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اسُتلم البحث بتاريخ: 28/ 9/ 2020م     قُِبل البحث للنشر بتاريخ: 22 / 10/ 2020م
ة واملدنيــة للمرحلــة  مســتخلص البحث:هــدف البحـث التعــرف إىل مــدى تضمــن كتـب الرتبيــة الوطنيـ
األساســية العليــا ملصــادر التعلــم الرقميــة، ودرجــة توظيــف املعلمــن هلــا. تكونت عينــة البحــث مــن )150( 
معلًمــا ومعلمــة مــن معلمــي الصفــوف الثامــن والتاســع والعاشــر يف مديريــة الرتبيــة والتعليــم للــواء قصبــة إربد 
اختـريوا عشـوائيًّا. ولتحقيـق أهــداف البحــث اســتخدم الباحثـون االسـتبانة وأداة حتليـل احملتـوى. أشـارت 
نتائــج البحــث إىل أّن درجــة تضمــن كتــب الرتبيــة الوطنيــة واملدنيــة للمرحلــة األساســية العليــا ملصــادر التعلــم 
الرقميــة كانـت متوســطة. كمـا أظهـرت النتائـج أن درجـة توظيــف املعلمـن ملصـادر التعلــم الرقميــة كانـت 
متوســطة مــن وجهــة نظرهــم. ويف ضــوء النتائــج أوصــى الباحثــون بالعمــل علــى عقــد جمموعــة مــن الــدورات 
التدريبيــة ملعلمـي الرتبيـة الوطنيـة واملدنيـة عـن االســتخدام الفاعـل ملصـادر التعلـم الرقمـي يف تعزيـز عمليـة 

التعلــم.
الكلمات املفتاحية: الرتبية الوطنية واملدنية، املرحلة األساسية العليا، مصادر التعلم الرقمية.



356

The Extent to which Civic and National Education Textbooks 
in Jordan Include Digital Learning Resources in the Higher Basic 

Stage and the Degree of using it by Teachers.

Dr. Abeer mohammad al refai Dr. Mohammad Ahmad. Al-Momany
studies and methods of instruction Professor of early childhood

Associate professor of social   and elementary education,
Shatha Ahmad khashooq

Teacher in the ministry of education- Jordan

Abstract: The objectives of the study were to investigate the extent to which civic 
and national education textbooks include digital learning resources in the higher basic 
stage and to which extent it is used by teachers. The sample of the study consisted of 
(150) school teachers of eighth, ninth and tenth grades in the ministry of education 
in Qasabt Irbid selected by using random sampling method. To achieve the study 
objectives, a questionnaire and content analysis were used. The results of the study 
showed that the degree of including digital learning resources in higher basic stage 
of civic and national education textbooks was moderate. The results also showed that 
the degree of teachers’ use of digital learning resources was moderate from their point 
of view. In light of the results, the study recommends to hold a set of training courses 
for the teachers of civic and national education on the effective use of digital learning 
resources in enhancing the learning process.
Key Words: Civic and National Education Textbooks, Higher Basic Stage, Digital 
Learning Resources.
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مقدمة البحث
طــال التقــدم العلمــي والتقــي معظــم جمــاالت احليــاة املعاصـرة، ووصــف ذلــك بثــورة 
ال واملعلومــات أن تغــري مــن  التدفــق املعــريف، وبســبب ذلــك، اســتطاعت تقنيــات االتصـ
حيــاة النــاس بصورٍة هائلــة يف العقــود األخــرية، وبذلــك بــدأت تنتشــر العديــد مــن التقنيــات 
ًة التعليـم، وهــذا  اإللكرتونيــة القــادرة علــى اإلســهام يف خمتلــف قطاعــات اجملتمــع وخاصـ
األمر أدى لظهور ما يعرف مبصادر التعلم الرقمية اليت ســرعان ما انتشــرت انتشاراً ســريعاً 
وملحوظــاً يف اآلونــة األخــرية، إذ إن هــذا املفهــوم، وعلــى الرغــم مــن أنــه يعد أحــد املفاهيــم 
احلديثـة نسـبيًّا، إال أنـه يُعـد مفهوًمــا مثـريًا للجـدل والنقـاش، وقـد حظــي باهتمـام كبــري يف 

ظـل التقـدم التقـي اهلائـل الـذي تشـهده خمتلـف اجملتمعــات.
ر املعرفــة وكيفيــة الوصــول  ا يف تاريـخ نشـ ـ وميثـل ظهــور هـذه املصـادر منعطًفــا مهمَّ
ا، فقــد أســهم ذلــك أسـهاماً  كبـرياً يف إتاحـة املعـارف ونشــرها بشـى الطـرق وعلــى  إليهـ
ـدأ العمــل هبـا يف العديـد مــن الــدول كالواليــات املتحـدة األمريكيــة  نطــاق واسـع، وقــد ب
وبريطانيــا حيــث بُنيــت أنظمــة معلوماتيــة وخدمــات هبدف هتيئة وحتضــري البيئــة االجتماعيــة 
ة حـى تتـاءم مـع هــذا التحــول يف نظـم املعاجلــة الرقميــة  واالقتصاديــة والقانونيــة والرتبويـ
للمعلومـات )املعثـم، 2010(. ويف العــامل العــريب كان هنــاك رغبـه يف مواكبــة التطــورات 
والعمــل علــى نقـل املعرفــة باســتخدام التقنيــات احلديثــة، علـى الرغــم مــن أن اجملتمعـات 
العربيــة قــد تعرتضهــا جمموعــة الصعوبات الــيت قــد حتد مــن هــذا األمــر كضعــف البنية التحتيــة 
اســتخدام  أمــام  عائًقــا  تقــف  قــد  الــيت  البلــدان  لبعـض  اجلغرافيــة  ة  والطبيعـ لاتصــاالت، 
الــدول العربيــة تـدرك أمهيــة املعلومــات واملعــارف  ـة، إال أن العديــد مــن  التقنيــات احلديث
تفادة مــن التطـورات احلديثــة يف ســبيل حتقيــق الرقــي والتطــور ومواكبــة  واحلاجــة إىل االسـ

التطــورات الــيت يشــهدها العـامل )بديــر، 2010(.
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وتــرى كل مــن راشد وحممــد )2012( أنه مــن الضــروري التــزود مبجموعــة متنوعــة مــن 
املصـادر التقليديـة واإللكرتونيــة للمعلومــات، الـيت تسـهم بدورهــا يف تغيــري طريقـة التعامـل 
مــع املناهج التعليميــة، مبــا يســاعد يف تطويــر عملية التعليــم وتدعيمها، وحتقيــق فهــم أكــر 

للطلبــة، وتنميــة اجتاهــات تعلــم إجيابيــة لديهــم.
 )Ross, Volz, Lancaster & Divan, 2018( ويشــري روس وفولــز والنكاسـرت وديفــان
ة،  ــا يف تقــدمي جتربــة تعلــم منظمــة للطلبـ إىل أن مصــادر التعلــم الرقميــة تــؤدي درًوا مهمَّ
مبــا  لديهــم  التعلــم  دعـم عمليــة  أجــل  مـن  بصـورة خاصــة  علــى تصميمهــا  العمــل  م  يتـ
ا توفــره للطالــب مــن قــدرة علـى التحكــم  ا، وحتســن تعلمهـم نظــرًا ملـ يتـاءم مــع متطلباهتـ
ـة التعلـم، وهــذا األمــر ينعكــس بصـورة إجيابيــة  باملــادة التعليميــة مــن حيــث مســار عملي
علـى رضــا الطلبـة عــن العمليــة التعليميـة، واجتاهاهتـم حنوهـا، وبالتـايل التأثــري إجيابيـاً علــى 
حتصيلهــم الدراســي. كمــا أن مصــادر التعلـم تُعـد وســيلة ميكـن مـن خاهلـا دعــم وتعزيـز 
عمليـة التعلـم بصــورة جيــدة، وجعـل جتــارب التعلــم أكثــر جاذبيـة وتفاعليـة للطلبـة، وهـذا 
بـدروه يؤثـر علـى الطريقـة الـيت يتـم مـن خاهلـا إيصـال املعلومـات وتطويـر املهـارات لـدى 
الطلبــة، وحمافظتهــم عليهــا، نتيجــة تقــدمي احملتــوى مبا يتــاءم مــع مســتويات الطلبة املختلفــة 

)اجلمعــان واجلمعــان، 2019(.
ويشــري احلصــري )2007( إىل أن هــذا النــوع مــن التعليــم يكــون خمططًــا لــه ومصمًمــا 
ادرًا علــى إيـاء االهتمــام مبختلــف عناصــر  تبًعــا جملموعــة مــن املعايــري الــيت جتعــل املعلــم قـ
التقـومي. وهــذا األمــر  اليب  التعلــم واألنشـطة وأس التعليمــي كاألهــداف وطرائــق  املنهـج 
يــؤدي إىل حتقيــق التفاعل بــن طــريف عمليــة التعلــم ممــا يــؤدي إىل إحــداث التغيــري يف البيئــة 
الصفيـة وجعلهـا تفاعليـة علـى حنـٍو أكـر. فالتعلـم باسـتخدام مصـادر التعلـم الرقميـة كمـا 
يـرى عسـريي )2016( هـو نظـام تعليمـي هـادف يتـم مـن خالـه العمـل علــى اسـتخدام 
تقنيــات املعلومـات يف عمليــة إيصـال احملتــوى التعليمـي للطلبــة، مبــا يف ذلــك األنشــطة 
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والتماريــن ومتابعــة األداء يف الغرفــة الصفيــة، األمــر الــذي يــؤدي إىل إعــادة صياغة دور كل 
ة حبيـث ال يكــون املعلــم جمــرد مقــدم للمعلومــة والطلبــة متلقــن ســلبين  مــن املعلــم والطلبـ
هلــا، بـل تصبــح عمليــة التعلــم أكثـر تفاعليــة ومرونـة مبــا يلـي حاجـات الطلبــة التعليميــة. 
فيمكـن العمــل باالعتمـاد علـى مصـادر التعلـم الرقميـة التعـرف إىل الطرائــق املناسـبة 
ا دعــم عمليـة تعلــم الطلبـة مبســاعدة التقنيــة بأشـكاهلا املختلفــة ممــا  الـيت ميكــن مــن خاهلـ
يعمــل علــى حتسـن عمليـة التعليـم، نتيجـة إتاحتهـا للطلبـة فـرص املناقشـة وطـرح األفـكار 
ارات لــدى  ـر العديــد مــن املهـ وتبــادل املعلومــات ووجهــات النظــر، ممـا يــؤدي إىل تطوي
 )Stahl, الطلبـة وتنميـة املعـارف اجلديـدة، وحتقيـق التفاعــل التعليمـي واالجتماعـي لديهـم

Koschmann & Suthers, 2006).

ونظــًرا ألمهية النظــام الرتبــوي ومــا حيملــه مــن مســؤولية كبرية تقــع علــى عاتقه واملتمثلــة 
يف تنشـئة وتأهيـل جيـل املســتقبل، كان ال بـد مـن العمــل علـى إعـداد املناهـج التعليميـة، 
التدريــس باالعتمــاد علــى  التقـدم؛ حيــث إن  يقـوم علــى مواكبــة هــذا  وإدارهتــا بشــكٍل 
الوســائط احلديثة يعد اسرتاتيجية قادرة على اإلسهام بشــكٍل كبري يف حتقيق املتعة الصفية 
واإلفـادة النوعيـة واالنفتـاح الرقمـي لـدى املتعلـم، مـع احملافظـة علـى دور املعلـم الــذي يُعـد 
مهمَّـا يف إكسـاب الطلبــة املعـارف املختلفــة. وتقـوم الوسـائط واملصـادر الرقميــة باألسـهام 
يف تطويــر وتدعيـم التعلــم، ومبـا يتـاءم مــع العصـر ويتناســب مـع هـذا التطــور )الرحيـوي، 
ه مــن أثــر علــى العمليــة التعليميــة، الــذي  ريع، ومــا أحدثـ 2013(. كمــا أن التقــدم السـ
أدى بــدوره إىل جعـل التقنيـة أســاس حتقيــق التنميــة الشــاملة، أظهر حاجــة النظــام الرتبــوي 
إىل العمــل علــى تطويــر طرائــق التدريـس وأســاليبه واســرتاتيجياته السـتثمار هــذه التقنيـات 
واإلفـادة منهـا يف امليـدان الرتبـوي، ومبـا يسـهم يف زيـادة مسـتوى اسـتيعاب الطلبــة )الزبـون 
التعليميــة  الطرائـق  حــول  تمرة  مسـ بصـورة  البحـث  إىل  و  يدعـ ا  ممـ  ، ومحـدي، 2014( 
األفضــل مــن أجــل العمــل علــى توفـري بيئــة تعلــم تفاعليــة تعمــد علــى جعـل الطلبــة حمــور 
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يوعها الكبــري يف خمتلـف اجلوانـب الرتبويــة، وقدرهتـا علــى  ـة، وذلــك يف ضــوء شـ التعليمي
مسـاعدة املعلمـن والطلبـة علـى إحـداث التغيـري يف عمليـة التعلـم.

وتُعد مادة الرتبية الوطنية واملدنية كما تشري بدرخان )2016( أحد مواد التعلم األساسية 
الــيت تســعى إىل إنشــاء أساس معــريف عنــد الطلبــة مبــا يتعلــق بالوطن وتارخيــه يف مجيــع النواحــي 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتعليمية والثقافية، باإلضافة إىل أهنا تقوم على تعريف 

الطلبة برتاثه التارخيي وأعرافه وتقاليده وحقوق األفراد الذين يعيشــون فيه وواجباهتم.
وترز أمهية هذه املادة كما يرى السعايدة وطافحة )2018(  يف الدور الذي تقوم 
بــه يف تعزيــز وترســيخ العديــد مــن املفاهيــم يف نفــوس الطلبــة الــيت ترتبــط بالوطــن، باإلضافــة 
إىل القيــم االجتماعيــة الــيت متكنهـم مــن التعامـل مــع متغـريات العصــر وحتدياتــه، كمــا أن 
ــا يف تشــكيل الوعـي لــدى الطلبــة علــى الصعيــد احمللــي  ـة دورًا مهمَّ هلـذه املــادة التعليمي
واالجتماعــي والسياسـي والبيئـي الــذي يُعــد أحــد األمــور املهمــة اليــوم نظــرًا للتحديــات 
الكبــرية الــيت تواجه اجملتمــع يف ظــل هــذا العصر املتغري، ونظرًا لــدور املدرســة املهــم يف إعــداد 
الطلبــة، فإهنــا جيـب أن تسـعى حنــو توظيــف خمتلـف االســرتاتيجيات التعليميـة يف عمليــة 
إرســاء مبــادئ الرتبيــة الوطنيــة واملدنيــة يف نفوســهم مبختلــف املراحــل الدراسـية، هبـدف 

العمــل علـى إعـداد املواطـن الصــاحل القـادر علــى النهــوض مبجتمعــه.
وعلــى الرغــم مــن أمهيــة مــادة الرتبية الوطنيــة واملدنيــة، إال أن طرائــق التدريس التقليديــة 
مــا زالـت حاضـرًة يف عمليــة تدريسـها، األمــر الـذي يـؤدي إىل تشــكيل عقبـة أمـام عمليـة 
حتقيـق أهدافهــا، الـيت تقـوم علــى حتقيـق النمـو الشـامل واملتـوازن يف حيـاة الفـرد يف خمتلــف 
جوانــب احليــاة، وإعــداد اجليــل القــادر علــى مواجهــة التحديــات والتغــريات الــيت يتعــرض هلــا 
اجملتمـع، وبالتـايل فــإن هنـاك ضــرورة للعمــل حنــو اسـتخدام أسـاليب تعلــم حديثــة  وأكثـر 
فاعليـة مــع العمــل علــى اســتبعاد تلــك الــيت تعتمــد علــى الســرد النظــري للمعلومــات، ممــا 
يــؤدي إىل جعل عمليــة التعلــم أكثــر متعــة، وينمــي اجتاهــات إجيابيــة لــدى الطلبة حنو مــادة 
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ة، ممـا يــؤدي إىل رفــع مسـتوى حتصيلهــم وقدرهتـم علــى االحتفـاظ  ـة الوطنيــة واملدنيـ الرتبي
بنتاجـات التعلــم )كوكـش، 2019(.

وقــد أجــرى الباحثــون دراســات تناولــت مصــادر التعلــم الرقمــي يف مبحــث الدراســات 
يف   )2012( الكنــاين  أجراهــا  دراســة  ففــي  املختلفــة  واملباحــث الدراســية  االجتماعيــة 
السـعودية هدفـت إىل معرفـة درجـة توافــر واسـتخدام التقنيـات التعليميـة يف تدريـس املـواد 
مــن  الدراسـة  عينــة  تكونـت  اسـتخدامها.  ومعوقــات  املتوســطة  باملـدارس  االجتماعيــة 
تبانة. أشــارت النتائـج إىل  تخدام االسـ )103( معلًمــا ولتحقيـق أهــداف الدراســة، مت اسـ
تخدام التقنيـات التعليميــة يف تدريــس املــواد االجتماعيــة كان متوســطًا.  توى اسـ أن مسـ
وأظهـرت عــدم وجـود فـروق ذات داللــة إحصائيـة فيمـا يتعلّـق باسـتجابات املعلمــن حنــو 
توافــر واســتخدام الوســائل التعليميــة والتقنيــات احلديثــة ومعوقات استخدامها وفًقا ملتغــريي 
الـدورات التدريبيـة وســنوات اخلـرة يف التدريـس. وأشــارت النتائـج إىل أن أكثـر املعوقـات 
الـيت تواجــه اسـتخدام التقنيــات التعليميـة هــي ضعـف البنيـة التحتيــة، وعــدم وجـود برامـج 
للدراســات التخصصيــة للمعلمـن يف جمــال تقنيــة املعلومــات، وعـدم وجــود متخصصـن، 
وقلــة الــورش واملشــاغل الرتبويــة لتدريــب املعلمــن علــى املســتجدات التقنيــة، مــع قلــة الدعــم 

املــادي وعــدم توافـر مســتجدات تقنيــة باملــدارس.
ـر  أث تعــرف  هدفـت  دا  نيوزيانـ يف  بدراســة  قــام  د  فقـ  )Falloon, 2015( فالـون  أمــا 
اســتخدام مصــادر التعلــم الرقمــي يف تطور مهــارات التفكــري لــدى عينــة مــن طلبــة الصفــوف 
االبتدائيـة. تكونــت عينـة الدراسـة مـن )29( طالًبـا وطالبـة يف املرحلـة العمريـة )11-9( 
ة الــيت اســتمرت علـى مــدى  سـنة. ولتحقيـق أهـداف الدراســة، مت اســتخدام دراســة احلالـ
مثانيـة أسـابيع. أظهــرت نتائــج الدراسـة فاعليـة التعلــم الرقمـي يف تطويــر مهـارات التفكــري 

ة الصفـوف االبتدائيـة. لــدى طلبـ
ام عســريي )2016( بدراســة يف الســعودية هدفــت التعــرف إىل فاعليــة وحــدة  وقـ
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م لــدى طـاب  ا علــى التحصيــل الدراســي وبقــاء أثــر التعلـ ـة إلكرتونيــة يف اجلغرافيـ تعليمي
الصــف األول الثانـوي. تكونـت عينـة الدراسـة مـن )60( طالًبـا مــن طلبـة الصــف األول 
ـة مت تدريســها باســتخدام  الثانــوي مت تقســيمهم إىل جمموعتــن متســاويتن إحدامهــا جتريبي
بالطريقــة  تدريســها  مت  ضابطــة  وجمموعـة  إنتــل،  برنامــج  وفــق  إلكرتونيــة  تعليميــة  وحــدة 
ة، مت اســتخدام االختبــار. أشــارت نتائـج الدراســة  ـة. ولتحقيـق أهــداف الدراسـ التقليدي
إىل وجـود فـروق دالــة إحصائيًّـا بـن متوسـطات اجملموعـة التجريبيـة واجملموعـة الضابطـة يف 
التحصيـل الدراسـي وأثـر بقــاء التعلـم تعـزى إىل طريقـة التدريـس، لصـاحل اجملموعـة الـيت مت 

ة وفــق برنامــج إنتــل. تدريســها باســتخدام الوحــدة التعليميــة اإللكرتونيـ
لطنة ُعمــان فقــد هدفــت إىل تعـرف  ة املعمـري واملسـروي )2016( يف سـ أمــا دراسـ
معوقـات توظيـف االنرتنـت يف تدريــس الدراسـات االجتماعيــة مــن وجهــة نظـر املعلمـن. 
تكونت عينة الدراســة من )85( معلًما ومعلمة. ولتحقيق أهداف الدراســة، مت اســتخدام 
االسـتبانة. أشـارت النتائـج أن مسـتوى معوقـات توظيـف االنرتنـت يف تدريـس الدراسـات 
ارت النتائــج إىل عـدم  االجتماعيــة مــن وجهـة نظــر املعلمــن كانــت متوســطة. كمــا أشـ
وجــود فــروق دالــة إحصائيًّـا يف مسـتوى معوقــات توظيــف اإلنرتنـت يف تدريــس الدراســات 

االجتماعيـة مـن وجهـة نظــر املعلمـن تعـزى ملتغــري اجلنـس والتخصـص واخلـرة.
وأجــرى سـيان وكيســيس (Ceylan & Kesici, 2017) دراســة يف تركيــا هدفــت تعـرف 
ـة التعلـم علــى مســتوى التحصيــل األكادميــي  ـر دمــج مصــادر التعلــم الرقمــي يف عملي أث
لطـاب املرحلـة املتوسـطة. تكونــت عينــة الدراسـة مــن )53( طالبًـا وطالبــة مت تقســيمهم 
إىل جمموعتــن جتريبيــة وضابطــة، فقــد مت العمــل علــى تدريــس اجملموعــة التجريبية باســتخدام 
أحــد تقنيــات الويــب، يف حــن مت تدريــس اجملموعــة الضابطــة بالطريقــة التقليديــة. ولتحقيــق 
ة إىل وجــود  ة، مت اسـتخدام االختبــار التحصيلــي أشــارت نتائـج الدراسـ أهــداف الدراسـ
فــروق ذات داللــة إحصائية يف مســتوى التحصيــل األكادميــي، لصــاحل اجملموعة التجريبية. 
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ووجــود عاقــة ارتباطيـة موجبـة بـن اســتخدام مصـادر التعلـم الرقميـة ومســتوى التحصيـل 
األكادميـي لـدى طلبــة اجملموعـة التجريبيــة.

ة الرفاعــي وطوالبــة )2017( يف األردن إىل تعــرف درجــة توظيــف  وهدفــت دراسـ
معلمــي الدراســات االجتماعيـة يف املرحلــة األساسـية لتكنولوجيــا املعلومـات واالتصـاالت 
ة نظرهــم. تكونــت عينــة الدراســة مــن )91( معلًمــا  ومعيقــات ذلــك التوظيــف مــن وجهـ
ومعلمــة يف حمافظــة اربــد. ولتحقيــق أهـداف الدراســة، مت اسـتخدام االســتبانة. كشـفت 
املعلومــات  لتكنولوجيــا  االجتماعيــة  الدراسـات  معلمــي  توظيـف  درجــة  أن  النتائــج 
واالتصــاالت كانــت متوســطة. وعــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيًّا يف درجة التوظيــف تعــزى 
ملتغري اخلــرة واجلنــس والعمــر واملبحــث. كمــا أظهــرت النتائــج أن معوقــات توظيــف معلمــي 
الدراســات االجتماعيــة لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصـاالت كانــت كبــرية، ووجــود فــروق 
نوات(؛  دالــة إحصائيًّــا ملعيقــات التوظيــف تعــزى ملتغـري اخلــرة، لصـاحل )مــن 6-10 سـ
وتعــزى ملتغــري اجلنـس، لصـاحل اإلنـاث؛ وتعــزى ملتغـري العمــر، لصــاحل )34 فمــا فــوق(؛ 

ة واملدنيــة. ة الوطنيـ وتعــزى ملتغــري املبحــث، لصــاحل الرتبيـ
يف حــن هدفــت دراســة كاميلــريي وكاميلــريي )Camilleri & Camilleri, 2017( يف 
الرقميــة  التعلــم  ادر  ملصـ اســتخدامهم  فاعليــة  عــن  املعلمـن  تصــورات  تعــرف  إىل  مالطــا 
الدراســة مـن )241( معلًمــا ومعلمــة وزعــت عليهــم  التعلــم. تكونـت عينــة  يف عمليــة 
االســتبانة، أظهرت النتائــج أن تصــورات املعلمــن حــول فاعليــة اســتخدامهم ملصــادر التعلــم 
الرقميــة يف عمليـة التعلــم كانـت إجيابيـة. وأشـارت نتائـج الدراسـة إىل أن درجـة اسـتخدام 
املعلمــن ملصــادر التعلــم الرقميــة كانــت مرتفعــة. ووجــود فــروق يف درجــة اســتخدام مصــادر 

ر، ولصــاحل األقـل عمــرًا. ة التعليــم تعــزى ملتغــري العمـ التعلــم الرقميـة يف عمليـ
وقام لن وشــن وليو )Lin, Chen & Liu, 2017( بدراســة يف تايوان هدفت تعرف أثر 
التعلـم الرقمـي علـى حتفيـز عمليـة التعلـم وعلــى نتائـج التعلــم. تكونـت عينــة الدراسـة مـن 
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ــا وطالبــة، مت اسـتخدام االســتبانة يف عمليــة مجـع البيانــات. أشـارت النتائــج  )116( طالًب
وجــود أثــر ذو داللــة إحصائيــة للتعلــم الرقمــي علــى عمليــة التعليــم مقارنــًة بالتعلــم التقليــدي. 
ووجـود أثـر ذو داللـة إحصائيــة للتعلــم الرقمــي علـى توجهــات الطلبـة حنــو التعلـم، وعلـى 

خمرجــات التعلــم.
وأجـرى نيوفيلــد )Neufeld, 2018( دراســة يف كنــدا هدفــت إىل تعــرف أثــر مصــادر 
التعلــم الرقميــة علــى مســتوى مشــاركة الطلبــة يف عمليــة التعلــم، والفاعليــة الذاتيــة، تكونـت 
عينـة الدراسـة مـن )10( مــن املعلمــن واملعلمـات و)32( طالبًـا وطالبـة مــن طلبـة املرحلـة 
الثانوية، مت استخدام االستبانة جلمع البيانات، بينت نتائج الدراسة وجود عاقة ارتباطية 
ة التعلـم،  موجبــة بـن اسـتخدام مصـادر التعلـم الرقميــة ومسـتوى مشـاركة الطلبـة يف عملي

ومسـتوى الدافعيـة الذاتيـة لديهـم.
وقامــت الــردادي )2019( بدراســة يف الســعودية هدفــت تعــرف واقــع التطويــر املهــي 
لــدى معلمــي الدراســات االجتماعيــة حنــو اســتخدام التطبيقــات الرقميــة وتوظيفهــا يف ضــوء 
اً  متطلبــات التعلــم الرقمــي مـن وجهــة نظرهــم. تكونــت عينــة الدراســة مــن )200( معلمـ
ومعلمـة مـن معلمـي املرحلـة املتوسطة والثانويـة. ولتحقيـق أهـداف الدراسـة، مت اسـتخدام 
االســتبانة. بينـت نتائـج الدراســة أن درجـة التطويـر املهـي ملعلمــي الدراســات االجتماعيـة 
حنو توظيــف التطبيقــات الرقميــة كان مرتفًعــا. ووجــود فــروق دالــة إحصائيًّــا يف درجــة التطويــر 
املهــي ملعلمــي الدراسات االجتماعيــة حنو توظيــف التطبيقــات الرقميــة تعــزى ملتغــري املؤهــل 
التعليمــي، ولصــاحل املاجســتري؛ وتعــزى ملتغــري اخلــرة، لصــاحل، أقــل مــن 5 ســنوات، يف حــن 

مل توجــد فــروق يف ضــوء متغــريي اجلنــس واملرحلــة التعليميــة
وأجـرت الشـمراين )2019( دراسـة يف السـعودية هدفـت تعـرف أثـر توظيـف التعلـم 
الرقمي على جودة العملية التعليمية وحتسن خمرجاهتا. تكونت عينة الدراسة من )150( 
معلًمــا ومعلمــة ولتحقيــق أهــداف الدراسة، مت اســتخدام االســتبانة. أظهــرت النتائج أن أثــر 
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التعلـم الرقمـي يف حتسـن العمليـة التعليميـة كان مرتفًعـا. كمـا أشـارت النتائـج إىل أن درجـة 
تطبيــق وتوظيــف التعلــم الرقمــي يف العمليـة التعليميـة كانــت مرتفعـة. وأشــارت النتائــج أيضــاً 
بــأن معوقــات تطبيــق التعلــم الرقمــي تتمثل يف عــدم توفــر البنيــة التحتيــة املناســبة، وســوء فهــم 
الطلبــة الســتخدام وســائل التكنولوجيــا يف التعليــم، وعـدم وضــوح األهداف الرتبويــة اخلاصــة 

بتكنولوجيــا التعليم، وقلــة الكفــاءة املهنيــة للمعلــم.
ـر توظيــف  أمــا كوكــش )2019( فقــد أجــرى دراســة يف األردن هدفــت تعــرف أث
التكنولوجيا يف حتصيــل طلبــة الصــف العاشــر األساسي يف مبحــث الرتبيــة الوطنيــة واملدنيــة 
ــا وطالبـة مت  املطــور يف حمافظـة العاصمــة عمــان. تكونــت عينــة الدراســة مــن )140( طالًب
تقســيمهم إىل جمموعتــن جتريبيـة تكونــت مــن )65( طالًبــا وطالبــة مت تدريســها باســتخدام 
الطريقــة  باســتخدام  تدريســها  ة مت  وطالبـ طالبًــا  مــن )75(  تكونـت  التقنيــات وضابطـة 
التقليديـة، مت اسـتخدام اختبــار حتصيلــي. أظهـرت النتائــج وجـود فـروق دالـة إحصائيًّــا يف 
مسـتوى حتصيـل طلبـة اجملموعتـن التجريبيــة والضابطـة، لصـاحل اجملموعـة التجريبيــة. وعـدم 

وجــود فـروق دالـة إحصائيًّــا يف مســتوى حتصيـل الطلبــة يف ضــوء متغــر اجلنـس.
جيمينيــز   – وغارســيا  غانــدارا   – ولوبيــز  بابلــو،   – نافــارو  ة  دراسـ هدفــت  كمــا 
(Navarro-Pablo, López-Gándara & García-Jiménez, 2019) يف إســبانيا إىل التعـرف إىل 

تصـورات املعلمـن والطلبـة حــول دمـج مصـادر التعلــم الرقميـة يف الغرفـة الصفيـة. تكونــت 
أهــداف  ولتحقيــق  ة.  وطالبـ ا  طالبًـ ومعلمــة و)137(  ا  معلًمـ مــن )38(  الدراســة  ـة  عين
ة إىل وجــود  الدراســة، مت اســتخدام االســتبانة واملقابلــة الشــخصية. أشــارت نتائــج الدراسـ
تصـورات إجيابيــة عـن عمليـة دمـج مصـادر التعلـم الرقميـة يف الفصـل الدراسـي مـن وجهـة 
نظـر الطلبــة واملعلمـن، وأن هــذه التصـورات تتأثـر تبًعــا للمرحلــة التعليميــة. كمــا أظهـرت 
ادر التعلــم املسـتخدمة داخـل الصــف الدراســي تؤثــر علـى طبيعــة  ة مصـ النتائــج أن طبيعـ

ة خـارج الصــف الدراسـي. املــواد الــي يســتخدمها الطلبـ
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يتبـن للباحثــن ممــا ســبق تعـدد أهـداف الدراسـات السـابقة فقــد هدفــت دراســة 
فالــون )Falloon, 2015( تعــرف أثر اســتخدام مصــادر التعلــم الرقمــي يف تطــور مهــارات 
التفكـري، يف حـن عملـت دراسـة الشـمراين )2019( علـى تعـرف أثر توظيـف التعلـم 
ـة وحتســن خمرجاهتـا، أمــا دراســة نافــارو – بابلــو،  ـة التعليمي الرقمــي يف جـودة العملي
Navarro-Pablo, López-Gándara & García-( ولوبيـز – غانـدارا وغارسـيا – جيمينيــز

Jiménez, 2019( فهدفهــا التعــرف علــى تصــورات املعلمــن والطلبــة حــول دمــج مصــادر 

التعلــم الرقميــة يف الغرفــة الصفيــة، كمــا وقــد هدفــت دراســة كوكـش )2019( تعــرف 
مبحــث  يف  األساسـي  ر  العاشـ الصــف  ـة  طلب حتصيـل  يف  ـا  التكنولوجي توظيــف  أثــر 
 Camilleri &( ـة املطــور، وعمــدت دراســة كاميلــريي وكاميلــريي ـة واملدني الرتبيــة الوطني
اســتخدامهم ملصــادر  ة  فاعليـ املعلمــن حــول  تصـورات  تعــرف  إىل   )Camilleri, 2017

اء البحــث احلــايل لتحقــق التكامــل مــع  ة التعلــم، يف حــن جـ التعلــم الرقميـة يف عمليـ
ة تضمـن كتـب الرتبيــة الوطنيــة واملدنيــة  الدراســات الســابقة فهــدف  إىل تعــرف درجـ
مــن  هلــا  املعلمــن  توظيــف  ودرجــة  ة  الرقميـ التعلــم  ملصــادر  العليــا  األساســية  للمرحلــة 
وجهـة نظرهـم. فمـن خـال مراجعـة الدراسـات الســابقة العربيـة واألجنبيـة، لوحـظ أن 
هنــاك نــدرة يف الدراســات العربيــة الــيت جتمــع بــن األهــداف الــيت يســعى البحــث احلــايل 
إىل العمــل علــى حتقيقهــا، إذ مل جيــد الباحثــون أي دراســة تقـوم علـى حتليــل حمتــوى 
ـة، باإلضافــة  ادر التعلــم الرقمي كتــاب الرتبيــة الوطنيــة واملدنيــة يف ضــوء اســتخدام مصـ
إىل أن اجلــزء األكــر مــن الدراســات الســابقة مل يقــم بدراســة درجــة توظيـف مصــادر 
تدعي ضــرورة التوســع يف  التعلــم الرقمــي مــن قبــل املعلمــن يف عمليــة التعليــم، ممــا يسـ
بق، ســعى البحــث احلــايل للتعـرف علــى  البحـث يف هــذا املوضـوع. وبنــاًء علــى مــا سـ
ـا ملصــادر التعلــم  ة للمرحلــة األساســية العلي مــدى تضمــن كتــب الرتبيــة الوطنيــة واملدنيـ

ة توظيـف املعلمــن هلــا. الرقميــة ودرجـ
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مشكلة البحث وأسئلته
يُعد االهتمام بإكساب الطلبة مهارات استخدام مصادر التعلم الرقمية أحد أبرز 
املهام اليت تقع على عاتق املعلمن، نظرًا ملا يشهده العامل اليوم من تقدم يف جمال التقنيات 
واالتصاالت. كما ويعد تضمن هذا املفهوم يف املناهج املدرسية ليس باألمر الصعب، 
العملية  يف  إدخاهلا  ضرورة  يف  للنظر  الرتبوين  دفع  مما  احلديثة،  التقنيات  لتعدد  نظًرا 
مصادر  استخدام  على  للعمل  هناك ضرورة  أن   )Young, 2008( يونغ  ويرى  التعليمية. 
التعليمية؛ والذي يؤثر على طرائق تدريس املعلمن، وجيعلهم  العملية  الرقمية يف  التعلم 
يبتعدون عن الطرائق التقليدية يف تقدمي املعلومة، والذي يؤثر بدوره على الطلبة ويكون 
لديهم اجتاهات إجيابية حول ما يقومون بتعلمه. ويف ظل ما يشهده العامل اليوم من تفشي 
املدارس  التعلم يف مجيع  تعطيل عملية  لفريوس كورونا )COVID-19(، والذي أدى إىل 
واجلامعات، فإن هناك ضرورة ملحة للعمل على توظيف التقنيات احلديثة ومصادر التعلم 
الرقمية يف عملية التعلم، من أجل ضمان استمرارية عملية التعليم، وهذا األمر يستدعي 
من املعلمن العمل على إعداد مواد تعلم ذات كفاءة عالية تتوافق مع احتياجات الطلبة 
التعليمية للتأكد من حتقق الفهم لديهم. وتنبثق مشكلة البحث احلايل يف ضوء نتائج 
العديد من الدراسات مثل دراسة الشمراين )2019( واليت أشارت إىل ضرورة العمل على 
تعرف أثر توظيف مصادر التعلم الرقمية يف العملية التعليمية وخمرجاهتا، يف سبيل العمل 
على تكوين صورة أوضح حول كيفية االستفادة منها يف حتقيق التعلم الذايت لدى الطلبة. 
Navarro-( وما أشارت إليه دراسة نافارو – بابلو، ولوبيز – غاندارا وغارسيا – جيمينيز

Pablo, López-Gándara & García-Jiménez, 2019( من ضرورة العمل على دمج مصادر 

التعلم الرقمية كوسيلة لتعزيز عملية بناء املعرفة، ورفع مستوى تفاعل الطلبة مع املعلومات 
املقدمة يف الغرفة الصفية.

ومن خال مراجعة الباحثن لعدد من األدبيات والدراسات السابقة فقد وجدوا 
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العملية  يف  الرقمية  التعلم  مصادر  الستخدام  اإلجيايب  األثر  إىل  أشار  منها  عدًدا  أن 
األثر  بينت  اليت   )falloon, 2015( فالون  التعليمية كدراسة كوكش )2019(  ودراسة 
اإلجيايب الستخدام مصادر التعلم الرقمي يف حتسن عملية التعليم. كما وقد تبن من 
خال مراجعة الدراسات السابقة وجود قلة يف الدراسات اليت تناولت مصادر التعلم 
والوطنية بشكل خاص  االجتماعية  الرتبية  ملبحث  املدرسية  الكتب  أنشطة  الرقمي يف 
البحث؛ ملعرفة مدى  استدعى إجراء هذا  الذي  األمر  الباحثن -  – حبسب اطاع 
الرقمية  التعلم  ملصادر  العليا  األساسية  للمرحلة  واملدنية  الوطنية  الرتبية  تضمن كتب 
البحث يف حماولة اإلجابة على  تتمثل مشكلة  املعلمن هلا. وحتديًدا،  ودرجة توظيف 

التالية: األسئلة 
1- مــا مــدى تضمــن كتــب الرتبيــة الوطنيــة واملدنيــة للمرحلــة األساســية العليــا ملصــادر 

التعلــم الرقمية؟
ادر التعلــم الرقميــة يف  ة ملصـ ة واملدنيـ ة توظيــف معلمــي الرتبيــة الوطنيـ 2- مــا درجـ

ر املعلمــن؟ ا مــن وجهــة نظـ املرحلــة األساســية العليـ

أهداف البحث : هدفت الدراسة إىل
• الكشف عن درجة تضمن كتب الرتبية الوطنية واملدنية ملصادر التعلم الرقمية.

• معرفة درجة توظيف معلمي الدراسات االجتماعية ملصادر التعلم الرقمية.
أمهية البحث:

ه موضــوع مصــادر التعلــم الرقميــة والــذي يعـد أحــد  ة البحـث يف تناولـ تتمثـل أمهيـ
التقنيــة  والثـورة  املتســارع  واملعــريف  العلمــي  التقــدم  حيــث  احلديـث  العصــر  اهتمامــات 
تخدام الوســائل والطرائــق احلديثــة والتعامــل معهــا بشــكٍل صحيــٍح ومفيــد، كمــا أن  واسـ
ة يف كتــب الرتبيــة الوطنيــة واملدنيــة يف  البحــث يقــدم معلومــات حــول األنشـطة املتضمنـ
ضــوء تضمينهــا ملصــادر التعلــم الرقمــي، وتعــرف درجــة اســتخدام املعلمــن هلــا، أمــا األمهيــة 
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التطبيقيــة فتتمثـل مــن خــال إفــادة خمططـي ومطــوري املناهــج الدراســية هبــدف تضمــن 
مصــادر التعلــم الرقميــة ضمــن عناصرهــا. ومســاعدة املســؤولن والرتبويــن وذلــك مــن خــال 
الوقـوف علـى الوضـع احلــايل ملــدى تضمـن مصـادر التعلـم الرقمـي يف املناهـج الدراســية، 
ا يشــهده اجملتمــع  ممـا ميكـن أن يســاعد يف حتســن وتطويــر الكتــب لتكــون متوافقــة مــع مـ
مــن تطــورات. وقــد تفيــد املعلمــن يف توظيــف مصــادر التعلــم الرقمــي أثنــاء عمليــة التدريــس 

وتقــومي الطلبــة.
التعريفات االصطالحية واإلجرائية

مصــادر التعلــم الرقمــي: تعــّرف بأهنــا جمموعــة مــن املواد التعليميــة الــي يتــم العمــل علــى 
ختزينهــا بصــورة رقميــة، والــي ميكــن العمــل علــى استخدامها بصورة مكررة مــن قبــل املعلــم يف 
ســبيل خدمـة ودعـم عمليـة التعليــم والتعلــم (Fernández-Pampillón, 2013: 143). وتعــّرف 
إجرائيًّــا علــى أهنــا جمموعــة مصــادر التعلــم الرقمــي املتضمنة يف كتــاب الرتبيــة الوطنية واملدنيــة 
للصف الثامن والصف التاسع والصف العاشر املستخدمة يف املدارس احلكومية يف اململكة 

األردنيــة اهلامشيــة.
الرتبيــة  وزارة  مــن  املقــررة  الدراســية  الكتــب  هــي  واملدنيــة:  الوطنيــة  الرتبيــة  كتــب 
الدراســي  للعــام  والعاشـر  والتاسـع  الثامــن  للصفـوف  ها  مدارسـ يف  األردنيــة  والتعليـم 

.)2020/2019)
املعلومــات  إليصــال  املعلمــون  هبــا  يقـوم  الــي  املمارســات  هــي  التوظيــف:  درجــة 
ائط وتقنيــات  ا واسـرتجاعها وطباعتهــا والتعامــل معهــا مــن خـال اســتخدام وسـ وختزينهـ
حديثــة )الرفاعــي وطوالبة، 2015: 371(. وتعــّرف إجرائيًّــا علــى أهنــا الدرجــة الــي حصــل 
عليهــا املعلــم علــى أداة درجــة توظيــف مصــادر التعلــم الرقمــي املســتخدم يف هذا البحــث.

حدود الدراسة
- احلـدود البشـرية واملكانيـة والزمانيـة: اقتصـر البحـث احلـايل علـى عينـة مـن معلمــي 
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الصفــوف األساســية العليــا )الثامــن والتاســع والعاشـر( يف املــدارس التابعــة ملديريــة الرتبيــة 
والتعليـم يف اربــد األوىل للعـام الدراســي )2020/2019(.

أدايت  احلـايل يف ضــوء دالالت صـدق  البحــث  نتائــج  حتــددت  ـة:  املوضوعي احلــدود   -
االســتبانة. لفقـرات  تجابة  االسـ يف  املعلمـن  ودقــة  املســتخدمتن  الدراســة 

الطريقة واإلجراءات
منهــج البحــث: مت اســتخدام املنهــج الوصفــي التحليلــي، مــن خــال حتليــل األنشــطة 
املدرســية املتضمنـة يف كتــاب الرتبيــة الوطنيــة واملدنيــة للصــف الثامـن والتاسـع والعاشــر يف 
ة يف األردن باســتخدام أداة الدراســة الـيت أعــدت هلـذا الغــرض. كمــا  املــدارس احلكوميـ
مت العمــل علــى اســتخدام املنهــج الوصفــي، للتعــرف علـى مـدى توظيــف معلمــي الرتبيــة 

ة واملدنيــة ملصــادر التعلــم الرقمــي، مــن خـال أداة أعدهــا الباحثــون. الوطنيـ
جمتمــع البحــث: تكون جمتمــع البحــث مــن مجيــع األنشــطة املتضمنــة يف كتــب الرتبيــة 
املــدارس احلكوميـة يف  الثامــن والتاسـع والعاشـر األساســي يف  للصــف  ة واملدنيــة  الوطنيـ
األردن، والبالــغ عددهــا )102( نشــاطا، وتكــون جمتمــع البحــث أيًضــا مــن )300( معلًمــا 
ومعلمــة مــن معلمــي الرتبيــة الوطنيــة واملدنيــة العاملــن يف املــدارس احلكوميــة للعــام الدراســي 

)2020/2019( يف قصبـة إربـد. 
عينــة البحــث: مت اختيـار عينـة عشــوائية ممثلــة جملتمــع البحـث تكونـت مــن )150( 

معلًمــا ومعلمـة مـن معلمــي الرتبيـة الوطنيـة املدنيـة للصفــوف الثامـن والتاسـع والعاشـر.
أدوات البحث

أواًل: أداة حتليـل احملتــوى: مت إعـداد قائمـة معايـري ألداة حتليــل حمتـوى كتـب الرتبيــة 
ادر التعلــم الرقميــة مــن خــال الرجـوع إىل األدب  ة واملدنيــة ملــدى تضمينهـا مصـ الوطنيـ
النظري والدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع الدراسة مثل دراسة الشمراين )2019( 
ودراسـة الـردادي )2019(. تكونـت األداة بصورهتـا األوليـة مـن )18( فقـرة موزعـة علــى 
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مـا أشـار إليـه )عـودة، 2014(.
وللتعــرف علــى مــدى تضمــن كتــب الرتبيــة الوطنيــة واملدنيــة للمرحلــة األساسية العليــا 
ملصـادر التعلــم الرقميــة، مت اعتمــاد قائمــة املصــادر الرقميــة كبطاقـة حتليــل حملتـوى الكتـب 

املسـتهدفة وفًقـا للضوابــط التاليـة:
- حتديــد اهلــدف مــن التحليل: وهتدف عملية التحليل الكشــف عــن مــدى تضمــن 
ادر التعلــم الرقميـة يف ضــوء  ـة للمرحلــة األساســية العليــا ملصـ ـة الوطنيــة واملدني كتــب الرتبي

قائمـة املصـادر الرقميـة.
رة  الـيت حتتــوي علــى فكـ ة  اعتمــاد األنشـطة كاملـ التحليـل: مت  - حتديــد وحـدات 
ة والــيت يســتند إليهــا يف رصــد فئـات التحليـل نظــرًا  كوحــدة لتحليـل كتــب الرتبيــة الوطنيـ

الدراسـة. لطبيعــة  ملاءهتــا 
- حتديــد فئــات التحليل: ومتثلــت بقائمــة املصــادر الرقمية، والــيت مت تطويرهــا يف هــذ 

البحــث وتكونــت مــن )18( مؤشــرًا موزعــة علــى جمالــن رئيســن.
 اثنًيــا: أداة درجــة توظيــف املعلمــن مصــادر التعلــم الرقميــة: عمــل الباحثــون علــى 
ة بالرجـوع إىل عـدد  إعـداد اســتبانة لقيــاس درجــة توظيـف املعلمــن ملصـادر التعلــم الرقميـ
مــن األدبيات والدراســات الســابقة ذات الصلــة، مثــل دراسة الرفاعــي وطوالبــة )2017(، 
ودراسـة كاميلــريي وكاميلــريي )Camilleri & Camilleri, 2017(، وتكونـت األداة بصورهتــا 
األولية مــن )25( فقــرة موزعــة علــى )4( جمــاالت تتضمــن جمال مهــارات اســتخدام املعلــم 
ملصـادر التعلـم الرقمـي يف التخطيــط للتدريــس، وجمــال مهـارات اسـتخدام املعلــم ملصــادر 
م الرقمـي يف التنفيــذ، وجمــال مهــارات اســتخدام املعلـم ملصـادر التعلــم الرقمــي يف  التعلـ

التقـومي، وجمـال مهـارات توجيـه املعلـم للطلبـة السـتخدام مصـادر التعلـم الرقميــة.
صـدق أداة درجـة توظيــف املعلمـن مصــادر التعلـم الرقميــة: مت التحقـق مـن صـدق 
االستبانة، مــن خــال عرضها علــى )7( مــن احملكمــن مــن ذوي اخلــرة واالختصــاص، طلــب 
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منهم النظر يف مدى مائمة الفقرات، وســامة الصياغة اللغوية، ومدى وضوحها ومناســبتها 
للمجال الذي تقيسه. ومت األخذ بالتعديات املقرتحة اليت وافق عليها )85%( من احملكمن، 
ادر  ارات توجيــه املعلــم للطلبــة الســتخدام مصـ ال مهـ ووفًقــا هلـذه املاحظــات مت حــذف جمـ
ة إىل إعــادة صياغــة عــدد مــن الفقــرات. وبذلــك تكونــت االســتبانة  التعلــم الرقميــة، باإلضافـ
بصورهتــا النهائيــة مــن )21( فقــرة موزعــة علــى )3( جمــاالت تتضمــن جمــال مهــارات استخدام 
املعلــم ملصــادر التعلــم الرقمــي يف التخطيط للتدريــس ويتكون مــن )7( فقــرات، وجمــال مهارات 
اسـتخدام املعلـم ملصـادر التعلـم الرقمــي يف التنفيـذ ويتكون مـن )7( فقـرات، وجمـال مهـارات 

اســتخدام املعلــم ملصادر التعلــم الرقمــي يف التقــومي ويتكــون مــن )7( فقــرات. 
صــدق بنــاء أداة درجــة توظيــف املعلمــن مصــادر التعلــم الرقميــة: السـتخراج 
دالالت صـدق البنــاء لاسـتبانة، مت اسـتخراج معامـات ارتبــاط فقـرات االســتبانة مــع 
الدرجــة الكليــة لــدى عينة اســتطاعية مــن خارج عينــة الدراسة، تكونــت مــن )20( معلًمــا 
ومعلمــة ممــن يدرسـون الصفــوف الثامــن والتاســع والعاشــر األساســي مـن جمتمــع الدراســة 
وخــارج عينتهــا. حيـث ُحِسـَب معامــل ارتبـاط كل فقـرة مـن الفقــرات مــع الدرجــة الكليــة 

لــأداة، واجلــدول )2( يبــن املعامــات.
اجلدول )2(: معامالت االرتباط بن الفقرات والدرجة الكلية

التقوميالتنفيذالتخطيط
معامل االرتباط )r(رقم الفقرةمعامل االرتباط )r(رقم الفقرةمعامل االرتباط )r(رقم الفقرة

1.66**8.79**15.63**
2.64**9.82**16.51**
3.62**10.74**17.35**
4.56**11.82**18.62**
5.58**12.74**19.61**
6.60**13.74**20.67**
7.67**14.63**21.68**

** دال عند مستوى الداللة )0.01(
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ة الكليــة قــد تراوحـت بــن  يبـن اجلــدول )3( أن معامــات ارتبــاط الفقــرة بالدرجـ
ة إحصائيًّـا، لذلــك مل يتــم  )0.35-0.82(، وقــد كانــت مجيــع معامــات االرتبــاط دالـ
حــذف أي مــن الفقــرات. كمــا مت حساب معامــات ارتبــاط البعد بالدرجــة الكليــة ويبــن 

اجلــدول )3( ذلــك.
اجلدول )3(:معامالت االرتباط الدرجة الكلية للمجال مع الدرجة الكلية لألداة

معامل االرتباط )r(اجملال

**841.مهارات استخدام املعلم ملصادر التعلم الرقمي يف التخطيط للتدريس

**920.مهارات استخدام املعلم ملصادر التعلم الرقمي يف التنفيذ

**991.مهارات استخدام املعلم ملصادر التعلم الرقمي يف التقومي

** دال عند مستوى الداللة )0.01(

مــن  للتحقــق  الرقميــة:  التعلــم  مصــادر  املعلمــن  توظيــف  درجــة  أداة  ثبــات 
ادة االختبــار )test-retest( بتطبيــق  ـار وإعـ ة االختب ثبـات األداة ، مت اســتخدام طريقـ
املقيـاس، وإعـادة تطبيقـه علــى عينــة اسـتطاعية مــن جمتمــع البحـث ومـن خـارج عينتـه 
تكونــت مــن )20( معلًمــا ومعلمــة ممـن يدرســون الصفــوف الثامــن والتاســع والعاشـر 
ر معامــل ثبــات االســتبانة باسـتخدام طريقــة االتســاق الداخلــي  األساسـي، ومت تقديـ
مبعادلــة كرونبــاخ ألفــا لاســتبانة ككل؛ حيـث بلــغ )0.907(، وهــذه القيمــة مقبولــة 
ألغــراض البحــث وفــق مــا أشــار إليــه عــودة )2014(، واجلــدول )4( يبـن معامــل 
ثبــات  معامـل  حســاب  مث  ومــن  ولاســتبانة ككل.  االســتبانة  اور  حمـ جلميـع  الثبــات 

اإلعــادة )بريسـون( لـأداة ككل، ولـكل جمــال مــن جماالهتــا.
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اجلدول )4(:معامل الثبات ابستخدام معامل كرونباخ ألفا جملاالت االستبانة

ثبات اإلعادةمعامل كرونباخ ألفا اجملال
مهارات استخدام املعلم ملصادر التعلم الرقمي يف 

0.724.791التخطيط للتدريس

0.870.863مهارات استخدام املعلم ملصادر التعلم الرقمي يف التنفيذ

0.814.823مهارات استخدام املعلم ملصادر التعلم الرقمي يف التقومي

0.907.914الثبات الكلي لالستبانة

أداة  الرقميــة: تكونــت  التعلــم  املعلمــن مصــادر  توظيــف  أداة درجــة  تصحيــح 
 )Likert( فقــرة يسـتجاب عليهـا وفًقـا لتـدرج ليكـرت )البحـث بصورهتـا النهائيـة مـن )21
ا وتأخــذ )5( درجــات، وكبــرية وتأخــذ )4( درجــات، ومتوســطة  اخلماســي وهي كبرية جدًّ
ا وتأخــذ )1( درجـة، علًمـا  وتأخـذ )3( درجـات، وقليلــة وتأخـذ )2( درجـة، وقليلـة جــدًّ
بــأن مجيــع فقــرات االســتبانة كانــت إجيابيــة، وقــد مت تصنيــف املتوســطات احلســابية لتحديــد 
مــن 2.33  أقـل  ايل:  التـ النحــو  علــى  ـة  الرقمي التعلــم  ملصــادر  املعلمــن  توظيـف  درجـة 

منخفـض، 2.33 – أقــل مــن 3.66 متوســط، 3.66 فأعلــى مرتفــع.
إجراءات البحث: لتحقيق أهداف البحث مت إتباع اإلجراءات اآلتية:

- العمل على حتديد مشكلة البحث وأسئلته.
- مراجعـة األدب النظــري املتعلـق مبوضـوع البحـث مـن حيـث الدراسـات واألدوات 

ذات الصلـة، واالسـتفادة منهـا يف تطويـر أدوات البحـث.
ة لتعـرف  ـة واملدنيـ اء قائمــة تتضمــن معايــري لتحليـل حمتــوى كتـب الرتبيــة الوطني - بنـ
مــدى تضمينهـا ملصـادر التعلــم الرقميـة، باإلضافـة إىل بنـاء اسـتبانة لقيـاس درجـة توظيـف 
والدراسـات  األدبيـات  مــن  عــدد  إىل  بالرجــوع  وذلــك  الرقميــة  التعلــم  ملصــادر  املعلمــن 

الســابقة ذات الصلــة.
- عـرض أدوات البحـث علـى جمموعـة مـن احملكمـن والتأكـد مـن دالالت صدقهـا 
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وثباهتـا، والعمـل علــى إعدادهـا بصورهتـا النهائيـة، وتتضمـن: بطاقـة حتليـل تتضمــن معايـري 
لتحليــل حمتــوى كتــب الرتبيــة الوطنيــة واملدنيــة واســتبانة درجــة توظيــف معلمــي الرتبيــة الوطنيــة 

ملصــادر التعلــم الرقمــي.
- احلصـول علــى كتـاب تسـهيل املهمـة وبنـاًء عليـه، مت احلصـول علــى العـدد الكلــي 
ية العليــا يف املــدارس احلكوميـة يف قصبــة  ملعلمـي الرتبيــة الوطنيــة واملدنيـة للمرحلــة األساسـ

ام الدراســي 2020/2019. إربـد، والعاملــن يف الفصــل الدراسـي الثـاين للعـ
- مت العمــل علــى توضيـح أهــداف البحـث وأمهيتــه يف امليــدان الرتبـوي، ومــا يرتتـب 
عليهــا مــن نتائــج تســاهم يف حتســن العمليــة التعليميــة، كمــا مت التأكيــد للمعلمـن علــى 
أنـه سـيتم التعامـل مـع البيانـات بسـرية، وأهنـا لـن ُتسـتخدم إال ألغـراض البحـث العلمـي.

ة الوطنيــة واملدنيــة  - العمــل علــى حتليـل مجيــع األنشــطة املتضمنــة يف كتـاب الرتبيـ
للصـف الثمــن والصف التاسـع والصـف العاشـر، وتفريـغ اسـتبانة درجـة توظيـف املعلمــن 
ة وحتليلهــا باســتخدام برنامــج الرزمــة اإلحصائيــة للعلــوم اإلنســانية  مصــادر التعلــم الرقميـ
واالجتماعية )SPSS(، وتصحيح االســتجابات وفًقا لتدرج ليكرت اخلماسي، واســتخدام 

بة لإلجابــة علـى أســئلة البحــث. األســاليب اإلحصائيــة املناسـ
- مناقشة النتائج، وتقدمي التوصيات املناسبة يف ضوء ما مت التوصل إليه من نتائج.

املعاجلة اإلحصائية: لإلجابة عن أســئلة البحث، مت استخدام املعاجلات اإلحصائية 
اآلتية: 

- لإلجابة عن السؤال األول؛ مت استخراج التكرارات والنسب املئوية.
- لإلجابة عن السؤال الثاين؛ مت حساب األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية.

نتائج البحث
واملدنيــة  الوطنيــة  الرتبيــة  تضمــن كتــب  مــدى  "مــا  األول:  الســؤال  نتائــج  أواًل: 
للمرحلــة األساســية العليــا ملصــادر التعلــم الرقميــة؟" لإلجابــة عــن هــذا الســؤال مت اســتخراج 
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التكــرارات والنســب املئويــة لتضمـن كتـب الرتبيـة الوطنيــة واملدنيـة ملصــادر التعلــم الرقميــة 
ـايل. و الت وعلــى النحـ

1- الصف الثامن اجملال األول: مهارات التعلم الرقمي
اجلدول )5(:التكرارات والنسب املئوية لتحليل األنشطة املتضمنة يف كتاب الرتبية الوطنية

 واملدنية للصف الثامن )مهارات التعلم الرقمي(

النسبة املئويةالتكرارمهارات التعلم الرقميالرقم

13.3%134يركز النشاط على استخدام جمموعة من املدخات احلسية املختلفة1

يقدم املعلومات من خال الطرق اليت حتث املتعلم على االستقصاء 2
11.6%117الذايت

11.6%117يتضمن أنشطة تتطلب كتابة تقارير وأحباث3
10.1%100يتضمن مهام تتطلب من الطلبة تبادل املعلومات4
11.1%112يتيح الفرصة للمتعلم لتقدمي املعلومات بطرق خمتلفة5

يتضمن موضوعات تعمل على تنمية اسرتاتيجيات التعلم الذايت لدى 6
9.8%98الطلبة.

8.5%85يقدم للطلبة خرات تعزز االجتاهات اإلجيابية حنو التعلم الرقمي.7

يقدم للطلبة خرات تعزز القدرة على بناء املشاريع من خال 8
9.0%90استخدام مصادر التعلم الرقمي.

6.6%66يقدم وسائل توضيحية تقوم على استخدام مصادر التعلم الرقمي9

8.5%85يوفر فرصة التفاعل بن الطلبة من خال التعلم الرقمي.10

100%1004اجملموع

ياحـظ مــن اجلـدول )5( بـأن أكثـر مهــارات التعلـم الرقمـي لــأنشطة املتضمنــة يف 
كتــب الرتبيــة الوطنيــة واملدنيــة للمرحلــة األساســية العليــا تكــرارًا كان للفقــرة )1( الــيت تنــص 
تخدام جمموعــة مــن املدخــات احلسـية املختلفـة" بتكــرار  علــى "يركــز النشــاط علــى اسـ
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ـة بلغــت )13.3%(، وأقــل مهــارات التعلــم الرقمــي جــاءت للفقـرة  بٍة مئوي )134( وبنسـ
)9( اليت تنص على "يقدم وســائل توضيحية تقوم على اســتخدام مصادر التعلم الرقمي" 

بتكــرار )66( وبنسـبٍة مئويـة بلغــت )%6.6(.
اجملال الثاين: مهارات الثقافة الرقمية

جدول )6(:التكرارات والنسب املئوية لتحليل األنشطة املتضمنة يف كتاب الرتبية الوطنية 

واملدنية للصف الثامن )مهارات الثقافة الرقمية(

 النسبةالتكرارمهارات الثقافة الرقميةالرقم
املئوية

17.2%104يوجه الطلبة حنو مصادر املعلومات املتوفرة يف شبكة اإلنرتنت.1
15.7%95حيث الطلبة للرجوع إىل مصادر معلومات خارجية.2
7.1%43ينقل للطلبة ثقافة األمانة العلمية يف نقل املعلومات من خال التوثيق.3
16.7%101يتضمن مواقف تعليمية حتتاج من الطالب الوصول للمعلومات بكفاءة وفاعلية.4
17.2%104يتضمن مواقف تعليمية تتطلب إجراءاها من خال األجهزة.5
11.0%66يتضمن مواقف تعليمية تتطلب من الطلبة استخدام املصادر الرقمية املختلفة.6
8.1%49يقدم للطلبة معلومات تساعدهم يف كيفية التعامل مع مصادر التعلم الرقمية.7
7.0%42يعرض للطلبة أمثلة على مصادر التعلم الرقمية موضًحا مسامهتها يف التقدم العلمي.8

100%604اجملموع

ياحـظ مــن اجلــدول )6( بـأن أكثـر مهـارات الثقافــة الرقميــة لــأنشطة املتضمنــة يف 
كتــب الرتبيــة الوطنيــة واملدنيــة للمرحلــة األساسية العليــا تكرارًا للفقرتــن )1، 5( الــيت تنــص 
علــى "يوجــه الطلبــة حنو مصــادر املعلومــات املتوفــرة يف شــبكة االنرتنت" و"يتضمــن مواقــف 
رار )104( وبنســبة مئويــة بلغــت  ة تتطلــب إجراءاهـا مــن خــال األجهـزة" بتكـ تعليميـ
)17.2%(، وأقــل مهـارات التعلـم الرقمــي جـاءت للفقـرة )8( والــيت تنـص علـى "يعـرض 
للطلبـة أمثلـة علــى مصــادر التعلــم الرقميــة موضًحــا مسـامهتها يف التقـدم العلمـي" بتكــرار 

)42( وبنســبٍة مئويـة بلغـت )%7.0(.
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1- الصف التاسع اجملال األول: مهارات التعلم الرقمي
اجلدول )7(:التكرارات والنسب املئوية لتحليل األنشطة املتضمنة يف كتاب الرتبية الوطنية واملدنية 

للصف التاسع )مهارات التعلم الرقمي(

النسبة املئويةالتكرارمهارات التعلم الرقمي

19.2%157يركز النشاط على استخدام جمموعة من املدخات احلسية املختلفة1

2
يقدم املعلومات من خال الطرق اليت حتث املتعلم على االستقصاء 

16.4%134الذايت

13.7%112يتضمن أنشطة تتطلب كتابة تقارير وأحباث3
11.5%94يتضمن مهام تتطلب من الطلبة تبادل املعلومات4
12.1%99يتيح الفرصة للمتعلم لتقدمي املعلومات بطرق خمتلفة5

6
يتضمن موضوعات تعمل على تنمية اسرتاتيجيات التعلم الذايت لدى 

9.9%81الطلبة.

4.3%35يقدم للطلبة خرات تعزز االجتاهات اإلجيابية حنو التعلم الرقمي.7

8
يقدم للطلبة خرات تعزز القدرة على بناء املشاريع من خال 

4.4%36استخدام مصادر التعلم الرقمي.

4.2%34يقدم وسائل توضيحية تقوم على استخدام مصادر التعلم الرقمي.9

4.3%35يوفر فرصة التفاعل بن الطلبة من خال التعلم الرقمي.10
100%817اجملموع

ياحـظ مــن اجلـدول )7( بـأن أكثـر مهــارات التعلـم الرقمـي لــأنشطة املتضمنــة يف 
كتــب الرتبيــة الوطنيــة واملدنيــة للمرحلــة األساســية العليــا تكــرارًا للفقــرة )1( الــيت تنــص علــى 
"يركــز النشـاط علـى اســتخدام جمموعـة مـن املدخــات احلسـية املختلفـة" بتكـرار )157( 
وبنسـبٍة مئويـة بلغـت )19.2%(، وأقـل مهـارات التعلـم الرقمـي جـاءت للفقـرة )9( والـيت 
تنــص علــى "يقــدم وســائل توضيحيــة تقــوم علــى اســتخدام مصــادر التعلــم الرقمــي" بتكــرار 
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)34( وبنسـبٍة مئويـة بلغـت )%4.2(.
اجملال الثاين: مهارات الثقافة الرقمية

اجلدول )8(:التكرارات والنسب املئوية لتحليل األنشطة املتضمنة يف كتاب الرتبية الوطنية 

واملدنية للصف التاسع )مهارات الثقافة الرقمية(

النسبة املئويةالتكرارمهارات الثقافة الرقميةالرقم

20.5%100يوجه الطلبة حنو مصادر املعلومات املتوفرة يف شبكة اإلنرتنت.1

20.3%99حيث الطلبة للرجوع إىل مصادر معلومات خارجية.2

ينقل للطلبة ثقافة األمانة العلمية يف نقل املعلومات من خال 3
6.5%32التوثيق.

يتضمن مواقف تعليمية حتتاج من الطالب الوصول للمعلومات 4
17.2%84بكفاءة وفاعلية.

15.0%73يتضمن مواقف تعليمية تتطلب إجراءاها من خال األجهزة.5

يتضمن مواقف تعليمية تتطلب من الطلبة استخدام املصادر 6
7.2%35الرقمية املختلفة.

يقدم للطلبة معلومات تساعدهم يف كيفية التعامل مع مصادر 7
6.8%33التعلم الرقمية.

يعرض للطلبة أمثلة على مصادر التعلم الرقمية موضًحا مسامهتها 8
6.5%32يف التقدم العلمي.

100%488اجملموع

ياحـظ مــن اجلــدول )8( بـأن أكثــر مهـارات الثقافــة الرقميــة لــأنشطة املتضمنــة يف 
ة الوطنيــة واملدنيــة للمرحلــة األساســية العليــا تكــرارًا  للفقــرة )1( الــيت تنــص  كتــب الرتبيـ
علـى "يوجــه الطلبـة حنـو مصـادر املعلومـات املتوفـرة يف شـبكة اإلنرتنـت" بتكـرار )100( 
وبنســبٍة مئويــة بلغــت )20.5%(، وأقــل مهــارات التعلــم الرقمــي جــاءت الفقرتــن )3، 8( 
الــيت تنــص علــى "ينقــل للطلبــة ثقافــة األمانــة العلميــة يف نقــل املعلومــات مــن خــال التوثيــق" 
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و"يعــرض للطلبــة أمثلــة علــى مصــادر التعلــم الرقميــة موضًحــا مســامهتها يف التقــدم العلمــي" 
بتكـرار )32( وبنسـبة مئويـة بلغــت )%6.5(.

3- الصف العاشر اجملال األول: مهارات التعلم الرقمي
اجلدول )9(:التكرارات والنسب املئوية لتحليل األنشطة املتضمنة يف كتاب الرتبية الوطنية 

واملدنية للصف العاشر )مهارات التعلم الرقمي(

النسبة املئويةالتكرارمهارات التعلم الرقميالرقم

17.1%188يركز النشاط على استخدام جمموعة من املدخات احلسية املختلفة1

 يقدم املعلومات من خال الطرق اليت حتث املتعلم على االستقصاء2
15.9%174الذايت

13.0%143يتضمن أنشطة تتطلب كتابة تقارير وأحباث3
12.2%134يتضمن مهام تتطلب من الطلبة تبادل املعلومات4
11.1%122يتيح الفرصة للمتعلم لتقدمي املعلومات بطرق خمتلفة5

يتضمن موضوعات تعمل على تنمية اسرتاتيجيات التعلم الذايت لدى 6
12.2%134الطلبة.

4.8%53يقدم للطلبة خرات تعزز االجتاهات اإلجيابية حنو التعلم الرقمي.7

يقدم للطلبة خرات تعزز القدرة على بناء املشاريع من خال استخدام 8
4.6%50مصادر التعلم الرقمي.

4.6%50يقدم وسائل توضيحية تقوم على استخدام مصادر التعلم الرقمي.9
4.5%49يوفر فرصة التفاعل بن الطلبة من خال التعلم الرقمي.10

100%1097اجملموع

ياحـظ مــن اجلـدول )9( بـأن أكثـر مهــارات التعلـم الرقمـي لــأنشطة املتضمنــة يف 
كتــب الرتبيــة الوطنيــة واملدنيــة للمرحلــة األساســية العليــا تكــرارًا للفقــرة )1( الــيت تنــص علــى 
"يركــز النشـاط علـى اســتخدام جمموعـة مـن املدخــات احلسـية املختلفـة" بتكـرار )188( 
ـة بلغــت )17.1%(، وأقــل مهـارات التعلــم الرقمــي جـاءت للفقرتــن )8،  وبنســبٍة مئوي
9( الــيت تنــص علــى "يقــدم للطلبــة خــرات تعــزز القــدرة علــى بنــاء املشــاريع مــن خــال 
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اســتخدام مصادر التعلم الرقمي" و "يقدم وسائل توضيحية تقوم على اســتخدام مصادر 
التعلــم الرقمــي" بتكـرار )50( وبنسـبة مئويــة بلغـت )%4.6(.

اجملال الثاين: مهارات الثقافة الرقمية
اجلدول )10(:التكرارات والنسب املئوية لتحليل األنشطة املتضمنة يف كتاب الرتبية الوطنية 

واملدنية للصف العاشر )مهارات الثقافة الرقمية(
النسبة املئويةالتكرارمهارات الثقافة الرقميةالرقم

19.9%127يوجه الطلبة حنو مصادر املعلومات املتوفرة يف شبكة اإلنرتنت.1
19.2%123حيث الطلبة للرجوع إىل مصادر معلومات خارجية.2

ينقل للطلبة ثقافة األمانة العلمية يف نقل املعلومات من خال 3
6.3%40التوثيق.

يتضمن مواقف تعليمية حتتاج من الطالب الوصول للمعلومات 4
17.5%112بكفاءة وفاعلية.

16.0%102يتضمن مواقف تعليمية تتطلب إجراءاها من خال األجهزة.5

يتضمن مواقف تعليمية تتطلب من الطلبة استخدام املصادر 6
7.5%48الرقمية املختلفة.

يقدم للطلبة معلومات تساعدهم يف كيفية التعامل مع مصادر 7
6.7%43التعلم الرقمية.

يعرض للطلبة أمثلة على مصادر التعلم الرقمية موضًحا مسامهتها 8
6.9%44يف التقدم العلمي.

100%639اجملموع

ياحــظ مــن اجلــدول )10( بــأن أكثر مهــارات الثقافــة الرقميــة لـأنشطة املتضمنــة يف 
كتــب الرتبيــة الوطنيــة واملدنيــة للمرحلــة األساســية العليــا تكــرارًا للفقــرة )1( الــيت تنــص علــى 
"يوجــه الطلبــة حنــو مصــادر املعلومــات املتوفــرة يف شــبكة اإلنرتنــت" بتكــرار )127( وبنســبة 
مئويــة بلغــت )19.9%(، وأقل مهـارات التعلــم الرقمــي جــاءت الفقرة )3( الــيت تنــص علــى 
"ينقــل للطلبــة ثقافــة األمانــة العلمية يف نقــل املعلومــات مــن خــال التوثيــق" بتكــرار )40( 
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وبنســبة مئوية بلغــت )%6.3(.
ة للمرحلــة  ة واملدنيـ أظهـرت نتائـج الدراســة أن مــدى تضمــن كتــب الرتبيــة الوطنيـ
ة إىل  ا ملصــادر التعلــم الرقميــة كان متوســطًا، وميكــن تفسـري هـذه النتيجـ األساســية العليـ
ـة واضحــة لــدى العاملــن علــى تطويــر املناهــج والكتــب الدراســية حــول أمهيــة  وجــود رؤي
مواكبـة التطـورات التقنيـة احلاصلـة يف اجملتمـع الــيت تؤثـر بدورهـا علـى عمليــة التعلـم، والــيت 
دعــت إىل دجمهــا باحملتــوى التعليمــي ملختلــف املــواد الدراســية مبــا فيهــا كتــب الرتبيــة الوطنيــة 
واملدنيــة، مــن أجــل العمــل علــى إعــداد الطلبــة بطريقــة متكنهــم مــن امتــاك مهــارات البحــث 
ـوا قادريـن علـى التعامـل مــع  تخدام خمتلــف مصــادر التعلــم الرقميــة ليكون األساســية باسـ
عصـر التقنيـات احلديثـة والتكيـف معــه بسـهولة. ونظـرًا ألن خمتلـف مناحـي احليـاة تعتمـد 
ة يف ميـدان التقنيـات، فــإن هنـاك ضــرورة الهتمــام  ة كبـرية علــى التطــورات احلاصلـ بدرجـ
ارات التكيــف املعــريف والنفســي مــن أجــل  املؤسســات التعليميــة بالعمـل علــى تكويــن مهـ
التمكــن مــن التعامــل مــع هــذه التطــورات، وتزويــد الطلبــة مبهــارات احلصــول علــى املعلومــات 
والعمــل علــى معاجلتها مبــا حيقــق مفهــوم التعلــم الــذايت، وممــا يــؤدي إىل إعدادهــم ملتطلبــات 

القـرن احلـادي والعشـرين.
كما وميكن تفســري هذه النتيجة إىل أن القائمن على تطوير املناهج يهتمون بصورٍة 
كبـرية يف دمــج مصـادر التعلـم الرقميـة يف عمليـة التعلـم، وأن لديهـم فكـرة واضحـة حـول 
أهــم األسـاليب الـيت ميكـن مــن خاهلـا تكويـن اجتاهــات إجيابيـة لـدى الطلبـة حنـو احملتـوى 
يلة تعلــم فاعلــة ميكـن مـن  التعليمــي. كمـا وأن اســتخدام مصــادر التعلــم الرقميــة تعـد وسـ
خاهلــا العمـل علـى تكويــن فهــم أكـر لـدى الطلبـة حـول العديـد مـن املفاهيـم املختلفـة، 
كمــا وأهنــا وسـيلة يســتطيع مـن خاهلـا املعلمــون إيصــال األفـكار املطلوبـة للطلبـة بأقصـر 

الطـرق وأقـل اجلهـود وأفضـل النتائـج.
 Chao, Chen, Star &( ار إليــه شــاو وشــن وســتار وديــدي ويتوافــق هــذا مــع مــا أشـ
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Dede, 2016( بأن العمل على استخدام مصادر التعلم الرقمية هي أحد الوســائل الفاعلة 

الـيت ميكـن مـن خاهلــا العمــل علـى معاجلـة الرتاجـع الــذي قـد حيصـل يف مسـتوى دافعيــة 
الطلبـة للتعلــم، والعمــل علــى توليــد اجتاهــات إجيابيــة لديهـم حنـو حمتــوى املـادة التعليميـة، 
كمـا وأنـه وسـيلة ميكـن مـن خاهلـا تنميـة مسـتويات الثقـة لـدى الطلبـة حنـو قدرهتـم علــى 

تعلـم العديــد مـن املفاهيـم.
ويف ظـل مــا يشـهده العــامل اليـوم مــن تغــرياٍت كبـرية، مبــا فيهــا انتشـار فــريوس كورونـا 
(COVID-19)، فــإن هنــاك حاجــة للعمــل علــى توظيف مصــادر التعلــم الرقميــة بصــورٍة أكــر 

يف املواد التعليميــة، لتكــون قــادرة علــى التكيــف مــع مــا قــد يتعــرض لــه اجملتمــع مــن أزمــاٍت 
ة، حبيــث ال تؤثــر علــى سـري العمليــة التعليميــة، وليكــون هنــاك قــدرة علــى إيصــال  الحقـ
حمتـوى التعلـم للطلبـة بصـورة فاعلـة ومناسـبة يتـم مــن خاهلـا مراعـاة احتياجاهتـم والفـروق 
الفرديــة بينهـم. فقـد أشـار جالـة امللـك عبــد اهلل الثـاين بـن احلسـن خـال تعـرض العـامل 
هلــذه األزمــة، إىل ضرورة العمــل علــى إبــاء التعلــم الرقمــي املزيــد مــن االهتمــام والعمــل علــى 

توفـري البنيـة التحتيـة القـادرة علــى توفـري هـذا النـوع مـن التعلـم.
ـة األوىل،  ـة للصــف العاشـر األساســي املرتب وقـد احتـل كتــاب الرتبيــة الوطنيــة واملدني
مــن حيــث تضمينــه ملصــادر التعلــم الرقميــة، ميكــن العمــل علــى تفســري هــذه النتيجــة إىل أن 
طلبـة الصـف العاشـر األساسـي يف هـذه املرحلـة قـد بلغـوا مســتويات يكونــون فيهـا أكثـر 
قــدرة علــى التعامــل مــع مصــادر التعلــم الرقميـة، نتيجــة اخنراطهــم الطويــل بالتقنيــات الرقمية، 
ة يتوســعون يف  ية إىل العمــل علـى جعــل الطلبـ ذا األمــر يدفــع مطــوري املناهــج الدراسـ وهـ
ة، مــن أجــل ترســيخ هــذه  م الرقميـ الــيت تعتمـد علــى مصــادر التعلـ األنشـطة التدريسـية 
املهـارات يف أذهاهنـم مـن أجـل حتضريهـم للمراحـل التعليميــة الاحقـة، خاصـًة أن الطلبـة 
ارهم األكادميــي، الــذي قــد يــؤدي ونتيجــة  ويف هــذه املرحلــة يعمــدون علـى حتديـد مسـ
االخنـراط يف هـذا املسـار إىل احلـد مــن اخنـراط الطلبـة مبصــادر التعلــم الرقمـي، وهـذا األمـر 
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يســتدعي مــن مطــوري املناهــج العمــل علــى زيــادة أعــداد األنشطة الــيت تقــوم علــى مصــادر 
التعلـم الرقميـة كوسـيلة ملسـاعدة الطلبـة علـى تعلـم العديـد مـن املهـارات الرقميــة الضروريـة 
قبــل حتديــد مســارهم األكادميــي والــذي ســيحدد مســار حياهتــم للســنوات الاحقــة. وميكــن 
تفسـري هــذه النتيجــة إىل أن مطـوري املناهـج الدراســية ميتلكـون تصـورات واضحــة حــول 
ة احلصــول علــى  ية فيمــا يتعلــق بكيفيـ ة الدراسـ ة قــدرات الطلبــة يف هــذه املرحلـ أمهيــة تنميـ
املعلومــات مـن خمتلــف املصـادر، وتنميـة مهـارات التعلـم الرقمـي الــيت تعـد مطلًبــا أساسـياً 
تفرضـه تطورات القــرن احلــادي والعشــرين يف اجملتمــع ليكــون قــادرًا علــى مواكبــة اجملتمعــات 
د بلغــوا مســتويات  ا أن طلبــة الصـف العاشــر األساســي يف هــذه املرحلــة قـ املتطــورة، كمـ
يكونــون فيهــا أكثــر قــدرة علــى التعامــل مصــادر التعلــم الرقميــة، األمــر الــذي جيعــل األنشــطة 
التدريســية والتقومييــة املقدمــة يف مــادة الرتبيــة الوطنيــة واملدنيــة تركــز بشكٍل أكــر علــى تنميــة 

مهـارات التعلــم الرقمــي لديهـم بشـكٍل متكـرر.
يف حـن احتـل كتـاب الرتبيـة الوطنيـة واملدنيـة للصـف الثامـن األساسـي املرتبـة الثانيـة 
مــن حيــث تضمينـه ملصـادر التعلـم الرقميــة، وميكـن العمـل علـى تفسـري هــذه النتيجـة إىل 
أن مطـوري املناهــج الدراسـية يـرون بـأن طلبـة الصــف الثامـن األساسـي يكونــون يف هـذه 
املرحلـة يف بدايـة عمليـة اخنراطهــم بالتقنيـات يف العمليـة التعليميـة، وهـذا األمــر يســتدعي 
العمــل علــى تنميــة وتطوير قدراهتــم املرتبطــة باحلصول علــى املعلومــات مــن خمتلــف املصادر، 
التعلــم  مراحــل  تخدامها يف  اسـ مــن  التمكـن  أجـل  مــن  لديهــم،  املهــارات  هــذه  وتنميــة 
ة التطــورات احلاصلـة يف اجملتمــع، ليكـون الطلبــة  الاحقـة، الـيت تُعــد مطلبًــا أساســيًّا نتيجـ

أكثـر قــدرة علـى التعامـل علـى مواكبـة هــذه التطــورات.
حيث يــرى مــي وآس وميدغــارد (Mei, Aas & Medgard, 2019) إىل أن هنــاك ضرورة 
ألن يعمل قطاع التعليم على إحداث التغيري يف املمارسات واألساليب التعليمية اليت يتم 
مــن خاهلـا تقـدمي حمتـوى التعلـم للطلبـة حبيــث تكـون قـادرة علـى التكيـف مــع التغيـريات 
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احلديثـة يف جمــال التقنيـات التعليميـة الــيت يفرضهــا وقتنـا احلاضــر، األمــر الــذي جيعـل مـن 
ا مــع اجتاهـات الطلبــة واحتياجاهتــم التعليميــة. عمليــة التعلــم عملية أكثــر تفاعــًا وجتاوًب

مــع  تتماشــى  الرقمــي  التعلــم  مهــارات  تنميــة  أن  إىل  النتيجــة  هــذه  تفســري  وميكــن 
التوجهــات التعليمية احلديثــة الــيت يســعى النظــام الرتبوي للعمــل علــى حتقيقها، الــيت يســعى 
مطـورو املناهـج علـى حتقيقهـا مــن خـال جمموعـة مـن املعايـري الواضحـة الــيت يتـم إتباعهـا 
عنـد تصميــم وتطويــر الكتــب املقــررة، ووفًقــا ألســس الفلســفة الرتبويــة يف األردن والــيت 
تســعى لارتقــاء باملســتوى التعليمــي والفكــري للمتعلــم، والــيت تعمــد علــى تعزيــز قــدرات 
الفـرد علـى االسـتقالية يف التعلـم، كمــا وأن اعتمـاد األنشـطة بشـكٍل كبـري علـى مهـارات 
التعلــم الرقمــي يؤثــر إجيابيًّــا علــى متكـن الطلبــة مــن اكتسـاب هــذه املهــارات وإعدادهــم 

للمراحــل الاحقــة. 
ـة الثالثــة  ـة للصــف التاســع األساســي املرتب ة واملدني يف حـن احتــل كتــاب الرتبيــة الوطنيـ
واألخــرية مــن حيــث تضمينــه ملصــادر التعلــم الرقميــة، وميكــن اعتبــار هــذه النتيجــة مفاجــأة، نظرًا 
ألن كتاب الرتبية الوطنية واملدنية للصف العاشر احتل املرتبة األوىل، وهذا األمر يشري إىل أن 
عملية التعلم مرتابطة، تستدعي العمل على زيادة عدد األنشطة املرتبطة مبصادر التعلم الرقمي 
نتيجــة تطــور مســتوى مهــارات الطلبــة وقدرهتم علــى اســتخدامها. وقــد تعــزى هــذه النتيجــة إىل 
طبيعة حمتوى كتاب الرتبية الوطنية واملدنية هلذه املرحلة والذي قام بالرتكيز يف أنشطتها بشكٍل 
كبــري علــى الزيــارات امليدانيــة، واألنشــطة العمليــة والتعاونيــة، والــيت تنمــي بدورهــا مهارات أخــرى 
لــدى الطلبــة يــرى مطــورو املناهــج أنــه مــن الضروري إكســاهبا وتنميتهــا لــدى الطلبــة، والــيت يف 
جمملها ال تتطلب من الطالب االخنراط يف مصادر التعلم الرقمي، وميكن تفسري هذه النتيجة 
أيضا بادراك مطــوري مناهــج الرتبيــة الوطنيــة واملدنيــة أمهيــة تطويــر خمتلــف املهــارات الــيت تعتمــد 
علـى مصـادر التعلـم الرقميــة، نظـرًا ألن التوجهـات احلديثــة تدعـو إىل توظيـف التعلـم الرقمــي 
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والتقنيات احلديثــة يف خمتلــف جوانــب احليــاة، وهلــذا ينبغــي العمــل علــى إعــداد الطلبــة يف املرحلــة 
األساســية العليــا ليكونوا قادريــن علــى التكيــف معهــا وتوظيفهــا يف مراحــل الحقــة. وألن عمليــة 
التعلم تراكمية ينبغي السعي على ترسيخ هذه املهارات لديهم ليكونوا قادرين على االستفادة 

منهــا مبــا خيــدم أهــداف التعلــم والتوجهــات الرتبوية احلديثــة. 
اثنيًــا: نتائــج الســؤال الثــاين: "مــا درجــة توظيـف معلمــي الرتبيــة الوطنيــة واملدنيــة 
ـة يف املرحلــة األساســية العليــا مــن وجهـة نظـر املعلمـن؟" لإلجابــة  ملصــادر التعلــم الرقمي
عـن هـذا السـؤال مت حسـاب املتوسـطات احلسـابية، واالحنرافـات املعياريـة، جملـاالت األداة 

واجلــدول )11( يبــن ذلــك.
اجلدول )11(:املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري جملاالت أداة درجة توظيف

 مصادر التعلم الرقمية واألداة ككل

املتوسط اجملالاجملال
احلسايب

االحنراف 
املعياري

املستوى

مهارات استخدام املعلم ملصادر التعلم الرقمي يف 1
التخطيط للتدريس

متوسطة3.330.99

مهارات استخدام املعلم ملصادر التعلم الرقمي يف 2
التنفيذ

متوسطة3.241.07

مهارات استخدام املعلم ملصادر التعلم الرقمي يف 3
التقومي

متوسطة3.051.10

متوسطة3.211.05الكلي

يشـري اجلــدول )11( أن أعلـى متوســط حسـايب كان جملـال "مهـارات اســتخدام   
املعلــم ملصــادر التعلــم الرقمــي يف التخطيــط للتدريــس" مبتوســٍط حسـايب بلـغ )3.33( 
وبدرجــٍة متوســطة، يليــه جمــال "مهــارات اســتخدام املعلــم ملصــادر التعلــم الرقمــي يف التنفيــذ" 
مبتوســٍط حســايب بلغ )3.24( وبدرجٍة متوسطة، ومن مث جمال "مهارات اســتخدام املعلم 



مدى تضمني كتب الرتبية الوطنية واملدنية للمرحلة األساسية العليا يف األردن... د. عبري الرفاعي- أ.د. حممد املومني- أ. شذى خاشوق

389

ملصــادر التعلــم الرقمــي يف التقــومي" مبتوســٍط حســايب بلــغ )3.05( وبدرجــٍة متوســطة، بينمــا 
ٍة متوســطة. كمــا مت حســاب  بلــغ املتوســط احلســايب العــام لــأداة ككل )3.21( وبدرجـ
املتوسـطات احلسـابية واالحنرافــات املعياريـة لتقديــرات املعلمـن علــى كل فقـرة مــن فقـرات 

جمــاالت أداة الدراسـة، وفيمــا يلـي عرًضـا لذلــك.
اجلدول )12(:املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لفقرات جمال مهارات استخدام املعلم

ملصادر التعلم الرقمي يف التخطيط للتدريس 
املتوسط الفقرةالرقم

احلسايب
االحنراف 
املعياري

املستوىالرتبة

اربط املواقف التعليمية مبصادر التعلم عند 5
التخطيط للحصة الدراسية

مرتفعة3.880.911

أعمل على توفري مصادر معلومات متعددة 3
للطلبة عند التخطيط للدرس

مرتفعة3.770.902

أراعي الفروق الفردية بن الطلبة عند إعداد 4
احملتوى التعليمي باستخدام مصادر التعلم 

الرقمي

متوسطة3.611.123

استخدم بعض الرامج احلاسوبية يف إعداد 7
اخلطط اليومية والفصلية حملتوى األنشطة

متوسطة3.411.244

استخدم مصادر التعلم الرقمي للتخطيط 6
حملتوى التعلم بأسلوب يشجع الطلبة على 

طرح أفكارهم وآرائهم

متوسطة3.290.885

ُأحوَّل األنشطة التعليمية إىل دروس إلكرتونية 1
مبسطة وجذابة

متوسطة2.790.996

أحوسب الشرح على شكل مادة إلكرتونية 2
يستطيع الطالب لوحده الرجوع إليها

متوسطة2.550.927

متوسطة-3.330.99الكلي

يشــري اجلــدول )12( أن املتوســطات احلســابية تراوحــت بــن )3.88 – 2.55(، 
حيث كان أعاها للفقرة )5( "أقوم بربط املواقف التعليمية مبصادر التعلم عند التخطيط 
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للحصـة الدراسـية" مبتوسـٍط حسـايب )3.88( وبدرجـٍة مرتفعـة، تليهـا الفقـرة )3( "أعمـل 
علــى توفـري مصــادر معلومـات متعــددة للطلبـة عنــد التخطيـط للـدرس" مبتوسـٍط حسـايب 
)3.77( وبدرجـٍة مرتفعــة، وجــاء باملرتبـة األخـرية الفقـرة )2( "أقـوم حبوســبة الشـرح علــى 
شــكل مــادة إلكرتونيــة يســتطيع الطالــب لوحــده الرجــوع إليهــا" مبتوســٍط حســايب )2.55( 

وبدرجـٍة متوسـطة، وبلـغ املتوسـط احلسـايب لـأداة ككل )3.33( وبدرجـٍة متوسـطة.
اجلدول )13(:املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لفقرات جمال مهارات استخدام

 املعلم ملصادر التعلم الرقمي يف التنفيذ

املتوسط الفقرةالرقم
احلسايب

االحنراف 
املستوىالرتبةاملعياري

أوظف وسائل التواصل االجتماعي يف عملية 7
التواصل مع الطلبة

متوسطة3.431.221

أوظف مصادر التعلم الرقمي إلثارة دافعية 4
الطلبة حنو حمتوى التعلم

متوسطة3.371.002

استخدم مصادر التعلم الرقمي اليت تشجع 3
الطلبة على التعاون

متوسطة3.311.063

أعمل على دعم األنشطة التعليمية مبلفات 5
الوسائط املتعددة كالصور والصوت والفيديو

متوسطة3.251.134

استخدم مصادر التعلم الرقمي لتبسيط 1
املفاهيم اجلديدة

متوسطة3.211.075

أنوع يف استخدام مصادر التعلم الرقمي أثناء 2
املوقف التعليمي

متوسطة3.170.996

أوظف مصادر التعلم الرقمية بأسلوب ميكني 6
من احلصول على املاحظات الفورية من قبل 

الطلبة حول حمتوى التعلم

متوسطة2.980.997

متوسطة-3.241.07الكلي

يشــري اجلــدول )13( أن املتوســطات احلســابية تراوحــت بــن )3.43 – 2.98(، 
حيـث كان أعاهــا للفقــرة )7( "أقــوم بتوظيــف وســائل التواصــل االجتماعــي يف عمليــة 
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التواصل مع الطلبة" مبتوســٍط حســايب )3.43( وبدرجٍة متوســطة، تليها الفقرة )4( "أقوم 
بتوظيــف مصــادر التعلــم الرقمــي إلثــارة دافعيــة الطلبــة حنــو حمتــوى التعلــم" مبتوســٍط حســايب 
رة )6( "أقــوم بتوظيـف مصــادر  اء باملرتبــة األخــرية الفقـ )3.37( وبدرجــٍة متوسـطة، وجـ
ة مــن قبــل الطلبــة  لوٍب ميكنــي مــن احلصـول علـى املاحظــات الفوريـ التعلــم الرقميــة بأسـ
حول حمتوى التعلم" مبتوســٍط حســايب )2.98( وبدرجٍة متوسطة، وبلغ املتوســط احلســايب 

لــأداة ككل )3.24( وبدرجــٍة متوسـطة.
اجلدول )14(:املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لفقرات جمال مهارات استخدام 

املعلم ملصادر التعلم الرقمي يف التقومي
املتوسط الفقرةالرقم

احلسايب
االحنراف 
املعياري

املستوىالرتبة

أشجع الطلبة على البحث عن املعلومة من خال 2
مصادر التعلم الرقمي إلعداد تقرير حول مادة 

التعلم

مرتفعة3.850.921

أقوم بإعداد االختبارات من خال استخدام 3
مصادر التعلم الرقمي

متوسطة3.481.202

أقوم بتوظيف مصادر التعلم الرقمي يف الواجبات 1
املنزلية

متوسطة3.461.083

أقوم باستخدام الرامج الرقمية املناسبة يف 4
تصحيح االختبارات

متوسطة2.741.204

أعمل على وضع معايري علمية يتم يف ضوئها 5
تقومي الطلبة إلكرتونيًّا

متوسطة2.651.125

استخدام مصادر التعلم الرقمية كوسيلة لتحديد 7
املشاكل اليت تؤثر على أداء الطلبة

متوسطة2.601.106

ُأصمم أدوات إلكرتونية أقيس من خاهلا مدى 6
فهم الطلبة وحتقق األهداف التعليمية

متوسطة2.541.107

متوسطة-3.051.10الكلي
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يشــري اجلــدول )14( أن املتوســطات احلســابية تراوحــت بــن )3.85 – 2.54(، 
ـة علــى البحـث عــن املعلومــة مــن خــال  حيـث كان أعاهــا للفقــرة )2( "أشــجع الطلب
مبتوســٍط حســايب )3.85(  التعلــم"  مــادة  تقريــر حـول  الرقمــي إلعـداد  م  التعلـ مصــادر 
وبدرجـٍة مرتفعـة، تليهـا الفقـرة )3( الـيت تنـص علـى "أقـوم بإعـداد االختبارات مـن خـال 
ٍة متوسـطة، وجـاء  تخدام مصــادر التعلــم الرقمــي" مبتوســٍط حســايب )3.48( وبدرجـ اسـ
باملرتبـة األخـرية الفقـرة )6( الـيت تنــص علــى "ُأصمــم أدوات إلكرتونيــة أقيـس مـن خاهلـا 
وبدرجــٍة   )2.54( حســايب  مبتوســٍط  التعليميــة"  األهــداف  وحتقــق  الطلبــة  فهــم  مـدى 

متوســطة، وبلــغ املتوســط احلسـايب لــأداة ككل )3.05( وبدرجــٍة متوســطة.
وميكــن تفســري هـذه النتيجـة إىل أن العديــد مــن املعلمـن ال ميتلكــون الوقــت الــكايف 
مــن أجـل العمـل علـى توظيــف مصـادر التعلـم الرقميـة يف عمليـة التعلــم، نظـرًا ملـا تفرضــه 
طبيعــة العمــل مــن مهــام متعــددة تــؤدي إىل انشــغاهلم هبــا وعــدم قدرهتــم علــى توفري الوقــت 
مــن أجــل العمــل علــى إعــداد احملتــوى التعليمــي مــن خــال مصــادر التعلــم الرقمية املختلفــة 
أو البحــث عن مــا ميكــن مــن خالــه العمــل علــى دعــم حمتــوى التعلــم. كمــا وميكــن تفســري 
هـذه النتيجــة إىل أن العديــد مــن املعلمــن قـد ال ميتلكــون املهــارات املعقـدة واملركبــة يف 
اســتخدام التقنيــات احلديثــة، األمــر الــذي حيــد مــن قدرهتــم علــى توظيفهــا يف تقــدمي حمتــوى 
  ) Benali, Kaddouri &  Azzimani, 2018( اين التعلــم. حيـث يــرى بينـايل وكادوري وأزميـ
ــا مــن أجــل متكينــه مــن العمــل علــى  إىل أن الكفــاءة الرقميــة للمعلــم تُعـد عامــًا مهمَّ
دجمها باحملتــوى التعليمــي واعتمــاده علــى طرق خمتلفــة يف عــرض احملتــوى وفًقــا الحتياجــات 
ا خيــدم عمليــة التعلــم والــذي بــدوره يؤثـر يف القــدرة علــى بنــاء املعرفــة لــدى  الطلبــة، ومبـ
الطلبـة وحتسـن مســتوى تعلمهـم، واألمــر الــذي يؤثـر بـدوره علــى تطويــر مهـارات الطلبــة 
ادر التعلــم  الرقميــة، ومبــا ينمــي قدراهتــم اإلبداعيــة. وقـد جــاء جمــال اســتخدام املعلــم ملصـ
الرقمــي يف التخطيــط للتدريــس يف املرتبــة األوىل، وميكــن تفسري هــذه النتيجــة إىل أن العديــد 
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ة التخطيـط واإلعــداد  مــن املعلمــن يــرون أن اسـتخدم مصــادر التعلــم الرقميــة يف عمليـ
لعمليــة التدريــس يسهل عليهم عملهــم وميكنهم مــن إجنــازه خــال فرتة زمنيــة أقصــر مقارنــًة 
ه حنــو  ة التعلــم أصبحــت تتوجـ بالطرائــق التقليديــة، كمــا وأن التوجهــات احلديثــة يف عمليـ
العمــل علــى اسـتخدام مصـادر التعلـم الرقميـة يف خمتلـف جوانـب عمليـة التعليـم سـواًء يف 
عمليــة التخطيط أو التنفيــذ حملتــوى التعلــم. كمــا وميكــن تفســري هــذه النتيجــة إىل أن دخــول 
التقنيات إىل خمتلف القطاعات ومنها القطاع التعليمي، أدى إىل ضرورة توظيف املصادر 
الرقميــة يف خمتلـف جوانـب العمليـة التعليميـة مبــا فيهـا عمليــة التخطيــط ملــا سـيقوم املعلــم 
ة الصفيــة، األمــر الــذي يعـزز وبصــورٍة  بتقدميــه مــن حمتـوى تعليمــي للطلبــة خــال احلصـ
ـر تفاعليــة  ا أكث ة وجعلهـ إجيابيــة قـدرة املعلــم علـى تنظيــم احملتـوى التعليمــي املقــدم للطلبـ
 Falloon,( ة بـن الطلبــة وحيقــق الفائــدة للجميــع. ويشـري فالــون مبــا يراعــي الفـروق الفرديـ
اعدة املعلمــن علــى إعــداد مــواد  2015( إىل أن مصــادر التعلــم الرقميــة قــادرة علــى مسـ

تعلـم أكثـر كفـاءة وفاعليـة وبالشـكل الـذي يتوافـق مـع احتياجـات الطلبـة التعليميـة، ومبـا 
حيقــق األهداف التعليمية، وهــذا األمــر بدوره يســاهم بشــكٍل كبري يف حتسن القــدرة علــى 
إيصـال احملتـوى التعليمـي للطلبـة. كمـا جـاء جمـال اسـتخدام املعلـم ملصـادر التعلـم الرقمــي 
يف التنفيــذ يف املرتبــة الثانيــة، وميكــن تفســري هــذه النتيجــة إىل أن العديــد مــن املعلمــن يــرون 
د تقــدمي احملتـوى  ـة التعليــم عنـ ضــرورة العمــل علــى دمــج مصــادر التعلــم الرقمـي يف عملي
للطلبـة، نظـرًا ألن الطرائــق التقليديـة يف تقــدمي احملتــوى التعليمـي مل تعــد قـادرة علــى تلبيــة 
و التعلــم األمــر  ة مســتوى دافعيتهـم حنـ ادرة علـى تنميـ ـة، كمــا مل تعــد قـ احتياجــات الطلب
الــذي يتطلـب الســعي حنـو االســتفادة مــن مصــادر التعلــم الرقمــي علــى النحــو األفضـل 
مبــا حيقــق أهــداف التعلــم. ويف ضــوء الوضــع الراهــن الــذي تشــهده خمتلــف دول العــامل ومبــا 
إن هنــاك ضــرورة للعمــل علــى توظيــف مصـادر التعلــم الرقميــة مــن قبـل  فيهــا األردن، فـ
املعلمــن يف عمليــة التنفيــذ مــن أجــل تسـهيل تقـدمي حمتــوى التعلــم للطلبــة وحتقيــق الفهـم 
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هلــم، وخاصــًة أن مــادة الرتبيــة الوطنيـة واملدنيــة تتمتــع بنــوع مــن اجلمــود عنــد تقــدمي حمتواهــا 
التعليمــي، ولذلــك فـإن توظيــف مصـادر التعلــم الرقميــة يف تقـدمي حمتواهـا للطلبــة يف ظـل 
هــذه الظــروف أســلوب فاعــل يف جــذب الطلبة للمحتــوى التعليمــي وجعلهــم أكثــر تفاعــًا 
مــع مــا يتــم تقدميــه مــن معلومــات. وميكــن تفســري هــذه النتيجــة بــأن توظيــف مصــادر التعلــم 
الرقميــة يف عمليـة التنفيـذ حيقـق مسـتوًى أعلــى مـن التفاعــل يف بيئــة التعلــم مقارنـًة بالبيئــة 
التقليدية. حيث يشــري لــن وشــن وليــو )Lin, Chen & Liu, 2017( إىل أن مصادر التعلــم 
الرقميــة تقــوم علــى تقدمي حمتــوى التعلــم بصورٍة أكثــر جذبًــا للطلبة، األمــر الــذي يــؤدي إىل 
حتقيــق التعلــم التفاعلــي ثنائي االجتــاه بــن املعلــم والطلبــة، والــيت تســهم يف ترســيخ املعلومــات 

يف عقوهلـم، ويـؤدي إىل إحــداث التغيــري يف اهتمامـات الطلبــة التعليميــة.
أن   )Benali, Kaddouri & Azzimani, 2018( وأزميــاين  وكادوري  بينــايل  يشــري  كمــا 
انتشار التقنيات الرقمية يؤدي إىل حاجة املعلمن للعمل على تطوير مهاراهتم اليت ترتبط 
هبذا اجملال، وذلك يف ســبيل دجمها يف عملية التعلم، وإحداث التغيري يف الطرائق اليت يتم 
مــن خاهلا عــرض احملتــوى التعليمــي ومبــا يتناســب مــع متطلبات القرن احلــادي والعشــرين، 
ة.  ـة قدراهتــم اإلبداعيـ ارات الطلبــة الرقميــة وبالتــايل تنمي األمــر الــذي حيقـق تطــورًا يف مهـ
أمـا جمـال اسـتخدام املعلـم ملصـادر التعلــم الرقميـة يف التقـومي فقـد جـاء يف املرتبـة األخـرية، 
وميكن تفســري هــذه النتيجــة إىل أن توظيــف مصــادر التعلــم الرقميــة يف عمليــة التقومي حتتــاج 
إىل توفري الوقــت الكبــري مــن أجــل إعدادهــا ومــن مث تنفيذهــا ومتابعتهــا، وهــذا مــا ال يتوفــر 
لــدى املعلمــن نظــًرا ألنــه يرتتــب علـى املعلـم تدريـس العديــد مــن املراحــل الصفيــة، والــيت 
ه إىل التقليــل أو االبتعــاد عــن  ر الــذي يــؤدي بـ حتتــوي علـى عـدد كبــري مـن الطلبــة، األمـ
اسـتخدامه ملصـادر التعلــم الرقميـة يف عمليـة التقـومي واالعتمـاد بشــكٍل أكـر علــى طرائـق 
التقييــم التقليديــة. كمــا وميكــن عــزو هــذه النتيجــة إىل أن عملية التقــومي باســتخدام مصــادر 
ـة الــيت ميكــن  ـة تتطلــب مــن املــدارس العمــل علـى توفــري التقنيــات الضروري م الرقمي التعلـ
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للمعلـم العمــل علـى توظيفهـا بصــورة فاعلـة يف عمليـة تقـومي الطلبـة، وهـو األمـر الـذي ال 
تسـتطيع العديـد مـن املـدارس العمــل علـى توفـريه، نظـرًا حملدوديـة املـوارد املاليـة املتوفـرة هلـا، 
ـة التعلــم  األمــر الــذي حيــد مــن قـدرة املعلــم علــى توظيفهــا يف العديــد مــن جوانـب عملي

داخـل املدرســة، ويكتفــي بتلـك الـيت يسـتطيع الطلبـة القيـام هبـا بشــكٍل فــردي.
ودراســة كاميلــريي   )2019( الشـمراين  دراســة  نتائـج  مــع  النتيجــة  هــذه  وختتلــف 
وكاميلــريي )Camilleri & Camilleri, 2017( الــيت أشــارت إىل أن درجــة تطبيـق وتوظيــف 

ا  م الرقمــي يف العمليــة التعليميـة كان مرتفًعـ التعلـ
توصيــات البحـث: يف ضـوء النتائــج الـيت توصـل إليهـا البحـث يوصــي الباحثـون مبـا 

يلـي:
- العمــل علــى عقــد دورات تدريبيــة ملعلمــي الرتبيــة الوطنيــة واملدنية حــول االســتخدام 
ـة التعلــم، وليتمكنــوا مــن القيــام بدورهــم  م الرقمـي يف تعزيــز عملي الفاعـل ملصــادر التعلـ
التعليمــي بفاعليــة يف حــال التعــرض ألي أزمــة قــد تعيــق العمليــة التعليميــة مثــل وبــاء كورونــا 

.)COVID-19(
ـة الوطنيــة واملدنيــة مبسـاقات تتعلــق باســتخدام  - إثــراء برامــج إعــداد معلمــي الرتبي

مصــادر التعلــم الرقميــة يف عمليــة التعليــم.
راء املزيــد مــن الدراســات حــول اســتخدام مصــادر التعلــم الرقمــي يف العمليــة  - إجـ
التعليمية يف مباحــث تعليميــة ومراحــل دراســية أخــرى، وخاصــًة بعد انتشــار فريوس كورونــا 

.)COVID-19(
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