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 امللخص 
هدفت الدراسة إىل تعرف درجة جاهزية املعلمني الستخدام فضاءات التعلم التكنولوجية احلديثة  

املتعلمني. تكونت عينة الدراسة من ) ومعلمة من معلمي املدارس 397وعالقتها برفع كفاءات  ( معلماً 
اال استخدام  مت  الدراسة،  أهداف  ولتحقيق  اختريوا عشوائياً.  نتائج داخل اخلط األخضر  أشارت  ستبانة. 

الدراسة إىل أنَّ درجة جاهزية املعلمني الستخدام فضاءات التعلم التكنولوجية ودرجة رفع كفاءات املتعلمني 
كانَّ متوسطاً. أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة بني درجة جاهزية املعلمني الستخدام فضاءات 

 ملتعلمني. ويف ضوء النتائج مت تقدمي جمموعة من التوصيات. التعلم التكنولوجية احلديثة ورفع كفاءات ا
 : فضاءات التعلم التكنولوجية، كفاءات املتعلمني، جاهزية املعلمني، اخلط األخضر. الكلمات املفتاحية

 
 املقدمة 

قيام اجملال   اليت حتصل يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل  التطورات الكبرية  دعت 
التعليمي يف البحث حول كيفية االستفادة من الوسائل واألدوات التكنولوجية اليت قدمتها هذه التطورات، 

املتعلم التمكن من رفع مستوى كفاء  التعليمية؛ من أجل  العملية  من  ني األكادميية؛ وذلك وجعلها جزءاً 
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لقدرهتا الكبرية على جعل الطلبة ينخرطون بصورٍة أكرب يف عملية التعلم، نتيجة ما حتققه من تغري يف عملية  
التعلم التقليدية وجعلها أكثر تفاعلية، مما ينعكس إجيابياً على كفائتهم األكادميية وأدائهم التدريسي ونتائج 

 تعلمهم.
( على أنَّ أمناط التعلم احلالية تتطلب فضاءات تعلم ليست مثل  Lopez, 2019وتؤكد لوبيز )

وفقاً  وتعديلها  تعليمية  فضاءات  تصميم  على  العمل  ينبغي  حيث  املدارس،  يف  عادًة  املوجودة  تلك 
لالحتياجات الرتبوية. ويف ضوء التغريات احلاصلة يف هذا الصدد، والذي أدت إليه التقنيات الرقمية، فمن  

الرتكيز املعلمني   املهم  ابتكار  وراء  الدافعة  القوة  ابعتباره  الدراسي  ابلفصل  اخلاص  والتكوين  التصور  على 
والطلبة وعملية التعلم، والعمل على دمج التقنيات الرقمية من أجل تكوين فضاءات تعلم تكنولوجية قائمة 

ون فيها الطالب استباقياً  على النظرايت والنماذج التعليمية احلالية، واليت تسمح بدمج أنشطة التعلم، ويك
 يتبع هنًجا منفتًحا وبناًء نتيجة استخدام التقنيات الرقمية. 

وقد فرضت جمموعة من العوامل على املؤسسات الرتبوية والتعليمية البحث عن صيغ تعلم غري  
ع إىل  التحول  أمهها  مبتكر،  أبسلوب  التعليمية  العملية  ختدم  جديدة  تعليمية  أمناط  وابتكار  صر  تقليدية 

اقتصادايت املعرفة؛ وتبلور جمموعة من التيارات الفكرية والرتبوية اليت أكدت على أمهية التعلم مدى احلياة؛ 
والتمدد يف غاايت التعلم، حيث أنَّ تغريات العصر فرضت التوجه حنو التعلم من أجل املعرفة والعمل ووجود  

لتفكري يف أساليب تعليم وتعلم مبتكرة لنشر الفرد الفاعل ومن أجل العيش مع اآلخرين؛ ونتيجة ضرورة ا
 (. 2017التعليم لكل املناطق والشرائح )عبدهللا وحممود وحممد، 

ويُعد التعلم القائم على التكنولوجيا وفضاءات التعلم التكنولوجية أحد الروافد األساسية اليت تدعم 
لى تلبية االحتياجات سواًء احلالية أو منظومة التعليم املتكاملة ضمن اجملتمعات العصرية، من أجل العمل ع

املستقبلية، والعمل على دفع عجلة التنمية الشاملة لتحقيق جمتمع املعرفة. فاالجتاه العاملي اليوم أييت من أجل  
وأمهية   أبمهيتها  إمياانً  واالتصاالت؛  املعلومات  تكنولوجيا  جمال  يف  واملتالحقة  املتسارعة  التطورات  مواكبة 

التعليمية حنو االستفادة من   التعلم واالرتقاء ابلعملية  مزاايها وتطبيقاهتا املختلفة من أجل حتقيق أهداف 
 (.  2020التنافسية وفقاً ملعايري اجلودة )احلريب، 

وتُعرف فضاءات التعلم التكنولوجية على أهنا عملية تقوم على توظيف املستحداثت التكنولوجية 
التعلم للطلبة بواسطة جمموعة من األساليب والطرق املتنوعة اليت    من أجل حتقيق التعلم املطلوب، وإاتحة 
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الثابتة   املرئية  العناصر  من  التعلم ابستخدام جمموعة  حمتوى  لتقدمي  املختلفة  مبكوانهتا  التكنولوجيا  تدعمها 
ة عالية واملتحركة والتأثريات السمعية والبصرية اليت جتعل من عملية التعلم عملية شيقة وممتعة تتحقق بكفاء

 (. 2012مما حيقق جودة التعلم )أمحد، 
كما يتم تعريف فضاءات التعلم التكنولوجية أبهنا تلك الفضاءات اليت يتم فيها دمج التكنولوجيا  
يف عملية التعلم لتحقيق االستجابة ألنشطة التعلم خمتلفة، من خالل تكييف وحدات التعلم ودجمها أبسلوب  

ات والتطورات التكنولوجية، حبيث تصبح بيئة التعلم بيئة غنية ابلتكنولوجيا يعمد على االستفادة من التقني
(Lopez, 2019). 

وتُعرف أيضاً على أهنا جمموعة الوسائل التكنولوجية احلديثة اليت تعمد على متكني املتعلمني من 
تكنولوجية املتنوعة، ونتيجة  املشاركة الفاعلة يف أنشطة التعلم، نظراً لتوفري املناخ التعليمي الغين ابخلربات ال

عليهم   اإلشراف  من خالل  تعلمهم،  يعمد على تشجيعهم على حتمل مسؤولية  الذي  القادر  املعلم  توفر 
 Karra, Alrashdanوتوجيههم التوجيه الصحيح من أجل حتقيق األهداف املرجوة من حمتوى التعلم )

& Wahby, 2021). 
 عملية التعلم لدورها يف حتسني عملية التعليم والتعلم، ويتلخص دور فضاءات التعلم التكنولوجية يف

وذلك من خالل تفعيل دور املشاركة الفعالة بني املعلم والطلبة عن طريق استخدام الوسائل التكنولوجية؛ 
ولدورها يف تنويع خربات التعلم املقدمة للطلبة؛ وتقييم املادة التعليمية وتقوميها بصورة مستمرة نتيجة اإلدخال 
الطلبة  يتناسب مع احتياجات  التعلم مبا  تنويع أساليب  فعال؛ والعمل على  للتحديثات وبشكٍل  املستمر 

 (. 2019والفروق الفردية بينهم )العليان، 
( على أنُه ووفًقا للرؤى  Raja & Nagasubramani, 2018ويؤكد راجا وانغاسوبراماين )

رين استخدام التكنولوجيا، وكيف يؤثر استخدامها على احلديثة واليت تدور حول كيفية تفضيل الطلبة املعاص
تعلمهم، فقد تبني أنَّ استخدام فضاءات التعلم التكنولوجية يؤدي إىل زايدة مستوى تعلم الطلبة وتفاعلهم، 
كما تساعد التكنولوجيا على جعل عملية التعلم أكثر إاثرة لالهتمام، نتيجة سهولة نقل املعرفة. وهذا يعين  

 الطلبة متيل اآلن إىل العمل بشكٍل أسرع نتيجة مساعدهتا يف استخدام التكنولوجيا احلديثة.   أنَّ عقول
احلادي  القرن  مطالب  من  أساسياً  مطلباً  الطلبة  تطوير كفاءات  عملية  تُعد  ومن جانٍب آخر، 

والتعاون    والعشرين؛ لتحقيق االستجابة ملتطلبات التعليم املعاصر، وما تنطوي عليه من مهارات كاالتصال
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والتفكري النقدي، والتحليل، والتنظيم والتخطيط، وتنمية املهارات الشخصية، واستخدام تقنيات املعلومات 
  .(Pasha, Pinjani, Bijani & Yousuf, 2019واالتصاالت ) 

( أنَّ الكفاءة املتصورة من املتغريات  Zamfir & Mocanu, 2020ويرى زامفري وموكانو )
وال األمهية  لديهم ابلغة  الذين  أولئك  فإنَّ  لذلك،  ونتيجًة  التعلم.  يف  واملثابرة  املشاركة  من  الطلبة  مُتكن  يت 

معتقدات أقل فعالية، والذين يعتقدون أهنم غري قادرين على التعامل مع املهام والتحدايت الصعبة هم أكثر 
قل، كما يكونون أكثر عرضة  عرضة التباع دوامة سلبية تؤدي فيها التوقعات املنخفضة إىل جهد أقل وجناح أ

للقلق واالكتئاب والتجنب االجتماعي، مما يؤثر سلباً على الدافعية األكادميي، ويقلل من مستوايت األداء 
 األكادميي. 

( إىل أنَّ املعدالت Martins & Santos, 2018ويف هذا السياق، تشري مارتينز وسانتوس )
م، حيث أن الطلبة الذين يرون أنفسهم يتمتعون مبستوايت عالية العالية من الكفاءة ترتبط ابلقدرة على التعل

من الكفاءة يعمدون على االستمرار يف املهام األكثر حتداًي ويقومون على تنظيم عملية التعلم نفسها، كما  
يعمدون على استخدام اسرتاتيجيات تعلم خمتلفة، ويبحثون عن أنسبها للتعامل مع أنواع املهام املختلفة،  

 تايل تقدمي أداء أكادميي أفضل.وابل
( وفينازيندين  وكومبيكاييت  سيارنني   & Ciarniene, Kumpikaiteويُعرف 

Vienazindiene, 2010 الكفاءة على أهنا جمموعة املعارف واملهارات والقدرات وأمناط السلوك )
التدريب والتطوير. كما يعرف فيليبو  اليت تؤثر على الفرد، واليت ترتبط أبدائه، واليت ميكن حتسينها عن طريق 

(Filippou, 2019 ،الكفاءة أبهنا اعتقاد الطلبة أبهنم قادرين على إكمال مهمة بنجاح يف بيئة معينة )
وحكم الطلبة على تنفيذ املهام األكادميية بنجاح اعتماًدا على نوع بيئة التعلم والتفاعالت القائمة، وتُعد 

ليت تساهم يف حتقيق النجاح األكادميي للطلبة. ويعرفها البدرماين وعبد الغفار الكفاءة من العوامل املهمة ا
( على أهنا معتقدات الطلبة حول قدرهتم على القيام مبجموعة من املهام األكادميية التعليمية،  2020وغنيم )

ادميياً للوصول إىل والثقة بقدرهتم على جمموعة النشاطات والسلوكيات املرغوبة، وإجناز املعام املكلف هبا أك 
 مستوى متميز من األداء والتحصيل األكادميي وحتقيق أهداف التعلم املرجوة بنجاح. 

( االجتماعية  املعرفية  ابندورا  لنظرية   Bandura's Social Cognitiveووفقاً 
Theory تنظيم (، تُعرف الكفاءة على أهنا ثقة الفرد يف القدرات اليت ميتلكها واليت يقوم من خالهلا على
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وتنفيذ اإلجراءات لتحقيق األهداف املرجوة. ويف البيئة األكادميية، تعد الكفاءة أحد العوامل املهمة اليت هلا  
مسامهة كبرية يف جناح الطلبة؛ ألهنا تؤثر بشكٍل كبري على اخليارات واإلجراءات لتحقيق األهداف املتوقعة، 

قادرون على الطلبة أبهنم  اعتقاد  تعتمد على  التعلم   واليت  أهداف  وحتقيق  بنجاح  األكادميية  املهام  حتقيق 
مبستوايت عالية، وترتبط بتصوراهتم حول قدرهتم على إكمال مهمة معينة ومدى جناحهم يف إكمال املهام  

 .(Basith, Syahputra & Ichwanto, 2020املعطاة من قبل املعلمني )
برية مبعتقدات الطلبة حول كفاءهتم؛ إذ  ( يتأثر بصورة ك2016والتعلم الفعال كما تشري كرماش )

أنَّ الكفاءة أحد املفاتيح املهمة لتحقيق النجاح األكادميي والتوافق الدراسي واالجتماعي للتمكن من مواجهة  
ما يعرتضهم من مشكالت وحتدايت. كما وأنَّ الطلبة ميتلكون مستوايت عالية من التوافق اإلجيايب تكون  

ة ويكون قادراً على اإلجناز، يف حني أنَّ أولئك الذين ميتلكون مستوايت منخفضة كفاءهتم األكادميية عالي
من الكفاء األكادميية ينبغي تدعيم خرباهتم من أجل رفع مستوى كفاءهتم، وليكونوا أقل عرضة للضغوط اليت  

 تؤثر على توافقهم الدراسي واالجتماعي
 ( وابرفيز  يؤكد حسن  العوامل ( على  Hasan & Parvez, 2019كما  من  الكفاءة  أنَّ 

واألداء   اإلجناز  على  واضح  مؤشر  وأهنا  للطلبة، كما  األكادميي  التحصيل  على  تؤثر  واليت  أمهية  األكثر 
األكادميي، فمستوى كفاءة الطلبة حيدد مستوايت أدائه األكادميي، حيث أنَّ املستوى العايل من الكفاءة  

يطور املهارات األكادميية، ويقلل من اإلجهاد، والقلق،  حيفز الطلبة ويشجعهم وحيسن عادات الدراسة، و 
كما ينظم سلوك الطلبة جتاه عملية التعلم، ويدفعهم حنو حتقيق احتياجاهتم، ويساعد يف حتقيق األهداف  

 املختلفة سواًء األكادميية أو غري األكادميية. 
)الدالل يلي  فيما  تتمثل  أساسية  مصادر  أبربعة  الكفاءة  مستوايت  والزبون، وتتأثر  وعبابنة  عة 

2019 :) 
اخلربات املباشرة، إذ أنَّ إجناز مهام صعبة سابقة يعمد على زايدة شعور الفرد ابلكفاءة، يف  -

 حني أنَّ خربات الفشل املتكررة يقود لإلحباط يف أداء املهام القادمة.
ابملهام الصعبة اخلربات غري املباشرة، واليت تنتج عن مالحظة جتارب اآلخرين أثناء قيامهم   -

 واالستفادة منها.
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اخلربات الرمزية، واليت حتفز الفرد بصورة مستمرة أثناء قيامه ابملهام وتقنعه أبنه ميتلك القدرة  -
 على حتقيق اهلدف وإجناز املهام الصعبة. 

اخلربات االنفعالية، واليت متثل احلالة النفسية اليت تؤثر على الفرد واليت تبني مدى استعداده  -
 ام ابملهام ومدى اجلهد الذي سيبذله يف أدائها.للقي

وتعمد الكفاءة على التأثري ابلعديد من جوانب سلوك الطلبة، فمن حيث اختيارهم األنشطة،  
مييل الطلبة الختيار تلك اليت يعتقدون جناحهم فيها، ويتجنبون تلك اليت يعتقدون أهنم سيفشلون فيها. ومن 

ن ميتلكون مستوايت عالية من الكفاءة يعمدون على وضع أهدافاً عالية حيث األهداف، فإنَّ الطلبة الذي
ألنفسهم سواء على املستوى الدراسي أو املهين، ويضعون خطة لتحقيقها، وتتعزز الكفاءة لديهم عندما 
  يرون أهنم يتقدمون حنو هذا اهلدف. أما اجلهد واملثابرة، فالطلبة الذين تكون مستوايت الكفاءة لديهم عالية 
يبذلون جهوداً أكرب ويثابرون أثناء قيامهم مبهمة معينة، ويبدعون للتغلب على ما يعرتضهم من مشاكل، 
على عكس ذوي الكفاء املنخفضة الذين يبذلون جهوداً متواضعة وييأسون بسرعة إذا ما اعرتضهم مشكلة  

ة يعمدون على توظيف مهارات  ما. ومن حيث التعلم واإلجناز، فإنَّ الطلبة الذين يتصفون ابلكفاءة العالي
دراسية أكثر فاعلية، ويكونون قادرين على أتخري الرضى إذا مل تؤدي جهودهم إىل النتائج املرجوة )الغافري  

 (. 2020والشبيبية والعجمي وُعرابة، 
 ,Pasha, Pinjani, Bijani & Yousufويؤكد ابشا وبينجاين وبينجاين ويوسف )

على تطوير كفاءات الطلبة األكادميية، فإنَّ بيئة التعلم التقليدية تتطلب  ( على أنُه ومن أجل العمل2019
تغيريًا جوهراًي حنو التعليم املوجه للطلبة والذي يسمح هلم املشاركة بنشاط أكرب يف تعلمهم ولتطبيق مهارات 

التفكري املتطور القرن احلادي والعشرين. كما ينبغي حتويل املدارس بطرٍق متّكن الطلبة من اكتساب مهارات 
وحل املشكالت والتعاون ومهارات االتصال اليت حيتاجون إليها لتحقيق النجاح يف احلياة والعمل. فاألنظمة  
التعليمية التقليدية حُتد وبشكٍل كبري من القدرة على غرس الكفاءات لدى الطلبة، األمر الذي يدعو إىل 

 لوجية من أجل تسهيل تطوير كفاءاهتم.استخدام التقنيات الرقمية وفضاءات التعلم التكنو 
 ( االجتماعية  الكفاءة  الكفاءات Dubovicki & Nemet, 2015وتُعد  أهم  من   )

املطلوبة من أجل حتقيق النجاح التعليمي، حيث أنَّ تعزيز مستوى هذه الكفاءة لدى الطلبة يساعد على 
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فهم وإدارة والتعبري عن اجلانب االجتماعي  دعم عملية التعلم مدى احلياة. كما وتتمثل أمهيتها يف التمكن من  
واالنفعايل يف حياهتم، نتيجة اإلدارة املتعاقبة ألهداف احلياة كالتعلم والعالقات االجتماعية وحل املشكالت  

 اليومية.
وتشتمل جمموعة من املهارات االجتماعية الالزمة لتحقيق أهداف التفاعالت االجتماعية، ويُنظر  

أحد أهنا  على  البيئة   إليها  يف  اإلجيايب  التكيف  وحتقيق  الطلبة،  تعديل سلوكيات  يف  ُتساهم  اليت  العوامل 
 .(Legkauskas & Magelinskaite-Legkauskiene, 2019املدرسية )

( على أنَّ التنفيذ Al-Awidi & Aldhafeeri, 2017كما يؤكد العويدي والظفريي )
لدراسية يعتمد بصورٍة كبرية على مستوى استعداد وجاهزية  الناجح لقضاءات التعلم التكنولوجية يف املناهج ا

املعلمني العتماد التكنولوجيا. حيث ميكن للمعلمني دمج فضاءات التعلم التكنولوجية لتكملة ودعم املناهج  
الدراسية، وتسهيل عملهم، وتشجيع التعلم املتمحور حول الطلبة، وتلبية متطلبات التعلم اجلديدة، وليتحقق  

الرقمية ذلك، حي التكنولوجيا  التقنية والرتبوية اليت متكنهم من دمج  تاج املعلمني الكتساب مجيع املهارات 
 بفعالية وكفاءة يف عملية التعليم والتعلم. 

وتُعد جاهزية املعلمني لتوظيف واستخدام فضاءات التعلم التكنولوجية أحد أبرز مقومات جناح  
لمني واليت ترتبط مبعتقداهتم وقناعاهتم حول استخدام تكنولوجيا املعلومات  التعلم اإللكرتوين، إذ أنَّ جاهزية املع

واالتصاالت يف عملية التعليم والتعلم يُعد أمراً حامساً يف جناح استخدام فضاءات التعلم التكنولوجية، واليت 
لتعلم تتحدد من خالل مستوى كفاايهتم، والذي ينطوي على ما ميتلكونه من مهارات لتوظيف فضاءات ا

الذهين  االستعداد  حالة  عن  تعرب  واليت  واجتاهاهتم حنوها  عملهم،  أداء  على  تساعدهم  واليت  التكنولوجية 
والنفسي اليت تنبع من جتارهبم، وتقوم على توجيه سلوكهم حنو املوافقة على تطبيقها، وأخرياً معيقات تطبيقها  

 (. 2019وي وجنم،  وكل ما حيد من استخدامها يف عملية التعليم والتعلم )حنا
وابلتايل، فإنَّ جناح استخدام فضاءات التعلم التكنولوجية تقوم بصورة كبرية على املعلمني، كما  
وأنَّ دوافعهم حنو توظيفها يف عملية التعلم هلا األثر الكبري، فاملعلمني املتحمسون الذين ميتلكون اجتاهات 

فها، وهذا األمر يدعو إىل رفع كفاايت املعلمني  إجيابية يعمدون على رفع مستوايت االستفادة من توظي
 .(Uluyol & Sahin, 2016وحتفيزهم وتطوير قدراهتم؛ هبدف رفع مستوى االستفادة منها )
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واجلاهزية تعرب عن حالة من التأهب الداخلي واليت تنطوي على امتالك املهارات والسلوك اإلجيايب 
(. وتُعرف جاهزية املعلمني على أهنا مستوى  Barde, 2017والتأهب اخلارجي من أجل القيام بعمل ما )

االستعداد وامليل حنو احتضان واستخدام التقنيات اجلديدة لتحقيق األهداف املرغوبة يف العمل. وهو حالة  
ذهنية عامة انجتة عن جمموعة من عوامل التمكني واملثبطات العقلية اليت حتدد ميل الشخص إىل استخدام 

(. كما يعرفها سينغه  Summaka, Baglibel & Samancioglu, 2010)  التقنيات احلديثة 
( التعلم Singh & Chan, 2014وشان  فضاءات  استخدام  على  املعلمني  قدرة  مستوى  أبهنا   )

التكنولوجية يف عملية التعليم والتعلم، واليت تؤثر على استخدامهم الفعال هلا واستعدادهم لتوظيفها يف خمتلف  
 راً لفائدهتا يف تعزيز عملية التعلم. مواقف التعلم؛ نظ

ويقوم دور املعلم ابعتباره قائد تربوي على التخطيط ملواقف التعلم واالهتمام بتوفري مناخ التعلم 
املناسب، وضبط نشاطات التفاعل وتكييفها مبا حيقق منو الطلبة، وتقوية جوانب الضعف لدى الطلبة مبا  

النمو االنفعايل، كما ويقوم دور التكنولوجيا يف   حيقق  االجتاهات اإلجيابية حنو استخدام  املعلم على تبين 
عملية التعلم للتمكن من إكساب الطلبة مهارات التفكري نتيجة التعامل الفعال مع التطورات التكنولوجية.  

علم  فإذا ما أريد حتقيق مفهوم معلم املستقبل الناجح يف عصر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وحتقيق الت
الفاعل للطلبة، ينبغي أن يتم تعريض املعلم للمعارف واملهارات التكنولوجية من خالل برامج اإلعداد مبختلف 
هذا  وتطويرهم يف  املعلومات،  بتكنولوجيا  املعلمني  معرفة  أنَّ  إذ  الفاعل،  التدريب  وتدريبهم  التخصصات 

املعلم قادراً على إدارة العملية الرتبوية إبتقان ابستخدام امليدان، يُعد أمراً ضرورايً ينبغي إيالءه االهتمام، ليصبح  
 (. 2011فضاءات التعلم التكنولوجية املوصلة لنتاجات التعلم الرتبوية املرغوبة )محدي والبلوي،  

( على ضرورة تقدمي املعرفة  2010وإلجناح العملية التعليمية وحتقيق أهدافها، يؤكد عبد اجلواد )
منها من خالل وتطوراته    واإلفادة  العصر  متطلبات  القائمة على  التعليمية  والطرق  األساليب  من  جمموعة 

التكنولوجية، مبا يتناسب مع قدرات الطلبة واجتاهاهتم، والعمل على تعزيز إتقان املعلمني ألساليب التعليم  
املنشود وإجناح  املناسبة واملمارسات اليت تؤثر على العملية التعليمية هبدف احملافظة على مستوى الكفاءة  

 املعلم يف أداء مهامه التعليمية وفق متطلبات العصر.
 الدراسات السابقة
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( دراسة يف األردن هدفت تعرف درجة استعداد املعلمني ملسايرة  2011)  أجرت محدي والبلوي 
التحدايت املستقبلية املرتتبة على استخدام تكنولوجيا املمعلومات واالتصاالت يف امليدان الرتبوي. تكونت 

( من  الدراسة  مت  360عينة  الدراسة،  أهداف  ولتحقيق  احلكومية.  املدارس  معلمي  من  ومعلمة  معلماً   )
على  استخ املرتتبة  املستقبلية  التحدايت  ملسايرة  املعلمني  استعداد  درجة  أنَّ  النتائج  بينت  االستبانة.  دام 

استخدام تكنولوجيا املمعلومات واالتصاالت يف امليدان الرتبوي كانت مرتفعة. أظهرت النتائج وجود فروق  
عل املرتتبة  املستقبلية  التحدايت  ملسايرة  املعلمني  استعداد  درجة  املمعلومات  يف  تكنولوجيا  استخدام  ى 

واالتصاالت يف امليدان الرتبوي تعزى ملتغري اجلنس، لصاحل اإلانث، وتعزى ملتغري اخلربة، لصاحل األقل خربة،  
 يف حني مل تظهر فروق تعزى ملتغري املستوى األكادميي. 

( بدراسة يف ماليزاي عمدت  Ghavifekr & Rosdy, 2015وقام شافيفكر وروسدي )
تعرف تصورات املعلمني حول فاعلية فضاءات التعلم التكنولوجية يف دعم عملية التعليم والتعلم. تكونت    على

 ( من  الدراسة  أهداف 101عينة  ولتحقيق  اختريوا عشوائياً.  الثانوية  املرحلة  معلمي  من  ومعلمة  معلماً   )
فاعلية فضاء أنَّ مستوى  النتائج  التكنولوجية يف دعم الدراسة، مت استخدام االستبانة. أظهرت  التعلم  ات 

عملية التعليم والتعلم من وجهة نظر املعلمني كانَّ مرتفعاً. كما بينت نتائج الدراسة أنَّ العمل على إعداد 
التكنولوجية أحد   التدريب املناسبة الستخدام األدوات والوسائل  املعلمني ابلشكل املناسب وتوفري برامج 

 عملية التعليم والتعلم. العوامل األساسية من أجل إجناح
( يف اهلند تعرف دور كفاءة طلبة  Meera & Jumana, 2015وهدفت دراسة مريا ومجانة )

من ) الدراسة  عينة  تكونت  اإلجنليزية.  اللغة  تعلم  األكادميي يف  أدائهم  الثانوية على  طالباً  520املرحلة   )
الدراسة، مت استخدام مقياس الكفاءة الذاتية واختبار يف وطالبة من طلبة املرحلة الثانوية. ولتحقيق أهداف  

األداء األكادميي. أشارت النتائج إىل أنَّ الطلبة الذين ميتلكون مستوايت عالية من الكفاء يظهرون مستوايت  
أعلى من األداء األكادميي. وكشفت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائياً يف مستوى كفاءة الطلبة وأدائهم  

دميي يف ضوء متغري املنطقة، لصاحل املناطق احلضرية، وعدم وجود فروق دالة إحصائياً يف مستوى كفاءة األكا
 الطلبة وأدائهم األكادميي يف ضوء متغري اجلنس ونوع املدرسة. 

(  Daemi, Tahriri & Zafarghandi, 2017كما قام دامييل وحتريري وزافارغاندي )
القة بني بيئة الفصل الدراسي والكفاءة األكادميية لدى الطلبة متعلمي  بدراسة يف إيران سعت إىل تعرف الع



  30/10/2021بتاريخ  03العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934  

35 

 

( طالب وطالبة من الطلبة الذين يتعلمون اللغة  200اللغة اإلجنليزية كلغة أجنبية. تكونت عينة الدراسة من )
 ( منهم  أجنبية،  و)146اإلجنليزية كلغة  طالبة  استخدام 54(  مت  الدراسة،  أهداف  ولتحقيق  طالب.   )

اللغة  اال ملتعلمي  الصفية  البيئة  بني  إحصائية  داللة  ذات  إجيابية  عالقة  هناك  أنَّ  النتائج  أظهرت  ستبانة. 
اإلجنليزية كلغة أجنبية والكفاء األكادميية. كما تبني أنَّ أعلى عالقة كانت بني توجيه املهمة والكفاءة الذاتية،  

 ىن عالقة بني التعاون والكفاءة الذاتية.تليها العالقة بني متاسك الطالب والكفاءة الذاتية، وأد
( لوبيز  قامت  حني  دمج  Lopez, 2019يف  على  التعرف  هدفت  إسبانيا  يف  بدراسة   )

( معلماً ومعلمة  819التكنولوجيا يف فضاءات التعلم وفقاً الحتياجات املعلمني. تكونت عينة الدراسة من )
والثانوية مت اختيارهم ابلطريقة املتيسرة. لتحقيق أهداف  من معلمي مرحلة ما قبل املدرسة واملرحلة االبتدائية 

الدراسة، مت استخدام االستبانة. أظهرت النتائج أنَّ املعلمني يرون ضروري إعادة تكوين الفصول الدراسية 
ابستخدام فضاءات التعلم التكنولوجية من أجل االنفصال عن بيئة التعلم التقليدية. وبينت النتائج وجود 

ة إحصائياً يف تصورات املعلمني حول مستوى ضرورة دمج التكنولوجيا يف فضاءات التعلم، تعزى فروق دال
سنة، يف حني   50-36ملتغري املرحلة الدراسية، لصاحل معلمي املرحلة الثانوية، وتعزى ملتغري العمر، لصاحل  

 مل يكن هناك فروق يف ضوء متغري اجلنس. 
دراسة هدفت تعرف درجة جاهزية معلمي املرحلة  (  2019ويف فلسطني، أجرى حناوي وجنم )

األساسية يف املدارس احلكومية لتوظيف فضاءات التعلم التكنولوجية من خالل البحث يف درجة اجتاهاهتم  
حنو التعلم اإللكرتوين، ومستوى كفاايهتم يف استخدامه، ودرجة معيقات تطبيقه من وجهة نظرهم. تكونت  

 ومعلمة اختريوا ابلطريقة العنقودية العشوائية. ولتحقيق أهداف الدراسة، مت ( معلماً 120عينة الدراسة من ) 
اسخدام استبانة موزعة على ثالثة جماالت هي: جمال الكفاايت، وجمال االجتاهات، وجمال املعيقات. أظهرت 

اإللكرتوين كانَّ   الدراسة أنَّ كفاايت املعلمني، واجتاهاهتم كانت مرتفعة، كما أنَّ درجة معيقات تطبيق التعلم
مرتفعاً. كشفت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجة الكفاايت تعزى ملتغريات العمر، ومعدل 
االستخدام اليومي لإلنرتنت، وعدد الدورات يف جمال تكنولوجيا املعلومات، لصاحل األقل عمراً ولصاحل معدل  

ر، يف حني تبني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  دروات تدريبية فأكث  4االستخدام اليومي، ولصاحل  
يف درجة االجتاهات واملعيقات تعزى هلذه املتغريات. كشفت النتائج عن وجود عالقة موجبة وطردية ذات  
داللة إحصائية بني مستوى كفاايت التعلم اإللكرتوين لدى معلمي املرحلة األساسية ودرجة اجتاهاهتم حنو  
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لة، ووجود عالقة سالبة وعكسية ذات داللة إحصائية بني درجة معيقات توظيف توظيفها يف هذه املرح
 التعلم اإللكرتوين يف املرحلة األساسية من وجهة نظر املعلمني ودرجة اجتاهاهتم حنو هذا التوظيف.

( دراسة يف إيران هدفت تعرف أثر الرتابط املدرسي  Zeinalipour, 2021وأجرى زيناليبور )
ءة األكادميية على األداء األكادميي لدى طلبة املرحلة الثانوية. تكونت عينة الدراسة من ومعتقدات الكفا

املطلوبة، مت 500) البياانت  العشوائية. وجلمع  اختريوا ابلطريقة  الثانوية  املرحلة  طلبة  من  وطالبة  ( طالب 
حصائياً بني الرتابط املدرسي استخدام االستبانة. أشارت النتائج إألى وجود عالقة ارتباطية إجيابية ودالة إ

ومعتقدات الكفاءة األكادميية واألداء األكادميي، ووجود أثر إجيايب للرتابط املدرسي والكفاءة األكادميية على  
 األداء األكادميي لدى طلبة املرحلة الثانوية. 

( بدراسة يف الباكستان Khan, Reba & Shahzad, 2021وقام خان وريبا وشاهزاد )
مستوى الكفاءة األكادميية لطلبة مدارس املناطق الريفية واحلضرية يف منطقة بيشاور يف املرحلة الثانوية.  ملقارنة  

( طالب وطالبة من طلبة املرحلة الثانوية من املناطق احلضرية والريفية يف 300تكونت عينة الدراسة من )
عملية مجع البياانت، مت استخدام االستبانة.  املنطقة املذكورة مت اختيارهم ابلطريقة الطبقية العشوائية. ويف  

أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني مستوى الكفاءة األكادميية بني طلبة املرحلة  
 الثانوية يف مدارس املناطق احلضرية والريفية يف منطقة بيشاور. 

جة جاهزية املعلمني الستخدام وتتميز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف حماولتها تعرف در 
يف  –فضاءات التعلم التكنولوجية احلديثة وعالقتها برفع كفاءات املتعلمني األكادميية، حيث مل جتد الباحثة  

اطالعها وروسدي    -حدود  شافيفكر  دراسة  عمدت  فقد  املتغريين،  هذين  بني  تربط  دراسات 
(Ghavifekr & Rosdy, 2015املعلمني ح تعرف تصورات  التعلم ( على  فضاءات  فاعلية  ول 

( فقد هدفت  Zeinalipour, 2021التكنولوجية يف دعم عملية التعليم والتعلم، أما دراسة زيناليبور )
تعرف أثر الرتابط املدرسي ومعتقدات الكفاءة األكادميية على األداء األكادميي لدى طلبة املرحلة الثانوية.  

ى توفري جمموعة من املعلومات حول املتغريات املبحوثة يف الدراسة وابلتايل، فإنَّ الدراسة احلالية ستقوم عل
احلالية. وقد استفادة الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف حتديد مشكلة الدراسة وتطوير استبانتها ويف  

 مناقشتها للنتائج.
 مشكلة الدراسة وأسئلتها
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ن أهم القضااي يف السنوات األخرية نظراً  أصبح امتالك املعلمني والطلبة املهارات التكنولوجية م 
ألن األنظمة الرتبوية يف خمتلف دول العامل أخذت منحى دمج التكنولوجيا يف عملية التعليم والتعلم. وابلتايل، 
التكنولوجية   ليكونوا أكثر دراية ومعرفة ابلوسائل  أنفسهم  على كل من املعلمني والطلبة تطوير  لزاماً  كان 

 لتطبيقات احلديثة من أجل تقدمي حمتوى التعلم واحلصول عليه. واستخدام خمتلف ا
وقد أكدت الدراسات السابقة األثر اإلجيايب المتالك مهارات احلاسوب على خمتلف اجلوانب   

شافيفكر   دراسة  نتائج  أشارت  املثال،  سبيل  للطلبة. على  واالجتماعية  واألكادميية  واالنفعالية  الشخصية 
( إىل األثر االجيايب جلاهزية واستعداد املعلمني الستخدام Ghavifekr & Rosdy, 2015وروسدي )

مهارات تكنولوجيا فضاءات التعلم على املخرجات األكادميية للطلبة. وتؤكد نتائج هذه الدراسة الدور املهم  
لى الرغم جلاهزية واستعداد املعلمني واجتاهاهتم حنو توظيف التكنولوجيا يف تنمية املخرجات األكادميية. وع

من ذلك، ومن خالل مراجعتها لألدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة، الحظت الباحثة وجود فجوة 
نظرية وعملية يف تناول االدبيات الرتبوية المتالك املعلمني ملهارات فضاءات التعلم واليت أصبحت حاجة  

التعلم املزجي والتعلم اإللكرتوين والتعلم    ملحة من أجل مواكبة التطور يف امليدان الرتبوي، خاصًة مع حتول إىل
 عن بعد. 

 وحتديداً تتمثل مشكلة الدراسة يف اإلجابة عن األسئلة التالية: 
اخلط   - داخل  احلديثة  التكنولوجية  التعلم  فضاءات  الستخدام  املعلمني  جاهزية  درجة  ما 

 األخضر من وجهة نظرهم؟
 من وجهة نظر املعلمني؟ما درجة رفع كفاءات املتعلمني داخل اخلط األخضر  -
هل توجد عالقة ارتباطية بني درجة جاهزية املعلمني الستخدام فضاءات التعلم التكنولوجية  -

 احلديثة ودرجة رفع كفاءات املتعلمني داخل اخلط األخضر؟
 أهداف الدراسة 

 هتدف الدراسة إىل التعرف على ما يلي: 
التعلم التكنولوجية احلديثة داخل اخلط األخضر درجة جاهزية املعلمني الستخدام فضاءات   -

 من وجهة نظرهم.
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 درجة رفع كفاءات املتعلمني داخل اخلط األخضر من وجهة نظر املعلمني.  -
طبيعة العالقة بني درجة جاهزية املعلمني الستخدام فضاءات التعلم التكنولوجية احلديثة ودرجة  -

 رفع كفاءات املتعلمني داخل اخلط األخضر. 
 الدراسة أمهية 

 تتمثل أمهية الدراسة احلالية من خالل ما يلي: 
، واليت تتمثل يف ما تقدمه من معلومات تبني درجة جاهزية املعلمني الستخدام  األمهية النظرية  -

الذي   األمر  املتعلمني،  درجة كفاءات  رفع  يف  ودورها  احلديثة،  التكنولوجية  التعلم  فضاءات 
الب العديد من  أنظار  التكنولوجية احلديثة  سيؤدي إىل لفت  التعلم  احثني حنو أمهية فضاءات 

والعمل على دراستها واالستفادة من املعلومات من املقدمة يف الدراسة احلالية إلجراء دراسات  
 مشاهبة. 

، واليت تتمثل من خالل ما ستعمد من تقدميه م نتائج ميكن أن يستفيد منها  األمهية العملية  -
مية من أجل تطوير مستوى جاهزية املعلمني الستخدام فضاءات القائمون على العملية التعلي

التعلم التكنولوجية احلديثة وتطوير مهاراهتم التكنولوجية من أجل توظيفها يف العملية التعليمية  
من أجل رفع كفاءات املتعلمني، ويف تطوير بيئات تعلم قائمة على فضاءات التعلم التكنولوجية  

 مستوى كفاءات املتعلمني. احلديثة القادرة على رفع 
 التعريفات االصطالحية واإلجرائية

: هي جمموعة من الوسائل التكنولوجية احلديثة اليت تعمد على متكني  فضاءات التعلم التكنولوجية 
  املتعلمني من املشاركة الفاعلة يف أنشطة التعلم، نظراً لتوفري املناخ التعليمي الغين ابخلربات التكنولوجية املتنوعة، 
ونتيجة توفر املعلم القادر الذي يعمد على تشجيعهم على حتمل مسؤولية تعلمهم، من خالل اإلشراف 

( التعلم  حمتوى  من  املرجوة  األهداف  حتقيق  أجل  من  الصحيح  التوجيه  وتوجيههم   ,Karraعليهم 
Alrashdan & Wahby, 2021). 

املعلمني اجاهزية  فضاءات  استخدام  املعلمني على  قدرة  التكنولوجية يف عملية  : مستوى  لتعلم 
التعليم والتعلم، واليت تؤثر على استخدامهم الفعال هلا واستعدادهم لتوظيفها يف خمتلف مواقف التعلم؛ نظراً  
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(. وتُعرف إجرائياً أبهنا الدرجة اليت حيصل  Singh & Chan, 2014لفائدهتا يف تعزيز عملية التعلم )
ملعلمني الستخدام فضاءات التعلم التكنولوجية احلديثة املستخدمة عليها املستجيب على استبانة جاهزية ا

 يف الدراسة احلالية. 
هي معتقدات الطلبة حول قدرهتم على القيام مبجموعة من املهام األكادميية التعليمية،  الكفاءات:  

ميياً للوصول إىل والثقة بقدرهتم على جمموعة النشاطات والسلوكيات املرغوبة، وإجناز املعام املكلف هبا أكاد
مستوى متميز من األداء والتحصيل األكادميي وحتقيق أهداف التعلم املرجوة بنجاح )البدرماين وعبد الغفار  

(. وتُعرف إجرائياً أبهنا الدرجة اليت حيصل عليها املستجيب على استبانة درجة رفع كفاءات 2020وغنيم،  
 املتعلمني املستخدمة يف الدراسة احلالية. 

 قة واإلجراءاتالطري
 منهج الدراسة 

عمدت الدراسة على استخدام املنهج الوصفي التحليلي يف الدراسة احلالية؛ من أجل حتقيق هدف  
الدراسة واملتمثل يف تعرف درجة جاهزية املعلمني الستخدام فضاءات التعلم التكنولوجية احلديثة وعالقتها  

 برفع كفاءات املتعلمني.
 جمتمع الدارسة وعينتها

كون جمتمع الدراسة من مجيع املعلمني العاملني يف املدارس اخلط األخضر خالل الفصل الدراسي  ت
( معلماً ومعلمة من  397. ومت اختيار عينة عشوائية مكونة من )2021/2022األول للعام الدراسي  

 جمتمع الدراسة لغاايت الدراسة احلالية. 
 أدوات الدراسة 

الدراسة   أهداف  املعلمني لتحقيق  جاهزية  درجة  قياس  على  تقوم  استبانة  تطوير  مت  احلالية، 
الستخدام فضاءات التعلم التكنولوجية احلديثة، وأخرى تقيس درجة كفاءات املتعلمني، وذلك من خالل  

 الرجوع جملموعة من الدراسات السابقة، وعلى النحو التايل.
 ات التعلم التكنولوجية احلديثة أوالً: استبانة درجة جاهزية املعلمني الستخدام فضاء



  30/10/2021بتاريخ  03العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934  

40 

 

مت تطوير استبانة درجة جاهزية املعلمني الستخدام فضاءات التعلم التكنولوجية احلديثة من خالل 
( فقرة موزعة 26(. وقد تكونت االستبانة بصورهتا األولية من )2019الرجوع إىل دراسة حناوي وجنم )

 ( فقرة.15ة، وجمال الكفاايت ويتكون من )( فقر 15على جمالني: جمال املعتقدات ويتكون من )
 صدق االستبانة  

االستبانة من خالل عرضها على ) التحقق من صدق حمتوى  من ذوي اخلربة  5مت  ( حمكمني 
واالختصاص من أعضاء هيئة التدريس يف أصول الرتبية واإلدارة الرتبوية وأساليب التدريس، حيث طُلب 

الفقرات، وسالمة الصياغة اللغوية، ووضوحها ومدى تناسبها مع    منهم تقدمي آرائهم حول مستوى مالئمة 
األخذ ابلتعديالت املقرتحة اليت وافق عليها ) إليه، ومت  تنتمي  فأكثر من احملكمني.  80اجملال الذي   )%

( فقرة موزعة على جمالني: جمال املعتقدات ويتكون من  26وبذلك تكونت االستبانة بصورهتا النهائية من )
 ( فقرة.14ة، وجمال الكفاايت ويتكون من )( فقر 12)

 مؤشرات صدق البناء 
فقرة وبني الدرجة  للمقياس، استخرجت معامالت ارتباط كل  البناء  الستخراج دالالت صدق 
ببعضها والدرجة الكلية، يف عينة  إليه، وبني اجملاالت  تنتمي  فقرة وارتباطها ابجملال اليت  الكلية، وبني كل 

( معلماً ومعلمة، وقد تراوحت معامالت ارتباط الفقرات 30خارج عينة الدراسة تكونت من )استطالعية من  
 ( واجلدول التايل يبني ذلك.0.85-0.37(، ومع اجملال ) 0.88-0.36مع األداة ككل ما بني )
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 ( 1اجلدول )
 معامالت االرتباط بني الفقرة والدرجة الكلية واجملال اليت تنتمي إليه

رقم 
الفقر 

 ة

معامل 
 االرتباط 
 مع اجملال

معامل 
 االرتباط 

 مع األداة 

رقم 
 الفقرة 

معامل 
 االرتباط 
 مع اجملال

معامل 
 االرتباط 

 مع األداة 

رقم 
 الفقرة 

معامل 
 االرتباط 
 مع اجملال

معامل 
 االرتباط 

 مع األداة 
1 .51** .55** 10 .83** .82** 19 .78** .76** 
2 .87** .83** 11 .67** .69** 20 .70** .69** 
3 .37* .36* 12 .60** .55** 21 .85** .88** 
4 .90** .88** 13 .58** .51** 22 .56** .59** 
5 .73** .67** 14 .86** .86** 23 .85** .36* 
6 .81** .84** 15 .61** .58** 24 .46* .50** 
7 .75** .73** 16 .79** .82** 25 .78** .76** 
8 .51** .53** 17 .71** .68** 26 .84** .84** 
9 .61** .59** 18 .68** .62**    

 (. 0.05دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )  *
 (. 0.01دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )  **

وجتدر اإلشارة أن مجيع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة إحصائياً، ولذلك مل  
 يتم حذف أي من هذه الفقرات.

استخراج معامل ارتباط اجملال ابلدرجة الكلية، ومعامالت االرتباط بني اجملاالت ببعضها كما مت  
 واجلدول التايل يبني ذلك. 
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 ( 2اجلدول )
 معامالت االرتباط بني اجملاالت ببعضها وابلدرجة الكلية 

 جاهزية املعلمني الكفاايت املعتقدات 
   1 املعتقدات
  1 **948. الكفاايت

 1 **989. **985. جاهزية املعلمني
 (. 0.05دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )  *

 (. 0.01دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )  **
( أن مجيع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة إحصائياً، مما 2يبني اجلدول )

 يشري إىل درجة مناسبة من صدق البناء. 
 االستبانةثبات 

(  test-retestللتأكد من ثبات أداة الدراسة، فقد مت التحقق بطريقة االختبار وإعادة االختبار ) 
( معلماً  30بتطبيق املقياس، وإعادة تطبيقه بعد أسبوعني على جمموعة من خارج عينة الدراسة مكّونة من )

 ملرتني. ومعلمة، ومن مث مت حساب معامل ارتباط بريسون بني تقديراهتم يف ا
ومت أيضاً حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا، واجلدول 

الكلية  3) والدرجة  للمجاالت  اإلعادة  وثبات  ألفا  معادلة كرونباخ  وفق  الداخلي  االتساق  معامل  يبني   )
 واعتربت هذه القيم مالئمة لغاايت هذه الدراسة. 

 ( 3اجلدول )
 لداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكليةمعامل االتساق ا

 االتساق الداخلي ثبات اإلعادة  اجملال
 0.81 0.88 املعتقدات
 0.84 0.90 الكفاايت

 0.87 0.89 جاهزية املعلمني
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 اثنياً: استبانة درجة رفع كفاءات املتعلمني
مت تطوير استبانة درجة رفع كفاءات املتعلمني من خالل الرجوع إىل عدد من الدراسات السابقة 

( ودراسة دوبوفيكي  2015( ودراسة ملحم )Mah & Ifenthaler, 2018مثل دراسة ماه وإفينثالر )
(، وتكون بصورته األولية من جمالني: جمال الكفاءة  Dubovicki & Nemet, 2015ونيميت )

 ( فقرة.12( فقرة، وجمال الكفاءة االجتماعية ويتكون من )12ية ويتكون من )األكادمي
 صدق االستبانة  

االستبانة من خالل عرضها على ) التحقق من صدق حمتوى  من ذوي اخلربة  5مت  ( حمكمني 
واالختصاص من أعضاء هيئة التدريس يف أصول الرتبية واإلدارة الرتبوية وأساليب التدريس، حيث طُلب 

هم تقدمي آرائهم حول مستوى مالئمة الفقرات، وسالمة الصياغة اللغوية، ووضوحها ومدى تناسبها مع  من
األخذ ابلتعديالت املقرتحة اليت وافق عليها ) إليه، ومت  تنتمي  فأكثر من احملكمني.  80اجملال الذي   )%

( فقرة،  12ية ويتكون من )وبذلك تكونت االستبانة بصورهتا النهائية من جمالني: جمال الكفاءة األكادمي
 ( فقرة.12وجمال الكفاءة االجتماعية ويتكون من )

 مؤشرات صدق البناء 
فقرة وبني الدرجة  للمقياس، استخرجت معامالت ارتباط كل  البناء  الستخراج دالالت صدق 

ببعضها   إليه، وبني اجملاالت  تنتمي  فقرة وارتباطها ابجملال اليت  والدرجة الكلية، يف عينة الكلية، وبني كل 
( معلماً ومعلمة، وقد تراوحت معامالت ارتباط الفقرات 30استطالعية من خارج عينة الدراسة تكونت من )

 ( واجلدول التايل يبني ذلك.0.86-0.50(، ومع اجملال ) 0.85-0.37مع األداة ككل ما بني )
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 ( 4اجلدول )
 كلية واجملال اليت تنتمي إليهمعامالت االرتباط بني الفقرة والدرجة ال

رقم 
 الفقرة 

معامل 
 االرتباط 
 مع اجملال

معامل 
 االرتباط 

 مع األداة 

رقم 
 الفقرة 

معامل 
 االرتباط 
 مع اجملال

معامل 
 االرتباط 

 مع األداة 

رقم 
 الفقرة 

معامل 
 االرتباط 
 مع اجملال

معامل 
 االرتباط 

 مع األداة 
1 .73** .71** 9 .86** .84** 17 .50** .50** 
2 .73** .72** 10 .59** .59** 18 .64** .58** 
3 .78** .78** 11 .74** .72** 19 .79** .78** 
4 .64** .62** 12 .77** .79** 20 .78** .81** 
5 .66** .62** 13 .79** .80** 21 .60** .53** 
6 .85** .81** 14 .65** .67** 22 .61** .52** 
7 .84** .37* 15 .71** .75** 23 .83** .85** 
8 .84** .82** 16 .54** .52** 24 .57** .55** 

 (. 0.05دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )  *
 (. 0.01دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )  **

الرتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة إحصائياً، ولذلك مل  وجتدر اإلشارة أن مجيع معامالت ا
 يتم حذف أي من هذه الفقرات.

كما مت استخراج معامل ارتباط اجملال ابلدرجة الكلية، ومعامالت االرتباط بني اجملاالت ببعضها 
 واجلدول التايل يبني ذلك. 
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 ( 5اجلدول )
 معامالت االرتباط بني اجملاالت ببعضها وابلدرجة الكلية 

 كفاءة املتعلمني  الكفاءة االجتماعية الكفاءة األكادميية  
   1 الكفاءة األكادميية

  1 **826. الكفاءة االجتماعية
 1 **910. **883. كفاءة املتعلمني 

 (. 0.05دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )  *
 (. 0.01إحصائياً عند مستوى الداللة ) دالة  **

( أن مجيع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة إحصائياً، مما 5يبني اجلدول )
 يشري إىل درجة مناسبة من صدق البناء. 

 ثبات االستبانة
(  test-retestللتأكد من ثبات أداة الدراسة، فقد مت التحقق بطريقة االختبار وإعادة االختبار ) 

( معلماً  30بتطبيق املقياس، وإعادة تطبيقه بعد أسبوعني على جمموعة من خارج عينة الدراسة مكّونة من )
 ومعلمة، ومن مث مت حساب معامل ارتباط بريسون بني تقديراهتم يف املرتني. 

 ومت أيضاً حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا، واجلدول
الكلية  6) والدرجة  للمجاالت  اإلعادة  وثبات  ألفا  معادلة كرونباخ  وفق  الداخلي  االتساق  معامل  يبني   )

 واعتربت هذه القيم مالئمة لغاايت هذه الدراسة. 
 ( 6اجلدول )

 معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكلية
 لياالتساق الداخ ثبات اإلعادة  اجملال

 0.75 0.86 الكفاءة األكادميية
 0.71 0.83 الكفاءة االجتماعية

 0.82 0.85 كفاءة املتعلمني 
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 املعيار اإلحصائي: 
ليكرت لتصحيح استبانة درجة جاهزية املعلمني الستخدام فضاءات   مت اعتماد سلم  اخلماسي 

التعلم التكنولوجية احلديثة واستبانة درجة رفع كفاءات املتعلمني، وذلك إبعطاء كل فقرة من فقراهتا درجة  
واحدة من بني الدرجات اخلمس )مرتفع جداً, مرتفع, متوسط, منخفض, منخفض جداً(، واليت متثل رقمياً 

 ( على الرتتيب، ومت اعتماد املقياس التايل ألغراض التحليل:1، 2، 3، 4،  5)
 قليلة    2.33-1.00من  -
 متوسطة    3.67-2.34من  -
 كبرية   5.00-3.68من  -

 وهكذا
 ومت احتساب املقياس من خالل استخدام املعادلة التالية: 

 ( 1احلد األدىن للمقياس )  -(  5احلد األعلى للمقياس )
 ( 3عدد الفئات املطلوبة )          

     5-1            =1.33  
       3 

 (  إىل هناية كل فئة. 1.33ومن مث إضافة اجلواب )
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 نتائج الدراسة ومناقشتها 
احلديثة  التكنولوجية  التعلم  فضاءات  املعلمني الستخدام  ما درجة جاهزية  األول:  السؤال  ومناقشة  نتائج 

 اخلط األخضر من وجهة نظرهم؟داخل 
لإلجابة عن هذا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة جاهزية  
املعلمني الستخدام فضاءات التعلم التكنولوجية احلديثة داخل اخلط األخضر من وجهة نظرهم، واجلدول  

 أدانه يوضح ذلك.
 ( 7اجلدول )

التكنولوجية  املتوسطات   التعلم  احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة جاهزية املعلمني الستخدام فضاءات 
 احلديثة داخل اخلط األخضر من وجهة نظرهم مرتبة تنازلياً حسب املتوسطات احلسابية

درجة  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب اجملال الرقم  الرتبة 
 التقدير

 متوسطة  793. 2.96 املعتقدات 1 1
 متوسطة  756. 2.84 الكفاايت 2 2
 متوسطة  758. 2.89 جاهزية املعلمني  

(، حيث جاءت  2.96-2.84)  ( أنَّ املتوسطات احلسابية قد تراوحت مابني7يبني اجلدول )
(، بينما جاءت الكفاايت يف املرتبة األخرية  2.96املعتقدات يف املرتبة األوىل أبعلى متوسط حسايب بلغ ) 

(، وبلغ املتوسط احلسايب لدرجة جاهزية املعلمني الستخدام فضاءات التعلم 2.89ومبتوسط حسايب بلغ )
(. وميكن تفسري هذه النتيجة إىل 2.89نظرهم ككل ) التكنولوجية احلديثة داخل اخلط األخضر من وجهة 

أن املعلمني يدركون أمهية استخدام فضاءات التعلم التكنولوجية يف ضوء حقيقة أن التحول حنو خمتلف أنواع 
التكنولوجيا يف   التكنولوجيا قد أصبح حقيقة واضحة يف امليدان الرتبوي. كما ويفهم املعلمون أمهية دمج 

التعلم وهذا ينطوي على تقبلهم هلذه احلقيقة وابلتايل انعكس ذلك اجيابياً على معتقداهتم. عملية التعليم و 
كما وجاء بعد الكفاايت يف املرتبة االخرية وهذا ما يشري إىل ضعف برامج التدريب يف إعداد املعلمني على 

يدان الرتبوي يف السنوات  استخدام فضاءات التعلم والذي يعد من امليادين الرتبوية احلديثة اليت دخلت امل
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األخرية مما يؤكد احلاجة إىل املزيد من الوقت من أجل تصميم وتقدمي برامج تدريبية وبرامج تطوير مهين  
 تتناول مهارات فضاءات التعلم التكنولوجية.

( يف فلسطني اليت أشارت أبن درجة جاهزية  2019وختتلف هذه النتيجة مع دراسة حناوي وجنم ) 
وميكن معلمي   مرتفعاً.  التكنولوجية كان  التعلم  فضاءات  لتوظيف  احلكومية  املدارس  األساسية يف  املرحلة 

( وجنم  حناوي  دراسة  أن  إىل  الصدد  هذا  يف  املرحلة  2019القول  من  املعلمني  من  عينة  استخدمت   )
حلالية عينة من معلمي  األساسية اليت ال حتتاج إىل الكثري من املهارات التكنولوجية بينما استخدمت الدراسة ا
 املرحلة الثانوية اليت حتتاج إىل مستوى أعلى من مهارات فضاءات التعلم التكنولوجية.

وقد مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات 
 كل جمال على حدة، حيث كانت على النحو التايل:

 دات اجملال األول: املعتق
 ( اجلدول  تنازلياً (  8يظهر  مرتبة  ابملعتقدات  املتعلقة  املعيارية  واالحنرافات  احلسابية  املتوسطات 

 حسب املتوسطات احلسابية
 ( 8اجلدول )

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية املتعلقة ابملعتقدات مرتبة تنازلياً حسب املتوسطات احلسابية

 الفقرات  الرقم  الرتبة 
املتوسط 
 احلسايب 

االحنراف  
 املعياري

درجة 
 التقدير

املتعة   1 1 حتقق  التكنولوجية  التعلم  فضاءات  أن  أعتقد 
 والتشويق يف التعلم للطلبة.

 مرتفعة  901. 3.82

قدرات   3 2 تعزز  التكنولوجية  التعلم  فضاءات  أن  أعتقد 
 متوسطة  948. 3.55 الطلبة يف جمال التكنولوجيا ومواكبة تطوراهتا.

للطلبة  8 3 يوفر  التكنولوجية  التعلم  فضاءات  أنَّ  أعتقد 
 متوسطة  1.130 3.31 إمكانية الوصول إىل املادة التعليمية يف أي وقت.



  30/10/2021بتاريخ  03العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934  

49 

 

املتوسط  الفقرات  الرقم  الرتبة 
 احلسايب 

االحنراف  
 املعياري

درجة 
 التقدير

4 12 
أظن أنَّ فضاءات التعلم التكنولوجية حُتقق مرونة وصول 

 متوسطة  1.260 3.16 الطلبة إىل املادة التعليمية من أي مكان.

بزايدة   10 5 تسهم  التكنولوجية  التعلم  فضاءات  أن  أعتقد 
 ثقافة الطلبة ومعلوماهتم املعرفية ووعيهم العام.

 متوسطة  1.319 2.94

6 4 

قنوات   توفر  التكنولوجية  التعلم  فضاءات  أنَّ  أعتقد 
املعلمني،  وبني  وبينهم  أنفسهم،  الطلبة  بني  للتواصل 

املدرسة   وبني  أنفسهم،  املعلمني  أمور  وبني  وأولياء 
 الطلبة. 

 متوسطة  1.245 2.92

دافعية   9 7 يزيد  التكنولوجية  التعلم  فضاءات  أبنَّ  أعتقد 
 متوسطة  1.161 2.74 الطلبة للتعلم. 

أعتقد أن فضاءات التعلم التكنولوجية تسهم يف حتسني   2 8
 متوسطة  1.336 2.72 حتصيل الطلبة الدراسي. 

9 7 
فضاءات   تطبيق  أنَّ  يعمل أعتقد  التكنولوجية  التعلم 

 متوسطة  1.210 2.65 على رفع كفاايت املعلم التقنية والرتبوية. 

أعتقد أن فضاءات التعلم التكنولوجية ُتساعد يف تطوير   5 10
 التعلم الذايت للطلبة. 

 متوسطة  1.387 2.59

11 6 
التعليم   تُعزز  التكنولوجية  التعلم  فضاءات  أنَّ  أعتقد 

داخل الصف وخارجه من خالل تطبيق أبنشطة متنوعة  
 أشكاله املتنوعة.

 متوسطة  1.265 2.57

12 11 
التغذية   تُقدم  التكنولوجية  التعلم  فضاءات  أنَّ  أرى 

 متوسطة  1.053 2.52 الراجعة بشكٍل مستمر ألطراف العملية التعليمية. 
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املتوسط  الفقرات  الرقم  الرتبة 
 احلسايب 

االحنراف  
 املعياري

درجة 
 التقدير

 متوسطة  793. 2.96 املعتقدات  
(، حيث جاءت  3.82-2.52( أنَّ املتوسطات احلسابية قد تراوحت مابني )8يبني اجلدول )

رقم ) التعلم  1الفقرة  والتشويق يف  املتعة  التكنولوجية حتقق  التعلم  فضاءات  أن  "أعتقد  تنص على  واليت   )
بينما جاءت الفقرة رقم )3.82للطلبة" يف املرتبة األوىل ومبتوسط حسايب بلغ ) ها أرى أنَّ ( ونص11(، 

فضاءات التعلم التكنولوجية تُقدم التغذية الراجعة بشكٍل مستمر ألطراف العملية التعليمية" ابملرتبة األخرية  
(. وميكن تفسري هذه  2.96(. وبلغ املتوسط احلسايب جملال املعتقدات ككل )2.52ومبتوسط حسايب بلغ )

وبرامج تطوير مهين سامهت بشكٍل كبري يف تكوين    النتيجة إىل أن املعلمني قد حصلوا على برامج تدريبية 
معتقدات اجيابية حنو توظيف مهارات فضاءات التعلم التكنولوجية وهذا ما ظهر من خالل نتائج الدراسة  
احلالية. كما وتعمل املساقات اجلامعية على تنمية االجتاهات واملعتقدات االجيابية حنو توظيف التكنولوجيا 

التعلم إذ تدرك كليات الرتبية يف خمتلف اجلامعات احلكومية واخلاصة أمهية االجتاهات على يف عملية التعليم و 
األمناط السلوكية للمعلمني وهذا ما جيعلها تركز على تغيري االجتاهات السلبية لدى املعلمني واملعلمات وغرس 

 جودة التعليم املقدم للطلبة.معتقدات اجيابية حول الدور املهم الذي ميكن أن تؤديه التكنولوجيا يف رفع 
 اجملال الثاين: الكفاايت

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية املتعلقة ابلكفاايت مرتبة تنازلياً حسب   (9يبني اجلدول ) 
 .املتوسطات احلسابية 

 ( 9اجلدول )
 تنازلياً حسب املتوسطات احلسابيةاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية املتعلقة ابلكفاايت مرتبة 

املتوسط  الفقرات  الرقم  الرتبة 
 احلسايب 

االحنراف  
 املعياري

درجة 
 التقدير

1 17 
أمتلك القدرة إدارة امللفات يف جهاز احلاسوب، مثل  

 متوسطة  1.172 3.45 نسخ امللفات ونقلها وحذفها.
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املتوسط  الفقرات  الرقم  الرتبة 
 احلسايب 

االحنراف  
 املعياري

درجة 
 التقدير

2 18 
عن  ابلبحث  اليوتيوب  موقع  استخدام  أستطيع 

 متوسطة  1.103 3.34 الفيديوهات وعرضها وحتميلها. 

للمراسالت   23 3 اإللكرتوين  الربيد  استخدام  أستطيع 
 وإرفاق امللفات. 

 متوسطة  1.082 3.30

ورفع   13 4 وحتميل  اإلنرتنت  شبكة  أتصفح  أن  أستطيع 
 متوسطة  1.116 3.27 امللفات فيها.

شبكات   15 5 استخدام  على  القدرة  التواصل امتلك 
 متوسطة  1.249 2.80 االجتماعي كالفيس بوك أو تويرت.

6 21 
-MSأستطيع استخدام برانمج معاجل النصوص )

Word). 2.73 1.274  متوسطة 

-MSأستطيع استخدام برانمج العروض التقدميية ) 22 6
Powerpoint). 

 متوسطة  1.121 2.73

والبحث أستطيع البحث من خالل حمركات البحث   16 8
 متوسطة  1.414 2.67 املتقدم يف شبكة اإلنرتنت.

النوافذ   19 9 للتعامل مع نظام  امتلك املهارات األساسية 
(Windows). 2.60 1.138  متوسطة 

10 14 
التعلم   فضاءات  إطار  يف  نظرية  معرفة  امتلك 

 متوسطة  1.248 2.58 التكنولوجي.

احلوار يف شبكة  أستطيع استخدام املنتدايت ومواقع   24 10
 اإلنرتنت. 

 متوسطة  1.381 2.58
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املتوسط  الفقرات  الرقم  الرتبة 
 احلسايب 

االحنراف  
 املعياري

درجة 
 التقدير

12 25 
اإللكرتونية   اجلداول  برانمج  استخدام  أستطيع 

(MS-Excel). 2.58 1.151  متوسطة 

على  26 13 االفرتاضية  الصفوف  برامج  استخدام  أستطيع 
 شبكة اإلنرتنت. 

 متوسطة  1.239 2.57

)كتابة،   20 14 احملادثة  برامج  استخدام  وصوت،  أستطيع 
 متوسطة  1.072 2.52 وفيديو( يف شبكة اإلنرتنت. 

 متوسطة  756. 2.84 الكفاايت  
(، حيث جاءت  3.45-2.52)  ( أنَّ املتوسطات احلسابية قد تراوحت مابني9يبني اجلدول )

إدارة امللفات يف جهاز احلاسوب، مثل نسخ امللفات  17الفقرة رقم ) القدرة  ( واليت تنص على "امتلك 
( ونصها 20(، بينما جاءت الفقرة رقم )3.45ونقلها وحذفها" يف املرتبة األوىل ومبتوسط حسايب بلغ )
و( يف شبكة اإلنرتنت" ابملرتبة األخرية ومبتوسط "أستطيع استخدام برامج احملادثة )كتابة، وصوت، وفيدي

(. وميكن تفسري هذه النتيجة  2.84(. وبلغ املتوسط احلسايب جملال الكفاايت ككل )2.52حسايب بلغ )
إىل أن كفاايت فضاءات التعلم التكنولوجية حتتاج إىل الكثري من الوقت من أجل تنميتها يف نفوس املعلمني  

على توظيف التكنولوجيا املتقدمة يف خمتلف جوانب عملية التعليم والتعلم. كما  إذ تعتمد هذه الفضاءات  
وأن هذه الكفاايت حتتاج إىل الكثري من الوقت من أجل أن تتطور لدى املعلمني إضافًة إىل أهنا تتطلب  

للمعلمني. كما وأن كفاايت استخدام فضا التطوير املهين  ءات املشاركة يف خمتلف الربامج اليت تستهدف 
التعلم التكنولوجية ينبغي أن تبدأ منذ برامج إعداد املعلمني وهذا ما يعين أن على كليات الرتبية تغيري خططها  
الدراسية املقدمة للمعلمني والطلبة من أجل جعل توظيف فضاءات التعلم التكنولوجية ممارسة يومية يقوم هبا 

 املعلمون خالل تدريسهم.
( اليت أشارت أنَّ كفاايت املعلمني واجتاهاهتم  2019وختتلف هذه النتيجة مع دراسة حناوي وجنم )

( تتفق مع األدبيات الرتبوية اليت تناولت 2019كانت مرتفعة. وميكن القول أن نتيجة دراسة حناوي وجنم ) 
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تناو  فإن الدراسة احلالية  التعلم  اجتاهات وكفاايت املعلمني اإللكرتونية. ومع ذلك،  لت مهارات فضاءات 
التكنولوجية وهو مفهوم جديد مل يتم تناوله ابلشكل الكايف يف األدبيات الرتبوية نظراً حلداثة هذا املفهوم 
وعدم اطالع املعلمني واملعلمات ابلشكل الكايف على مهارات فضاءات التعلم مما أدى إىل أن يكون مستوى  

 كفاايهتم يف تلك املهارات متوسطة.
 ئج ومناقشة السؤال الثاين: ما درجة رفع كفاءات املتعلمني داخل اخلط األخضر من وجهة نظر املعلمني؟نتا

لإلجابة عن هذا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة رفع كفاءات  
 .املتعلمني داخل اخلط األخضر من وجهة نظر املعلمني، واجلدول أدانه يوضح ذلك

 ( 10اجلدول )
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة رفع كفاءات املتعلمني داخل اخلط األخضر من وجهة نظر  

 املعلمني مرتبة تنازلياً حسب املتوسطات احلسابية

االحنراف   املتوسط احلسايب اجملال الرقم  الرتبة 
 درجة التقدير املعياري

 متوسطة  733. 3.21 األكادمييةالكفاءة  1 1
 متوسطة  715. 3.20 الكفاءة االجتماعية 2 2
 متوسطة  706. 3.21 كفاءة املتعلمني   

(، حيث جاءت  3.21-3.20)  ( أنَّ املتوسطات احلسابية قد تراوحت مابني10يبني اجلدول )
(، بينما جاءت الكفاءة االجتماعية  3.21الكفاءة األكادميية يف املرتبة األوىل أبعلى متوسط حسايب بلغ )

(، وبلغ املتوسط احلسايب لدرجة رفع كفاءات املتعلمني داخل 3.20يف املرتبة األخرية ومبتوسط حسايب بلغ )
(. وميكن تفسري هذه النتيجة إىل أن املعلمني واملعلمات  3.21اخلط األخضر من وجهة نظر املعلمني ككل ) 

لديهم الدراية واملعرفة الكافيات حول دور التكنولوجيا املهم يف رفع خمرجات عملية التعليم والتعلم سواءٌ من 
  حيث تصميم املناهج الدراسية أو إجياد بيئة مدرسية مناسبة متكن املعلمني من توظيف التكنولوجيا ابلشكل

 األمثل من أجل رفع جودة عملية التعليم والتعلم. 



  30/10/2021بتاريخ  03العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934  

54 

 

وقد مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات 
 كل جمال على حدة، حيث كانت على النحو التايل:

 اجملال األول: الكفاءة األكادميية
احلسابية واالحنرافات املعيارية املتعلقة ابلكفاءة األكادميية مرتبة املتوسطات   (11يظهر اجلدول )

 .تنازلياً حسب املتوسطات احلسابية 
 ( 11اجلدول )

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية املتعلقة ابلكفاءة األكادميية مرتبة تنازلياً حسب املتوسطات احلسابية

املتوسط  الفقرات  الرقم  الرتبة 
 احلسايب 

االحنراف  
 املعياري

درجة 
 التقدير

 مرتفعة  912. 3.78 ميتلك الطلبة اإلرادة لتحقيق النجاح األكادميي.  1 1
 مرتفعة  943. 3.73 يستطيع الطلبة تطبيق ما تعلموه خارج املدرسة.  2 2

ابملهمات  3 3 النجاح  على  القدرة  الطلبة  ميتلك 
 مرتفعة  1.038 3.72 األكادميية التنافسية. 

4 7 
الدراسية  تسليم واجباهتم  القدرة على  الطلبة  ميتلك 

 متوسطة  1.166 3.56 يف الوقت املناسب.

الرئيسية يف   9 5 النقاط واألفكار  الطلبة حتديد  يستطيع 
 مادة التعلم.

 متوسطة  1.129 3.55

اجليد   6 6 االستعداد  على  القدرة  الطلبة  ميتلك 
 لالمتحاانت.

 متوسطة  1.172 3.45

 متوسطة  1.116 3.27 يستطيع الطلبة أداء مهام التعلم اليت يتم طلبها منهم.  5 7

التعامل مع حمتوى التعلم   4 8 ميتلك الطلبة القدرة على 
 متوسطة  1.234 2.86 الصعب.
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املتوسط  الفقرات  الرقم  الرتبة 
 احلسايب 

االحنراف  
 املعياري

درجة 
 التقدير

9 12 
يستطيع الطلبة كتابة مقاالت وتقارير قصرية بشكٍل 

 متوسطة  1.219 2.73 مستقل.

اجليد ميتلك   8 10 والتنظيم  التخطيط  على  القدرة  الطلبة 
 ملادة التعلم. 

 متوسطة  1.414 2.67

بكفاءة ابستخدام  10 11 املعلومات  إجباد  الطلبة  يستطيع 
 متوسطة  1.138 2.60 خمتلف حمركات البحث. 

 متوسطة  1.265 2.57 يستطيع الطلبة تقييم نتائج تعلمهم بصورة مستقلة.  11 12
 متوسطة  733. 3.21 األكادمييةالكفاءة   

(، حيث جاءت  3.78-2.57)  ( أنَّ املتوسطات احلسابية قد تراوحت مابني11يبني اجلدول )
( واليت تنص على "ميتلك الطلبة اإلرادة لتحقيق النجاح األكادميي" يف املرتبة األوىل ومبتوسط 1الفقرة رقم )

( ونصها "يستطيع الطلبة تقييم نتائج تعلمهم بصورة  11(، بينما جاءت الفقرة رقم )3.78حسايب بلغ )
(. وبلغ املتوسط احلسايب جملال الكفاءة األكادميية  2.57لغ )مستقلة" ابملرتبة األخرية ومبتوسط حسايب ب

(. وميكن تفسري هذه النتيجة إىل أن استخدام التكنولوجيا على خمتلف أنواعها ينمي لدى  3.21ككل )
الطلبة مفهوم االستقاللية وجعل عملية التعلم حمورها الطلبة وليس املعلم إذ إن التكنولوجيا تقدم الوسائل 

من أجل اعتماد املتعلمني على انفسهم يف احلصول على حمتوى التعلم وهذا ما يفتح هلم آفاقاً  الضرورية  
جديدة يف رفع مستوى كفاءهتم األكادميية. إضافَة لذلك، فإن املناهج الدراسية تركز يف معظم جوانبها على  

احلالية إذ يعتقد املعلمون  رفع الكفاءة األكادميية لدى الطلبة وهذا ما ظهر بشكل واضح يف نتائج الدراسة
والنظام الرتبوي بشكل عام أن كفاءة املتعلمني هي املقياس الرئيسي جلودة التعليم وهذا ما جيعلهم يركزون 

 على هذا اجلانب. 
 اجملال الثاين: الكفاءة االجتماعية
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جتماعية مرتبة املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية املتعلقة ابلكفاءة اال (12يقّدم اجلدول ) 
 .تنازلياً حسب املتوسطات احلسابية 

 ( 12اجلدول )
املتوسطات  حسب  تنازلياً  مرتبة  االجتماعية  ابلكفاءة  املتعلقة  املعيارية  واالحنرافات  احلسابية  املتوسطات 

 احلسابية

 الفقرات  الرقم  الرتبة 
املتوسط 
 احلسايب 

االحنراف  
 املعياري

درجة 
 التقدير

إيذاء  يُعرب   16 1 دون  وإحباطهم  غضبهم  عن  الطلبة 
 اآلخرين.

 متوسطة  945. 3.67

زمالئي   15 2 من  بسهولة  ابلذعر  الطلبة  ُيصاب  ال 
 املندفعني.

 متوسطة  1.071 3.66

 متوسطة  966. 3.62 ميتلك الطلبة القدرة على التواصل غري اللفظي.  24 3

يتكيف الطلبة مع بعضهم البعض بغض النظر عن   23 4
 متوسطة  1.079 3.60 الفروق فيما بينهم.

 متوسطة  948. 3.55 يشارك الطلبة ابألنشطة بفاعلية.  17 5

يُدافع الطلبة عن حقوقهم واحتياجاهتم على النحو  14 6
 متوسطة  1.115 3.39 املناسب. 

7 21 
التفاوض والتوصل إىل تسوية   الطلبة قادرين على 

 متوسطة  1.283 3.17 بشأن العديد من األمور. 

مسامهة   18 8 ويسامهون  املناقشات  يف  الطلبة  يشارك 
 واضحة يف موضوع النقاش.

 متوسطة  1.311 2.96

وتفضيالهتم   13 9 رغباهتم  عن  بوضوح  الطلبة  يُعرب 
 ويفسرون سلوكياهتم.

 متوسطة  1.283 2.93
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املتوسط  الفقرات  الرقم  الرتبة 
 احلسايب 

االحنراف  
 املعياري

درجة 
 التقدير

 متوسطة  1.336 2.72 يتكيف الطلبة بسهولة وسرعة. 19 10

11 20 
ويطلبون يُعرب   ابآلخرين  اهتمامهم  عن  الطلبة 

 متوسطة  1.248 2.58 املعلومات من اآلخرين.

 متوسطة  1.381 2.58 ال يعمد الطلبة على لفت االنتباه إىل أنفسهم. 22 11
 متوسطة  715. 3.20 الكفاءة االجتماعية  

(، حيث جاءت  3.67-2.58( أنَّ املتوسطات احلسابية قد تراوحت مابني )12يبني اجلدول )
( واليت تنص على "يُعرب الطلبة عن غضبهم وإحباطهم دون إيذاء اآلخرين" يف املرتبة األوىل  16الفقرة رقم )

لبة عن اهتمامهم ( ونصامها "يُعرب الط22، و20(، بينما جاءت الفقراتن رقم ) 3.67ومبتوسط حسايب بلغ )
ابآلخرين ويطلبون املعلومات من اآلخرين"، و"ال يعمد الطلبة على لفت االنتباه إىل أنفسهم" ابملرتبة األخرية  

(. وميكن  3.20(. وبلغ املتوسط احلسايب جملال الكفاءة االجتماعية ككل ) 2.58ومبتوسط حسايب بلغ )
طلبة تتطلب التواصل والتفاعل مع اآلخرين بشكل كبري  القول يف هذا الصدد أن الكفاءة االجتماعية لدى ال

وهذا ما ال تتيحه بيئات التعلم اإللكرتوين واليت حتدد من التفاعل االجتماعي بني املعلم والطلبة وبني الطلبة 
أنفسهم مما ال ينمي الكفاءات االجتماعية. إضافًة لذلك، فإن استخدام التكنولوجيا يف التعليم يشجع الطلبة 

االستقاللية الذاتية كمتعلمني وهذا ما جيعلهم يعتمدون على أنفسهم يف خمتلف مهامهم األكادميية مما   على
يضعف مستوى تواصلهم مع الزمالء واألقران والذين يقدمون بدورهم خربات تفاعل اجتماعي ميكن من  

 خالهلا تنمية هذا اجلانب لدى الطلبة. 
 

 
(  α  ≤ 0.05د عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى ) نتائج ومناقشة السؤال الثالث: هل توج

املتعلمني   التكنولوجية احلديثة ودرجة رفع كفاءات  التعلم  بني درجة جاهزية املعلمني الستخدام فضاءات 
 داخل اخلط األخضر؟  
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 لإلجابة عن هذا السؤال مت استخراج معامل ارتباط بريسون بني درجة جاهزية املعلمني الستخدام 
(  13فضاءات التعلم التكنولوجية احلديثة ودرجة رفع كفاءات املتعلمني داخل اخلط األخضر، واجلدول )

 يوضح ذلك.
 ( 13اجلدول )

التكنولوجية احلديثة  التعلم  للعالقة بني درجة جاهزية املعلمني الستخدام فضاءات  معامل ارتباط بريسون 
 ودرجة رفع كفاءات املتعلمني داخل اخلط األخضر

 الكفاءة األكادميية  
الكفاءة 

 كفاءة املتعلمني  االجتماعية

 **913. **907. **875. معامل االرتباط ر املعتقدات
 000. 000. 000. الداللة اإلحصائية

 397 397 397 العدد
 **935. **895. **930. معامل االرتباط ر الكفاايت

 000. 000. 000. الداللة اإلحصائية
 397 397 397 العدد

 **942. **918. **922. معامل االرتباط ر جاهزية املعلمني
 000. 000. 000. الداللة اإلحصائية

 397 397 397 العدد
 (. 0.05دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )  *

 (. 0.01دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )  **
إحصائياً بني درجة جاهزية املعلمني الستخدام  ( وجود عالقة إجيابية دالة 13يتبني من اجلدول ) 

فضاءات التعلم التكنولوجية احلديثة ودرجة رفع كفاءات املتعلمني داخل اخلط األخضر. وميكن تفسري هذه  
النتيجة أن توظيف املعلمني لفضاءات التعلم التكنولوجية احلديثة ينسجم مع اهتمامات الطلبة ورغبتهم يف 

فاعلية املعلمني يف توظيف فضاءات التعلم التكنولوجية احلديثة يعين زايدة قدرهتم يف    التعلم. كما وأن زايدة
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واليت   التواصل االجتماعي  مواقع  وتوظيف  والفيديوهات  املتعددة  الوسائط  التعلم ابستخدام  تقدمي حمتوى 
أنفسهم يفضلون احلصول عل الطلبة  للطلبة يف الوقت احلايل. كما وأن  ى حمتوى  أصبحت املصدر األول 

التعلم ابستخدام التكنولوجيا إذ يتيح هلم ذلك االطالع على ذلك احملتوى إّما من خالل اهلواتف النقالة او 
احلواسيب احملمولة ويف الوقت الذي يرغبون به بدون احلاجة إىل االلتزام بوقت معني للحصول على حمتوى 

كادميية بشكٍل خاص إذ إن املتعلم يكون أكثر رغبة  التعلم. ويؤثر ذلك اجيابياً على كفاءاهتم من النواحي األ
يف احلصول على حمتوى التعلم إذ كان قادراً على الوصول لذلك احملتوى ابلطريقة املفضلة ابلنسبة له. وألن  
الطلبة يف الوقت احلايل تعاملوا مع الوسائل التكنولوجية منذ نعومة أظفارهم وأصبحوا يستخدموهنا بشكٍل 

يف خمتلف جوانب احلياة، فإن تقدمي خربات التعلم بواسطة هذه الوسائل سوف ينعكس اجيابياً    يومي وروتيين
على كفاءاهتم األكادميية وهذا ما يثبت وجود عالقة ارتباطية موجبة بني درجة استعداد املعلمني الستخدام 

توظيف املعلمني للتكنولوجيا   فضاءات التعلم التكنولوجية احلديثة وبني الكفاءة األكادميية للطالب. كما وأن
يقدم للطلبة فرص التفاعل االجتماعي االفرتاضي والذي يقوم على مشاركة اخلربات الذاتية وتبادل املعلومات 
واملعارف مع اآلخرين دون احلاجة إىل اإلفصاح عن هوية من يقوم بعملية التواصل. ويؤكد ذلك على أن  

نب يف حياهتم واحلصول على نصائح وخربات من اآلخرين وهذا الطلبة يستطيعون التحدث عن خمتلف اجلوا
 ما ينمي كفاءهتم االجتماعية. 

 التوصيات
 يف ضوء النتائج توصي الدراسة مبا يلي: 

العمل على تقدمي دورات تدريبية وبرامج تطوير مهين تنمي درجة جاهزية املعلمني الستخدام   -
ألن الدراسة احلالية قد أشارت أن مستوى جاهزية  فضاءات التعلم التكنولوجية احلديثة نظراً 

 املعلمني كانت متوسطة. 
ربط جوانب استخدام فضاءات التعلم التكنولوجية احلديثة ابجلوانب الشخصية لدى الطلبة   -

 مثل زايدة مستوى مفهوم الذات األكادميي والفاعلية الذاتية األكادميية لديهم. 
ج - درجة  تتناول  مستقبلية  دراسات  التعلم إجراء  فضاءات  الستخدام  املعلمني  اهزية 

 التكنولوجية احلديثة مع املتغريات السلوكية واالنفعالية لدى الطلبة. 
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Abstract 

The study aimed to define the readiness degree of teachers' for using 

modern technological learning spaces and its relationship to the enhancement 

of learners' competency. The study sample consisted of (397) school teachers 

in the Green Line selected randomly. To achieve the study objectives, a 

questionnaire was used. The results found that readiness degree of teachers' 

for modern technological learning spaces and that the degree of enhancement 

of learners' competency were moderate. The study found a statistically 

significant correlation between that readiness degree of teachers' for modern 

technological learning spaces and the enhancement of learners' competency. 

In light of the results some recommendations were provided. 

Keywords: Technological Learning Spaces, Learners' Competency, 

Teachers' Readiness, Green Line. 

 

 

 

 


