Muzaini & Al - Muhamadi,
) 2019بدرا�سة يف اململكة العربية ال�سعودية هدفت التعرف �إىل
اجتاهات طلبة املرحلة الثانوية يف املدينة املنورة نحو ا�ستخدام
نظام التعليم الإلكرتوين يف التعليم .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة،
مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي امل�سحي من خالل تطوير مقيا�س
للك�شف عن اجتاهات الطلبة نحو ا�ستخدام نظام التعليم الإلكرتوين
يف التعليم .تكونت عينة الدرا�سة من ( )390طالبا وطالبة ،منهم
( )202من الطلبةو ( )188طالبة� .أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل وجود
اجتاهات �إيجابية لدى طلبة املرحلة الثانوية يف املدينة املنورة
نحو ا�ستخدام نظام التعليم الإلكرتوين يف التعليم .كما �أ�شارت
نتائج الدرا�سة �إىل عدم اختالف اجتاهات الطلبة نحو ا�ستخدام
نظام التعليم الإلكرتوين يف التعليم باختالف جن�سهم (ذكور� ،إناث)
 .بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،أ�شارت نتائج الدرا�سة اىل وجود فروق يف
اجتاهات الطلبة نحو ا�ستخدام نظام التعليم الإلكرتوين يف منطقة
املدينة املنورة وفقا ملتغري ال�صف الدرا�سي للطالب.
كما قام ا�سورو وا�سوندا ( )Asoro, & Osunade, 2020بدرا�سة
يف نيجرييا هدفت �إىل حتديد اجتاه طلبة التعليم العايل نحو التعلم
الإلكرتوين خالل جائحة كوفيد.19-
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي
امل�سحي با�ستخدام اال�ستبانة الإلكرتونية للك�شف عن اجتاهات
الطلبة نحو التعلم الإلكرتوين خالل اجلائحة .تكونت عينة الدرا�سة
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( )170م�ستجي ًبا� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن لدى كل م�ستجيب
جهازاً رقمي ًا واحداًعلى الأقل لالت�صال ،كما �أتاح الهاتف الذكي
للم�ستجيبني االت�صال باملوارد با�ستخدام اخلدمات املحجوزة لنظام
الكمبيوتر .كما �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن تدري�س املواد النظرية
والعملية عرب الإنرتنت يعتمد على طريقة �إن�شاء املحتوى املتاح.
أي�ضا على التكنولوجيا املتاحة،
يعتمد جناح التعلم عرب الإنرتنت � ً
ووقت التفاعل مع حمتوى التعلم ،وااللتزام مبوا�صلة العملية يف
غياب الإ�رشاف اخلارجي �أو املادي .ويرى امل�شاركون �أن التعلم
عرب الإنرتنت ال يزيد من وقت التفاعل بني املتعلمني واملعلمني.
واعرت�ض امل�شاركون على فكرة �أن التعلم عرب الإنرتنت �أكرث �إثارة
لالهتمام من �أخذ الدرو�س بال�شكل التقليدي.
و�أجرى ال�ساملي ( )Al - Salmi, 2020درا�سة يف اململكة
العربية ال�سعودية هدفت �إىل تقييم جتربة التعليم الإلكرتوين يف
درا�سات املعلومات متمثل ًة يف مقرر يناق�ش مهارات البحث عن
املعلومات من حيث �آلية حتويل املحا�رضات والدرو�س من الطريقة
التقليدية �إىل الطريقة الإلكرتونية ،و�آلية التوا�صل بني املدر�س
والطلبة خالل الف�صل الدرا�سي .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،مت
ا�ستخدام املنهج الو�صفي التحليلي من خالل تقييم هذه التجربة على
مراجعة وحتليل جميع الوثائق املرتبطة باملقرر من املحا�رضات،
واملناق�شات ،والتكاليف ،و�آليات التوا�صل بني املدر�س والطلبة،
بالإ�ضافة �إىل حتليل ا�ستبانة ق�صرية تبني �آراء الطلبة حول جتربة
املقرر الإلكرتوين .تكونت عينة الدرا�سة من ( )15طالب ًا وطالبةً.
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن الطلبة كانوا را�ضني عن جتربتهم يف
هذا املقرر الإلكرتوين؛ حيث �أ�شاروا �إىل تنوع املحتوى التعليمي
و�سهولة التوا�صل بني املدر�س والطلبة ،وكذلك �سهولة متابعة
الأن�شطة التعليمية ومتابعة معدالتهم يف �أ�ساليب التقييم املختلفة.
�أما من حيث التوا�صل بني املدر�س والطلبة فكانت جميع و�سائل
التوا�صل متاحة �سواء كان عن طريق الربيد الإلكرتوين �أو �صفحة
املقرر على املودل من خالل منتديات املناق�شة �أو حتى من خالل
جمموعة املقرر على تطبيق الوات�ساب� .أما ما يتعلق بالتكاليف
والواجبات ف�إن تفا�صيلها �أتيحت للطلبة بفرتة كافية ،وبها كل
التوجيهات والإر�شادات التي يحتاجونها لتنفيذ التكليف وت�سليمه،
وعند االنتهاء من ت�صحيحه مت �إرفاق مالحظات ب�أوجه النق�ص يف
�أعمال الطلبة.
كما �أجرى عبا�سي و�آخرون ( )Abbasi, et al., 2020درا�سة يف
باك�ستان هدفت �إىل حتديد اجتاهات الطلبة نحو التعلم الإلكرتوين
�أثناء الإغالق نتيجة فايرو�س كوفيد .19-ولتحقيق �أهداف الدرا�سة،
مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي امل�سحي ،من خالل تطوير ا�ستبيان
ذاتي مت �إر�ساله عرب الربيد الإلكرتوين �إىل امل�شاركني جلمع البيانات.
تكونت عينة الدرا�سة من ( )382طالب ًا وطالبةً ،منهم ( )137طالب ًا
و ( )245طالبةً� .أظهرت نتائج الدرا�سة ب�شكل عام �أن  77%من
الطلبة لديهم ت�صورات �سلبية جتاه التعلم الإلكرتوين ،و�أن  76%من
الطلبةٍ ي�ستخدمون الأجهزة املحمولة لتعلمهم الإلكرتوين.
وقام مقدادي ( )Miqdadi, 2020بدرا�سة يف الأردن هدفت
�إىل الك�شف عن ت�صورات طلبة املرحلة الثانوية يف املدار�س
احلكومية يف الأردن ال�ستخدام التعليم عن بعد يف ظل �أزمة كورونا
وم�ستجداتها ،والتعرف �إىل داللة الفروق يف ت�صورات طلبة املرحلة

الثانوية عن ا�ستخدام التعليم عن بعد يف الأردن وفقا ملتغري
اجلن�س .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،مت تطوير و�إعداد ا�ستبانة للك�شف
عن ت�صورات طلبة املرحلة الثانوية نحو ا�ستخدام التعليم عن بعد.
تكونت عينة الدرا�سة من ( )167طالب ًا وطالب ًة من طلبة الثانوية
العامة يف املدار�س احلكومية� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن هناك �أثراً
�إيجابي ًا ال�ستخدام التعليم عن بعد يف �ضوء �أزمة كورنا امل�ستجدة
يف املدار�س احلكومية .كما �أظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق
يف ت�صورات طلبة املرحلة الثانوية عن ا�ستخدام التعليم عن بعد يف
الأردن وفقا ملتغري اجلن�س.
ومبطالعة وحتليل الدرا�سات ال�سابقة ذات ال�صلة مبو�ضوع
الدرا�سة احلاليةُ ،يالحظ �أن هناك اهتمام ًا متزايداً مبو�ضوع التعلم
الإلكرتوين يف العملية التعليمية واجتاهات الطلبة نحوه وخا�ص ًة يف
ظل جائحة كوفيد 19-بالبحث والدرا�سة ،ويربز ذلك من خالل
العديد من الدرا�سات ،كدرا�سة احلمريي (، )Al - Humairi, 2014
ودرا�سة مقدادي ( ، )Miqdadi, 2020اللتني �أكدت نتائجهما على
وجود اجتاهات �إيجابية ومرتفعة لدى الطلبة نحو التعلم الإلكرتوين
�أثناء جائحة كوفيد.19-
كما �أن هناك بع�ض الدرا�سات التي تناولت ا�ستخدام �أنظمة
التعلم الإلكرتونية املحتفلة ،والتحديات التي تواجه الطلبة خالل
ا�ستخدامهم لهذه الأنظمة ،كما جاء يف درا�سة املحماد ي �(Al - Mo
) ، hamadi, 2018التي �أ�شارت نتائجها �إىل وجود درجة مقبولة لدى
الطلبة نحو ا�ستخدام نظام التعليم الإلكرتوين.
وبالنظر �إىل الدرا�سة احلالية ومقارنتها بالدرا�سات ال�سابقة،
وحتديد موقع الدرا�سة احلالية بني هذه الدرا�سات ،وما مييزها،
را�سات والبحوث ال�سابقة تبحث يف
الحظت الباحثة � َّأن معظم ال ِّد َ
اجتاهات وت�صورات الطلبة نحو التعلم الإلكرتوين يف ظل جائحة
را�سات التي
كوفيد .19-مما ُي�شِ ري �إىل � ّ
أهمية �أجراء املزيد من ال ِّد َ
العملية
ت�ساعد يف تفعيل التعلم الإلكرتوين ،ملا له من فائدة يف
ّ
التعلمية �أثناء جائحة كوفيد ،19-الأمر الذي يعزز من
عليمية
ال َّت َّ
ّ
�إجراء هذه الدرا�سة ،ويعطيها موقع ًا بني الدرا�سات ال�سابقة يف �ضوء
ما تو�صلت �إليه من نتائج ،ف�إنها قد ت�سهم يف الت�شجيع على ا�ستخدام
التعلم الإلكرتوين يف الظروف اال�ستثنائية وحتى الظروف العادية.

مشكلة الدراسة وأسئلتها
ُيعد ت�أثري تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت على خمتلف
جوانب حياة الإن�سان هائالً ،ف�ض ًال عن دورها الذي ال ميكن �أن
ينح�رس يف اجلانب التعليمي .و�أثناء جائحة كوفيد ،19-اكت�سبت
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت زخما ً ،من خالل ا�ستخدام
التعلم الإلكرتوين ،وتوظيف �أدوات التكنولوجيا املختلفة واملتنوعة،
ب�سبب �إغالق امل�ؤ�س�سات التعليمية مما �أثر على اجتاهات الطلبة
نحو تعلمهم .ولقد ا�ستجابت معظم امل�ؤ�س�سات التعليمية لإدخال
تكنولوجيا املعلومات و�أدواتها يف عملية التعلم عن ُبعد بهدف
اال�ستخدام الأمثل للتكنولوجيا وا�ستمرار عملية التعلم بفعالية.
ويف �ضوء ذلك ،قامت وزارة الرتبية والتعليم الأردنية ب�إن�شاء
املن�صات التعليمية الإلكرتونية ،وحو�سبة املناهج ،وتدريب املعلمني
واملعلمات على ا�ستخدام �أدوات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
وتوظيفها يف العملية التعليمية ،وبحكم عمل الباحثة يف جمال
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الرتبية والتعليم ،وجدت �أنه من املهم معرفة اجتاهات الطلبة نحو
التعلم الإلكرتوين �سواء كان الطلبة من�سجمني مع نهج التعلم اجلديد،
�أو يف�ضلون �إجراء �أي تعديالت عليه� ،أو منهم من يرغبون يف العودة
�إىل التعلم التقليدي متاماً ،و�أن هناك تردداً من قبل بع�ضهم حول
ا�ستخدام التعلم الإلكرتوين ،الأمر الذي قد ي�شري �إىل وجود معيقات،
�أو �صعوبات قد حتول دون ذلك ،وانطالق ًا من هذا الت�صور انبثقت
م�شكلة الدرا�سة لدى الباحثة ،واملتمثلة يف الك�شف عن اجتاهات
طلبة املرحلة الثانوية نحو التعلم الإلكرتوين يف العملية التعليمية،
وبالتحديد ف�إن م�شكلة الدرا�سة تكمن يف الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
● ●ما اجتاهات طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظة �إربد نحو
التعلم الإلكرتوين يف ظل جائحة كوفيد19-؟
● ●هل تختلف اجتاهات طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظة
�إربد نحو التعلم الإلكرتوين تبع ًا الختالف متغريي اجلن�س ،والفرع
الدرا�سي ،والتفاعل بينهما يف ظل جائحة كوفيد19-؟

يف وزارة الرتبية والتعليم الأردنية ،مما ي�سهم يف تطوير العملية
التعلمية التعليمية.

التعريفات االصطالحية واإلجرائية
ا�شتملت الدرا�سة على امل�صطلحات الآتية:
◄◄االجتاهات :هي امليل �أو االعتقاد الإيجابي� ،أو عدمه جتاه
مو�ضوع ما ،من حيث قبوله �أو رف�ضه ،وقد يعرب عنه قو ًال
موقف �أو
ٍ
ٍ
�أو فع ًال (الغامدي . )2013 ،وتقا�س االجتاهات يف هذه الدرا�سة
بالدرجة التي يح�صل عليها امل�ستجيب على ا�ستبانة االجتاهات
نحو التعلم الإلكرتوين امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة.
◄◄التعلم الإلكرتوين :هو �أ�سلوب معا�رص من �أ�ساليب التعلم
والتعليم يرتكز على توظيف �أدوات التكنولوجيا كاحلوا�سيب،
�سواء �أكان ذلك عن
والهواتف الذكية ،والفيديو ،يف العملية التعليمية ً
بعد� ،أم داخل ال�صف الدرا�سي ( . )Karrer, 2007ويق�صد به يف هذه
الدرا�سة ا�ستخدام الأدوات التكنولوجية من حا�سوب ،وبرجميات،
ومن�صات تعليمية يف عملية تعلم الطلبة عن ُبعد يف ظل جائحة
كوفيد.19-
◄◄طلبة املرحلة الثانوية :هم الطلبة يف ال�صفني الأول
ثانوي ،والثاين ثانوي مب�ساريه الأكادميي واملهني امل�سجلني يف
�سجالت وزارة الرتبية والتعليم للعام الدرا�سي 2021 - 2020م.
ويق�صد بهم يف هذه الدرا�سة طلبة ال�صف الثاين ثانوي امل�سجلني يف
�سجالت وزارة الرتبية والتعليم للعام الدرا�سي  2021 - 2020يف
الفروع العلمي ،والأدبي ،والأكادميي.
◄◄فايرو�س كورونا � :COVID-19أ�شارت منظمة ال�صحة
العاملية )”�(World Health Organization “WHOإىل املر�ض
ب�أنه مر�ض فايرو�سي ي�صيب اجلهاز التنف�سي للإن�سان يف خمتلف
الأعمار ،ويعاين معظم امل�صابني من �أمرا�ض تنف�سية خفيفة �إىل
متو�سطة ،ويتعافون دون احلاجة �إىل عالج خا�ص ،ولكن ميكن �أن
يكون كوفيد� 19-شديداً ،وقد ت�سبب يف بع�ض احلاالت يف الوفاة،
ويعترب الأكرث ت�أثراً و�رضراً وعر�ض ًة له هم كبار ال�سن ،و�أولئك الذين
يعانون من م�شاكل طبية �أ�سا�سية ،مثل �أمرا�ض القلب ،والأوعية
الدموية ،وال�سكري ،و�أمرا�ض اجلهاز التنف�سي املزمنة ،وال�رسطان،
وهم �أكرث عر�ضة للإ�صابة ب�أمرا�ض خطرية.

فرضيات الدراسة
انبثقت عن الدرا�سة الفر�ضية الرئي�سية التالية:
♦ ♦عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )α ≥ 0.05بني متو�سطات ا�ستجابات اجتاهات طلبة
املرحلة الثانوية يف حمافظة �إربد نحو التعلم الإلكرتوين تعزى �إىل
متغريي اجلن�س ،والفرع الدرا�سي ،والتفاعل بينهما يف ظل جائحة
كوفيد.19-

أهداف الدراسة
�سعت هذه الدرا�سة �إىل حتقيق الأهداف الآتية:
● ●الك�شف عن اجتاهات طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظة
�إربد نحو التعلم الإلكرتوين يف ظل جائحة كوفيد.19-
● ●الك�شف عن االختالفات يف اجتاهات طلبة املرحلة
الثانوية يف حمافظة �إربد نحو التعلم الإلكرتوين تبع ًا الختالف
متغريي اجلن�س ،والتخ�ص�ص يف ظل جائحة كوفيد.19-

أهمية الدراسة
تكمن �أهمية الدرا�سة يف تناولها ملو�ضوع على جانب من
الأهمية يف ظل انت�شار جائحة كوفيد ،19-و�إغالق املدار�س،
واللجوء �إىل ا�ستخدام التعلم الإلكرتوين يف العملية التعليمية،
واملتمثل يف الك�شف عن اجتاهات طلبة املرحلة الثانوية نحو التعلم
الإلكرتوين يف ظل جائحة كورونا ،وبهدف الوقوف على �أهمية
توظيف هذا التعلم ب�شكل �إيجابي وفعال ،كما تظهر �أهمية الدرا�سة
فيما �ستوفره من معلومات نظرية حول التعلم الإلكرتوين من حيث
مفهومه و�أهميته ودوره يف عملية التعلم خالل جائحة كوفيد،19-
والتي ميكن �أن ي�ستفيد منها القائمون على العملية التعليمية.
كما ت�أتي �أهمية الدرا�سة يف اجلانب العملي يف �ضوء ما
�ستتو�صل �إليه من نتائج حول ا�ستخدام التعلم الإلكرتوين وفوائده
يف العملية التعليمية للمعلمني والطلبة على ح ٍد �سواء يف العملية
التعليمية ،واالجتاهات نحو هذا النوع من التعلم ميكن �أن ي�ستفيد
منها القائمون على تطوير ا�سرتاتيجيات التدري�س ،و�إعداد املناهج

حدود الدراسة
تتمثل حدود الدرا�سة بالآتي:
Ú Úاحلد الب�رشي :اقت�رصت هذه الدرا�سة على طلبة ال�صف
الثاين ثانوي (التوجيهي) بفروعه العلمي والأدبي واملهني
املنتظمني على مقاعد الدرا�سة للعام الدرا�سي ،2021 - 2020
وامل�سجلني �ضمن قوائم مديرية الرتبية والتعليم للواء ق�صبة �إربد.
Ú Úاحلد الزماين :طبقت هذه الدرا�سة خالل الف�صل الدرا�سي
الأول من العام الدرا�سي .2021 – 2020
Ú Úاحلد املكاين� :أجريت هذه الدرا�سة يف لواء ق�صبة �إربد يف
حمافظة �إربد باململكة الأردنية الها�شمية.
Ú Úاحلد القيا�سي :اقت�رصت نتائج هذه الدرا�سة على الأداة
قبل
التي مت ا�ستخدامها يف هذه الدرا�سة ،والتي مت �إعدادها من ّ
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الباحثة.

ذات العالقة مبو�ضوع الدرا�سة ،كدرا�سة مقدادي ( ، )2020ودرا�سة
املزيني واملحمادي )، (Al - Muzaini & Al - Muhamadi, 2019
ويف �ضوء ذلك �أعدت اال�ستبانة ،وتكونت ب�صورتها الأولية من ()25
فقرة.

الطريقة واإلجراءات
يت�ضمن هذا اجلزء و�صف ًا ملنهجية الدرا�سة وجمتمعها
بالإ�ضافة �إىل عينة الدرا�سة ،والأداة التي مت ا�ستخدامها ،وم�ؤ�رشات
�صدقها وثباتها ،والإجراءات التي مت �إتباعها يف تنفيذ الدرا�سة.

صدق األداة
مت �إيجاد م�ؤ�رشات �صدق �أداة الدرا�سة من خالل م�ؤ�رشات
ال�صدق الآتية:
�Ú Úأوالً� :صدق املحتوى
مت التحقق من �صدق حمتوى اال�ستبانة من خالل �إر�سالها
حمكمني من املتخ�ص�صني يف الإدارة الرتبوية،
�إلكرتوني ًا لـ ()7
ّ
والقيا�س والتقومي يف مديرية تربية وتعليم حمافظة �إربد وجامعة
الريموك .حيث طلب �إليهم �إبداء الر�أي حول �سالمة ال�صياغة اللغوية
للفقرات ،ومدى و�ضوحها من حيث املعنى و�سهولة الفهم ،و�أي
مالحظات وتعديالت يرونها منا�سبة ،ومت اعتماد ما ن�سبته ()80%
وبناء على ذلك ،ووفق ًا
املحكمني لقبول الفقرة� ،أو رف�ضها
من �إجماع
ً
ّ
املحكمني ،مت �إعادة �صياغة ( )4فقرات من الناحية
لآراء جلنة
ّ
اللغوية ،بالإ�ضافة �إىل �إ�ضافة فقرة ،وا�ستناداً �إىل تلك التعديالت
تكونت ا�ستبانة اجتاهات الطلبة نحو التعلم الإلكرتوين يف �صورتها
املحكمون �إىل منا�سبة اال�ستبانة
النهائية من ( )26فقرة ،وقد �أ�شار
ّ
للك�شف عن اجتاهات الطلبة نحو التعلم الإلكرتوين.
Ú Úثانياً� :صدق البناء
مت التحقق من �صدق البناء ال�ستبانة االجتاهات نحو التعلم
الإلكرتوين من خالل تطبيقها على عينة ا�ستطالعية من خارج عينة
الدرا�سة مكونة من ( )30طالب ًا وطالبةً ،ومت ح�ساب قيم معامالت
ارتباط الفقرة باال�ستبانة ككل ،وتراوحت القيم بني (. ).86 - .47

منهجية الدراسة
لتحقيق �أهداف هذه الدرا�سة ،مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي
امل�سحي ،للك�شف عن اجتاهات طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظة
�إربد يف الأردن نحو التعلم الإلكرتوين يف ظل جائحة كوفيد،19-
وذلك من خالل توزيع اال�ستبانة �إلكرتوني ًا على �أفراد عينة الدرا�سة،
ور�صد ا�ستجاباتهم ،وحتليلها ،والإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة.

جمتمع الدراسة
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة ال�صف الثاين ثانوي
(توجيهي) مب�ساريه الأكادميي واملهني املنتظمني على مقاعد
الدرا�سة يف مدار�س لواء ق�صبة �إربد خالل الف�صل الدرا�سي الأول
للعام  ،2021 /2020والبالغ عددهم ( )9418طالب ًا وطالبةً،
ومت احل�صول على عدد �أفراد جمتمع الدرا�سة من خالل الرجوع �إىل
ال�سجالت الر�سمية يف مديرية الرتبية والتعليم للواء ق�صبة �إربد.
واجلدول ( )1يبني توزيع �أفراد جمتمع الدرا�سة وفق ًا ملتغريي
اجلن�س والفرع الدرا�سي.
الجدول ()1
توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفقاً لمتغيري (الجنس ،والفرع الدراسي)

اجلن�س
الفرع الدرا�سي

ذكور

�إناث

املجموع

العلمي

1211

1902

3113

الأدبي

1452

1705

3157

املهني

1366

1782

3148

املجموع

4029

5389

9418

ثبات األداة
مت �إيجاد ثبات الأداة بطريقة االختبار ،و�إعادة االختبار (Test
 ، )- Retestمن خالل تطبيقها على عينة ا�ستطالعية من خارج عينة
الدرا�سة مكونة من ( )30طالب ًا وطالبةً ،و�أُعيد تطبيقها على نف�س
العينة بعد فا�صل زمني مدته �أُ�سبوعان ،ومت ح�ساب قيم معامالت
الثبات لال�ستبانة ككل با�ستخدام معامل (ارتباط بري�سون) ،
وتراوحت ( ، ).89وبا�ستخدام معادلة (كرونباخ �ألفا)  ،وتراوح ثبات
االت�ساق الداخلي لال�ستبانة ككل (. ).86
طريقة الت�صحيح
تكونت �أداة الدرا�سة ب�صورتها النهائية من ( )26فقرة،
يختار امل�ستجيب الفقرة التي تتفق مع قناعته ال�شخ�صية ،وفق ًا
لتدرج ليكرت ( )Likertاخلما�سي ،وهي :بدرجة كبرية جداً ()5
درجات ،بدرجة كبرية ( )4درجات ،بدرجة متو�سطة ( )3درجات،
بدرجة قليلة ( )2درجتان ،بدرجة قليلة جداً ( )1درجة .وتعطى
هذه الدرجات يف حالة الفقرات موجبة االجتاه ،وتعك�س الدرجة
يف حالة الفقرات �سالبة االجتاه .وبالتايل ف�إن �أعلى درجة ميكن �أن
يح�صل عليها امل�ستجيب هي ( )130درجة ،و�أدنى درجة هي ()26
 ،وقد مت ت�صنيف املتو�سطات احل�سابية لأغرا�ض حتليل النتائج على
النحو الآتي 2.50( :فما دون اجتاه �سلبي) �( ،أكرث من  2.50اجتاه
�إيجابي) .

عينة الدراسة
مت اختيار عينة ممثلة ملجتمع الدرا�سة من طلبة ال�صف الثاين
ثانوي (توجيهي) مب�ساريه الأكادميي واملهني بالطريقة الع�شوائية
الب�سيطة مبا ن�سبته ( )5%تقريب ًا من جمتمع الدرا�سة الكلي ،وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )349طالب ًا وطالبةً ،منهم ( )119طالباً ،و
( )230طالب ًة موزعني على الفروع الدرا�سية على النحو الآتي :الفرع
العلمي ( ، )121الفرع الأدبي ( ، )147والفروع املهنية (. )122

أداة الدراسة
لأغرا�ض حتقيق �أهداف الدرا�سة ،مت ا�ستخدام الأداة الآتية:
ا�ستبانة اجتاهات الطلبة نحو التعلم الإلكرتوين
لأغرا�ض حتقيق �أهداف الدرا�سة ،والك�شف عن اجتاهات طلبة
املرحلة الثانوية نحو التعلم الإلكرتوين ،مت �إعداد ا�ستبانة لهذا
الغر�ض ،وذلك بعد الرجوع �إىل الأدب الرتبوي ،والدرا�سات ال�سابقة
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الجدول ()2

إجراءات الدراسة
الآتية:

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات طلبة المرحلة الثانوية في محافظة إربد
نحو التعلم اإللكتروني مرتبة تنازلياً وفقاً للمتوسطات الحسابية

لغايات حتقيق �أهداف الدرا�سة ،مت اتباع الإجراءات واخلطوات

الرتبة الرقم

Ú Úمت �إعداد �أداة الدرا�سة ب�صورتها النهائية ،بعد التحقق من
م�ؤ�رشات �صدقها وثباتها من خالل تطبيقها على عينة ا�ستطالعية
من خارج عينة الدرا�سة ،بالإ�ضافة �إىل عر�ضها على جمموعة من
املحكمني ب�إر�سالها �إلكرتونياً ،والأخذ ب�آرائهم ومالحظاتهم.
ّ
Ú Úحتديد �أفراد جمتمع الدرا�سة ،وذلك من خالل الرجوع �إىل
ال�سجالت الر�سمية يف مديرية تربية وتعليم حمافظة �إربد ،واحل�صول
على الأعداد الر�سمية لذلك ،وحتديد عدد �أفراد عينة الدرا�سة.
Ú Úمت توزيع �أداة الدرا�سة �إلكرتونيا على �أفراد عينة الدرا�سة
لغايات جمع البيانات ،ومت تو�ضيح طريقة الإجابة على �أداة
الدرا�سة ،وبيان جميع املعلومات املتعلقة بذلك ،و�أن ا�ستجاباتهم
على �أداة الدرا�سة لن ت�ستخدم �إال لأغرا�ض البحث العلمي ،و�رضورة
الإجابة على جميع فقرات �أداة الدرا�سة بدقة.
Ú Úمت الت�أكد من �صالحية �أداة الدرا�سة لأغرا�ض التحليل
الإح�صائي ،وت�صنيفها ح�سب متغريات الدرا�سة ،وا�ستخدام برنامج
( )SPSSللمعاجلات الإح�صائية بهدف ا�ستخراج النتائج للإجابة
عن �أ�سئلة الدرا�سة.

متغريات الدراسة
ا�شتملت الدرا�سة على املتغريات الآتية:
�Ú Úأوالً :املتغريات امل�ستقلة:
 اجلن�س :وله فئتان (ذكر� ،أنثى) .
 الفرع الدرا�سي :وله ثالث فئات (علمي� ،أدبي ،مهني) .
Ú Úثانياً :املتغريات التابعة:
 اجتاهات طلبة الثانوية العامة نحو التعلم الإلكرتوين.

املعاجلات اإلحصائية
لغايات ا�ستخراج البيانات والإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة،
اُ�ستخدمت املعاجلات الإح�صائية الآتية:
◄◄للإجابة عن �س�ؤايل الدرا�سة الأول والثاين ،مت ا�ستخراج
املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد
عينة الدرا�سة.
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عرض النتائج ومناقشتها
يت�ضمن هذا اجلزء ما مت التو�صل �إليه من نتائج ومناق�شتها
وفق ًا ملا مت طرحه من �أ�سئلة ،وهي على النحو الآتي:
◄◄�أوالً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول« :ما اجتاهات طلبة
املرحلة الثانوية يف حمافظة �إربد نحو التعلم الإلكرتوين يف ظل
جائحة كوفيد19-؟ ».
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية،
واالنحرافات املعيارية الجتاهات طلبة املرحلة الثانوية نحو التعلم
الإلكرتوين ،كما هو مبني يف اجلدول (. )2
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الفقرات
�أ�شعر بالر�ضا عن ا�ستخدام
نظام التعلم الإلكرتوين كبديل
عن نظام التعليم الوجاهي يف
ظل ازمة كورونا
�أعتقد �أن التعلم الإلكرتوين
ي�ساهم بفاعلية يف ا�ستمرارية
وجناح العملية التعليمية يف
ظل �أزمة كورونا
تتيح من�صة التعلم الإلكرتوين
يل الو�صول للمادة التعليمية
يف �أي وقت
اعتقد �أن ت�صميم املن�صة التي
وفرتها وزارة الرتبية والتعليم
للتعلم الإلكرتوين �سهل من
عر�ض املادة بطريقة �شيقة
�أعتقد �أن التعلم الإلكرتوين
يزيد من حما�ستي ودافعيتي
�أعتقد �أن التعلم الإلكرتوين
�أكرث فاعلية من حيث ا�ستغالل
الوقت �أكرث من التعليم التقليدي
�أتفاعل مع نظام التعليم
الإلكرتوين ب�شكل م�ستمر
�أعتقد �أن التعلم الإلكرتوين
�ساعدين على تطوير مهاراتي
�أ�شعر بالر�ضا عن مدى
ا�ستفادتي من التعلم الإلكرتوين
ي�ساعد �أ�سلوب التعلم الإلكرتوين
يف فهم املادة العلمية ب�شكل
وا�ضح و�سل�س
مينحني التعلم الإلكرتوين
ال�شعور بالراحة النف�سية ب�شكل
منا�سب.
ي�شجعني التعلم الإلكرتوين على
التفكري والإبداع
يعزز ا�ستخدام التعلم الإلكرتوين
من دافعيتي نحو التعلم.
�أعتقد �أن ار�سال وا�ستالم املواد
التعليمية عن بعد كان دون
م�شكالت �أو عوائق فنية
�أ�ستطيع طرح �أي ت�سا�ؤالت
وا�ستف�سارات من خالل من�صة
التعلم الإلكرتوين
تقوم املدر�سة بتقييم م�ستمر
لآلية التعلم عن بعد
�أعتقد �أن التعلم الإلكرتوين
يجعل التعليم �أكرث �سهولة
�ساعدين التعلم الإلكرتوين على
حتمل امل�س�ؤولية.

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
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�إيجابي
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الفقرات
�رسعة الإنرتنت منا�سبة
مل�شاهدة الدرو�س الإلكرتونية
على املن�صة التعليمية دون
�أي انقطاع
�أ�شعر �أن التعلم الإلكرتوين �أثر
على �أدائي الأكادميي �سلب ًا
هناك �صعوبة يف التوا�صل
املبا�رش مع املعلمني.
ال �أ�ستطيع الو�صول �إىل املن�صة
التعليمية الإلكرتونية ب�سبب
عدم توافر �أدوات التعلم
الإلكرتوين
�أواجه �صعوبة يف �إر�سال
الواجبات واملهام املطلوبة
�أواجه امل�شكالت واملعوقات
عند م�شاهدة املادة �إلكرتوني ًا
�أواجه �صعوبة يف التعامل مع
�أدوات التعلم الإلكرتوين
ال �أ�ستطيع الو�صول �إىل من�صة
التعلم الإلكرتوين ب�سبب عدم
توافر الإنرتنت لدي

االجتاهات نحو التعلم الإلكرتوين ككل

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

املكان �أو الزمان على املن�صات التعليمية بهدف الو�صول �إىل
املعلومات والبيانات الدرا�سية لتقليل الوقت ،واجلهد ،والتكلفة .كما
ي�سمح التعلم الإلكرتوين للطلبة اللجوء لأكرث من م�صدر ،واختيار
ما ينا�سبهم يف حماولة منهم للح�صول �أو الت�أكد من معلوماتهم
ومعرفتهم واالطالع على جتارب الآخرين �إلكرتونياً ،ونقلهم من
بيئة تعليمية اعتيادية �إىل بيئة تعليمية �أكرث �إيجابية وتفاعلية يف
خمتلف اجلوانب ،وذلك بهدف النجاح واحل�صول على معدل ميكنهم
من االلتحاق بالتخ�ص�ص واجلامعة التي يرغبون بها .الأمر الذي
�أ�سهم يف �إيجاد اجتاهات �إيجابية نحو ا�ستخدام التعلم الإلكرتوين
لدى الطلبة.
كما وميكن تف�سري هذه النتيجة يف �ضوء ما قامت به وزارة
الرتبية والتعليم الأردنية من جهود كبرية وخطوات �إيجابية
يف العملية التعليمية مع �ضمان �صحة الطلبة ،منذ بدء جائحة
كوفيد 19-الذي ت�سبب يف �إغالق املدرا�س وامل�ؤ�س�سات التعليمية،
كتطوير طرق و�أ�ساليب التعلم والتعليم الإلكرتوين ،واال�ستفادة من
تكنولوجيا املعلومات من خالل �إن�شاء من�صة “در�سك” الإلكرتونية
التي يتم عر�ض الدرو�س التعليمية للطلبة على �شكل فيديو تعليمي،
و�صور ،وملفات ،وغريها من الو�سائل من قبل معلمني ومعلمات
�أكفاء ،كل ذلك �ساعد على جذب اهتمام الطلبة نحو التعلم الإلكرتوين
والتفاعل مع احل�ص�ص املعرو�ضة واملهام املطلوبة ،وزيادة
م�شاركتهم ،وتبادل اخلربات فيما بينهم.
واتفقت نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتيجة درا�سة احلمريي
( ، )Al - Humairi, 2014التي �أ�شارت �إىل �أن اجتاهات كل املجتمع
التعليمي نحو تطبيق التعليم الإلكرتوين كانت �إيجابية ومرتفعة،
كما واتفقت نتيجة الدرا�سة احلالية مع درا�سة املزيني واملحمادي
()Al - Muzaini & Al - Muhamadi, 2019؛ التي �أِ�شارت �إىل وجود
اجتاهات �إيجابية لدى طلبة املرحلة الثانوية يف املدينة املنورة
نحو ا�ستخدام نظام التعليم الإلكرتوين يف التعليم ،واتفقت نتيجة
الدرا�سة احلالية مع نتيجة درا�سة مقدادي ( )Miqdadi, 2020؛ حيث
�أ�شارت �أن هناك �أثراً �إيجابي ًا ال�ستخدام التعليم عن بعد يف �ضوء
�أزمة كورنا امل�ستجدة يف املدار�س احلكومية.
واختلفت نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتيجة درا�سة عبا�سي
و�أيوب وماليك ومومن (Abbasi, Ayoob, Malik and Memon,
) 2020؛ حيث �أ�شارت �إىل �أن  77٪من الطلبة لديهم ت�صورات �سلبية
جتاه التعلم الإلكرتوين .ودرا�سة ال�شناق وبني دومي ( )2010التي
�أ�شارت نتائجها �إىل �أن اجتاهات الطلبة نحو التعليم الإلكرتوين
كانت �سلبية ،ولعل ذلك يعود �إىل الفرتة التي �أجريت بها الدرا�سة
حيث مل تكن البيئة التكنولوجية متوفرة �أو منا�سبة ،عدا عن حتمية
التعليم يف ظل جائحة كورونا و�رضورة التعوي�ض للفاقد التعليمي.
◄◄ثانياً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين« :هل تختلف
اجتاهات طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظة �إربد نحو التعلم
الإلكرتوين تبعاً الختالف متغريي اجلن�س ،والفرع الدرا�سي ،والتفاعل
بينهما يف ظل جائحة كوفيد19-؟ »
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية،
واالنحرافات املعيارية ،الجتاهات طلبة املرحلة الثانوية يف
حمافظة �إربد نحو التعلم الإلكرتوين تبع ًا ملتغريي (اجلن�س ،والفرع
الدرا�سي)  ،كما هو مبني يف اجلدول (. )3
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3.43
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�سلبي

3.71

.30
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يظهر من اجلدول (� )2أن املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات
�أفراد عينة الدرا�سة على فقرات ا�ستبانة االجتاهات نحو التعلم
الإلكرتوين تراوحت بني ( ، )4.68 - 1.60و ُيالحظ �أن االجتاهات
جاءت �إيجابية نحو جميع الفقرات ،با�ستثناء �سبع فقرات ،وهي
ذات الأرقام ( )19 ،16 ،6 ،23 ،13 ،5 ،15حيث جاءت االجتاهات
نحوها �سلبية ،وجاءت الفقرة ( ، )1التي تن�ص على “ �أ�شعر بالر�ضا
عن ا�ستخدام نظام التعلم الإلكرتوين كبديل عن نظام التعليم
الوجاهي يف ظل �أزمة كورونا” يف املرتبة الأوىل ،ومبتو�سط
ح�سابي بلغ ( ، )4.68باجتاه �إيجابي ،تالها يف املرتبة الثانية
الفقرة ( ، )21ون�صها “ �أعتقد �أن التعلم الإلكرتوين ُي�سهم بفاعلية
يف ا�ستمرارية وجناح العملية التعليمية يف ظل �أزمة كورونا”،
مبتو�سط ح�سابي بلغ ( ، )4.67باجتاه �إيجابي ،تالها يف املرتبة
الثالثة الفقرة ( ، )10ون�صها “تتيح من�صة التعلم الإلكرتوين يل
الو�صول للمادة التعليمية يف �أي وقت” ،مبتو�سط ح�سابي بلغ
( ، )4.56باجتاه �إيجابي ،بينما جاءت الفقرة ( ، )19ون�صها “ال
ا�ستطيع الو�صول �إىل من�صة التعلم الإلكرتوين ب�سبب عدم توافر
الإنرتنت لدي” ،باملرتبة الأخرية ،ومبتو�سط ح�سابي بلغ ()1.60
 ،باجتاه �سلبي .وبلغ املتو�سط احل�سابي لالجتاهات نحو ا�ستخدام
التعلم الإلكرتوين ككل ( ، )3.71باجتاه �إيجابي .وهذا يدل على
�أن اجتاهات طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظة �إربد نحو التعلم
الإلكرتوين كانت �إيجابية.
وميكن عزو هذه النتيجة ا�ستناداً �إىل �أثر التعلم الإلكرتوين
يف حياة الطلبة عموماً ،وطلبة املرحلة الثانوية خ�صو�صاً ،يف
�ضوء املتغريات والعوامل احلالية؛ حيث �إن الطلبة يف هذه املرحلة
قد يحتاجون �أثناء الدرا�سة �إىل العودة �أو مراجعة بع�ض الدرو�س
�أو املحتوى التعليمي ،والذي يكون متوافراً ب�شكل دائم دون قيود
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اجتاهات طلبة املرحلة الثانوية في محافظة إربد في األردن
نحو التعلم اإللكتروني في ظل جائحة كوفيد19 -

أ .فاديه محمد ديباجه

من طلبة املرحلة الثانوية على اختالف جن�سهم وفرعهم الدرا�سي
ينظرون �إىل التعلم الإلكرتوين وا�ستخدامه يف العملية التعليمية يف
كون لديهم نف�س
ظل جائحة كوفيد 19-ب�شكل مت�ساو و�إيجابي؛ مما ّ
الأثر واالجتاهات الإيجابية نحو التعلم الإلكرتوين ،واعتباره ب�أنه
ا�سرتاتيجية تعليمية ت�سهم يف �إيجاد بيئة تعليمية �إيجابية ،توفر
لهم املحتوى التعليمي لكافة املواد الدرا�سية وجلميع الفروع،
واخليارات املختلفة التي تلبي رغباتهم يف التعليم ،وتالئم جميع
الطلبة ،و�إك�سابهم املهارات الالزمة للتعامل مع املعلومات التي
تن�رش من خالل املواقع التعليمية ،وهذا يتوافق مع طبيعة الطلبة
يف هذه املرحلة.
كما وميكن تف�سري هذه النتيجة يف �ضوء طبيعة ومتطلبات
و�أهمية هذه املرحلة الدرا�سية التي مير بها الطلبة بغ�ض النظر عن
جن�سهم� ،أو فرعهم الدرا�سي ،والتي تتطلب املزيد من اجلهد ،واملثابرة،
واملتابعة ،والتفاعل مع التعلم الإلكرتوين ،من خالل ما �أعدته وزارة
الرتبية والتعليم الأردنية من نظام تعليم �إلكرتوين جلميع الطلبة،
الذي يوفر املحتوى التعليمي النظري والتطبيقي امل�صور للطلبة.
واتفقت نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتيجة درا�سة احلمريي
( ، )2014درا�سة املزيني واملحمادي �(Al - Muzaini & Al - Mu
) ، hamadi, 2019ودرا�سة مقدادي ) ، (Miqdadi, 2020التي �أ�شارت
�إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف اجتاهات الطلبة نحو
التعلم الإلكرتوين تعزي ملتغري اجلن�س.
وميكن تف�سري نتيجة هذا ال�س�ؤال ب�أن ظروف احلجر ال�صحي
ب�سبب جائحة كورونا قد �أحدثت نف�س الأثر بغ�ض لنظر عن اجلن�س
�أو الفرع الدرا�سي مما �ألغى الفروقات بني الطلبة.

الجدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات طلبة المرحلة الثانوية في محافظة إربد
نحو التعلم اإللكتروني تبعاً لمتغيري (الجنس ،والفرع الدراسي)

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري
اجلن�س

الفرع
الدرا�سي

العدد

ذكر

4.10

.34

119

�أنثى

4.15

.27

230

علمي

4.13

.31

121

�أدبي

4.13

.30

147

مهني

4.11

.33

122

4.12

.30

349

املجموع

يظهر من اجلدول (� )3أن هناك فروق ًا ظاهرية يف املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية الجتاهات طلبة املرحلة الثانوية
يف حمافظة �إربد نحو التعلم الإلكرتوين تبع ًا الختالف فئات متغريي
(اجلن�س ،والفرع الدرا�سي ،والتفاعل بينهما)  ،ولبيان داللة الفروق
الإح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية مت ا�ستخدام حتليل التباين
الثنائي ،كما هو مبني يف اجلدول (. )4
جدول ()4
تحليل التباين الثنائي لدور الجنس والفرع الدراسي والتفاعل بينهما على اتجاهات طلبة
المرحلة الثانوية نحو استخدام التعلم اإللكتروني في محافظة إربد

م�صدر التباين

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

الداللة
متو�سط
قيمة ف
الإح�صائية
املربعات

اجلن�س

.101

1

.101

1.090

.298

الفرع الدرا�سي

.001

1

.001

.006

.319

اجلن�س  xالفرع
الدرا�سي

7.019

1

7.019

.199

.655

اخلط�أ

18.795

347

.093

الكلي

18.897

349

التوصيات
ا�ستناداً �إىل ما مت التو�صل �إليه من نتائج ميكن للباحثة �أن
تو�صى مبا يلي:
1 .1املحافظة على االجتاهات الإيجابية لدى الطلبة نحو
التعلم الإلكرتوين من خالل تطوير منظومة التعلم الإلكرتوين ب�شكل
م�ستمر ،وزيادة الأن�شطة التي تك�سب الطلبة مهارات وتقنيات التعلم
الإلكرتوين.
�2 .2رضورة ا�ستمرار ا�ستخدام التعلم الإلكرتوين وتطبيقه على
طلبة املرحلة الثانوية حتى يف حال الرجوع �إىل التعليم الوجاهي،
وذلك يف �ضوء ما تو�صلت �إليه الدرا�سة من نتائج �إيجابية.
3 .3تعزيز �إقبال الطلبة يف املرحلة الثانوية ،واملراحل الأخرى
على ا�ستخدام نظام التعلم الإلكرتوين من خالل توفري ن�رشات تربوية
تظهر �أهمية العملية التعليمية با�ستخدام التكنولوجيا ،و�إظهار مزايا
التعلم الإلكرتوين.
�4 .4إجراء املزيد من الدرا�سات حول اجتاهات الطلبة نحو
التعلم الإلكرتوين �ضمن مراحل درا�سية �أخرى ،ويف مناطق �أخرى
من الأردن.
5 .5تناول متغريات �أخرى يف درا�سات مماثلة مثل املعدل،
وعدد �أفراد الأ�رسة.

يتبني من اجلدول ( )4الآتي:
 عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α ≥ 0.05يف اجتاهات طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظة �إربد
نحو التعلم الإلكرتوين تعزى ملتغري اجلن�س ،حيث بلغت قيمة ف
( ، )1.090وبداللة �إح�صائية بلغت (. )0.298
 عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α ≥ 0.05يف اجتاهات طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظة �إربد
نحو التعلم الإلكرتوين تعزى ملتغري الفرع الدرا�سي حيث بلغت قيمة
ف ( ، )0.006وبداللة �إح�صائية بلغت (. ).319
 عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α ≥ 0.05يف اجتاهات طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظة �إربد
نحو التعلم الإلكرتوين تعزى لأثر تفاعل متغريي اجلن�س والفرع
الدرا�سي ،حيث بلغت قيمة ف ( ، )0.199وبداللة �إح�صائية بلغت
(. )0.655
وميكن عزو هذه النتيجة �إىل �أن معظم �أفراد عينة الدرا�سة
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