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  لهم جميعا أهدي ثمرة جهدي
 
 

روال عصام عيسى كوكالي: الباحثة  





 ب

 الشكر والتقدير
 

 .فسهل لي الوسائل ويسر علي المصاعبأشكر هللا الذي وفقني الكمال هذه الرسالة، 
 

الدكتور ابراهيم عرمان لتفضله بقبول االشراف على هذه  الىأتقدم بجزيل الشكر والتقدير كما يشرفني أن 
 .في اخراج هذه الرسالة الدور األكبرفكان لتوجيهاته ومالحظاته  ،هوارشاد هوجهد هومنحه لي من وقت الرسالة

 
 عفيف زيدان و الدكتور بالل يونس الدكتوراألستاذ  لعضوي لجنة المناقشةكما أتوجه بخالص الشكر واالمتنان 

 .اثراء الرسالة وتقويتهاهما دور كبير في فكان لتوجيهاتهما ومالحظات على تفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة،
 
، وبرنامج الدراسات العليا في المختلفة لجامعة القدس متمثلة بادارتها ودوائرهاكما أتوجه بالشكر والعرفان  

  .على أيديهم تعلمتالذين  في كلية العلوم التربويةالكرام الى جميع أساتذتي أساليب التدريس، و 
 

 .طوال فترة الدراسةلي المتواصل الى أهلي وزوجي واخواتي على دعمهم وتشجيعهم  واالمتنان كما أتقدم بالشكر
 

في سبيل اتمام هذه الرسالة، لهم  كل من مد يد العون والمساعدة ليوفي النهاية فانني أشكر وأقدر جهود 
 .جميعا كل الشكر والتقدير والعرفان

 
 
 

 الباحثة روال كوكالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ج

 الملخص
 

العلوم في  معلميومعيقاته لدى  اإللكترونيةالتعرف على واقع توظيف الوسائل التعليمية الى هدفت هذه الدراسة 
لتحقيق هدف الدراسة اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي، وطبقت . المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم

على عينة عشوائية تكونت من ( 2061/2062)هذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 
واقع توظيف الوسائل  معلما ومعلمة، باستخدام االستبانة كأداة قياس، والتي تناولت مجالين األول لقياس( 650)

وتم جمع بيانات الدراسة ومعالجتها احصائيا باستخدام . معيقات توظيفهاالثاني لقياس و  ،اإللكترونيةالتعليمية 
حزمة ت للعينات المستقلة، وتحليل التباين األحادي، وذلك باستخدام  اختبارنباخ ألفا، معامل الثبات كرو 

 .(SPSS) اإلحصائية للعلوم االجتماعيةالبرامج 
 

لواقع توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية لدى معلمي  ذات داللة احصائية فروق  أظهرت الدراسة عدم وجود
، نوع المدرسة، المؤهل العلمي، العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الجنس

توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في حيث بلغ المتوسط الحسابي لواقع . وسنوات الخبرة
 .وكان بدرجة متوسطة 3... رحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحمالم
 

توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية لدى  معيقاتل ذات داللة احصائية فروق  عدم وجودالدراسة وكما أظهرت 
نوع ، المؤهل العلمي، معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الجنس

توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية لدى حيث بلغ المتوسط الحسابي لمعيقات  .المدرسة، وسنوات الخبرة
 .وكان بدرجة متوسطة .... معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم

 
الغرف المدرسية يما  اعادة تنظيموفي ضوء هذه النتائج خرجت الباحثة بمجموعة من التوصيات تمثلت في 

توفير األجهزة س، يتناسب مع الوسائل التعليمية االلكترونية، من خالل تجهيز البنية التحتية المناسبة للمدار 
تشجيع المعلمين على استخدام الوسائل التعليمية االلكترونية ، والتسهيالت الالزمة بما يتناسب مع أعداد الطلبة

ا أو معنويا، وكذلك من خالل تقويم أداء المعلمين من حيث استخدامهم للوسائل في العملية التعليمية سواء مادي
اعادة نظر وزارة ، رية بشكل دوري ومستمتوفير فني لصيانة الوسائل واألجهزة التعليم، التعليمية االلكترونية

الزم لتوظيف الوسائل واعادة هيكلتها بما يتناسب مع الوقت ال يم في المقررات التي تدرس للطلبةالتربية والتعل
، زيادة اهتمام المعلم بتهيئة أذهان الطلبة الستقبال محتوى الوسيلة التعليمية االلكترونية، التعليمية االلكترونية

 .ضرورة احتواء الخطة الدراسية على استخدام الوسائل التعليمية خالل الفصل الدراسيو 
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Abstract 
 

This study aims to identify the reality of utilizing electronic teaching aids and its obstacles to the 

science teachers in the higher elementary stage in Bethlehem governorate. In order to achieve the 

objective of this study, the descriptive approach was used. This study was conducted in the second 

semester of the academic year (2016/2017) on a random sample consisting of (150) male and 

female teachers. Using the questionnaire as a measuring instrument, it was divided into two fields; 

the first field was to measure the reality of utilizing electronic teaching aids, and the second to 

measure the obstacles of utilizing them. The collected study data was statistically processed 

through the Cronbach alpha variable, Independent samples T-test, and One-way Anova analysis, 

using the Statistical package for Social Sciences Program (SPSS).  

 

The study revealed that there are no statistically significant differences in the reality of utilizing 

electronic teaching aids for science teachers in the higher elementary stage in Bethlehem 

governorate depending on gender variable, academic qualification, type of school, and years of 

experience. Where the arithmetic mean of the reality of utilizing electronic teaching aids for 

science teachers in the higher elementary stage in Bethlehem governorate was 3.35 and was of 

medium degree.  

 

The study also demonstrated the absence of statistically significant differences in the obstacles of 

utilizing electronic teaching aids to science teachers in the higher elementary stage in Bethlehem 

governorate, depending on gender variable, academic qualification, type of school and years of 

experience. Where the arithmetic mean of the obstacles of utilizing electronic teaching aids to 

science teachers in the higher elementary stage in Bethlehem governorate was 3.23 and was of a 

medium degree. 

 

In reference to these acquired results, the researcher came out with a set of recommendations, 

which would promote for reorganize the school rooms in accordance with the electronic teaching 

aids through the provision of appropriate infrastructure for schools, to provide the necessary 

equipment and facilities in proportion to the numbers of students, to encourage teachers to use 

electronic teaching aids in the educational process, whether materially or morally, in terms of their 

use of educational teaching aids, to provide technical maintenance of educational instruments and 

devices periodically and continuously, to revise the Ministry of Education the courses taught to 

students, and restructure them in proportion to the time required to employ the electronic teaching 

aids, to increase the teacher's interest in preparing the minds of students to receive the content of 

the educational teaching aid, and the need to include the use of teaching aids in the semester study 

plan. 
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  الفصل األول
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مشكلة الدراسة وأهميتها

 
 المقدمة 1.1

 
األنظار دائما نحو التربية لما لها من دور أساسي ومهم في بناء  يسعى كل مجتمع لبناء وتطوير ذاته فتتجه

وأساليب فازداد االهتمام بطرق . االنسان واعداده اعدادا سليما بحيث يمتلك جميع المهارات والمعرفة المطلوبة
التدريس، ومع التطورات العلمية والتكنولوجية الكبيرة والمتسارعة في العالم والتي تلقي بظاللها على شتى 
مجاالت الحياة المعاصرة، تطورت طرق وأساليب التدريس ودخلت الوسيلة التعليمية مجال التدريس، حيث 

 .د التعليمي ورفع كفائتهأصبحت ركنا أساسيا في العملية التعليمية تهدف لتحسين المردو 
 

لعبت الوسائل التعليمية بكافة أنواعها دورا كبيرا في تطوير وتسهيل عملية التعلم واكتسابه بأقل وقت 
جعل المؤسسات التعليمية تبادر والذي مما أدى الى زيادة الطلب على العلم  ،وديمومته الى أقصى ما يمكن

وحظيت  .(0221الحيلة، ) في المواقف التعليمية والتعلمية بتعليم الطلبة وتدريبهم على كيفية توظيفها
الوسائل التعليمية باهتمام الباحثين التربويين والمهتمين بالتربية والتعليم فسعوا لتسهيل أساليب وطرق 

 .(0222القبالي، ) ت المتاحةااستراتيجيات التعليم ضمن االمكانو 
 

اجتاحت العالم في الفترة األخيرة والتي أثرت على جميع نواحي الحياة، نتيجة للثورة العلمية والتكنولوجية التي 
أصبح التعليم مطالبا بالبحث عن وسائل وأساليب واستراتيجيات تعليمية جديدة لمواجهة التحديات التي تواجه 

ة حيث أن طبيع. (0222، سرحانو  استيتية) والتي أدت الى ظهور التعلم االلكتروني ،العملية التعليمية
المناهج الدراسية قد تغيرت وأصبحت عملية التدريس صعبة وتحتاج الى معلمين ذوي كفاءات عالية الى 
جانب االستعانة بالوسائل التعليمية الحديثة، فلم يعد كافيا استخدام الوسائل التعليمية القديمة كالسبورة 
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شرائح والحاسوب وغيرها من والصور، بل أصبحت تحتاج وسائل أكثر تطورا كـأجهزة عرض األفالم وال
 (.0222أحمد، )الوسائل التعليمية الحديثة 

 
تشير الدراسات التربوية الى أهمية استخدام الوسائل والتقنيات التعليمية في انجاح وتحسين العملية التعليمية، 

عن طريقة حاسة % 22من معلوماته عن طريق حاسة السمع، و% 02حيث أكدت أن المتعلم يحصل على 
     وأثبتت دراسة برانفورد واخرين(. 0220فتح هللا، )عن طريق باقي الحواس % 22بصر، وال

Bransford & et.al, 2000))  ،مدى فاعلية الوسائل التعليمية في زيادة تحصيل الطلبة وتنمية مهاراتهم
فاالستخدام األمثل ألي وسيلة تعليمية يعتمد على األسلوب العلمي الذي يتبعه المعلم في استخدامه للوسيلة، 

 .لمطلوبةوالبيئة التي يستخدم فيها الوسيلة، ومدى قدرته على اشراك وتفعيل طلبته للحصول على الخبرة ا
 

ومن جهة أخرى تشير بعض الدراسات أن هنالك معيقات تحد من توظيف المدارس للوسائل والتقنيات 
التعليمية كجهل المعلم بكيفية استخدامها، صغر حجم الغرف الصفية، وأزدياد أعداد الطلبة وغيرها من 

 (.1990سابق، )المعيقات التي تحول دون توظيف المعلم لها 
 

ومن هنا جاءت هذه الدراسة إللقاء الضوء على واقع توظيف الوسائل التعليمية اإللكترونية ومعيقاته لدى 
المعيقات التي تحول للحد من معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم، كمحاولة 

فائدة المرجوة من الاالهتمام لتحقيق  ها مزيًدا منئوإعطا توظيفهاعملية فهم لتعزيز دون توظيف المعلم لها، و 
من  تحسين أداء كلل توفير المعلومات الالزمة من أجلو التعليمية  الوسائل التعليمية اإللكترونية في العملية

 .المعلم والمتعلم لينعكس إيجابًيا على تحقيق األهداف التعليمية المرجوة
 

 مشكلة الدراسة 1.1
 

معلمة استشعرت بأهمية توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية في عملية التعليم لما لها كبحكم عمل الباحثة 
بة تثير انتباههم فال ذال المعلومات للمتعلمين بطريقة جوإيصا العملية التعليميةمن دور كبير في تحسين 

اعاة الفروق الفردية وكذلك تيسير نقل الخبرات التعليمية للمتعلمين بسهولة ووضوح مع مر  يشعرون بالملل،
بين المتعلمين، فهي ترفع مستوى أداء كل من المعلم والمتعلم وتوفر الوقت والجهد، وباالضافة الى دورها 

فكان ال بد من عمل هذه الدراسة للتعرف على واقع توظيف في بقاء أثر التعلم واثارة النشاط الذهني للمتعلم، 
 .لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم الوسائل التعليمية االلكترونية ومعيقاته
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 أسئلة الدراسة  1.1
 

 :االتيةجاءت هذه الدراسة لالجابة عن األسئلة 
 

واقع توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في المتوسط الحسابي لما : السؤال األول
 حافظة بيت لحم؟ المرحلة األساسية العليا في م

  
واقع توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم المتوسط الحسابي لهل يختلف : السؤال الثاني

الجنس، والمؤهل الدراسي، ونوع المدرسة، )في المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم باختالف 
 ؟ (وسنوات الخبرة

 
معيقات توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في الحسابي لالمتوسط ما : السؤال الثالث

 المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم؟ 
 

معيقات توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية لدى معلمي المتوسط الحسابي لختلف يهل : السؤال الرابع
الجنس، والمؤهل الدراسي، ونوع )يت لحم باختالف العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظة ب

 ؟ (المدرسة، وسنوات الخبرة
 

 أهداف الدراسة 1.1
 

 :تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية
 
التعرف على واقع توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا  .1

 .في محافظة بيت لحم
التعرف على معيقات توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية  .0

 .العليا في محافظة بيت لحم
 .التعرف على دور متغيرات الدراسة في توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية .2
 .لكترونيةتوظيف الوسائل التعليمية اال معيقات التعرف على دور متغيرات الدراسة في .0
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 فرضيات الدراسة  1.1
 

لالجابة عن سؤالي الدراسة، السؤال الثاني والسؤال الرابع، قامت الباحثة بتحويلهما الى فرضيات صفرية عند 
 .≥ α) (0.05مستوى الداللة االحصائية  

 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في المتوسطات الحسابية لواقع توظيف  :الفرضية الصفرية األولى

الوسائل التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم تعزى 
 . لمتغير الجنس

 
لواقع توظيف  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في المتوسطات الحسابية :الفرضية الصفرية الثانية

الوسائل التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم تعزى 
 . لمتغير المؤهل العلمي

 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في المتوسطات الحسابية لواقع توظيف  :الفرضية الصفرية الثالثة

ى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم تعزى الوسائل التعليمية االلكترونية لد
 .لمتغير نوع المدرسة

 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في المتوسطات الحسابية لواقع توظيف  :الفرضية الصفرية الرابعة

فظة بيت لحم تعزى الوسائل التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في محا
 .لمتغير سنوات الخبرة

 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في المتوسطات الحسابية لمعيقات توظيف  :الفرضية الصفرية الخامسة

الوسائل التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم تعزى 
 .لمتغير الجنس

 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في المتوسطات الحسابية لمعيقات توظيف : ية السادسةالفرضية الصفر 

الوسائل التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم تعزى 
 .لمتغير المؤهل العلمي

 
ي المتوسطات الحسابية لمعيقات توظيف ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ف :الفرضية الصفرية السابعة

الوسائل التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم تعزى 
 .لمتغير نوع المدرسة
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في المتوسطات الحسابية لمعيقات توظيف : الفرضية الصفرية الثامنة
ليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم تعزى الوسائل التع

  .لمتغير سنوات الخبرة
 

 أهمية الدراسة 1.1
 

الدراسة من خالل تناولها لموضوع تربوي مهم على حد علم الباحثة يتمثل في التعرف على هذه تكمن أهمية 
االلكترونية ومعيقاته لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في واقع توظيف الوسائل التعليمية 

لي والبحثي، فعلى الصعيد النظري تتمثل مولهذه الدراسة أهمية على الصعيد النظري والع. محافظة بيت لحم
وم في فيما تقدمه من اطار نظري حول واقع توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية ومعيقاته لدى معلمي العل

لي فتسعى هذه الدراسة الى تقديم موأما على الصعيد الع. المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم
المدارس والمهتمين للتغلب على معيقات توظيف  ومديري العديد من التوصيات التي تساعد المعلمين 

وتكمن كذلك أهميتها على . التعليمية الوسائل التعليمية االلكترونية والتوجيه نحو استخدمها بما يخدم العملية
أنها ربما تفتح افاقا لدراسات شبيهة تتناول متغيرات مختلفة ومجتمعات غير التي تناولتها في الصعيد البحثي 
وأيضا اضافة دراسة جديدة للدراسات المحلية والتي تعتبر قليلة نسبيا حول هذا الموضوع  ،الدراسة الحالية

 .في حدود اطالع الباحثة
 

 :حدود الدراسة 1.1
 

 :تشتمل الدراسة على الحدود التالية
 
اقتصرت هذه الدراسة على معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت : الحدود البشرية -

 .لحم
 .اقتصرت هذه الدراسة على المدارس الحكومية والخاصة في محافظة بيت لحم: الحدود المكانية -
 . 0212/0212طبقت هذه الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراسي : الحدود الزمانية -
 . اقتصرت نتائج هذه الدراسة على المصطلحات والمفاهيم الواردة فيها: الحدود المفاهيمية -
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 مصطلحات الدراسة 1.1
 

 .)1992، سيد)" هو االستخدام بهدف التحسين والتطوير" :التوظيف
 
خدام معلمي العلوم للوسائل التعليمية االلكترونية ستمدى افي هذه الدراسة به  ويقصد: توظيفلاقع وا

 ،ةـتعلم المختلفـيم والـمواقف التعلوتحسين ء ثراءوتوظيفها في الوقت المناسب بهدف إل، تخدام الفعاـاالس
 .التي أعدتها الباحثةأداة القياس سة على الدراعينة اد رفأستجابة ل اخال نمس هذا المدى يقاحيث 

 
مجموعة المشكالت أو الصعوبات الفنية والمادية واإلدارية "عرفها الثقفي نقاًل عن معوضة بأنها : معوقات

شرقي، " )واإلشرافية التي تحول دون استخدام المعلم لطرق التدريس الحديثة في المواقف التعليمة المختلفة
0212). 

 
يقصد بها في هذه الدراسة مجموعة العوائق الفكرية، : ت توظيف الوسائل التعليمية االلكترونيةمعيقا

 ةمعلمي العلوم في المرحلة االساسيوالمادية، والفنية، واإلدارية، واإلشرافية، وغيرها التي تحول دون استخدام 
اد رفأستجابة ل اخال نمس تقاريس، حيث العليا للوسائل التعليمية االلكترونية، وتوظيفها في أغراض التد

 .أداة القياس التي أعدتها الباحثةسة الدراعينة 
 

مجموعة المواقف واألدوات واألجهزة التعليمية التي توظف ضمن استراتيجية التدريس " :الوسائل التعليمية
وبما يسهل من تحقيق لنقل الرسالة التعليمية، أو الوصول اليها بهدف تسهيل عمليتي التعليم والتعلم، 

 (. 1999زيتون، ) "األهداف التدريسية المرجوة، وبلوغ التعلم
 

يقصد بها في البحث الحالي مجموعة متكاملة من المواد واألجهزة والمواقف التعليمية التي يستخدمها  واجرائيا
لنقل الرسالة التعليمية أو داخل أو خارج الحجرة الدراسية المعلم أو المتعلم بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة 

اكساب المتعلم الخبرة والمعرفة والمهارة التعليمية الوصول اليها بهدف تحسين عملية التعليم وتحقيق التعلم، و 
 .بيسر وسهولة

 
طريقة للتعليم باستخدام آليات االتصال " :بأنه( 0212) التركي يمكن تعريفه كما ورد في: التعليم اإللكتروني

ورسومات، وآليات بحث، ومكتبات  حاسب وشبكاته ووسائطه المتعددة من صوت وصورةالحديثة من 
إلكترونية، وكذلك بوابات اإلنترنت سواء أكانت عن بعد أم في الفصل الدراسي، وهو استخدام التقنية بجميع 

 ".  أنواعها في إيصال المعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة
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وهي الوسائل التعليمّية الحديثة القائمة بشكل أساسي على : ي للوسائل التعليمية االلكترونيةالتعريف االجرائ
استخدام التكنولوجيا في التعليم بهدف إيصال المعلومات إلى الطالب بطريقة أسهل وأوضح وأبسط، ومن 

 .، وغيرهااألمثلة على هذه الوسائل التلفاز، والحاسوب، وشبكة اإلنترنت، وجهاز العرض المرئي
 

 .هي المرحلة الدراسية الممتدة من الصف الخامس الى الصف العاشر :المرحلة االساسيا العليا
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 الفصل الثاني
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 االطار النظري و الدراسات السابقة

 
يتضمن هذا الفصل استعراض الراء التربويين حول موضوع واقع توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية 

ذات الصلة بموضوع الدراسة  العربية واألجنبية ومعيقاته، كما يتناول الفصل عددا من الدراسات السابقة
 .الحالية

 
 االطار النظري  1.1

 
 :الجذور التاريخية لتطور الوسائل التعليمية 1.1.1

 
كيف و قصة هابيل وقابيل  منان الوسائل التعليمية قديمة قدم التاريخ وحديثة حداثة الساعة، ويتوضح ذلك 

للتاريخ ومنذ العصور األولى  .(1992السيد، ) أرسل هللا سبحانه وتعالى غرابًا ليقتل غرابًا آخر ويدفنه
اته ووسائله ليقيم التفاهم والتفاعل مع ما حوله من األفراد فاستخدم االشارة الصوتية استخدم االنسان كل امكان

الطبول وغيرها من الوسائل التي يفهمها أفراد جماعته والتي تختلف من جماعة الى أخرى لتدل على  ودقات
أحمد، )ر ذلك من المشاعر واألحاسيس واألفكار أشياء معينة كالجوع والعطش، أو التنبيه الى خطر وغي

وكذلك نجد اإلنسان في أقدم الحضارات اإلنسانية سجل رسومات لبعض الحيوانات التي كانت (. 0222
وباالضافة الى النقوش للتعبير عن حياته  ،تعيش في زمنه على جدران الكهوف التي كان يعيش فيها

جال الكنيسة الفن التشكيلي والفن المسرحي والموسيقي وغيرها من ولما جاء الدين المسيحي سخر ر  .اليومية
كما أن االنسان حاول تجريد المحسوسات . الفنون كوسائل لنشر تعاليم الدين المسيحي وما ورد في االنجيل

ثم جاء الدين اإلسالمي الحنيف فكان . إلى رموز ورسوم وتبسيطها إلى حروف وكلمات للتعبير عما يريد
، واتبع وسائل رآها مناسبة "خذوا عني مناسككم"و" صلوا كما رأيتموني أصلي : "  يقول للمسلمينالرسول ملسو هيلع هللاا ىلص

ومع مرور الوقت تطور استخدام اإلنسان لوسائل تخدم أغراضه، ، قناع والترغيبلنشر تعاليم الدين منها اإل
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اته الشخصية من خالل التجارب الذاتية، أما حيث إن اإلنسان يمر منذ طفولته بتجارب عديدة ويكتسب خبر 
استخدام حيث يتم الخبرات الخارجية فيكتسبها من خالل مشاهدة اآلخرين كالوالدين وأفراد األسرة واألصدقاء، 

عدة طرق لتبسيط الخبرات للطفل عن طريق جعله يمر بخبرة عملية لتعليمه مهارة معينة كمشاهدة عملية 
 .(1992السيد، ) الصيد والقنص

 
أن الوسائل التعليمية كانت موجودة منذ القدم، ولكنها كانت مستخدمة دون برمجة، ولكن مع التقدم أي 

والتحضر بدأت العملية تنتظم شيئًا فشيئًا، فنجد أن حمورابي المشهور أمر بنحت تعاليمه المشهورة على 
الحسن بن الهيثم يخرج طالبه ن وفي القرن العاشر للميالد كا. (1992السيد، ) عمود من الصخر الصلب

اإلدريسي  امتازمستخدما عصا في بركة ماء، و  الضوء في الماء نكساراإلى بركة ماء ليشرح لهم نظرية 
ينقش كرة من الفضة ويرسم عليها خريطة رسمها ليوضح مواقع البلدان، فكان  22بخرائطه التي بلغت 

عشر لينادي بضرورة اعتماد األمثلة الحية في التعليم  ثم خرج ابن خلدون في القرن الخامس. خارطة العالم
وفي القرن ، (0222عبيد، ) والفهماإلدراك  لتعين المتعلمين علىوالتي اعتبرها أفضل الوسائل التعليمية 

األول الميالدي نادى األستاذ كونتليان بضرورة مصاحبة اللعب لعملية تعليم أطفال الرومان، وعمل 
  .(1992السيد، ) عظام كي يلعب بها األطفالمجسمات للحروف من ال

 
أكد على ضرورة م لتعليم الالتينية لألطفال و وبعدها ظهر المطران كومومنيوس ليخرج بكتاب مزود بالرسو 

ليخرج بكتابه سو و جاك ر  ، ثم ظهر في أوروبا جانجعل التعليم متدرجا وضرورة استخدام أكثر من حاسة
العطاء الطفل الحرية في النمو والتطور لينشأ محبا للبحث ومستخدما الذي نادى ( أميل) تربية الطفل

هربرت ثم فرويل اللذان ركزا على أهمية الخبرات في حياة  وبعد ذلك ظهر حواسه عند اختيار االشياء،
المتعلم، ثم ظهرت منتسوري والتي تقوم مدرستها على أسس مرادفة ألسس جان جاك روسو في اعطاء 

وبعد ذلك ظهر ارازموس الذي نادى المعلمين بتعريف طالبهم . في الصف وتدريب الحواسالحرية والحركة 
 (.0222عبيد، )بحقائق ما يدرسون كمشاهدة الحيوانات التي يتعلمون عنها 

 
واستمر تطوير الطرق التربوية والتأكيد على دور الوسائل التعليمية في تسهيل عملية اكتساب الخبرات، 

واالكتشافات إلى أن جاءت الحرب العالمية األولى التي استخدمت وسائل االتصال وكثرت االختراعات 
الجماهيرية لنشر الوعي وتسهيل التدريب وتحطيم عزائم األعداء، فبدأت الدول تهتم بالتعليم كالراديو والسينما 

لى انتقال المعرفة ، ومع التطور اخترع االنسان الة الطباعة والذي أدى ا(1992السيد، ) الصامتة والمطابع
وتليها اختراعات أخرى كالالسلكي والتليفون والتلفزيون ، (0222أحمد، ) العلوم بين البشر بكل يسر وسهولةو 

 .(1992السيد، ) في أمريكا (1920)وظهر التعليم المبرمج عام . والة التصوير
 

االتصال الجماهرية واالمكانات ثم جاءت الحرب العالمية الثانية فلجأت الدول المشاركة إلى جميع وسائل 
والمخترعات الحديثة لتجنيدها للحرب، وبعد أن انتهت الحرب راجعت سجالتها فوجدت مدى الفوائد الممكن 
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أن تجنى من استخدام الوسائل، فوجد أن التعليم باستخدام الوسائل التعليمية يساعد على تعليم عدد أكبر من 
مهارات، ويوفر من وقت التعليم بدون وسائل، وباالضافة أن الطلبة المتعلمين بأكبر عدد من المعارف وال

 .(1992السيد، ) يحتفظون بالمعارف والمهارات لزمن أطول وبتكلفة أقل
 

ان العديد من االمكانات التي قدمتها لنا وسائل االتصال يمكن تطبيقها في مجال التعليم، حيث أنها اسهمت 
مستوى تحصيل الطلبة وتحسين عملية التدريس، فلقد أثبتت التجارب أن في العملية التعليمية من حيث رفع 

التعلم عن طريق األفالم المتحركة يزيد من تحصيل الطلبة للمادة العلمية والحقائق واحتفاظهم لهذه 
واالذاعة المرئية تعمل على توصيل التعليم الى عدد كبير من المشاهدين، . المعلومات، ويوفر الوقت والجهد

فاستخدام . تخدم أيضا في المؤسسات المتخصصة لتعليم الصم والبكم عن طريق ما يعرف باللغة اللفظيةويس
ان وكما .  الوسائل التعليمية في التعليم تساعد على تعميق المفاهيم وتنمي التفكير العلمي والمهارات

فير خبرات حسية واقعية استخدام الوسائل التعليمية البصرية والسمعية في تدريس العلوم تعمل على تو 
متنوعة، واستخدامها يساعد على فهم كثير من الحقائق والمعلومات والتطبيقات التربوية، فال بد من ربط 

أحمد، ) الدراسة النظرية بالتطبيق العملي، ألن ذلك يوفر فرص التعلم عن طريق العمل والخبرة المباشرة
0222.) 

 
 :الوسائل التعليميةمفهوم  1.1.1

 
 :عرف العديد من التربويين الوسائل التعليمية، وسنتناول بعضا من هذه التعريفاتلقد 

 
أجهزة وأدوات ومواد يستخدمها المعلم لتحسين "الوسائل التعليمية على أنها ( 121: 0220) عرف سالمة

 ".عملية التعليم والتعلم
 

واألدوات والمواد التعليمية التي يستخدمها األجهزة "الوسائل التعليمية بأنها ( 392: 0220) صبري وقد عرف 
 ".المعلم داخل حجرة الدرس لتيسر له نقل الخبرات التعليمية الى المتعلم بسهولة ووضوح

 
أدوات، وتجهيزات، وآالت، ومعدات معينة "الوسائل التعليمية ( 11: 0221) شمي واسماعيلالوكذلك يعتبر 

 ".للمعلم
 

هي مجرد ممارسات فكرية وعملية تهدف لتحسين "أن الوسائل التعليمية على ( 122: 0220) ويؤكد نشوان
 ".عملية التدريس ورفع مستوى أداء كل من المعلم والمتعلم وتوفير الوقت والجهد
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 :تصنيفات الوسائل التعليمية 1.1.1
 

 :يمكن تصنيفها تبعًا للمحاورة التالية 
 
وهي التي : وسائل بصرية: حيث يقوم هذا التصنيف على طبيعة الحواس فهي :الحواس المشتركة فيها 

األفالم و تعتمد على حاسة البصر كالصور، النماذج، العينات، الرسوم، الخرائط، الرموز التصويرية، 
ولزيادة توظيف حاسة البصر استخدمت اللوحات التعليمية  .(1999حمدي، ) الصامتة المتحركة والثابتة

مثل اللوحات التوضيحية ألنها سهلة االستخدام ورخيصة التكلفة وتشد اهتمام المتعلمين وتحفزهم للدراسة 
كما أن لوح الطباشير والمعارض والرحالت والكتب والمجالت والجرائد  .(0221الحيلة، ) والبحث والمتابعة

 ز العرض الرأسي تتدرج تحت الوسائل التي تعتمد على حاسة البصر في عملية التعلم والتعليموشفافيات جها
 (.1992السيد، )
 

وهي التي تعتمد على حاسة السمع مثل التسجيالت الصوتية، اإلذاعة، الهاتف، واللغة : وسائل سمعية
ادة مطبوعة ومعلوماتها يسهل المفضل أال تعتبر قراءة شفهية لم ومن .(1999حمدي، ) اللفظية المسموعة

شرف الدين، ) قراءتها دون مجهود فقط، وإنما توفر للدارس مشاركة نشطة وتعلمًا بال استعجال وتحفز الذهن
، وهي تعمل على تهيئة الخبرات التعليمية عن طريق حاسة السمع، وهي تضفي حيوية على التعليم (0222

                                                           (.0222عسقول، )وتسمح باالستخدام المتكرر
 

وهي التي تعتمد على حاستي السمع والبصر معًا كالتلفزيون، أفالم الفيديو واألفالم : وسائل سمعية بصرية
 .        (1999حمدي، ) السينمائية

                                                                
 كالبرامج التعليمية المحوسبة، مع التأكيد على خاصية التفاعل بين المتعلم والبرنامج: وسائل المتفاعلةال
ة تهدف إلى وكما تم توظيف األلعاب التعليمية، وهي ليست أنشطة استجمامي. (1999، عليان والدبس)

 .                                                    (0222عبيد، ) ، بل هي أنشطة صممت لتحقيق أهداف تعليميةالترفيه والتسلية فقط
 

، فيجب أن تكون مواءمة بين عدد المتعلمين والوسيلة المستخدمة، للفئة المستهدفة الوسائل التعليمية تبعا  
 فمثاًل يمكن استخدام الحاسوب في حالة تدريس فردي أو ثنائي، بينما الشفافيات في حالة تدريس جماعي

 .(1999ي، حمد)
 

، لعل في اعتماد هذا المحور أمرا نسبيا تخضع للعرض الوسائل التعليمية تبعا  للكلفة ومدى التوافر
والطلب، ولكن كأحد نتائج الكلفة المادية يلعب مدى توافر الوسيلة دورًا مهمًا في إمكانيات اقتناء الوسيلة 

 .                                                             (1999حمدي، ) التعليمية أو عدمه، وهذا يعتمد على الميزانية المخصصة
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حيث إن الخبرات يمكن أن تكون مجردة أو حسية هادفة أو واقعية،  الوسائل التعليمية تبعا  لطبيعة الخبرة،
ل المواد الملفوظة والمكتوبة خالفلكل نوع وسيلة تكتسب من خاللها، فالمجردة تكتسب من خالل الرموز 

الزيارات المقابالت و اقعية من خالل ، والو والخرائط والرسوم ، والحسية من خالل الصورالتعليمية المطبوعة
 (.1999عليان والدبس،  (الميدانية

 
حيث يعتبر التدريب في استعمال الوسيلة شرطًا أساسيًا الستخدام  الوسائل التعليمية تبعا  لالستعمال،

الوسيلة، السيما الوسائل المبرمجة اليا، ويفترض أن تقوم مراكز التقنيات التعليمية باعداد وتدريب المعلمين 
من خالل برامج تدريبية معينة، باالضافة لتوفير فنيين مختصين لتذليل العقبات الناشئة عن صعوبة 

 .(1999حمدي، ) عمال األجهزةاست
 

، حيث تقسم الوسائل الى مواد جاهزة يتم انتاجها بكميات كبيرة في التصنيف حسب طريقة الحصول عليها
المصانع ألغراض تجارية كاألفالم المتحركة والثابتة واالسطوانات التعليمية، ومواد مصنعة محليا وهي التي 

 .(0221الحيلة، )والشفافيات  انية واللوحات والخرائطينتجها المعلم أو المتعلم كالرسوم البي
 

 :، يمكن تقسيم السلم التكنولوجي إلى ثالثة أقسامالوسائل التعليمية تبعا  لدرجة تعقدها في السلم التكنولوجي
الوسائل المبسطة وهي التي ال تستلزم وجود أدوات وأجهزة، وتعتمد على خامات البيئة المحلية، ويسهل 

  .ن قبل الجميع، كلوحات الحائط والعينات والنماذجتناولها م
الوسائل المتوسطة حيث تحتل الوسائل فيها موقعًا متوسطًا من حيث التعقيد التكنولوجي مثل اللوحات 

   .الكهربائية
دة دورًا أساسيًا وتحتاج إلى قعيها التكنولوجيا االلكترونية المالوسائل المعقدة وهي الوسائل التي تلعب ف

 .كانيات مادية عالية وقدرات علمية وتكنولوجية، كالحاسوب والفيديوإم
البد من الربط بين موقع الوسيلة في السلم التكنولوجي ومستوى الطلبة، فقد تفيد أنه ومن الجدير بالذكر 

الوسيلة البسيطة جامعيًا فائدة قصوى، وقد يفيد برنامج تعليمي طالبًا في الصف األول صمم خصيصًا له، 
 .                                                             (1999حمدي، ) كن المهم هنا هو االختيار المناسب للوسيلة التعليميةل
 

مواد تعرض ضوئيا على الشاشة وتبث من خالل : ، وتقسم الى قسمينالتصنيف حسب امكانية عرضها
ضوئيا بحيث يتم عرضها مباشرة على المتعلمين كالمجسمات أجهزة كالشفافيات واألفالم، ومواد ال تعرض 

 .(1999، الدبسو  عليان) واللوحات والخرائط
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حيث يختلف دورها باختالف الغرض أو الحاجة التي  الوسائل التعليمية تبعا لدورها في عملية التعليم،
 :تستعمل من أجلها، وتعرف باسم الدور الذي تؤديه، وتصنف كاالتي

وهي تشير إلى النمط التقليدي الشائع حيث يلجأ إليها المدرس إليضاح فكرة ما أو تقريب مفهوم : إضافية
  .ما

وهي وسائل يستعملها المعلم بجانب الوسائل الرئيسية لتساعدها في تحقيق وظيفتها كإضافة : متممة
 .المطبوعات والمنشورات لبرنامج تلفزيوني أو اذاعي

  .دما يكون هناك طالبًا متميزًا يرغب في االستزادة من جزء معين في موضوع مايلجأ لها المعلم عن: إثرائية
هناك من ينظر للوسائل كوسائط يمكن أن تقوم بدور المدرس من حيث نقل المعلومات والمعارف : رئيسية

 .(1999حمدي، ) الالزمة للتعلم
 

  :أهمية استخدام الوسائل التعليمية 1.1.1
 

تظهر أهمية الوسائل التعليمية في على أنه ( 1999) الدبسو  عليانمع ( 0223) الزعانينو  نشوانيتفق 
المجال التربوي من خالل إسهاماتها في مواجهة المشكالت التربوية المعاصرة وتحسين نوعية التعليم وزيادة 

الطلبة حل مشكالت ازدحام الصفوف وقاعات المحاضرات، مراعاة الفروق الفردية بين  فعاليته، عن طريق
من خالل تنويع مصادر التعلم، تدريب المعلمين في مجاالت إعداد األهداف واختيار طرق التعليم المناسبة، 

استثارة اهتمام التالميذ وإشباع حاجتهم للتعلم كالرحالت  ،مكافحة األمية التي تقف عائقا أمام تطوير التنمية
ما يحقق أهدافه، دفع انتاجية المؤسسات التعليمية،  والنماذج التي تقدم خبرات متنوعة يأخذ كل طالب منها
امكانية استخدامها في كافة المراحل التعليمية، توفر  تساعد على تبسيط المعلومات وتنوع أساليب التعزيز،

توفير الجو النفسي والتربوي والذي يزيد من  ،تعلم أعمق وأكثر أثرا، تقلل الزمن المستغرق في نقل المعلومات
 تقلل من الوقوع فيو خجولين، تتيح فرصة التعرف على نتيجة العمل من خالل التغذية الراجعة، حماسة ال
                            .اللفظية وتخطي حدود الزمان والمكان واالمكانات الماديةاألخطاء 

 
ثقة الطالب تقوي العالقة بين المتعلم والمعلم، حيث إن استخدام الوسائل في شرح الدروس يزيد  وكما

 (.0222سالمة، ) بمدرسيهم ألن تبسيط المادة يحببهم بهم
 
بقاء أثر التعلم من خالل تقديم خبرات حسية كالتمثيليات واألفالم أنها تساعد على  (0222)أحمد  ويضيف 

والتجارب والتوضيحات، وتثير النشاط الذهني للمتعلم من خالل تطبيق ما يتعلمه مع ما يواجهه من 
 . في حياته العمليةمشكالت 
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 فوائد الوسائل التعليمية 1.1.1
 

تنمي حب  ،للوسائل التعليمية العديد من الفوائد لكل من المعلم والمتعلم فهي تشوق المتعلم وتنمي نشاطه
، (0222سالمة، ) توسع مجال الحواس وإمكانات االستفادة منها، االستطالع في المتعلم وترغبه في التعلم

على معالجة مشاكل النطق عند بعض المتعلمين كالتأتأة وغيرها عن طريق التمثيل وتقمص وكما تساعد 
الشخصيات، وياالضافة الى أنها تصقل شخصية المتعلم وتشجعه على عدم الخجل وخاصة عن طريق 

السيد، ) التمثيل وتقمص الشخصيات والعمل بالمشاريع الجماعية واستخدام المسجالت واإلذاعة المدرسية
1992     .)  

 
للعبارات والمفردات الناقصة والمجردة بأقل األخطاء وأقصر األوقات،  الصحيحةتعلم المعاني  كما أنهاو 

تنمي قاموس مفردات المتعلم خاصة في الظواهر التي من الصعب مشاهدتها مباشرة، تساعد على ربط 
ة الجيدة إلدراك الحقائق العلمية من خالل األجزاء ببعضها واألجزاء بالكل ومعرفة نسبة األشياء، تتيح الفرص

ت كلها في ذهن المتعلم مدة ربط الخبرات الجديدة بالخبرات السابقة للقيام بتجارب ذاتية جديدة وبالتالي تثب
 (.0222سالمة، ) أطول

 
المتعلم كما أنها تقوي شعور المتعلم بأهمية المعلومات والمعارف التي اكتسبها وبالتالي إلى تعزيزها وتحرر  

وتعالج مشكلتي االنفجار السكاني والمعرفي بتسخيرها . من دوره التقليدي وتقوي به روح االعتماد على النفس
لوسائل االتصال الجماهيرية في العمليات التربوية كاستخدام مكبرات الصوت إذا كان عدد التالميذ كبيرًا  

 (.    1992السيد، ) خالل الراديو والتلفزيون مثال ونقل أكبر عدد من المعلومات إلى أكبر عدد من الناس من
 

وكذلك تدفع المتعلم للتعلم بواسطة العمل وترغبه فيه، حيث إن المتعلم يكتشف من خالل تعلمه أن العمل 
روح التعامل في المتعلم، واستنباط المعارف الجديدة لتساعده في حل  ي للتعلم، تقو المباشر هو أفضل الطرق 

تعميم الخبرات السابقة، حيث إن الوسيلة تزيد من انتباه المتعلمين لشرح معلمهم وبالتالي  مشاكله بواسطة
وبذلك يستطيعون اإلجابة عن  ،يستوعبون المعلومات الجديدة ويتذكرون المعلومات السابقة ويربطونها معا

 (.0222سالمة، ) أسئلة مدرسهم من خالل الوسيلة المعروضة أمامهم
 

لمبتدئين من بعض مواقف الضعف، اثابة تحضير مسبق للدرس فانها تنقذ المعلمين وخاصة وألن الوسيلة بم
ألنها تتيح المجال الكتساب خبرات في وقت أقل وتكاليف أقل، وفي  وتوفر وقت كل من المعلم والمتعلم؛

                        (. 1992السيد، ) الوقت نفسه تدوم المعلومات لمدة أطول وتيسر وتسهل عملية التعليم والتعلم
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 :سية الستخدام الوسائل التعليميةاألسس النف 1.1.1
 

تعد الحواس المنفذ التي يتعلم الفرد من خاللها، فكل ما يفكر فيه المتعلم أو يتعلمه يصل إليه عن طريق 
كالمسافات وهناك بعض العوامل التي تحد من عمل الحواس . حواسه، وذلك لقدرتها على مخاطبة العقل

 .الطويلة والسرعة الكبيرة، ولكن يمكن الحد من نطاق بعض الحواس عن طريق استخدام الوسائل المناسبة
وكما أن التجربة المباشرة الهادفة تزود المتعلم بأفضل أنواع التعلم، فليس هناك ما هو أفضل من قيام الفرد 

 .اعد على ذلك وتمكنه من إغناء خبراته وبناء مفاهيمهمباشرة بالعمل الذي يريد تعلمه، والوسائل التعليمية تس
 

فان الوسائل التعليمية تقوم بتبسيط عملية التعلم من خالل تبسيط المواد المعقدة المراد تعلمها بطريقة أو 
والوسائل التعليمية يمكن أن تظهر مختلف العالقات التي تربط بين األجزاء ببعضها البعض وتربط  .بأخرى 

ولكي يشارك . ء بالكل والتي تعتبر من أهم األمور التي تسهل على المتعلم فهم الخبرات التعليميةبين األجزا
المتعلم في النشاطات التعليمية تؤكد معظم نظريات علم النفس على ضرورة توافر عنصر التشويق في 

ت والعادات، ويمكن بواسطة كما أن التدريب والتكرار مهمان لتثبيت التعلم واكتساب المهارا ،المواقف التعليمة
وان معظم نظريات علم النفس تؤكد أن  .الوسائل المعينة إعطاء الفرصة للمتعلم للتدرب على عملية ما

التعزيز والمكافأة من أهم العوامل المشوقة للمتعلم والتي ترسخ الفهم لديه، وهناك العديد من الوسائل التي 
 .(1992السيد، ) تعطي تعزيزًا للمتعلم

 
 :ألسس الفلسفية للوسائل التعليميةا 1.1.1

 
 ، والتي تعتمد على نظريات نفسية أصولها ملكات نفسية تعتبر الكون عالمين منفصلينالفلسفة المثالية

عالم الحقيقة المطلقة وعالم الصور والخياالت، كما تعتمد على نظريات تعليمية أصولها تدريب العقل على 
 (.1910أبو حمود، ) الحفظ والتلقين

 
، والتي تعتبر أن الكون عالما واحدا يعمل بنظام وقوانين طبيعية مليئة بالذكاء، واألشياء الفلسفة الواقعية

  .المحسوسة فيه حقائق وليست مجرد ظالل
 

والتي تعتمد على التعلم بالعمل وتجربة اإلنسان هي التي توصله إلى المعرفة أو الخبرة  الفلسفة التجريبية،
ة بعد سلسلة من الخطوات العلمية واالختبارات والتنفيذ والمتابعة والتطبيق والممارسة، ونظريات أو الحقيق

الجشتالط مرتبطة بهذه الفلسفة التي تدعو إلى دراسة الشيء ككل وليس كأجزاء متفرقة، وتعتبر المتعلم 
ر نافعة حيث تعتبر المواد التعليمية إنسانًا ديناميكيًا يتعلم بوساطة حاجاته وأهدافه، وأن الوسائل التعليمية غي

عبيد، ) وسيلة تفرض على المتعلم إذا كانت هادفة في الوقت المناسب حتى تصل الى الهدف ثم تزول
0222). 
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 :االطار القيمي لتوظيف الوسائل في التعليم 1.1.1
 

من الضروري الربط بين توظيف الوسائل في التعليم ومجموعة القيم التي توجهه، ومن القيم المقترحة لتوجيه 
توظيف الوسائل في التعليم القيم األخالقية حيث يتطلب استخدام الوسائل في التعليم قيمًا أخالقية، والقيم 

الرحمة فالمعلم مطالب و . ي نرجو تحقيقهاالغائية وهي مجموعة القيم التي ترتبط باألهداف التعليمية الت
بمراعاة قيمة الرحمة حتى ال نحمل المتعلمين طاقة معرفية نفسية أكبر من التي بحوزتهم، وذلك بالحرص 
على توفير مكان مريح الستخدام الوسائل ومراعاة قدرة الطلبة على التحمل، وعدم عرض مادة تعليمية أعلى 

مانة حيث ال بد من أن يكون المعلم أمينًا في استخدامه للوسائل في التعليم األ وأيضا .من مستويات الطلبة
 .                               على سالمة المتعلمين أو األجهزة سواء في اختيار الوسائل أم المحافظة

 
فسهم وكما أن توظيف الوسائل بحاجة إلى إبراز قيمة التعاون بين المعلم وطالبه وبين المتعلمين أن

وكذلك الصبر على التعامل مع الوسائل والتحلي بسعة الصدر خالل . واالستعانة بالخبراء والمتخصصين
                                                                                       .اإلجابة عن استفسارات التالميذ

 
الوسائل غير المكلفة ماديًا، ولكن أال يكون ذلك على حساب والقيم االقتصادية التي تنحصر في استخدام 

وترتبط القيم الجماعية بالبعد الفني للوسائل في التعليم والذي يعتبر من أهم مكونات . استخدام الوسائل
الوسيلة، وعلى المعلم تشجيع الطلبة على توجيه األسئلة واالستفسارات أثناء استخدام الوسائل التعليمية 

 .  (0222عسقول، ) ل مع الوسائل بجرأة والتعام
                                                                 

 :صفات الوسيلة التعليمية الناجحة 2.1.1
 

لكي تمتاز الوسيلة التعليمية بالنجاح يجب أن تكون نابعة من المنهاج الدراسي وتؤدي الى تحقيق الهدف 
أو بعض المهارات، ويجب أن تكون واقعية وبسيطة تشوق المتعلم وترغبه في  منها كتقديم المعلومات

االطالع والبحث واالستقصاء وتساعده في استنباط خبرات جديدة وتربط الخبرات السابقة بالخبرات الجديدة، 
دد وأن تكون الوسيلة مناسبة ليستفاد منها في أكثر من مستوى، ويتناسب حجمها أو مساحتها أو صوتها وع

الدارسين، وتكون الكتابة المرافقة للوسيلة من قاموس الدارسين وتفتح المجال الكسابهم مفردات ومدركات 
وتجمع بين ، ومفاهيم جديدة بخط واضح ومقروء، وأن تتناسب الوسيلة والتطور التكنولوجي والعلمي للمجتمع

ن تكون رخيصة التكاليف متينة الصنع، الدقة العلمية والجمال الفني مع المحافظة على وظيفة الوسيلة، وأ
                                                           .(0220السيد، )ن اردها األولية بنت البيئة ما أمكمو 
 

يجب أن تكون الوسيلة مثيرة لالهتمام بحيث يراعى في اعدادها وتصميمها وانتاجها األسس النفسية و كما 
وتتناسب مع البيئة التي . والمبادئ العامة للتعلم، مراعية لخصائص الطلبة ومناسبة لعمرهم العقلي والزمني
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دة في المعلومات، ومتقنة تعرض فيها من حيث عاداتها وتقاليدها ومواردها، كما تتصف بالبساطة والوح
عليان ) التصميم من حيث تسلسل األفكار والتركيز على األفكار الرئسية والتنقل من هدف تعليمي الى اخر

 (.         1999والدبس، 
 

الوسائل التعليمية في مفهمومها القديم ما هي اال المواد التعليمية واألدوات واألجهزة وقنوات االتصال 
ومها الحديث تشمل التخطيط والتطبيق والتقويم المستمر واالعتناء بطريقة التفكير المنظم، المختلفة، وبمفه

أي اتباع منهج وطريقة وأسلوب في العمل تسير في خطوات منظمة وتستخدم كل امكانات تكنولوجيا 
 (.0222أحمد، ) العصر لتحقيق األهداف المنشودة

 
يمتلك المعلم لبعض المهارات األساسية كطبيعة المادة  وحتى تستخدم الوسيلة استخداما أمثل يجب أن 

الدراسية واألهداف السلوكية ومراحل النمو وطرق التدريس وميزات الوسائل، ويجب على المعلم أن يفحص 
أجهزة العرض قبل عرضها على الطلبة بهدف التأكد من صالحيتها ومالئمتها لتحقيق األهداف المرجوة، 

ة والتهوية والصوت والوصالت الكهربائية، باالضافة الى اشراك التالميذ في استعمال ويجب التأكد من االنار 
 ؛الوسيلة، ويجب على المعلم أن يختار الوقت المناسب الستعمال الوسيلة، واخيرا تقويم انجاز الوسيلة

كانت الوسيلة للتعرف الى أي مدى استطاعت الوسيلة مساعدة المتعلمين على استيعاب المادة العلمية، واذا 
المستخدمة أفضل أداة لعرض الموضوع ضمن الظروف البيئية المحيطة، واذا كانت المادة المعروضة 

ن على التعلم الذاتي ويترك لهم يحفز المتعلمتطبيعة عرض المادة كانت تتصف بالشمولية والوضوح، واذا 
منظمة منطقيا بحيث يسهل ادراكها المادة المعروضة كانت مجال في المشاركة النشطة وااليجابية، واذا 

 (.                                                             1999عليان والدبس، )ا لمدخالته يةمخرجات المادة المعروضة مساو كانت وفهمها، واذا 
 

 :معايير اختيار الوسيلة التعليمية 1.1..1
 

من  وسيلة باألهداف العامة والسلوكيةارتباط ال: الوسيلة التعليميةيجب مراعاة المعايير التالية عند اختيار 
لوسيلة التعليمية المناسبة لتحقيق األهداف، تكيف الوسيلة مع المستوى العقلي وخبرة ااختيار خالل 

أن تعزز الوسيلة التعليمية أسلوب التعليم ، الصلة الوثيقة بين محتوى الوسيلة وموضوع الدرس المتعلمين،
خلو الوسيلة  يق هدف المتعلمين تحو زيادة قدراتهم وحل مشاكلهم، السهولة والجودة للوسيلة التعليمية،وتحق

من األخطاء الفنية، حجم المتعلمين والوقت والجهد المبذول في استخدام الوسيلة التعليمية، أن يدرك المعلم 
 (.0222حمد، أ) أن الوسيلة التعليمية ليست غاية بل وسيلة للحصول على الخبرات

 
يجب أن تساوي الجهد والمال الذي يصرفه المدرس أو التلميذ في اعدادها، وأن تؤدي الى زيادة قدرة و كما 

التالميذ على التأمل والمالحظة وجمع المعلومات والتفكير العلمي، وأن تتناسب مع التطور العلمي 
                                                             (.                   1910الطوبجي، ) والتكنولوجي لكل مجتمع
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 :قواعد استخدام الوسيلة التعليمية 11.1.1
 

 :على القواعد التالية الستخدام الوسيلة التعليمية( 1910)والطوبجي ( 0222)أحمد   يتفق كل من
 

يحتاج المعلم الى اعداد أمور تؤثر في استخدام الوسيلة التعليمية كاألهداف التي تسعى  :مرحلة االعداد
لتحقيقها، معرفة محتوياتها ونواحي القصور فيها ومدى جودتها ومناسبتها لموضوع الدرس وارتباطها بخبرات 

 .المتعلم السابقة، كما يقوم بتجربتها وعمل خطة الستخدامها
 

تحديد الغرض من و قوم باعداد بعض األسئلة المتصلة بموضوع الوسيلة، حيث ي: رسم خطة العمل
 .خذ بعين االعتبار الظروف البيئية المحيطةاألعداد المكان المناسب لها مع وا  استخدامها،

 
التأكد أثناء عرض الوسيلة من مالئمة الظروف الطبيعية ووضوح الصوت : مرحلة العرض واالستخدام

الطلبة عن طريق اخبارهم المتوقع منهم وتحديد المعلم الغرض من استخدام الوسيلة  والصورة، وتهيئة أذهان
في كل خطوة أثناء الشرح، أن تكون بسيطة واضحة األفكار والحقائق العلمية، تنظيم وقت للمناقشة أثناء 

وسيلة للتعلم العرض أو بعده، االستماع لتعليق التالميذ واالجابة على أسئلتهم، أن يستفيد منها المعلم ك
وليس فقط للتوضيح والتعليم، يجب أن يحرص المعلم على أن يتخذ الطلبة موقفا ايجابيا من استخدام 
الوسيلة التعليمية فيشركهم في اختيار الوسيلة التعليمية المناسبة، ويجب اخفاء الوسيلة بعد االنتهاء منها 

       .مباشرة وعدم تركها أمام الطلبة أثناء شرحه مادة جديدة
                                                           

وذلك للتأكد من تحقيق الوسيلة لألهداف وزيادة وضوح المعاني وفهم الطالب للدرس،  :مرحلة التقييم
وصدق وحداثة المواد المعروضة، ترابط وتكامل المعلومات التي قدمتها الوسيلة وفق خطوات منطقية، واذا 

تهم في التفاعل واثارة األسئلة والمشكالت التي يتعرض لها موضوع الدرس، والنواحي االيجابية والسلبية ساعد
في استخدامها، واستحقاقها ما بذل من جهد وتكاليف ووقت في اعدادها وذلك من خالل التغذية الراجعة 

لتدريس أو اعادة عرض مادة الوسيلة وتقييم الخبرة التعليمية للتالميذ، وعلى ضوء البيانات يعدل طريقته في ا
 . كلها أو أجزاء منها لتوضيح النقاط الغامضة في الدرس

 
من الضروري متابعة الخبرة وتنميتها واكتساب خبرات جديدة عن طريق استخدام الوسائل : مرحلة المتابعة

لتي أثيرت، فقد يحتاج الطلبة التعليمية، فبعد استخدام الوسيلة يتم توضيح المفاهيم الجديدة ومناقشة األسئلة ا
الى اعادة عرض الموضوع أو بعض أجزائه أو اجراء تجارب جديدة أو دراسة أنواع أخرى من الوسائل 

 .التعليمية، أو القيام برحالت علمية أو الذهاب الى المكتية لزيادة الخبرة
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 :معوقات استخدام الوسائل التعليمية 11.1.1
 

الستخدام الوسائل التعليمية مصدرها المعلم أو المدرسة أو الخطة الدراسية، هنالك العديد من المعيقات 
 :كاالتي

 
كعدم توافر القناعة لدى المعلم بجدوى الوسائل التعليمية وذلك لعدم ادراكه للدور  :عوامل تتعلق بالمعلم

 لم تعط ،عاتق المعلم ضيق الوقت واألعباء التدريسية الكثيرة الملقاة على وي لها وكيفية استخدامها،الترب
الوسيلة التعليمية االهتمام الالزم والجهد المناسب والوقت الكافي في عملية االعداد والتصميم واالنتاج 
واالستخدام والتقويم، قلة معرفة المعلمين بقواعد استخدامها بدءا من مرحلة اعداد الهدف السلوكي ومرورا 

نتهاء بمرحلة التقويم والمتابعة، صعوبات في البمرحلة االختيار واالعداد واالنتاج ومن ثم التقديم والعرض وا
تحديد أنواع الوسائل وكيفية الحصول عليها والتعامل معها من اعارة وحفظ وصيانة، تخوف وخشية المعلم 

 .(0220السيد، )من اتالف وكسر المواد واألجهزة وما يتحمله من مسؤولية مالية 
 

ات المدرسية في مهمتها التربوية من حيث تحديد حاجات كاخفاق الكثير من االدار : عوامل تتعلق بالمدرسة
المدرسة من أجهزة ووسائل، وتخصيص المكان المناسب الستخدام وحفظ الوسائل التعليمية، العناية بمركز 
مصادر التعلم وتزويده بالكتب والدوريات التربوية الجديدة والنشرات المناسبة لطبيعة المرحلة التعليمية، 

معارض خاصة بالتكنولوجيا التعليمية، وتشجيع االتصال المباشر والمستمر بمراكز مصادر وتشجيع اقامة 
 .(0220السيد، ) استمرار اتباع المشرفين االسلوب التقليدي في عملية االشراف التربوي و . التعليم

 
تكاملة، وعدم كعدم التأكيد على مبدأ طرح الخطط االستراتيجية التربوية الم: عوامل خاصة بالخطة الدراسية

اعداد أدلة تفصيلية لألجهزة والتقنيات والبرمجيات المتوافرة وتوعية أعضاء الهيئة التدريسية بذلك، وعدم 
تدريب أعضاء هيئة التدريس النتاج وسائل تعليمية وطرق استخدام الوسائل التعليمية االلكترونية من خالل 

وات ومؤتمرات وحلقات دراسية متخصصة في ابراز باالضافة الى الفشل في عقد ند. عقد دورات تدريبية
وعدم االهتمام بتعميق قناعة هيئة التدريس بأهمية . تطبيقات تكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية التعلمية

 .(1999، الدبسو  عليان) تكنولوجيا التعلم واألجهزة الحديثة في توضيح األفكار
 

الستخدام الوسائل التعليمية، حيث يوجد الكثير من األشياء التي ويعد وضوح المشاهدة من أهم المعيقات 
يصعب ادراك خصائصها سليما عن طريق السمع والمشاهدة فحسب فالرائحة واللبس والوزن تتطلب استخدام 
الفرد للحواس األخرى للحصول على فكرة واضحة وسليمة عنها، وقد يسرع المدرس في خطوات العرض وال 

ن يتابعوا هذه الخطوات ويفهموا كل خطوة فهما سليما، ويحتمل خالل النقاشات أن يستأثر يستطيع الطلبة أ
 . (1910كاظم وجابر، ) بعض الطلبة بمعظم األسئلة والمناقشة على حساب الطلبة االخرين
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 :تكامل الوسائل التعليمية مع المنهج 11.1.1
 

ه فهم عميق لكل المواد الدراسية والمتعلمين، وأن لكي يحقق المدرس التكامل مع المنهج فال بد أن يتحقق ل
يلم الماما كامال بأنواع الوسائل التعليمية وفوائدها وعيوبها وكيفية الحصول عليها، وأن يكون ماهرا في 
استخدام تلك الوسائل، باالضافة الى تكامل الوسائل مع طرق التدريس، وأيضا يجب أن تتنوع الوسائل 

ليسهل استخدامها في الوقت المناسب، ويجب أن تتالئم الظروف في حجرات الدراسة وتتوفر قدر المستطاع 
ن على العملية التربوية يلتمكن المعلم من استخدام الوسائل، وال بد من اهتمام االدارة المدرسية والمشرف

ن وتشجيع ن بها بتوفير الخدمات السمعية والبصرية والتي تحقق النمو العلمي والمهني للمدرسييوالقائم
 (.2003أحمد، ) جهودهم في استخدام الوسائل التعليمية

 
 :لكترونيإلمفهوم التعليم ا 11.1.1

 
 :منها القد تعددت تعريفات التعليم االلكتروني، سنستعرض بعض

 
على مدة لمعتبالتطبيقات ابيئة تفاعلية غنية ليم الذي يوظف لتعا"بأنه ( 2: 0222) العويد والحامدفه رع

أي في در التعلم لى مصاالوصول إ نمالطالب  تمكنت، مالولعالمية للمعا والشبكةآللي سب الحااتقنية 
 " .مكانأي  نموقت و

 
 وشبكاتهسب حا نيثة مل الحدالتصات اآلياطريقة للتعليم باستخدام "بأنه ( 0: 0220) موسىلافه وعر

ت االنترنت باوكذلك بوا الكترونيةت مكتبات بحث وآليات وماوسووسائطه المتعددة من صوت وصورة ور
 ".سيالدرالفصل افي بعد أو  نعسواء كان 

 
ية يدلتقلصول الفوز جدران التتجالم لتعيم واتعللاعملية مفهوم سيع تو"بأنه ( 0: 0222) وعرفه الراشد

د تعاث ساسيًا فيها بحيبعد دورًا أ نلتفاعلي ميم التعلت التقنيان يكو در، لمصاتعددة اة مغنيواالنطالقة لبيئة 
 ".لملمتعم والمعلا نمدور كل صياغة 

 
لوم لعوافة رلمعأنواع اصيل مختلف وتوبنقل تبطة رلممليات العاعة مومج"بأنه ( 2: 0222)التركي فه وعر

 ". بعد نعيم فعلي للتعلت وهو تطبيق مالولمعاتقنية  خدامباستلم لعاء انحاأفي مختلف  نسيالدارلى إ
 

عبر الوسائط ( إلكتروني)تقديم محتوى تعليمي "التعليم اإللكتروني بأنه ( 00: 0223) ويعرف زيتون 
المعتمدة على الكمبيوتر وشبكاته إلى المتعلم بشكل يتيح له إمكانية التفاعل النشط مع هذا المحتوى ومع 

في الوقت  المعلم ومع أقرانه سواء أكان ذلك بصورة متزامنة أم غير متزامنة وكذا إمكانية إتمام هذا التعلم
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المكان وبالسرعة التي تناسب ظروفه وقدراته، فضاًل عن إمكانية إدارة هذا التعلم أيضًا من خالل تلك و 
 ".الوسائط

 
تقديم المحتوى التعليمي مع ما يتضمنه من شروحات "التعليم اإللكتروني بأنه ( 2: 0222) ويعرف العريفي

في الفصل أو عن بعد بواسطة برامج متقدمة مخزونة في وتمارين وتفاعل ومتابعة بصورة جزئية أو شاملة 
 ".الحاسب اآللي أو عبر شبكة اإلنترنت

 
نظام تعليمي يستخدم تقنيات المعلومات وشبكات "فيعرف التعليم اإللكتروني بأنه ( 2: 0222) أما غلوم

أجهزة الحاسوب  :الحاسوب في تدعيم وتوسيع نطاق العملية التعليمية من خالل مجموعة من الوسائل منها
 ".واإلنترنت والبرامج اإللكترونية المعدة أما من قبل المختصين في الوزارة أو الشركات

 
ذلك النوع من التعليم الذي يعتمد على استخدام "نه بأالتعليم اإللكتروني ( 39: 0222) ويعرف الحلفاوي 

التعليمي إلى المتعلمين دون اعتبار  الوسائط اإللكترونية في تحقيق األهداف التعليمية و توصيل المحتوى 
للحواجز الزمنية والمكانية وقد تتمثل تلك الوسائط اإللكترونية في األجهزة اإللكترونية الحديثة مثل الكمبيوتر 
وأجهزة االستقبال من األقمار الصناعية أو من خالل شبكات الحاسب المتمثلة في اإلنترنت وما أفرزته من 

 ".قع التعليمية والمكتبات اإللكترونيةوسائط أخرى مثل الموا
 

 :اإللكترونيأهمية التعليم  11.1.1
 

والمناقشة والحوار راء زيادة التفاعل بين الطالب والمعلمين من خالل تبادل الخبرات التربوية واآل
خلق البيئة التعليمية التفاعلية من ، اإللكترونيوالمعارف باالستعانة بقنوات االتصال المختلفة مثل البريد 

رفع قدرات التفكير العليا لدى  ،الجديدة والتنوع في مصادر المعلومات والخبرة ةاإللكترونيخالل التقنيات 
، الالزمة الستخدام التقنيات التعليمية الحديثة والكفاياتب المعلمين والطالب المهارات التقنية ، اكساالطلبة

مما يؤدي إلى زيادة ، الب من خالل شبكات االتصاالت العالمية والمحليةتوسيع دائرة اتصاالت الط
ربط الموقع التعليمي بمواقع تعليمية وعدم االقتصار على المعلم كمصدر للمعرفة، مع مصادر المعرفة 

        .(0220، مسال) أخرى
                                                                     

يخلق شبكات  ،لتعليم المناسب لكل فئة عمرية مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلبةأنه يقدم اوكما 
يساعد التعليم اإللكتروني على التعلم من خالل محتوى تعليمية لتنظيم وادارة عمل المؤسسات التعليمية، 

لى قاعات حضور إحديثة مثل الحاسوب واإلنترنت دون االلتزام بال الكترونيةعلمي يقدم من خالل وسائط 
 المدرسة والبيئة الخارجية وبينبين أولياء األمور والمدرسة يعزز العالقة ، و الدراسة في أوقات محددة

 .(0212، كيالتر)
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يساعد في حل مشكلة االنفجار المعرفي والطلب فهو  ،ن أهداف اخرى للتعليم االلكترونيو وذكر الباحث
 (. 0220العبادي، ) المتزايد على التعليم

 
له  اإللكترونيفالتعليم ، تضافر عناصر مختلفةالتعليم االلكتروني لتحقيق هذه األهداف والفوائد يتطلب 

مدعومة ، للدروس ةاإللكترونيالذي يجب أن يشتمل على العروض ، متطلبات أساسيه من أهمها المنهج
كثر تفاعل أسلوب أ باألنشطة المساندة التي تنتقل بالمنهج من أسلوب العرض التقديمي التقليدي إلى

 .                                                                                      (0220، الظفيري) واقعيةو
 

ديمية والمقدرة على ألكاالقدرة ا يكون لديهأن  اإللكترونيوهنا ال ننسى أن على الطالب في بيئة التعليم 
وأن يفهم ويجيد مهارات التفاعل االجتماعي والتعلم ، لومات واالتصالاستخدام تقنيات تكنولوجيا المع

يجب على مصممي بيئات التعلم ، فاعل بشكلومن أجل دعم وتشجيع تلك الصفات والمهارات ، التعاوني
فية والتحاورية التي تتطلب من كتشاوا على تصميم البرامج والبيئات االكزوالمعلمين أن ير اإللكتروني

 (Dabbagh, 2007).  ام مهارات االتصال والتعاون والتعلم الذاتيالمتعلم استخد
 
يم هذا النوع من بتقدالمعلمين المنوط بهم كفاءة يعتمد على قدرة و اإللكترونين نجاح أي جهد للتعليم ا

، المناسب يتطلب المعلمين القادرين على تنفيذه اإللكترونيمما يعني أن تطبيق التعليم ، التعليم والتعلم
 .(0212التركي، ) توفير البيئة التعليمية المناسبةإضافة إلى 

 
مما  ،المعلومات واالتصال في تحسين جودة التعليم تكنولوجياأهمية  (Al-Naibi, 2002)الناعبي  ويؤكد
 .المعلومات واالتصال في أنظمتها التعليمية تكنولوجيافة إلى إدخال كادول العالم شجع 

 
فال بد له من ، المعلومات واالتصال في العملية التعليمية تكنولوجياوحتى يتمكن المعلم من االستفادة من 

لك كذو، أن يمتلك القدرات والمهارات الفنية التي تمكنه من التعامل مع أجهزتها ووسائلها المختلفة
باإلضافة إلى ، خدامها في التدريس وإدارة استخدامها في العملية التعليميةالمهارات التي تساعد على است

 Philip, 2008).) له ولطلبتهتقدمها إيمانه بأهميتها والتسهيالت التي يمكن أن 
 

 :خصائص التعليم اإللكتروني 11.1.1
  

أو الخصائص المتعلقة ينفرد التعليم اإللكتروني عن غيره من أنماط التعليم التقليدي ببعض السمات الخاصة 
( 0222)ر وعام( 0229) واسماعيل ،(0221) بطبيعته، وفلسفته، والتي يحددها كل من الشمي واسماعيل

             :كما يلي
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  .ودون حواجز حيث إمكانية الوصول إليه في أي وقت ومن أي مكان ،: الكونية 
حيث التفاعل بين محتوى المادة العلمية والمستفيدين من طلبه ومعلمين وغيرهم، والتعامل مع : التفاعلية

 .أجزاء المادة العلمية، واالنتقال المباشر من جزئية إلى أخرى 
أن وذلك بعدم اقتصاره على فئة دون أخرى، بل يمكن ألكثر من متعلم في أكثر من مكان : الجماهيرية

  .يتعامل ويتفاعل مع البرنامج التعليمي في آن واحد
حيث يتوافق وحاجات كل متعلم، ويلبي رغباته، ويتماشى مع مستواه العلمي مما يسمح بالتقدم في : الفردية

 .البرنامج أو التعلم وفقا لسرعة التعلم عند كل فرد
  .أهداف تعليمية محددة ويقصد بها تكامل كل مكوناته مع بعضها البعض لتحقيق: التكاملية
وتتمثل في نقل وعرض المعلومات والمادة التعليمية وأنشطة التعلم، واالهتمام بوصول المحتوى : المرونة

 .االلكتروني وتدعيمه أثناء التعلم وفق احتياجات ورغباته في أي مكان يتواجد فيه
 

 :مميزات التعلم اإللكتروني 11.1.1
 

عديد من المميزات التي من الممكن أن تشجع القائمين على العملية التعليمية يتمتع التعلم اإللكتروني بال
 (:0220) سىمول، وا(0221) الكنعان، (0222) بتطبيقه وهذه المميزات كما يحددها كل من عامر

 
لمختلفة ت النظر اجهاووتبادل تسة مدرلالطلبة وا نبيم وفيما بينهالطلبة  نبيل التصاانية كامدة إياز

وار والذين يحفزون لحف ارغ، وااللكترونيد يرلبش، النقالس امجامثل ية رلفو ت ايادلمنتمن خالل اللطالب 
 .المطروحةضيع موالالتفاعل مع ركة والمشااعلى الطلبة 

 
رج خاك لت وذقو أسرعليه في ول إصم والولمعلاعلى صول لحافي كبيرة لة وسه االلكتروني ملتعليح اتاقد أو 
    .االلكترونيد يرلبل اخال نمم ته للمعلراستفسااسل ريدور الطالب أن صبح بمق، فأ سميةرلالعمل ت اقاأو
 
فتجعله يشعر  ت ودون حرجقأي ويه في أربء الدإلاصة رفطالب  لكلتتيح ل التصاأن أدوات ابما و

عد، أو لمقابب سوء تنظيم اما لسإ الميزةهذه  منمه رلتي تحاية يدلتقلدرس الت اخالفًا لقاعا واة،بالمسا
 .بألسباا منا هرغي، أو لخجل، أو انفسهطالب لصوت اضعف 

 
، هذه المناهجلى الوصول إفي  واالستمرارية عو ألسبم اياكل أفي اليوم و وباالضافة الى توفر المناهج طوال

ت قالوفي يدها ريلتي امة ولمعلاعلى صول لحا مكانهبإك أن لذ استقرارفي حالة الطالب تجعل ة زلميا
 .رصابته بالضجدم إعالطالب وحة رالى دي إؤ مما ي، لمكتبةق اغالوإفتح ت قاوبأط تبرفال ي، يناسبهذي لا

 



24 

لمهمة ا فكارألاعلى  يركزم أن للمتعليتيح  االلكتروني ملتعلييم، التعليب اسالأمختلف وكما تتميز بمالئمتها 
وتنظيم  التركيزبة صعو نمللطالب الذين يعانون يتيح أو الدرس، وكذلك  للمحاضرةتجميعه وبته ء كتاثناأ
 .ددلمهمة فيها محا رلعناصدة واجيوسهلة صورة منسقة بوتبة رمن تكو ألنها دة لماا نمدة الستفام المهاا

                                                                  
، ئيةرلمالطريقة اتناسبه  نمب الطالب فمنهم لتي تناسايقة لطرلمية بالعدة المااتلقي  الممكن نموأصبح 

 االلكترونييم فالتعل، لعمليةايقة رالطمعه ب تتناس مبعضه، والمقروءةأو عة مولمسايقة رالطتناسبه  منهمو 
        .للطالبألفضل ايقة للطرفقًا و ريوه تسمح بالتحدرمصاو

         
لعملية مون بالطريقة ايتعل نيذضافية بالنسبة للة إزمير، هذه لتكرااة على إلضافيدة المساعاوكما تتميز ب

في جمل ها نضعو ينهم فإرهم فكاأ نعوا ريعبإذا أرادوا أن  دريبلتا عن طريقم بالتعليمون يقو  الذينء الؤفه
يستعدون ما الطالب عنديفعل وذلك كما عليها دربوا لتي تت امالولمعا تكراردوا عاأ نهمأمعينة مما يعني 

      . نمعين المتحا
 
ما ، ألجماعيالعمل افي  وملزمد مقيدد ومني محدول زبج االلتزام نمد للطالب ال بدي لتقلييم التعلي اف 
ن ماوز مكانفي  للتواجدلحاجة ل دون الالتصاطرق  وفرتيثة دلحالتقنية ن ايًا ألوررضد ذلك يعم فلن آلا

تصنيف ويع وزتء وعة لبناومتنم طرق لمعلإعطاء اعلى وري لفيم التقيت أدوات ارفووكما  .نمعي
 .يمسهلة للتقيويعة رسورة بصت مالولمعا
 

وري لفول اصالومكانية لم، فالطالب لديه إلمتعم والمعلا نفيدًا للطرجد وهام مفي الزمن رعنص توفير وكما ان
ت الدرس أو لى قاعايت إلبا نمللذهاب حاجة توجد بالتالي ال حدد ولما والزمان نلمكاامة في وللمعل

 بزمنهظ الحتفاابإمكانه م لمعلع، وكذلك الضياا نم الزمنحفظ لى دي إؤيذ وهذا ألستاكتب امأو لمكتبة ا
 .وري لفل االتصاخط ا رعبالطالب ما يحتاجه ل ساإر مكانهبإن ألع لضياا نم
 

 محاضرةكل في وقت كبير منه خذ تأكانت لتي اية دارإلء األعبااتقليل لم ني يتيح للمعورإللكتم التعليا وان
ل ساإر نلممكا نصبح مهذه األعباء، فقد أ نني مورإللكتيم التعلا خفففقد  وغيرهات جباوالا استالممثل 

 .نداتمستلم الطالب لهذه استالافة رمكانية معإنية مع ورإللكتدوات األطريق ا نعء ألشيام كل هذه استالوا
 

ضع رات وكذلك والختباوالنتائج ت واجادرلابتحليل وم تقأدوات ني وراللكتيم التعلا رفو وباالضافة الى ذلك،
 .الكليةمسجل ت الطالب الى سجالت وملفال ساإريضا أنها امكابوعنها ت حصائياإ
 

فر الوقت والمال ويتعدى التوفير والفعالية فهو يو ( 0229) ومن فوائد التعليم االلكتروني كما يذكر اسماعيل
 .من وقت التعلم% 22حدود المكان، فنسبة التوفير التي تتحقق من التعليم االلكتروني تقارب 
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ومن فوائد التعلم اإللكتروني أيضًا القدرة على تلبية احتياجات المتعلمين الفردية بحيث يتعلم األفراد حسب 
وتحسين االحتفاظ بالمعلومات والوصول إلى ( السفر، الكتباإلقامة، )سرعتهم الذاتية، وتوفير تكلفة التدريب 

المعلومات في الوقت المناسب وسرعة تحديث المعلومات في الشبكة وتوحيد المحتوى والمعلومات لجميع 
المستخدمين وتحسين التعاون والتفاعلية بين الطالب، ويقلل من شعور الطالب باإلحراج أمام زمالئه عند 

 (.Condone, 2001) ارتكابه خطأ ما
 

أن استخدام التعليم االلكتروني في التعليم يؤدي إلى البعد عن الوقوع في اللفظية ( 0211) وأضاف الكندي
وهي استعمال المدرس ألفاظا ليس لها عند التلميذ نفس الداللـة التـي عنـد المـدرس، فـتنوع الوسائل يساهم في 

  .المعلم والطالب زيادة التقارب بين معـاني األلفـاظ في ذهن
 

ا تؤدي إلى تنمية القدرة على التأمل والتفكير العلمي في الوصول إلى حل المشكالت وترتيب األفكار موك
 (.0211الكندي، ) وتنظيمهـا وتنمية االتجاهات الجديدة وتعديل السلوك

 
 :أنماط التعليم االلكتروني 11.1.1

 
 :كالتالي( 0220) سىمولا كما ذكرني وراللكتيم التعلحديد أنماط ات نيمك

 
، وهو التعلم من خالل تقنيات التعليم المعتمدة على الشبكة العالمية (المتزامن)التعليم االلكتروني المباشر 

لنقل الدروس وموضوع األبحاث بين المعلم والمتعلم في نفس الوقت، كتلقي الدروس من خالل الفصول 
 .االفتراضية

 
يحصل المتعلم من خالله على حصص وفق برنامج  ،(غير المتزامن)المباشر التعليم االلكتروني غير 

مخطط يختار األوقات واألماكن التي تناسبه من خالل توظيف بعض وسائل التعليم االلكتروني كأشرطة 
 .(0221الكيالني، ) الفيديو والبريد االلكتروني

 
يهتم بكل . اتها ومخرجاتها والتغدية الراجعة، لها مدخالتها وعمليةيعد التعليم االلكتروني منظومة مخطط

وكما . عناصر البرنامج التعليمي من أهداف ومحتوى وأنشطة وطرق تقديم التعلم وأساليب التقويم المختلفة
يعنى بتقديم البرامج التدريبية للمعلمين، ويعتمد على استخدام الوسائط االلكترونية التفاعلية للتواصل بين كل 

. معلم وبين المتعلم ومحتوى التعلم ومواكبة التطور التكنولوجي وتوظيفه في العملية التعليميةمن المتعلم وال
والتعليم االلكتروني يغير صورة الفصل التقليدي الى بيئة تفاعلية تقوم على التفاعل بين كل من المتعلم 

د، فقد يتم داخل غرفة الصف وليس كل تعليم الكتروني تعلم عن بع. ومصادر التعليم، وبين المتعلم وزمالءه
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ويتميز التعليم االلكتروني بدعمه مبدأ التعلم الذاتي والمستمر، وقد يكون مكمال للتعليم . وبوجود المعلم
 .(0220سالم، ) الصفي أو منفصال عنه

 
 :التعليم االلكتروني والتعليم عن بعد 12.1.1

 
يعتبر التعليم االلكتروني أحد تطبيقات التعلم عن بعد الذي يعتمد على المتعلم ويساعد على التعليم الذاتي 

. الشبكة العالمية للمعلومات عبرمن خالل توفير التقنيات الالزمة لتسهل عملية التعلم الفردي أو الجماعي 
اللكتروني يكون في داخل غرفة الصف بعكس الفرق بين التعليم االلكتروني والتعليم عن بعد أن التعليم ا

المعلم والمؤسسة و التعليم عن بعد الذي يتميز بتحقيق أهداف تعليمية من خالل الفصل بين المتعلم من جهة 
 .(1992ان، شو ن) التعليمية من جهة أخرى 

 
 :التعليم االلكتروني والتعليم االفتراضي 1.1..1

 
يختلف التعليم االلكتروني عن التعليم االفتراضي في كون التعليم االلكتروني يشبه التعليم التقليدي في 
خطواته مع استخدامه للوسائل االلكترونية وكونه يتم بداخل غرفة الصف، بعكس التعليم االفتراضي الذي 

أنحاء العالم باستخدام تقنية المقررات والبرامج للطلبة في مختلف و يعتمد على نقل وتوصيل المعرفة 
 (.0222علي، ) المعلومات

 
 :أسس التعليم االلكتروني 11.1.1

 
التعليم االلكتروني هو أحد وسائل تكنولوجيا التعليم التي تهتم بتنفيذ التعليم لكنها تختلف عن الوسائل 

بطرق مختلفة باستخدام التقليدية لكونها تتضمن أدوات ووسائل تكنولوجية حديثة تستخدم في عرض المحتوى 
كما يسمح باستخدام التشكيالت التربوية المختلفة عندما تتماشى مع تخطيط التعليم . أساليب التعلم المختلفة

عن بعد، واألهم من اختيار األدوات والوسائل االلكترونية هو كيفية  اتعليم وجها لوجه أو تعليمالسواء كان 
اسبة، وجودة التعلم االلكتروني ونجاحه تتأثر بدرجة كبيرة بالممارسات توظيفها باستخدام أساليب التعلم المن

التدريسية التي يتم تطبيقه من خاللها، لذا يجب أن تهتم استراتيجيات التدريس بكيفية توظيف التعلم 
 ويمكن. ويتم اختيار أدوات التعليم االلكتروني بعناية لتصميم المقرر. االلكتروني في المواقف التعليمية

. استخدام تكنيكات وأدوات التعلم االلكتروني في كال من التعلم باالتصال المباشر واالتصال غير المباشر
وان الممارسات الفعالة للتعليم االلكتروني تعتبر السبيل األمثل اللحاق من أتموا تعليمهم بفرص التعلم 

ويمكن استخدام التعليم . وتطور المتعلمين وان الهدف العام للتربية هو االهتمام بنمو. المستمر المتاحة لهم
اسماعيل، ) عرض المحتوى التعليمي وتسهيل العمليات التعليمية: االلكتروني في طريقتين رئيسيتين هما

0229 .) 
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 :المتطلبات الالزمة لتطبيق التعلم االلكتروني 11.1.1
 
 بناء رؤية وخطة للتعلم اإللكتروني وفقلتطبيق التعلم اإللكتروني البد من توفر عدة متطلبات تتمثل في و 

المشرفين تجهيزات البنية التحتية من حاسبات وبرمجيات وشبكات اتصال، تأهيل ات، فلسفة المنهج واإلمكان
المعلمين والطالب والفريق التنفيذي في المدرسة، تطوير محتوى رقمي تفاعلي وفق معايير التعلم يرين والمد

من أهم متطلبات تطبيق التعلم االلكتروني هي عليمية تفاعلية على اإلنترنت، و اإللكتروني، تطوير بوابة ت
راء ومختصين في التصميم إعداد وتطوير برامج ومناهج التعلم االلكتروني حيث تتطلب جهد كبير وخب

 .(0220الفليح، ) والبرمجة
 

 :ملعاا يملتعلافي  االلكتروني يملتعلظيف او تت مجاال 11.1.1
 

ب داخل الفصل، سو لحااستخدام برامج ايتم توظيف التعليم االلكتروني في العملية التعليمية من خالل 
استخدام االنترنت في التعليم للقيام و  .تلبيانااعد اوقو ، االلكترونيةجداول لت، والكلماامعالجة كبرنامج 

 البرامج الدراسية وخطط الدروسبأنشطة وأعمال تعاونية مع طالب اخرين، وكما يمكن استخدامه لتحميل 
 .(0222 ،كريملبد العا)
 

هي البريد ( 1999) ومن أهم الخدمات التي يقدمها االنترنت في التعليم كما يذكرها عليان والدبس
 .االلكتروني، القوائم البريدية في التعليم، برامج المحادثة

 
 :لكترونيإليم التعلت اسلبيا 11.1.1

 
 :االلكترونييم لتعلت اسلبيا نم ابعض( 0220) مساليذكر 

 
ري لمهانب ابالجا االهتمام نمأكثر  المعرفيب لجاناعلى  االلكترونييم للتعلكبر ألا التركيزن كو يد ق
قف تعليمي موفي دم تواجدهم لعب الدى الطئية لنطواالا االلكترونييم لتعلاينمي ، قد نينب الوجدالجاوا

كل على  االلكترونييم لتعلا يركزال ددة، ومتعكن مال أخال نم تكون لفعلية بل اجهة موالافيه دث حقيقي تح
ثقافية وجتماعية نشاطات اسة رمماواس، صعوبة لحابقية قط دون ف رلبصوالسمع اعلى حاستي  بلحواس لا

ل تصاوخطوط امعامل و أجهزة نبنية تحتية مء نشاإلى ج تطبيقه إيحتا، االلكترونيليم لتعاياضية في ور
يذ ية تنفبدايثة قبل حدلت التقنياخدام استاعلى والطالب  نللمعلمي مكثفتطلب تدريب يو كما نت، رباإلنت

ت ثادلمستحاللتعامل مع  مؤهلة نلمعلميا نعية معينة منولى ج تطبيقه إيحتا، ونيورإللكتا التعليم
، لعمليةبام للقيا مؤهلةية هيئة إدارلى ج إيحتايم، وكما لتعلا نمع و لنهذا امة في خدلمستاجية ولولتكنا
 .لتعليميةا البرمجيات متصميداد وعإفي  نلى متخصصيإيضًا ج أيحتاو
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 تكاليفوب، لحاسا أجهزة تكاليفمثل لتطبيقه لية وألاحل ارلماخاصة في و تكلفتهباالضافة الى ارتفاع 
ل التصاة ورسوم ار لمستمالصيانة ت واالتصاالخطوط ا تكاليف، يثهادتحوتطويرها و البرمجياتيم تصم
م والطالب، لمعلا نإلنسانية بيت العالقاواإلنساني د اجتوالالى إني ورإللكتيم التعلا ريفتقنت، ورباإلنت

 .دحن وافي مكابعض بتواجدهم لم ابعضهوالطالب 
 
ب لكتاا نمالدروس متابعة ات ورلمحاضضور اية في حيدلتقلون الطريقة ايفضلالطالب  نمدد عزال ماو

م ماوس أفالجلل، لملوا قلقلم بعض الهبب تسقد يثة فت الحدتقنيالالكلي على د االعتماا ناًل مالمدرسي بد
 .بعضلل مرهقاً  قد يكون يلة طو لفتراتوب لحاسا
 

بعض السلبيات للتعليم االلكتروني تتمثل في إضعاف دور المعلم كمشرف ( 0222) كما يضيف الفرا
ح فقط والتي تقوم باإلشراف على تربوي وتعليمي مهم، ظهور الكثير من الشركات التجارية والتي هدفها الرب

إضعاف دور المدرسة كنظام اجتماعي تأهيل المعلمين وإعدادهم وهي في الحقيقة غير مؤهلة علميًا لذلك، و 
 .يؤدي دورًا مهمًا في التنشئة االجتماعية

 
ول لحصابة وصعولتقنية خدام استاعلى  نلمعلميبعض ا قدرةدم عأن ( 0222) مدلحاوا ويدلعا ويضيف

 .دون تطبيق التعليم االلكتروني يحولبية رلعالتعليمية باللغة امج ار لباعلى 
 
م لتعليافيها تم لتي ييب األسالنظمة والطرق واألوح اضعدم و (0220) سىمولافي ء جاالعوائق كما  نمو
اد رفأعي ، عدم ومعه متفاعلهجديد ولمط النامع الطالب ستجابة اضعف ل، ني بشكل فعاورإللكتا
 ملتعليطبيعة اجل أ نم المقدمون لتعا، نقص الدعم والسلبي منهوقوف الوا ملتعليا نمع و لنبهذا المجتمع ا
ت، ماولعالمية للمعلالشبكة اني على ورإللكتليم التعموقع اعلى ت نتيجة لهجماى و لمحتاق ارخت، الفعالةا
 .هرنتشاا نمحد تر والبتكاعوق اتلتي ايمة نظمة القدألواعد والعمل بالقا
 

 :التحديات التي تواجه التعليم االلكتروني 11.1.1
 

ضعف قدرات بعض الطالب في استخدام الكمبيوتر واالنترنت، تعثر الطالب في متابعة المنهج في حال 
هزة الحاسوب مما يعطل جعدم وجود تعليمات واضحة عن تنظيم المنهج، بطء اتصاالت االنترنت وقدم أ

سير العملية التعليمية، عدم تواجد المعلم في الوقت الذي يحتاجه الطالب للمساعدة، االفتقار الى تطبيقات 
توظيف تكنولوجيا التعليم االلكتروني في المجاالت التعليمية وما يصاحبها من تدريب الطالب والمعلمين 

عل بين الطالب عبر الوسائط االلكترونية، عدم توافر األمن التام على كيفية التعامل معها وكيفية زيادة التفا
في التعليم االلكتروني وذلك ألن المعلم ليس لديه القدرة على التأكد أن الطالب ال يغش في االمتحان، ارتفاع 
تكاليف التعليم االلكتروني، عدم قدرة الطالب على متابعة المنهج والشعور بالعزلة لعدم وجود تفاعل 
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تماعي مباشر مع زمالئه و المعلم، عدم اقتناع المعلمين بفعالية استخدام التعليم االلكتروني في التعليم، جا
قوانين الملكية الفكرية وحقوق التأليف والنشر االلكتروني التي تعوق تبادل المعرفة والمشاركة فيها من خالل 

 .(0229، اسماعيل) التنظيمات التعاونية
 

 :بين التعليم اإللكتروني والطريقة التقليدية في التعليمالفرق  11.1.1
 

بتوضيح الفرق بين كل من التعليم اإللكتروني والطريقة التقليدية في التعليم حيث ( 0222) وقامت المطيري 
أن التعليم التقليدي يركز على إنتاج المعرفة ويكون المعلم هو أساس عملية التعلم أما التعليم االلكتروني 

على معالجة المعرفة التي تجعل المتعلم هو محور العملية التعليمية، والطالب في التعليم التقليدي  يركز
يعتمد على تلقي المعلومات من المعلم دون أي جهد في البحث واالستقصاء ويقدم المحتوى التعليمي للطالب 

التعليم االلكتروني  على هيئة كتاب مطبوع  به نصوص تحريرية وممكن بعض الصور بعكس الطالب في
الذي يعتمد على التعلم الذاتي وعلى مفهوم تفريد التعلم، ويقدم المحتوى في هيئة نصوص وصور ثابتة 

يستقبل التعليم التقليدي جميع الطالب في نفس المكان . ومتحركة ولقطات فيديو وبرامج وسائط متعددة
 .م بمكان معين أو وقت محدد الستقبال عملية التعلموالزمان بعكس التعليم االلكتروني الذي ال يلتزم المتعل

والتعليم التقليدي ال يحتاج إلى نفس تكلفة التعليم اإللكتروني من بنية تحتية وتدريب المعلمين والطالب  
على اكتساب الكفايات التقنية وليس بحاجة أيضا إلى مساعدين ألن المعلم هو الذي يقوم بنقل المعرفة إلى 

 .ونيةأذهان الطالب في بيئة تعلم تقليدية دون االستعانة بوسائط إلكتر 
 

و التعليم التقليدي ال يراعي الفروق الفردية بين المتعلمين حيث يقدم الدرس بطريقة شرح واحدة وال يقدم 
تغذية راجعة بعكس التعليم االلكتروني يراعي الفروق الفردية بين المتعلمين فهو يقدم الدرس وفقا الحتياجات 

التقليدي هو المصدر األساسي للتعلم أما في التعليم الطلبة ويهتم بالتغذية الراجعة، والمدرس في التعليم 
 .االلكتروني فالمدرس هو موجه ومسهل لمصادر التعليم

 
ونتيجة للمقارنة كان البد من إيجاد حل وسط يدمج بين مميزات التعليم اإللكتروني والطريقة العادية في 

نظام "بأنه التعليم المدمج ( 0222)خميس  ويعرف .التدريس وكان هذا الحل متمثال في التعليم المدمج
متكامل يهدف إلى مساعدة المتعلم خالل كل مرحلة من مراحل تعلمه، ويقوم على الدمج بين التعليم 

اليكسي وكريس  كما يعرفه ."التقليدي والتعليم اإللكتروني بأشكاله المختلفة داخل قاعات الدراسة
2004) Alekse & Chris, )تعليم الذي تستخدم خالله مجموعة فعالة من وسائل ذلك النوع من ال: "بأنه

التقديم المتعددة وطرق التدريس وأنماط التعلم والتي تسهل عملية التعلم، ويبنى على أساس الدمج بين 
وبين أساليب التعليم   face – to – face األساليب التقليدية التي يلتقي فيها الطالب وجهًا لوجه

 ".e-learning اإللكتروني
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 :ةالوسائل التعليمية االلكترونيأمثلة على  11.1.1
 

هنالك العديد من الوسائل التعليمية االلكترونية التي يمكن استخدامها في العملية التعليمية، ومن األمثلة 
 :عليها

 
 (:LCD) جهاز عرض الوسائط المتعددة 1.11.1.1

 
هو جهاز متعدد الوظائف يستخدم للعرض من أكثر من وسيط كأن تعرض من جهاز الحاسوب أو الفيديو 

  . أو التلفاز أو الكاميرا
 
ويتميز جهاز عرض الوسائط المتعددة بمالئمته مع مجموعة من مداخل الوسائط المتعددة كبيانات  

كبيرة ذات ألوان فائقة الجودة دون الحاجة إلى الحاسوب وكاميرات التصوير الرقمية الثابتة، واعطاءه صورا 
إعتام مكان العرض، وسهولة حمله وتشغيله وضبطه واستخدامه، وكما يساعد في التغلب على مشكلة زيادة 
األعداد، يساعد المعلم على عرض مادته بشكل متسلسل وجذاب مما ويثير دافعية الطلبة نحو التعلم 

وأيضا يمنح المستخدم تحكما أكبر بالمكان من خالل . تنافس فيما بينهموالتفاعل واشاعة روح التعاون وال
الخاصة القابلة لالمتداد، وهو مزود بوظائف متعددة مثل تكبير رقمي للصورة وايقاف ( الزوم)عدسات 

ويمكن استخدامه في عدة مجاالت ويمكن أن يحل محل العديد من أجهزة . الصورة وصورة داخل صورة
  .(0212 ،وعلياني اشتيو ) االسقاط الضوئي

 
 :السبورة الذكية 1.11.1.1

 
شاشة عرض الكترونية حساسة بيضاء يتم التعامل معها "السبورة الذكية على أنها ( 0229) عرف سراياي

وطابعة  باستخدام حاسة اللمس بإصبع اليد أو بالقلم الرقمي ويتم توصيلها بجهاز الحاسوب، وجهاز عرض
البرامج التعليمية المخزنة على الكمبيوتر أو الموجودة على شبكة اإلنترنت بشكل مباشر حيث تعرض جميع 

 .أو عن بعد
 
 :المكتبات الرقمية 1.11.1.1 
  

تلك المكتبة التي تقتني مصادر معلومات رقمية سواء " المكتبة الرقمية بأنها ( 0220) يعرف عبد الهادي
تحويلها إلى شكل رقمي وتجرى عمليات ضبطها ببلوجرافيا المنتجة أصال في شكل رقمي أو التي تم 

باستخدام نظام آلي ويتاح الولوج إليها عن طريق شبكة حواسيب سواء كانت محلية أو موسعة أو عبر شبكة 
  ."اإلنترنت
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تسهيل الوصول إلى مصادر المعلومات أيًا كان " أن أهم ميزة للمكتبة الرقمية هو( 0212) ويقول السيد
  ".لتشكيل متعلم قادر على مواجهة عصر المعرفة مكانها

 
تشجع على أن تكون الكتب ليست نصية فقط بل ترتكز على " بأن المكتبات الرقمية( 0220) وتقول أمين

دمج أكثر من نمط من أنماط التعليم إذا يتم دمج النص أو الصورة أو الصوت و الحركة مع بعض على 
مكتبة متكاملة من تحكمات الوسائط المتعددة ترتكز على المحتوى العربي  تقنية الهايبر ميديا، وكذلك بناء

 ".الذي يتالءم مع ثقافة المجتمع العربي
 

 :M- learning)) التعليم المتنقل 1.11.1.1
 
 استخدام األجهزة الالسلكية الصغيرة، والمحمولة يدويا مثل الهواتف النقالة"بأنه ( 0220)يعرفه سالم   

الرقمية الشخصية والهواتف الذكية والحاسبات الشخصية الصغيرة، لتحقيق المرونة والتفاعل في والمساعدات 
 .عمليتي التدريس والتعلم في أي وقت وفي أي مكان

 
ويتميز التعليم النقال بالمرونة والحرية الكاملة للمتعلم في التعلم، والتغلب على قيود الزمان والمكان بالنسبة 

رعة الوصول للمواقع التعليمية االلكترونية، التفاعلية مع المحتوى ومع األشخاص للمتعلم، سهولة وس
  .(0211، الل) بالصوت والصورة الثابتة والفيديو، ومساعدة المتعلم على التعلم الفردي والجماعي

  
  :(Digital Learning Objects) الوحدات الرقمية 1.11.1.1

  
في التعليم والتعلم  المواد الرقمية التي يعاد استخدامها"بأنها الوحدات الرقمية  (Collis, 1995) كوليز يعرف

وتتراوح بين النص والصوت والصورة والرسوم الثابتة والمتحركة ولقطات الفيديو، وهي صغيرة ولكنها كثيرة، 
 ".دقيقة 13 - 1وتتراوح عرض كل منها ما بين 

 
المنخفضة، اتاحتها التعلم الفردي، توفيرها مواقف تعليمية أكثر تفاعلية وتتميز الوحدات الرقمية بتكلفتها 

 .(0211عبد الباسط، ) للتالميذ، وإتاحتها الفرصة للتالميذ للحصول على نسخ منها
 

 :االليةالوسائل التعليمية أمثلة على  11.1.1

 :العملية التعليمية، ومن األمثلة عليهاة التي يمكن استخدامها في ليهنالك العديد من الوسائل التعليمية اال
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 :جهاز العرض الرأسي/ جهاز عرض شفافيات  1.11.1.1
 

يقوم بعرض الصور واألجسام المعتمة من خالل أشعة صادرة (: االبيسكوب)جهاز عرض الصور المعتمة 
س األشعة الضوئية بما كمن لمبة االشعاع منعكسة من المرايا العاكسة على الجسم أو الصورة المعتمة وتنع

تحمله من معالم لتسقط على مراة عاكسة اخرى تقوم بعكس األشعة الضوئية لتتخلل مجموعة عدسات 
 . االسقاط ومنها الى شاشة العرض

 
ب، ن الصحف والمجالت، صفحات من الكتيستخدم في الصور الفوتوغرافية والمسطحة، أجزاء وفقرات م

 (.1999عليان والدبس، ) عينات صلبة، وخرائط جغرافيةجداول وبيانات احصائية، نماذج و 
 

 :جهاز عرض الشرائح التعليمية 1.11.1.1
 

الشريحة عبارة عن صورة شفافة مثبتة في اطار خاص، يمكن عرضها على شاشة بمرور ضوء قوي خالل 
ويستخدم جهاز عرض خاص لعرض الشرائح على الشاشة مزود . الصورة، كما تمكن رؤيتها بمنظار خاص

ى فتوضع شريحة في احد. بمصدر ضوئي قوي وحامل للصورة ذي فتحتين كل منهما تتسع لشريحة واحدة
أن يمر الضوء خالل الشريحة، ويتم التأكد من وضوح الصورة على على الفتحتين ثم يحرك حامل الصور 

 (.1999عليان والدبس، ) الشاشة من خالل تحريك عدسة االسقاط
 

 :جهاز عرض األفالم الثابتة 1.11.1.1
 
تكون من مجموعة من الصور الثابتة عليها بعض البيانات التوضيحية وتتنظم في تسلسل خاص على فيلم، ي

اطار ويعالج موضوعا واحدا في خطوات متسلسلة، وقد يحتوي االطار  22و 02ويحتوي الفيلم الثابت بين 
تخدمها تكون وحيدة االطار واألفالم الثابتة التي نس. على صورة أو رسم بياني أو خريطة أو بيانات مكتوبة

 . وتحتاج لتصويرها الى االت تصوير خاصة
ويتكون جهاز عرض األفالم من مصباح ومراة عاكسة ومجموعة من العدسات ومجرى ناعم لمرور الفيلم 
الثابت، وبكرة تدار باليد تسحب الفيلم الثابت خالل مجرى الجهاز، ويركب الفيلم الثابت في الجهاز بأن 

 (.1999عليان والدبس، ) ته بحيث يشاهد الصورة األولى ويقرأ الكتابة التي عليهاتسحب مقدم
 

 :ملم 11جهاز عرض األفالم المتحركة  1.11.1.1
 

يتكون الفيلم السينمائي من حيث التركيب المادي من طبقة أساسية من مادة السيليلويد مغطاة بطبقة 
ويتكون الفيلم من فتحات ذات أبعاد متساوية، . جالتينية حاملة لمواد حساسة للضوء فوقها طبقة حافظة
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ويتكون الفيلم من . ومجموعة من الصور المنفصلة، ومسار للصوت حيث يتم تسجيله صوتيا أو مغناطيسيا
 (.1999عليان والدبس، ) مجموعة من الصور كل منها على اطار منفصل تختلف عن سابقتها

 
 :ملم 1جهاز عرض األفالم الحلقية سوبر  1.11.1.1

 
عليان والدبس، ) يتكون من األجهزة السمعية والبصرية المتحركة والتي تعرض بواسطة األفالم المتحركة

1999.) 
 

 :التسجيالت الصوتية 1.11.1.1
 

ويعرف بأنه عملية حفظ األصوات وتخزينها بطرق مختلفة وباستخدام أجهزة متنوعة، كتسجيل أصوات 
وشريط التسجيل عبارة عن فيلم من مادة السيليولوز مطلي أحد . الطيور والحيوانات والموسيقى واالنسان

الوجه غير المطلي فيكون عادة المعا، ويكون الشريط وجهيه بمادة أكسيد الحديد أو ثاني أكسيد الكروم، أما 
 (.1999عليان والدبس، ) عادة ملفوفا على بكرة من البالستيك

 
 :جهاز التسجيل الصوتي 1.11.1.1

 
، ورأس لى محرك يعمل بالطاقة الكهربائيةتحتوي ع هامن أجهزة التسجيل الصوتية، جميع يتوافر أنواع كثيرة 

خالله، وبعض األجهزة مزودة برأس ثالث يعمل على اعادة سماع األصوات للتسجيل يمر الشريط من 
 المسجلة على شريط، وأيضا مجموعة من المفاتيح، مضخم للصوت، عداد لمعرفة طول الشريط، وميكروفون 

 (.1999عليان والدبس، )
 

 :جهاز الفيديو والصور المرئية الرقمية 1.11.1.1
 

 :وهي نوعان
وتأتي أشرطة هذا النظام على شكل كاسيت يتم التسجيل عليها باتجاه  :نظام بيتاأجهزة الفيديو كاسيت  

ويستوجب أن يكون جهاز االستقبال . واحد ولفترات زمنية تتراوح ما بين الساعة الواحدة والثالث ساعات
الثانية  سم في0وسرعة الشريط في حالتي التسجيل والمشاهدة هي . التلفزيوني المتصل بالفيديو يثالث أنظمة

 (.1999عليان والدبس، )ساعات فأكثر 2للشريط مدة 
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سم في الثانية 2.20سرعة الشريط في حالتي التسجيل والمشاهدة هي   :(V.H.S) أجهزة الفيديو نظام
. سم في الثانية1.22ساعات يسير بسرعة  0شريط الوتم تطويره فجعلت مدة . ساعات فأكثر 2للشريط مدة 

 (.1999عليان والدبس، ) ز االستقبال التلفزيوني المتصل بالفيديو يثالث أنظمةويستوجب أن يكون جها
 

 :مختبرات اللغة 2.11.1.1
 

عبارة عن غرف تدريب صغيرة لتدريب اللغات باستخدام مواد سمعية، وتكون جدران الغرف مصنوعة من 
الطالب الى البرنامج ويستطيع مواد عازلة للصوت بحيث ال يسمع الدارس زميله الذي ينطق بجواره، ويستمع 

 (.1999عليان والدبس، ) التواصل مع المعلم عن طريق القطة صوت
 

 :دور المعلم في التعليم االلكتروني 12.1.1
  

مصمم ومطور تعليمي من خالل امتالكه لمهارة تشغيل األجهزة ومهارة اختيار وتقويم الوسيلة وفق أسس هم 
علمية ومعرفة المصادر واألدوات التعليمية المناسبة، قائد ومحرك للمناقشات الصفية بحيث يقوم بنقل 

لوسائل التعليمية االلكترونية، األفكار ووجهات النظر المختلفة ويتولى قيادة المناقشة وتوجيهها باستخدام ا
موجه ومقوم تربوي بحيث يقوم بتوثيق مالحظات عن مدى تقدم المتعلمين ويقوم بدراستها وتحليلها وهو 

 .(0212، وعليان ي اشتيو ) ومقارنتها ليخرج بنتائج وتوصيات تفيد العملية التعليمية
 

 :مجاالت استخدام االنترنت في التعليم 1.1..1
 

تبة كبيرة تتوفر فيها جميع توفير أكثر من طريقة في التدريس وذلك ألن االنترنت بمثابة مكيساعد على 
االستفادة من البرامج التعليمية الموجودة على االنترنت واألفالم الوثائقية التي لها عالقة بالمنهاج،  ،الكتب

 (.0222الجبالي، ) نشراتواالطالع على اخر األبحاث العلمية والتربوية واالصدارات من المجالت وال
 
 :استخدامات البريد االلكتروني في التعليم 11.1.1

 
يستخدم كوسيط بين المعلم والطالب الرسال الرسائل لجميع الطالب واألوراق المطلوبة من المواد والواجبات 

صصين من ويستخدم كوسيلة لالتصال بالمتخ. المنزلية والرد على االستفسارات وتسليم الواجبات المنزلية
ستخدم كوسيط ويكما . كلفة وتوفير وقت وجهدمختلف دول العالم واالستفادة من خبراتهم وأبحاثهم بأقل ت

ويعد وسيلة اتصال بين الشؤون االدارية . لالتصال بين أعضاء هيئة التدريس والمدرسة أو الشؤون االدارية
وكما يمكن استخدامه كوسيلة . نات للطالببالوزارة والمعلمين بارسال التعاميم واألوراق المهمة واالعال

 (.0222الجبالي، ) الرسال اللوائح والتعاميم وما يستجد من أنظمة ألعضاء هيئة التدريس وغيرهم
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 : ووسائل األعالم التطور التكنولوجي 11.1.1
 

ظهور وسائل اإلعالم نتيجة التطور التكنولوجي والتي كان لها تأثير كبير على  ون لقد شهد القرن العشر 
حياتنا الفكرية والثقافية، وكان لها التأثير األكبر على التعليم، فالطفل في العصر الحالي ينشأ وقد أحاطته 

جالت والجرائـد ها في القـصص والمرؤ يستمع إلى الكلمة المكتوبة أو يقوسائل اإلعالم من كل ناحية، فهو 
ويستمع إلى اإلذاعة والتسجيالت الصوتية وينقـل إليـه التليفزيـون الكلمـة المسموعة والمرئية، وترتب على ذلـك 
أن يـأتي الطفـل للمدرسـة ولديـه حـصيلة لغويـة مـن األلفـاظ والمفاهيم والمعلومـات والـصور الذهنيـة تفوق كثيرا 

ضت، فأصبح الضروري أن يرتفع مـستوى المقـررات الدراسـية وأن يتطـور ما كان عند مثيله من سنوات م
وكذلك أثرت طريقة وسائل االعالم في عرضها للموضوعات على طرق التدريس فأصبح . المنهج المدرسي

  .أن تعدل المدرسة من طرق التدريس وتأخذ بوسائل التعليم الحديثة الضروري من 
 

ت كبيرة ينبغي على المدرسة مواجهتها، فال يمكن أن تظل المدرسة بمنأى بذلك خلقت وسائل األعالم تحديا
عن وسائل األعالم بل يجب أن تأخذ المدرسة الحديثة بهـذه الوسـائل فـي التعليم، وأن تخلق مجاالت للتعاون 

هج، و أن بينها وبين ما تقدمه وسائل األعالم يشكل يحقق أهداف التعليم كتقديم برامج تعمل على إثراء المن
تساهم المعاهد التربوية في إجراء البحوث العلمية حول هذه الوسائل ودراسة آثارها التعليميـة والنفـسية بغـرض 
تطـوير طرق االستفادة منها، وأيضا يجب تهيئة التالميذ في مراحل التعليم المختلفة بالخبرات التي تؤهلهم 

  .(1910، الطوبجي) على التميز
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 الدراسات السابقة 1.1
 

بعد مراجعة الباحثة للدراسات السابقة التي اهتمت بموضوع واقع توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية 
ومعيقاته بصورة عامة، عثرت الباحثة على بعض الدراسات التي تناولت موضوع استخدام الوسائل التعليمية 

الباحثة لم تعثر على دراسات تناولت موضوع هذه الدراسة  نليم االلكتروني ومعيقات استخدامها، اال أوالتع
في حدود علم الباحثة خاصة عند الحديث عن واقع توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية  -بشكل مباشر

والدراسات التي تم الحصول . ومعيقاته لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم
المراجع، والدوريات المتخصصة، والمجالت، ورسائل الماجستير قامت الباحثة بعرضها عليها عن طريق 

ابتداء من الدراسات التي لها عالقة بواقع توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية ثم ا هوفقا لتاريخ نشر 
 :االتيعلى النحو الدراسات التي لها عالقة بمعيقات توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية التي 

 
 :الدراسات العربية 1.1.1

 
ب سو الجتماعية للحات اساالدرامعلمي ام خدستاقع والى ف إرلتعهدفت اسة بدرا( 0211)يشة رخم قا
 لمتغيراتى زتعخدام الستا هذاحصائية في إاللة ذات د فروق ك ناإذا كانت هفة فيما رمعنت ورإلنتوا
الجتماعية في ت اساالدرامعلمي  نم( 129) نسة مالدراعينة  حيث تكونت ،حلةرلم، واؤهللمنس، والجا

ث، وطبق إلناا نم( 31)الذكور و نم( 31) منهم، لثانيةواربد الى وألا بدلمنطقة ار  ليملتعوابية رلتا مديريتي
 ،ستهومدر لملمعا نعامة عت ماومعل: يم هقساأ( 2) نمنت كو تحث لباأعدها استبانة العينة اعلى 

الجتماعية ت اساالدرا لمتعاض رألغنت رإلنتب واو لحاست اماداخست، اواالنترنتب سو لحاتطبيقات ا
ت سادرالاقبل معلمي  نمت نرإلنتب واو لحاسدام استخانسبة تدني لى إسة الدرانتائج رت شاوأ. تعليمهاو
خدام تطبيقات بالنسبة الست والمرحلةس للجنى زحصائية تعااللة وق ذات درفد و جدم وع، والجتماعيةا
ما بالنسبة أ. سيو ر لو لبكاالصالح و ؤهلللمى زحصائية تعااللة وق ذات درف دجو وو  واالنترنت، سوبلحاا

ذات  فروق د و جولنتائج ظهرت افأ، تعليمهاوالجتماعية ت اسادرالا لمفي تعنت رإلنتب واو لحاسخدام االست
س يو ر لو بكا نمس واكثر يو ر لو لبكاالصالح و مؤهلللث، وإلناالصالح س وللجنى زتعطفيفة حصائية االلة د
  .للمرحلةى زحصائية تعااللة ذات د فروق د جو دم و عوط، فق
 
لطنة بسم لعاا يملتعلارس امدجهها باو لتي تت اباصعولوايثة حدلالتعليمية ت التقنيام اخداستاقع الو سة درافي و

م لعاا يملتعلامة دفي خت لتقنياظيف او قع توا للتعرف على هدفت دق، و(0211) الكنديبها م قان ُعما
فعالية  لزيادةت حارمقتديم قتوكذلك  ،تلتقنياا هذهظيف و ت تعوق لتي ت اباصعولحديد اتو ،نعمالطنة بس
حل ارلمامعلمي  نمعلما م( 21) نسة مالدراعينة نت و تك. نعمالطنة بس ملعاا ملتعليامة خدفي ت لتقنياا
ث لباحخدم استا. الحكوميةألساسي ا ملتعليطالب مدارس ا نمطالبا ( 22)لى إضافة ، إلمختلفةالتعليمية ا
مية لحكومدارس ايثة بالدلحت التقنياخدام استاقع ل واحو تا رحو تملطالب منها ل نثنتيت استباناا( 0)
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يثة في حدلت التقنياام اخدستاقع ل واحو يضا أتا حورتم، ونللمعلمي خرتانألن االستبانتااما ، أصعوباتهاو 
 يهمدلوأن لتعليمية اسائل لولأهمية كبيرة  يولون  نلمعلميأن الى إسة درالت اخلصو. باتهاصعوارس و مدلا هذه
رت شاأبينما . لتعليميةالعملية امة خدلت لتقنياظيف اتو تشجع دارس لمات ، وأن إداراهميةألكبير بهذه اعي و

 نلتعليمية مت التقنيادام استخافي  نلمعلمياجه اتو لتي ت اباولصعا نمديد لعاهناك أن لى إسة درالا هذه
سائل لواصيانة عدم  ،لتعليميةاد امو لا ريج وتطونتاإعلى  نيبية للمعلميدرلتدورات الا توافرعدم  :أهمها

قبل  نلتعليمية ماد او لمواسائل لول امني الستعماجدول ز رفوتعدم  ،سةدرلماخل دة داموجو لالتعليمية ا
 .سةرمدلاخل دة داو جولمالتعليمية اد او لمواسائل ولافة رمعدم عو ،ادو لمامعلمي 

 
 نلمعلمياقبل  نم نترنتإلخدام استاقع والى إ للتعرف، هدفت (0212)ماضنة رلخطيب والاسة درافي 

معلما ( 123)لت شميث ح. خدامالستند اع تواجههملتي ت اباولصعواسية مدرلشطة األنافي والطلبة 
ما مجتمع أ. ثناإسة مدر( 01)ذكور، وسة مدر( 02)منها ، يةنوسة ثامدر( 33)على  نعيموزمعلمة و

نطقة لم ليملتعوابية رلتاية ريمدبي في دألوالعلمي ي او لثانول األصف الطلبة اشمل على جميع قد فالطلبة 
 ضمية تنوسة ثامدر( 33)على  نعيزمو طالبة ( 0201)طالبا و( 0123)عددهم لبالغ والتعليمية إربد ا

ت لبيانااجمع يث تم ي حلتحليلاصفي لوالمنهج ن الباحثاخدم استا. ثشعبة لإلنا( 22)كور ولذشعبة ل( 20)
أن سة وقد أظهرت الدرا. لطلبةلثانية لت والمعلماوا نلى للمعلميوألا نستبانتيل اخال نسة مالدرا هذهفي 

لمتمثلة في الفنية ت المعيقاافي لت تمثنت رلإلنت مهمخداستء اثناأفي  نلمعلميا تواجهلتي ت المعيقاا برزأ
ى رألخحصص ابالات رلمختبل انشغاكاية دارإلت المعيقاوا، لتحتيةالبنية ى اتو ني مسوتدلشبكة ا بطء

ما أ. سةدرلمرج اخاخدام الستكلفة المتمثلة في الشخصية ت المعيقا، وانسية بالمتعلميالدرامج ارلبواكتظاظ ا
خدام ستا ونح نلمعلميا لدىتفعة رفعية مد داو جولنتائج قد أظهرت افخدام الستا وفعية نحلدابا قفيما يتعل

 .جياولولتكنا هذه
 

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة واقع استخدام المستحدثات التكنولوجية في مختبرات ، (0212)دراسة الزهراني 
العلوم بالمرحلة الثانوية من وجهة نظر مشرفات ومعلمات العلوم بمكة، وقد استخدمت الباحثة المنهج 

. معلمة (103)مشرفة و (00)تكونت من  قدسة أما بالنسبة لعينة الدراسة فالوصفي كمنهج بحث لهذه الدرا
واستخدمت الباحثة استبانه شبه مغلقة كأداة للدراسة ومن النتائج التي توصلت إليها الباحثة انه ال توجد 
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابة مشرفات ومعلمات العلوم في المرحلة الثانوية بمكة 

 –التخصص الوظيفي  –نوع المؤهل العلمي  –المؤهل العلمي )غيرات المكرمة على أداة الدراسة تعزى لمت
 .(الخبرة

 
ت ياضيارلتدريس افي ة رلمعاصت التقنيااقع والى إ التعرف، هدفت (0221)بياني الذ اهارجأسة درافي و

ت باولصعوكذلك امها خداستاجة ودرينبع فظة بمحات ياضيارلامعلمي نظر جهة و نمسطة و لمتا بالمرحلة
ى زتع نلمعلميت اجاباإ نحصائية بيإاللة ذات د فروق  هناكإذا كانت فيما ، ومهاخداستل دون احو ت لتيا
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جميع  نسة مالدرامجتمع ن و تكحيث . ةرلخبات انو سوعدد يبية تدرلوالدورات العلمي امؤهل لات ارلمتغي
حث لباخدم استوامعلمة ومعلما ( 22)وكان عددهم ينبع فظة بمحاسطة و لمتا بالمرحلةت ياضيارلامعلمي 

ة رلمعاصت التقنياخدام استوا توافرجة أن درلى إسة الدرانتائج أظهرت  قدو . تلبيانااالستبانة لجمع افيها 
ن و لمعلماها اري مرتفعةجة ت بدرباوصعك هناوأن  ،جداجة منخفضة سطة كانت ذات درو لمتمدارس الافي 

حصائية في إاللة وق ذات درفد و جدم وعلى إضافة إ ،جيةولولتكنجدات اللمست مهمادستخل دون احو ت
ل و لحصأو لتعليمي ا مؤهللع او نف الختالى زتع( 2.23)الداللة ى و مستند سة عرالدامجتمع ت ستجاباا
 .مةلخدات او سنف عدد الختالأو يبية دورات تدرعلى  ملمعلا
 
في قاته معوو آللي سب الحاخدام استاقع والى ف إرلتع، هدفت ا(0222) رخضأبها مت سة قادرافي و

 قلتحقي، ونلمعلميوا نفيرلمشنظر اجهة و نمض يارلاينة مدئية ببتداالا للمرحلةألمل ا وبرامجهد معاهج منا
لت شم، وقد نللمعلميى رألخ، وانفيرللمشا مإحداه نستبانتيا نمنت كو تأداة لباحثة مت اسة صمهدف الدرا

( 00)عددهم لبالغ ، واألملاج ماربهد وعلى معاالمشرفين والمشرفات  نمجتمعها ماد رفأسة جميع الدرا
( 320)عددهم لبالغ ض، وايارئية بالبتداالاألمل امج اربو هدمعات معلماومعلمي  نم، وفةرمشوفا رمش

وكانت أكثر . آلليسب الحاام اخدستا نمحد تت قامعود جو و  نسة عت الدرار سفأ قدو . معلمةومعلمًا 
خدام ستاعلى لم لمعوتدريب ا هيلضعف تأ، لماليةت المخصصااقلة : همنظر جهة و نمت أهمية قامعولا
د جو عدم و لنتائج ، كما أظهرت امجالدنامج رببأو آللي ا لمعهدباسب لحاة ازجهأ رفتوقلة ، آلليسب الحاا
، لتعليميا ؤهللمنس، الجات ارلمتغيف اختالالى ى إزتعت قامعولر احو بم قحصائيًا فيما يتعلإلة وق دار ف
م لتعلياج همنا نحصائيًا بيإلة وق دارفجد و نه ال تأ كما، لبيئةات، اررلمق، اجهلمناا صص،لتخة، ارلخبا
 هذهء و في ضو. تلمعلماوا نلمعلمينظر اجهة ب وآللي حسسب الحادام استخاقع وافي ص لخام والعاا
سب لحاخدام اتسافاعلية دة ياوزألمل ا وبرامج هدآللي بمعاب الحاسة از جهأ رفيتولباحثة بأوصت النتائج ا
يضًا ، وألتعليميةاج هلمناالجميع وئية تداالباحلة رلماألمل في امج اربهد وفي معا عليميةسيلة توآللي ا
لعمل على ا ارخيوأ المناهج،تدريس آللي في سب الحاام اخدستا نم تحدلتي ت اقاولمعالة إزالعمل على ا

 .مدارسلهذه التقنية في ا نفيرلمشوا نلمعلميامية أ ومح
 
ن لبيادارس افي م لكترونيالالم لتعابة رتج يمو لى تقهدفت إلتي ا (0222) الكريم دلعباسة درافي و
وشملت العينة جميع طالبات ومعلمات الفصول . يةولثانطة واسولمتا نحلتيرللمدة بجت جية للبناذو لنما

طالبة يدرسن بطريقة  (120)معلمة و  (01) نااللكترونية في مدارس البيان النموذجية للبنات والبالغ عدده
أوال : طبقت األدوات التالية في عملية جمع البياناتو . اإللكتروني في المرحلتين المتوسطة و الثانويةالتعلم 

طريقة التعلم لمعرفة مدى استعداد المعلمات وتأهيلهن للتدريس ب هماأحدا ، اثنتان هاوعدد ،اإلستبانة
حول إيجابيات و سلبيات التعلم اإللكتروني، واألخرى للتعرف على آراء الطالبات حول  ئهناإللكتروني، وآرا

بطاقة مالحظة عن طريق حضور الباحثة لعدد من الفصول وثانيا  .ايجابيات وسلبيات التعلم اإللكتروني
 .التي تطبق بھا تجربة التعلم اإللكتروني
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نسبيا لصالح يطة بسوق ر فد و جووني وراللكتتعلم الا نمت لبادة الطاستفامدى اسة الدرانتائج كانت أهم 
في  نميالتهزبو نني بأنفسهور اللكتا ملتعلافي ت لباالطانة تحصيل رمقا عند، وذلك االلكترونيةيقة طرلا
ل و ني في جميع فصوراللكتا ملتعليا لتطبيقتعداد السواغبة رلت المعلمالدى انه وأ. يةيدلتقلل او لفصا
ت حول لبات والطالمعلماراء اما بالنسبة ألأ. يةيدلتقلايقة طربالدريس لتالى دة إو لعا في نغبرال ي، وسةمدرلا
دة قدرة يازفي هم ني تساوراللكتا لملتعا طريقةأن لنتائج ت ابيند ني فقوراللكتا ملتعلت اسلبيات ويجابياا
سية مدرلب الكتالحمل ت لمعلماالى تقليل حاجة دي إؤ نها تت، كما ألبالطالت ماولمعلل ايصاإلمعلمة على ا

 نظرجهة ن وني موراللكتلم التعا طريقةت سلبيان م، وسيةل الدراو لفصا نضيحية مابيتولح ار لشاسائل وو
 نملت قلالدروس، وعلى وعدم تركيزهن آللي ب الحاسز ابجهات لبال الطانشغاالى أدت إنها ت ألمعلماا
أدت نها ، كما ألمعلمةاقبل  نمجهد كبير ى لإيقة الطره ج هذحتياوالبة والطالمعلمة ا نبي رلمباشاصل او لتا
لفنية عطال األا تكرارلى إباإلضافة ت، لمعلمات والباالطا نبيت إلجاباواألسئلة ت اقاعدم تنظيم أولى إ

أن سة الدراعنها كشفت لتي النتائج أهم ا نمد كان فقت لباخص أراء الطاما فيما يأ. نيةورإللكتة ازلألجه
 ،فةرلمعكتساب اال نحماسه نم تزيداد و و للمت لباب الطاستيعادة ايازفي  مهني تساوراللكتا ملتعلا طريقة

لتقنية في بيئة امج دعلى عد تسايت ولبواسة مدرلا نسية مابيمدرلب الكتل الحم نلى تقليل حاجتهدي إؤتو
 ديؤ توسة مدرلافي  نمهانتظا نم تزيدت، لباالطا نية بيدرلفوق ارلفاعي ارت هذه الطريقةلم، كما أن لتعا
 . تلمعلماا نبيو نلتفاعل بينهدة ايازلى دي إؤ ت، ونلهرهن و مء ألياأومتابعة دة يازلى إ
 
معلمي خدام ستوافة رمعول مدى قيقة حدحصائية ت إبيانا رفيولى تهدفت إسة درا( 0222) قلى الهدرجأ
 (103)م، وتكونت عينة الدراسة من و لعلدة اماتدريس آللي في ب اللحاسويت لكالة لوم بدولعت امعلماو

 نمث بدولة الكويت، واستخدم الباحث االستبانة كأداة قياس، وكان لثالليم التعاحل معلمة علوم بمراو معلم 
ت معلماوقبل معلمي  نمًا مخداستاآللي ب الحاسامج ار بالدراسة أن أكثر ليها لت إصولتي تالنتائج أهم ا

مج اربكانت مًا داستخاقلها أن أ نفي حيوص، لنصاالجة مج معاربوم، وسرلامج اري بوم هلعلا
وأنه ال توجد فروق بين معلمي . التعليمية من نوع النمذجة و المحاكاةمج والبرا نيةور إللكتت اعاوسولما

مقررات / دراستهم مقرر، ومعلمات العلوم بدولة الكويت فيما يتعلق باستخدامهم للحاسوب بشكل عام
وأظهرت النتائج وجود فروق بين معلمي ومعلمات . يذهم للحاسوب في دروس العلوماستخدام تالم، و حاسوبية

 .العلوم فيما بتعلق باستخدامهم للحاسوب في دروس العلوم وذلك لصالح المعلمين
 
مختلفة في مناطق في  نعيزو معلمة مم ومعل( 102)ت اهتجال او ح( 1999)خ و لفنتوا السلطانسة درافي و
نتائجها نت بيليم، باستخدام االستبانة كأداة قياس، لتعافي نت رإلنتخدام استا وية نحدو لسعابية رلعالمملكة ا

للغة ا زحاجالصف بسبب في نت رالنتخدام استافي ت باوصعن و جهاو لعينة ياد ارفأ نم( 22)%أن 
دة جدي طرقيب وسالم ألى تعلإلحاجة لم والمعء اعباأ نمد يزيف و سن ذلك بأر و لشعواماتية ولمعلاألمية وا
 .لسلبيةر اآلثاا نلنفسية ما زجاو لحوا
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ل من استخدام الوسائل هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المعيقات التي تقل، (2002)دراسة عوده 
ر معلمي الرياضيات للمرحلة األساسية في المدارس الحكومية التابعة لمحافظة ـة نظـالتعليمية من وجه

من مجتمع الدراسة يدرسون منهاج %( 10)معلما ومعلمة وبنسبة ( 293)الدراسة من تكونت عينة  .نابلس
الرياضيات لطلبة المرحلة األساسية في المدارس الحكومية التابعة لمحافظة نابلس في الفصل الدراسي الثاني 

، وكشفت ةستخدام أداة واحدة تمثلت باستبانواقتصرت الدراسة على ا(. 0222/0221)من العام الدراسي 
رة دي نـالتعليمية هل من استخدام الوسائل أهمية والتي تقل كثرالمعيقات األ :الدراسة عن النتائج اآلتية

في  كبيرالتعليمية ونقص ل وندرة اختصاصي الوسائ، صفية بالشاشات الالزمة للعرضـرف الـز الغـتجهي
يلة ـسكوصور ـمن استخدام السبورة وبعض الر كثاواإل، التعليميةل ستخدم لعرض الوسائـالقاعات التي ت

في تصميم المنهاج ووصف الوسيلة معلم الرياضيات وندرة إشراك ، اج الرياضياتـي منهـة فـتعليمي
عليمية من وجهة نظر معلمي وال توجد فروق ذات داللة احصائية في معيقات استخدام الوسائل الت .التعليمية

وتوجد فروق  .من متغير الجنس والتخصص لكلتعزى  للمرحلة األساسية في محافظة نابلس الرياضيات
للمرحلة  ي الرياضياتـر معلمـة نظـوجه منالتعليمية ل استخدام الوسائذات داللة احصائية في معيقات 

صالح المعلمين من حملة ـن الفارق لاكو العلميل تعزى لمتغير المؤه األساسية في محافظة نابلس
ر ـة نظـوجه منالتعليمية ل استخدام الوسائوتوجد فروق ذات داللة احصائية في معيقات  .البكالوريوس

تعزى لمتغير الخبرة وكان الفارق لصالح المعلمين  للمرحلة األساسية في محافظة نابلس ي الرياضياتـمعلم
ل ذات داللة إحصائية في معيقات استخدام الوسائد فروق وتوج. سنوات 12أصحاب الخبرة أكثر من 

ي الرياضيات للمرحلة األساسية في محافظة نابلس تعزى لمتغير المرحلة ـر معلمـة نظـالتعليمية من وجه
 (.0-1) طالب المرحلة األساسية الدنيا ارق لصالح المعلمين الذين يدرسونـالف وكانة ـالتعليمي

 
 مدرسيجه او لتي تالتعليمية اسائل ولااستخدام ت معيقال و سة حدرا( 1991)ن حسا وبى أرجأ وكذلك

سة رالداعينة يث تكونت ح، سطينلخليل بفلا محافظةفي ت الجتماعيام والو لعا ممية في تعليولحكارس المدا
ة ألساسيا نحلتيرللمت الجتماعيام واو لعلج امنها يسر تدبن و مويق( 02)%معلمة بنسبة ومعلما ( 121) نم
، اقتصرت الدراسة على استخدام أداة قياس واحدة لخليلفظة التابعة لمحاا الحكوميةارس دلماية في ولثانوا

سائل ولاد واو لمافي قص ند و جوي كثر أهمية هألت المعيقاأن اسة الدرانتائج أظهرت قد و  ةتمثلت باستبان
كما أظهرت  وجود تجهيزات مناسبة،بسبب الغالء أو عدم لم، لمعابها  نلتي يستعيالتعليمية ة ازألجهوا
والمعلمات لصالح  نلمعلميا نبيت لمعيقاا ريدجة تقدرحصائية في إاللة وق ذات در فد و جولنتائج ا

ب صحاأ نلمعلميا نبيت لمعيقاا ريدجة تقدرحصائية في إاللة وق ذات در فد و جو أظهرتالمعلمين، و 
 أظهرتوأيضا  ة،رألخيالصالح ات و سن( 12) نمة أكثر رلخبب اصحاأ نلمعلميات، واو سن( 12-3)ة رلخبا
لبعد المعلم لصالح معلمي العلوم أكثر منها عند  تلمعيقاا ريدجة تقدرحصائية في إاللة وق ذات در فد و جو

 ؤهللما رلمتغيى زتعت لمعيقاا تقديرحصائية في إاللة وق ذات در فجد و تلم  نحي معلمي االجتماعيات،
 .والمرحلة الدراسية لعلميا
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ل ائـمن استخدام الوسل المعيقات التي تقل التعرف على هدفت هذه الدراسة إلى، (1996)  دراسة عصيدة
ل في منطقة شما كوميةاج االجتماعيات للمرحلة األساسية في المدارس الحـدريس منهـي تـة فـالتعليمي

، المعلم: خمس معيقات هيوقد تم تحديد ، ن وجهة نظر معلمي هذه المرحلةـم فلسطين/ ةـالضفة الغربي
وقد تكون مجتمع الدراسة من كافة  .التسهيالت المدرسيةو ،اإلدارة المدرسية ،المدرسي الكتاب ،الطالب

، حيث بلغ عددهم (نابلس، جنين، قلقيلية، طولكرم)مدرسي االجتماعيات في منطقة شمال الضفة الغربية 
تم اختيارهم بصورة  معلما ومعلمة( 122)سة فقد اشتملت على أما عينة الدرا .معلما ومعلمة( 210)

( 122)على عينة الدراسة وكان عدد العينة  اقتصرت أداة البحث على استبانة واحدة تم توزيعها .عشوائية
بين معلمي  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية: وقد توصلت الدراسة الى النتائج االتية .معلما ومعلمة

 التعليمية في تدريس منهاج االجتماعياتل ن استخدام الوسائـمـل التي تقل المعيقاتل ية حوالمرحلة األساس
أظهرت النتائج وجود و .اختالف الجنسو، مكان المدرسة، نوات الخبرةـس، يـالعلمل تعود الختالف المؤه

ل لوسائمن استخدام ال المعيقات التي تقلل فروق ذات داللة إحصائية بين معلمي المرحلة األساسية حو
ولم يجد الباحث فروقا ذات داللة  .االجتماعيات تعود الختالف التخصص التعليمية في تدريس منهاج

الجنس ، الخبرة والجنس ،نس والتخصصـالج، يـالعلمـل نس والمؤهـالجل تعود ألثر تفاع احصائية
وجود وتبين . الخبرة أو التخصص والمكان ،بين التخصصل لم يجد الباحث فروقا تعود للتفاعو .والمكان

حيث أظهرت أن  فروق ذات داللة بين التسهيالت واإلدارة المدرسية والفروق بين التسهيالت والطالب
ا الكتاب المدرسي ثم الطالب ـيليه ،ةـالتعليميل ائـالستخدام الوسكمعيق مكانة أولى ل التسهيالت المادية تحت

في  وفي ضوء النتائج السابقة اوصى الباحث بإجراء دراسات أخرى  .ثم المعلم وأخيرا اإلدارة المدرسية
كما أوصى بطرح مساق خاص لطلبة الكليات والجامعات وذلك حول  منطقة وسط وجنوب الضفة الغربية،

في استخدام الوسائل التعليمية  وأوصى ايضا بإيجاد برامج ودورات تأهيل استخدام الوسائل التعليمية،
 .الخدمةللمعلمين أثناء 

 
ل والمعلمات للوسائ إلى معرفة الصعوبات التي تقف أمام استخدام المعلمين (1994)فت دراسة شقير هد

حيث طبق الباحث دراسته ، لة الغوث باألردنكاة في مدارس المرحلتين االبتدائية واإلعدادية لوـالتعليمي
واستخدم ، ومعلمة لإلعداديمعلم ( 22)معلما ومعلمة لالبتدائي و( 111)على عينة عشوائية بلغت 

إلى عدة نتائج منها وجود ل ذا الخصوص استبانه خاصة للتعرف على الصعوبات وقد توصـث بهـالباح
ونصاب المعلم من ساعات ، ازدحام الصفوفل مثل ات تؤثر على استخدام المعلم للوسائـعدة معيق

 .التعليميةل لعرض الوسائدم وجود فننين متخصصين وعدم مالئمة المبنى المدرسي ـدريس وعـالت
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 :الدراسات األجنبية 1.1.1 
 
  حلةرلمامعلمي ظيف و تمدى لى ف إرلتعهدفت ا (Kennedy, 2002) كنيديبها م سة قادرافي و
م لقياتم ايث ححدة، لمتا المملكةفي ي ر فنتنطقة كويسية في مدرلتالعملية اجية في كنولولتا كفاياتئية للاتدإلبا
رة كل يازعلى د إلعتماا متو. ئيةتداإلباحلة رلملم امععند ا هرفاو تجب جية يولوية تكنكفا( 03)حديد بت
جية ولولتكنت الكفاياصد اربم لقياوامعلمة ومعلما ( 90)عددهم لبالغ واسة الدراعينة اد رفأ نم معلمةلم مع
 نمت لكفاياتلك الظيفا و تأكثر  نلمعلميأن الى إسة لت الدراصوت، ولصفيةافة رلغافي ها نظفو و لتي يا
ت للكفاياات أكثر توظيفا و سن( 0-1)ة رلخبذوي ا نلمعلميأن النتائج ، كما دلت احصائيةإاللة ت وبدلمعلماا
 .اتو سن( 2 نمأكثر )ات أو و سن( 2-0)ات رلخبذوي ا نلمعلميا نجية مولولتكنا
 

هدفت إلى معرفة تصورات المعلمين حول دراسة  Dakich, et al, 2008)) وآخرون اكش أجرت دكما 
وطبقت ، لمدارس االبتدائيةاوالمحفزات لممارسات فعالة لتكنولوجيا المعلومات واالتصال في ، العوائق

نتائجها أن من أهم العوائق التي أظهرت ، معلمًا في المدارس االبتدائية باستراليا( 232)استبانة على 
واجهت المعلمين في تطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تلك المدارس تمثلت في عدم توافر 

وعدم توافر الوقت ، والتقني، ونقص الدعم الفني، أو البنية التحتية المناسبة ألجهزة الحاسوب، المكان
 .الدراسية الكافي لالستخدام األمثل للتكنولوجيا داخل الفصول
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 :الدراسات السابقةتعقيب على  1.1.1
 

من خالل اطالع الباحثة على الدراسات واألبحاث السابقة التي تناولت موضوع الدراسة والمتعلق بواقع 
 توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية ومعيقاته لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا تبين للباحثة

 :ما يلي
 

تعد الدراسة الحالية من الدراسات النادرة التي جمعت بين توظيف الوسائل التعليمية والتعليم االلكتروني 
ومعيقاته، ويتمثل ذلك في توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية ومعيقاته، حيث أنه على حد علم الباحثة 

 .بتلك المتغيرات في دراسة واحدةال يوجد دراسات على المستويين العربي واألجنبي اهتمت 
 

، (0212)رمضانة الخطيب و ال، (0211)كندي ال، (0211)تتفق الدراسة الحالية مع دراسة خريشة 
، شقير (0222)، الهدلق (0222)، العبد الكريم (0222)، أخضر (0221)اني ي، الذب(0212)الزهراني 

داكش  ،(1992)، عصيدة (1991)سان ، أبو ح(م1999)، السلطان والفنتوخ (0220)، عودة (1990)
في استخدامها االستبانة أداة رئيسة لهـا، بينما تختلف عن دراسة  ،(Dakich, et.al, 2008) واخرون 
كما وتتفق جميع هذه . التي استخدمت بطاقة المالحظة أداة رئيسية لها( Kennedy, 2002)كنيدي 

 .الوصفيالدراسات مع الدراسة الحالية في اعتمادها المنهج 
 

، (1990)، شقير (0222)، الهدلق (0221)اني ي، الذب(0211)واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة خريشة 
 ، داكش واخرون (1992)، عصيدة (1991)، أبو حسان (1999)، السلطان والفنتوخ (0220)عودة 

(Dakich, et.al, 2008)،  وكنيدي(Kennedy, 2002)  في المعلمين، في عينـة الدراسـة التي تمثلت
التي طبقت ( 0222)، العبد الكريم (0212)رمضانة الخطيب و ال، (0211)كندي الواختلفت مع دراسة 

، حيث طبقت على (0222)، وأخضر (0212)على معلمين وطلبة، واختلفت أيضا مع دراسة الزهراني 
  .معلمين ومشرفين تربويين

 
أقرب دراسات للدراسة الحالية مـن حيث موضوعها ( 0221)اني يبالذ، ودراسة (0211)تعد دراسة الكندي 

والعينة واألداة، مع اختالف حدودها المكانية، حيث طبقـت الدراسة الحالية على المرحلة األساسية العليا في 
 .محافظة بيت لحم
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 الفصل الثالث
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الدراسة وإجراءاتهاطريقة 

 
يتناول هذا الفصل وصفًا مفصاًل للطريقة واإلجراءات التي قامت بها الباحثة لتنفيذ هذه الدراسة، وشمل 
وصف منهجية الدراسة، ومجتمعها وطريقة اختيار عينتها وأدواتها وطرق التحقق من صدق وثبات تلك 

 .لمعالجات اإلحصائية المستخدمةاألدوات، باالضافة الى إجراءات الدراسة، ومتغيراتها وا
 

 منهج الدراسة  1.1
 

 .استخدمت الباحثة المنهج الوصفي نظرا لمالئمته لهذه الدراسة
 

 الدراسة مجتمع 1.1
 

تكّون مجتمع الدراسة من جميع معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم خالل 
( 122)معلما ومعلمة موزعين على  013والبالغ عددهم  0212/0212الفصل الدراسي الثاني من العام 

 :(1.2) كما يتبين في الجدول. مدرسة في محافظة بيت لحم
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 توزيع مجتمع الدراسة :(1.1)جدول ال
 

النسبة المئوية  المجموع االناث الذكور نوع المدرسة
1..% 

 21.9 023 102 13 حكومية

 01 12 30 02 خاصة

 
 الدراسةعينة  1.1

 
معلما و معلمة من  132وتكونت عينة الدراسة من . وتم اختيار أفراد عينة الدراسة بالطريقة العشوائية 

 :(0.2) كما يتبين في الجدول ،%30، وكانت نسبة العينة مدارس محافظة بيت لحم
 
 توزيع عينة الدراسة :(1.1)جدول ال
 

النسبة المئوية  العدد المتغيرات المستقلة
1..% 

 

 الجنس
 21.2 31 ذكر
 21.2 90 أنثى

 
 المؤهل العلمي

 2.2 11 دبلوم
 22 114 بكالوريس
 12.2 25 ماجستير

  

 َنوع المدرسة

 32.2 12 حكومية
 00.2 20 خاصة

 
 سنوات الخبرة

 00.2 22 3أقل من 
 02.2 02 12-3من 

 01.2 22 12أكثر من 
 122 .11 المجموع
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 الدراسة اةأد 1.1
 

 :استخدمت الباحثة االستبانة كأداة لجمع البيانات، وتكونت من محورين رئيسيين
 
لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا االلكترونية لقياس واقع توظيف الوسائل التعليمية  .1

 .فقرة، باستخدام مقياس ليكرت الخماسي 22وتكون هذا المحور من   ،في محافظة بيت لحم
لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا  االلكترونيةلقياس معيقات توظيف الوسائل التعليمية  .0

 .فقرة، باستخدام مقياس ليكرت الخماسي 22وتكون هذا المحور من   ،في محافظة بيت لحم
 

 :صدق األداة 1.1.1
 

بعرض االستبانة على مجموعة من المحكمين من ذوي  صدق أداة الدراسة وذلك بالتأكد منقامت الباحثة 
حيث  نمانة الستبافي ئهم ار على آف واالختصاص العطاء المالحظات و التعديالت الالزمة، وللتعر  الخبرة
واقع لتي تصف رات اية للعباوللغالصياغة اة ـق، ومدى دلقياسهوضعت ما س تها في قياراقة عبادمدى 

لكترونية ومعيقاته لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظة توظيف الوسائل التعليمية اال
أبدى ، وباألهداف العامة الموضوعة لهانة أجمع المحكمون على ارتباط محتوى اإلستبابيت لحم، ولقد 

كثر ا وتنظيمها حتى تكون أالمحكمون المختصون مالحظات على بعض العبارات بغرض إعادة صياغته
وحذف وتعديل بعض ضافة حيث تم إوتم األخذ بها الخراج االستبانة بالصورة النهائية،  .ودقةوضوحا 

 (.2ملحق ) رات بناء على توجيهاتهملعباا
 

 :األداة ثبات 1.1.1
 

ثم قامت الباحثة بعمل ثبات لألداة وذلك بتطبيقها على عينة استطالعية من مجتمع الدراسة ومن خارج 
، من خالل احتساب معامل الثبات كرونباخ معلمةلما ومع( 12)قوامها عينة الدراسة األصلية، 

 )2.92)الوسائل التعليمية االلكترونية  لثبات لواقع توظيفاـل غ معامـوبل(.  (Cronbach Alphaألفا
مما يشير الى أن األداة تتمتع بدرجة عالية من ، (2.92)الوسائل التعليمية االلكترونية  ولمعيقات توظيف

 .ت تصلح الجراء الدراسةثباال
 
 
 
 
 



47 

 الدراسةتطبيق  اجراءات 1.1
 

 :قامت الباحثة باتباع االجراءات االتية من أجل تنفيذ الدراسة
  
 .االطالع على البحوث والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة ومجالها. 1
العلوم التربوية في جامعة الحصول على كتاب تسهيل مهمة من رئيس برنامج الماجستير في كلية . 0

 (.0ملحق ) القدس أبو ديس، موجه الى مديرية التربية والتعليم في بيت لحم
تمت زيارة مكتب التربية والتعليم في محافظة بيت لحم والحصول على أسماء جميع المدارس الخاصة . 2

العاملين في هذه المدارس  والحكومية في محافظة بيت لحم وأعداد معلمي العلوم للمرحلة األساسية العليا
 0212/0212للعام الدراسي 

 .من مدارس مجتمع الدراسة بطريقة عشوائيةالجراء هذه الدراسة تم اختيار مدارس عينة الدراسة . 0
 تم توزيع االستبانات على أفراد عينة البحث مرفقا بكتاب موافقة من مدير مكتب التربية والتعليم بيت لحم. 3
 (.3ملحق )
جمع االستبانات من أفراد العينة خالل شهر أيار حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام تم . 2

0212/0212. 
 .استبانة 132بلغ عدد االستبانات  .2
 .SPSS اإلحصائية للعلوم االجتماعيةحزمة البرامج تم ادخال البيانات وتحليلها احصائيا باستخدام . 1
 .ووضع التوصيات بناء على نتائج الدراسةتم تفسير النتائج ومناقشتها . 9
 

 متغيرات الدراسة 1.1
 

 :(Independent Variables) المتغيرات المستقلة 1.1.1
 

 :آلتيكا خصائص المستجيبينعلى ل وتشتم
 
 أنثى ) ( ذكر                 :            ) ( الجنس. 1
 ماجستير) ( بكالوريوس            ) (             دبلوم    :     ) (  المؤهل العلمي. 0
 خاصة) ( حكومية              :      ) ( نوع المدرسة.  2
 سنوات 12أكثر من ) ( سنوات      12-3من ) ( سنوات    3أقل من :  ) ( عدد سنوات الخبرة 4.
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 :(Dependent Variables) المتغيرات التابعة 1.1.1
 
 :لتشمو
 
التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت واقع توظيف الوسائل  -

 .لحم
معيقات توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظة  -

 .بيت لحم
 

 الُمعالجة اإلحصائية 1.1
 

معامل الثبات وذلك اليجاد  SPSS اإلحصائية للعلوم االجتماعيةحزمة البرامج باستخدام قامت الباحثة 
وتحليل  ،(Independent T-test)للعينات المستقلة  (ت)اختبار و ، (Cronbach-Alpha)كرونباخ ألفا 

 :واستخدمت الباحثة مفتاح التصحيح االتي ، (One way ANOVA)الَتباُين اأُلحادي 
   

 مرتفعةدرجة  درجة متوسطة درجة منخفضة
                  _   

  2.33≥ X 
 

                   _           
2.33 <  X ≤ 3.66 

 

         _ 
3.66 < X 
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 الفصل الرابع
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نتائج الدراسة

 
 .يتضمن هذا الفصل عرضا كامال ومفصال نتائج الدراسة، وذلك لالجابة عن تساؤالت الدراسة

 
 نتائج الدراسة 1.1

 
 :نتائج السؤال األول 1.1.1

 
واقع توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية المتوسط الحسابي لما 

 العليا في محافظة بيت لحم؟ 
 

قامت الباحثة بايجاد المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري، حيث بلغ المتوسط الحسابي  عليهلالجابة 
 .2.21وكان بدرجة متوسطة واالنحراف المعياري  2.23

 
لمحور واقع توظيف الوسائل التعليمية اإللكترونية لدى معلمي العلوم في  (1.0)ِحظ في الجدول كما ُنال

والتي ( 10)المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم أن أعلى متوسطات حسابية كانت للفقرة رقم 
واإلنحراف  2.9حيث بلغ المتوسط الحسابي  ،"تمن اإلنترن أقوم بتحميل بعض المواد التعليمية" تنص 

أبحث في اإلنترنت عن الكتب والدوريات " والتي تنص على ( 02)، تالها الفقرة رقم 2.93المعياري 
. 2.93و اإلنحراف المعياري  2.12حيث بلغ المتوسط الحسابي " اإللكترونية المتوفرة في مادة تخصصي

أطلب من الطلبة تسليم الواجبات " ى والتي تنص عل( 0)في حين كانت أقل المتوسطات الحسابية للفقرة رقم 
والتي تنص ( 1)، تالها الفقرة رقم 1.22واإلنحراف المعياري  0.29حيث بلغ المتوسط الحسابي " الكترونيا
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حيث بلغ  "أتواصل مع الطلبة عبر مواقع التواصل االجتماعي، لمناقشة القضايا التي تتعلق بالتدريس" على 
 .1.00اف المعياري و اإلنحر  0.31ي المتوسط الحساب

 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع توظيف الوسائل التعليمية اإللكترونية  :(1.1)جدول ال

 ساسية العليا في محافظة بيت لحملدى معلمي العلوم في المرحلة األ
 

 البند المتوسط الحسابي االنحراف المعياري 

 

الترتيب 
 التنازلي

  

 1 .بتحميل بعض المواد التعليمية من اإلنترنت أقوم 2.9 2.93

أبحث في اإلنترنت عن الكتب والدوريات اإللكترونية المتوفرة في  2.12   2.93
 .مادة تخصصي

0 

أشجع الطلبة للحصول على المعلومات من مصادر إلكترونية  2.13 2.93
 .متعددة

2 

 0 .الدرس أختار الوسيلة اإللكترونية المالئمة لمحتوى  2.22 2.13

أستخدم الوسائل التعليمية اإللكترونية لتحقيق األهداف التعليمية  2.22 2.92
 .للدرس

3 

 2 .أقدم تغذية راجعة بعد عرض الوسيلة التعليمية اإللكترونية 2.22 2.92

2.92 

 

أحفز الطلبة على التعلم الذاتي باالستعانة بالوسائل التعليمية  2.22
 .اإللكترونية

2 

 1 .أحمل برامج وتطبيقات مختلفة لتساعدني في العملية التعليمية 2.20 2.91

 9 .أهيء المناخ المناسب الستخدام الوسائل التعليمية اإللكترونية 2.2 2.92

 12 .أستخدم برامج الفيديو إلثراء المحتوى التعليمي 2.39 1.21

المواقع أحصل على البحوث المنشورة في مجال التدريس عبر  2.32 2.92
 .اإللكترونية

11 

 10 .أستخدم الوسيلة اإللكترونية في الوقت والمكان المناسبين 2.33 1.22
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أقوم باعداد التدريبات واالمتحانات باستخدام الوسائل التعليمية  2.30 1.22
 .اإللكترونية

12 

 10 .التعليميةأعتمد الوسائل التعليمية اإللكترونية المتنوعة في العملية  2.32 1.21

 13 .أعتمد أجهزة العرض في العملية التعليمية 2.09 2.99

أستخدم الجداول اإللكترونية وقواعد البيانات لحفظ وتنظيم عالمات  2.01 1.12
 .الطلبة وسجالتهم

12 

 12 .أراعي في استخدامي للوسائل التعليمية اإللكترونية مستوى الطلبة 2.01 2.91

برنامج معالجة النصوص لطباعة أوراق العمل وملخصات أعتمد  2.02 1.12
 .للطلبة

11 

 19 .أستخدم الحاسوب في التعليم بتطبيقاته المختلفة 2.22 1.11

 02 .أقوم باعداد دروسي باستخدام العروض التقديمية 2.23 1.22

 21 .أستخدم اإلنترنت في تحضير الدروس 2.20 1.23

 20 . أحدد الوقت بدقة في اعطاء المهمات اإللكترونية 2.02 1.22

 02 .أمنح الطلبة فرصة المشاركة في اختيار الوسيلة التعليمية 2.00 1.02

 00 .أوظف الوسائل التعليمية اإللكترونية بشكل مستمر في الصف 2.01 1.22

 03 .أطلب من الطلبة عرض أبحاثهم باستخدام أحد البرامج 2.13 1.11

أساعد الطلبة على اللفظ السليم من خالل أجهزة التسجيل  0.39 1.11
 .الصوتي

02 

 02 .أتواصل مع الطلبة بواسطة البريد اإللكتروني 0.31 1.12

 01 . أستعمل البرامج اإلذاعية في التعليم 0.32 1.11

أتواصل مع الطلبة عبر مواقع التواصل االجتماعي، لمناقشة  0.31 1.00
 .تتعلق بالتدريسالقضايا التي 

09 

 22 .أطلب من الطلبة تسليم الواجبات الكترونيا 0.29 1.22
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 :نتائج السؤال الثاني 1.1.1
 

واقع توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة المتوسط الحسابي لهل يختلف 
 ؟ (الجنس، والمؤهل الدراسي، ونوع المدرسة، وسنوات الخبرة)األساسية العليا في محافظة بيت لحم باختالف 

 
 .≥ α) (0.05ة لالجابة عليه قامت الباحثة بتحويله الى فرضيات صفرية عند مستوى الداللة االحصائي

 
 :الفرضية الصفرية األولى  1.1.1.1

 
في المتوسطات الحسابية   ≥ α) (0.05 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة االحصائية

لواقع توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت 
 . لحم تعزى لمتغير الجنس

 
، كما يتبين في (Independent T-test)للعينات المستقلة  (ت)اختبار لفحص الَفَرضية استخدمت الباحثة 

 (:0.0)الجدول 
 
لواقع توظيف الوسائل  (Independent T-test)للعينات المستقلة  (ت)اختبار نتائج  :(1.1)جدول ال

 ليا في محافظة بيت لحم حسب الجنسالتعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية الع
 

 الجنس
                  

 العدد
المتوسط 
 الِحسابي

اإلنِحراف 
 الِمعياري 

 درجة الُحرية
" ت"قيَمة 

 الَمحسوبة
مستوى الداللة 

 المحسوبة

 2.20 2.23 31 ذكر
148 2.20 2.92 

 2.22 2.23 90 أنثى

 
  االحصائيةالداللة أكبر من مستوى  2.92أن مستوى الداللة المحسوبة قيمتها ( 0.0)يتبين من الَجدول 

0.05) (α ≤ لواقع توظيف الوسائل التعليمية ، وعليه يتم قبول الفرضية الصفرية بعدم وجود فروق
 .المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الجنسااللكترونية لدى معلمي العلوم في 

 
 
 



53 

 :الفرضية الصفرية الثانية 1.1.1.1
 

في المتوسطات الحسابية  ≥ α) (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة االحصائية 
لواقع توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت 

 .لحم تعزى لمتغير المؤهل العلمي
 

لواقع توظيف الوسائل التعليمية لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية احساب قامت الباحثة ب
لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير المؤهل  االلكترونية

 (:2.0)، كما يتضح في الجدول العلمي
 
لواقع توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :(1.1)جدول ال

 حافظة بيت لحم حسب المؤهل العلميالعليا في ملدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية 
 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي

 2.12 2.02 11 دبلوم

 2.21 2.22 114 بكالوريس

 2.12 2.32 25 ماجستير

 2.21 2.23 150 المجموع

 
لواقع توظيف الوسائل التعليمية أن هناك فروقا ظاهرية بين المتوسطات الحسابية ( 2.0)يتبين من الَجدول 

المؤهل تعزى لمتغير االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم 
العلمي، والختبار فيما اذا كانت هذه الفروق ذات داللة احصائية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي، 

 : (0.0)جدول الكما يتبين في 
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لواقع توظيف الوسائل التعليمية  (One way ANOVA) نتائج تحليل التباين األحادي :(1.1)جدول ال
 حافظة بيت لحم حسب المؤهل العلميااللكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في م

 
متوسط  درجة الُحرية َمجموعة الُمربعات الَمصدر

 الُمربعات
الداللة مستوى  قيِمة ف

 المحسوبة

 2.32 0 1.13 بين الَمجموعات

 2.02 147 21.91 داِخل الَمجموعات 2.09 1.02

 109 22.12 المجموع

 
      االحصائية الداللة أكبر من 2.09أن مستوى الداللة المحسوبة قيمتها ( 0.0)يتبين من الَجدول 

0.05) (α ≤ لواقع توظيف الوسائل التعليمية ، وعليه يتم قبول الفرضية الصفرية بعدم وجود فروق
المؤهل  االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير

 .العلمي
 

 :الفرضية الصفرية الثالثة 1.1.1.1
 

في المتوسطات الحسابية  ≥ α) (0.05لداللة االحصائية ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ا
لواقع توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت 

 .لحم تعزى لمتغير نوع المدرسة
 

كما يتبين في  ،(Independent T-test)للعينات المستقلة  (ت)اختبار لفحص الَفَرضية استخدمت الباحثة 
 (:3.0)الجدول 
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لواقع توظيف الوسائل  (Independent T-test)للعينات المستقلة  (ت)اختبار نتائج  :(1.1)جدول ال
محافظة بيت لحم حسب نوع  التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في

 المدرسة
 

 َنوع المدرسة
                   

 العدد 
المتوسط 
 الِحسابي

اإلنِحراف 
 الِمعياري 

 درجة الُحرية
" ت"قيَمة 

 الَمحسوبة
مستوى الداللة 

 المحسوبة

 2.21 2.21 12 حكومية
148 120. 2.02 

 2.29 2.01 20 خاصة

 
     االحصائية  الداللة أكبر من 2.02أن مستوى الداللة المحسوبة قيمتها  (3.0)يتبين من الَجدول 

0.05) (α ≤واقع توظيف الوسائل التعليمية ، وعليه يتم قبول الفرضية الصفرية بعدم وجود فروق ل
 .نوع المدرسة االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير

 
 :الفرضية الصفرية الرابعة 1.1.1.1

 
في المتوسطات الحسابية  ≥ α) (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة االحصائية 

لواقع توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت 
 .لحم تعزى لمتغير سنوات الخبرة

 
لواقع توظيف الوسائل التعليمية لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية احساب قامت الباحثة ب

االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير سنوات 
 (:2.0)، كما يتضح في الجدول الخبرة
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لواقع توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :(1.1) جدولال
 محافظة بيت لحم حسب سنوات الخبرةلدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في 

 
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة

 2.21 2.00 22 3أقل من 

 2.22 2.02 02 12-3من 

 2.22 2.09 22 12أكثر من 

 2.21 2.23 132 المجموع

 
لواقع توظيف الوسائل التعليمية ظاهرية بين المتوسطات الحسابية  اأن هناك فروق (2.0) يتبين من الَجدول

سنوات تعزى لمتغير االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم 
الخبرة، والختبار فيما اذا كانت هذه الفروق ذات داللة احصائية تم استخدام تحليل التباين األحادي، كما 

 : (2.0)جدول اليتبين في 
 
لواقع توظيف الوسائل التعليمية  (One way ANOVA) نتائج تحليل التباين األحادي :(1.1)جدول ال

 فظة بيت لحم حسب سنوات الخبرةاألساسية العليا في محا االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة
 

مستوى الداللة  قيِمة ف وسط الُمربعات درجة الُحرية َمجموعة الُمربعات الَمصدر
 المحسوبة

 2.03 0 2.32 بين الَمجموعات

 2.02 147 29.22 داِخل الَمجموعات 2.31 2.32

 109 22.12 المجموع

 
     االحصائية الداللة أكبر من 2.31أن مستوى الداللة المحسوبة تساوي  (2.0)يتبين من الَجدول 

0.05) (α ≤ واقع توظيف الوسائل التعليمية ، وعليه يتم قبول الفرضية الصفرية بعدم وجود فروق ل
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سنوات  االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير
 .الخبرة

 
 :نتائج السؤال الثالث 1.1.1

 
معيقات توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية المتوسط الحسابي لما 

 العليا في محافظة بيت لحم؟ 
 

لالجابة عليه قامت الباحثة بايجاد المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري، حيث بلغ المتوسط الحسابي 
 .2.21وكان بدرجة متوسطة، واالنحراف المعياري  2.02

 
لمعيقات توظيف الوسائل التعليمية اإللكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة  (1.0)كما ُنالِحظ في الجدول 

العبء " والتي تنص ( 1)األساسية العليا في محافظة بيت لحم أن أعلى متوسطات حسابية كانت للفقرة رقم 
، تالها الفقرة رقم 2.12و اإلنحراف المعياري  0.09حيث بلغ المتوسط الحسابي " لمعلمالمدرسي الكبير ل

الغرف الصفية غير مجهزة فنيا الستخدام أجهزة العرض الخاصة بالوسائل التعليمية " والتي تنص على ( 0)
ل في حين كانت أق. 1.12و اإلنحراف المعياري  2.90حيث بلغ المتوسط الحسابي " اإللكترونية

" الخوف من استخدام األجهزة التي تعمل بالكهرباء"والتي تنص على ( 19)المتوسطات الحسابية للفقرة رقم 
والتي تنص على ( 12)، تالها الفقرة رقم 1.21و اإلنحراف المعياري  0.01حيث بلغ المتوسط الحسابي 

 0.20لغ المتوسط الحسابي حيث ب" اعتقاد المعلم بأن الوسائل التعليمية اإللكترونية مضيعة للوقت"
 .1.02واإلنحراف المعياري 

 
توظيف الوسائل التعليمية  لمعيقاتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :(1.1) جدولال

 ساسية العليا في محافظة بيت لحماإللكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة األ
 

الترتيب  البند المتوسط الحسابي االنحراف المعياري 
 التنازلي

 1 .العبء المدرسي الكبير للمعلم 0.09 2.12

الغرف الصفية غير مجهزة فنيا الستخدام أجهزة العرض الخاصة  2.90 1.12
 .بالوسائل التعليمية اإللكترونية

0 

ازدحام الغرف الصفية بالطلبة يحول دون االستخدام السليم  2.12 1.23 2 
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 .للوسائل التعليمية اإللكترونية

عدم توافر حوافز مادية للمعلمين الذين يستخدمون الوسائل  2.21 1.22
 .التعليمية اإللكترونية

0 

 3 .عدم توفر بيئة تعليمية للعرض اإللكتروني 2.2 2.92

 6 .قلة أجهزة العرض الخاصة بالوسائل التعليمية اإللكترونية 2.21 1.22

التعليمية اإللكترونية في عدم توفر ميزانية خاصة للوسائل  2.22 1.22
 .المدرسة

7 

قلة الدعم الفني المطلوب الستخدام الوسائل التعليمية  2.23 1.20
 .اإللكترونية

8 

 9 .حساسية بعض األجهزة وتعرضها للتلف 2.23 2.91

عدم توفر الدورات التدريبية التي ُتعرف المعلم على أهم الوسائل  2.22 1.20
 .الحديثة وكيفية استخدامهاوالتقنيات التعليمية 

10 

 11 .عدم توفر وسائل تعليمية إلكترونية عند احتياج المعلم لها 2.32 2.92

غياب الموضوعية عند تقويم األداء للمعلم في الجانب المتعلق  2.09 2.99
 .باستخدام الوسائل التعليمية اإللكترونية

10 

مما يضيع الوقت، ويشتت التجهيزات المستخدمة كثيرة األعطال،  2.02 2.92
 .االنتباه

12 

عدم مناسبة الوسائل التعليمية اإللكترونية الموجودة داخل  2.23 1.22
 .المدرسة الستخدامها فـي المناهج الحالية

10 

 13 .عدم المام المعلم بقواعد استخدام الوسائل التعليمية اإللكترونية 2.03 1.10

الدراسية على استخدام الوسائل التعليمية عدم احتواء الخطة  2.00 1.20
 .اإللكترونية خالل الفصل الدراسي

12 

ضعف اللغة اإلنجليزية مما يعيق استخدام الوسائل التعليمية  0.93 1.21
 .اإللكترونية

12 

 11 .ضعف السمات الفنية للمادة المعروضة 0.92 2.19
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التعليمية اإللكترونية والنظر عدم اقتناع الطلبة بأهمية الوسائل  0.90 1.13
 .اليها على أنها وسائل للترفيه والتسلية

19 

صعوبة ضبط الطلبة داخل الصف عند استخدام الوسائل  0.92 1.12
 .التعليمية اإللكترونية

20 

 01 .تخوف المعلمين من تقليل دورهم في العملية التعليمية 0.11 1.12

اإللكترونية المتوفرة لعناصر الجذب افتقار الوسائل التعليمية  0.11 1.23
 .والتشويق للطلبة

02 

 02 .عدم االهتمام بتهيئة الطلبة الستقبال محتوى الوسيلة التعليمية 0.12 1.22

عدم معرفة المعلم بالوسائل التعليمية اإللكترونية المتوفرة داخل  0.11 1.20
 .المدرسة

00 

المعلمين على استخدام الوسائل عدم اهتمام اإلدارة بتشجيع  0.22 1.10
 .التعليمية اإللكترونية

03 

يقل تركيز الطلبة عند استخدام المعلم للوسائل التعليمية  0.21 1.12
 .اإلكترونية

02 

 02 .عدم تقبل الطلبة للوسائل التعليمية اإللكترونية 0.21 1.20

عناصر استخدام الوسائل التعليمية اإللكترونية يعيق تنمية  0.22 1.20
 .اإلبداع لدى المعلمين

01 

 09 .اعتقاد المعلم بأن الوسائل التعليمية اإللكترونية مضيعة للوقت 0.20 1.02

 30 .الخوف من استخدام األجهزة التي تعمل بالكهرباء 0.01 1.21

 
 :نتائج السؤال الرابع 1.1.1

 
معيقات توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة المتوسط الحسابي لختلف يهل 

 ؟ (ونوع المدرسة، وسنوات الخبرةالجنس، والمؤهل الدراسي، )األساسية العليا في محافظة بيت لحم باختالف 
 

 .≥ α) (0.05ة لالجابة عليه قامت الباحثة بتحويله الى فرضيات صفرية عند مستوى الداللة االحصائي
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 :الفرضية الصفرية الخامسة 1.1.1.1
 

في المتوسطات الحسابية  ≥ α) (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة االحصائية 
لمعيقات توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظة 

 .بيت لحم تعزى لمتغير الجنس
 

كما يتبين في  ،(Independent T-test)للعينات المستقلة  (ت)اختبار لفحص الَفَرضية استخدمت الباحثة 
 (:9.0)الجدول 

 
لمعيقات توظيف  (Independent T-test)للعينات المستقلة  (ت)اختبار نتائج  :(2.1)جدول ال

ليا في محافظة بيت لحم حسب الوسائل التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية الع
 الجنس

 

 الجنس

                

المتوسط  العدد
 الِحسابي

اإلنِحراف 
 الِمعياري 

 درجة الُحرية
" ت"قيَمة 

 الَمحسوبة

مستوى 
الداللة 

 المحسوبة

 2.22 2.03 31 ذكر
148 2.09 2.22 

 2.20 2.00 90 أنثى

 
 االحصائية الداللة أكبر من 2.22أن مستوى الداللة المحسوبة قيمتها  (9.0) يتبين من الَجدول

 0.05) (α ≤ معيقات توظيف الوسائل التعليمية ل ، وعليه يتم قبول الفرضية الصفرية بعدم وجود فروق
 .األساسية العليا في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الجنس االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة

 
 :الفرضية الصفرية السادسة 1.1.1.1

 
في المتوسطات الحسابية  ≥ α) (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة االحصائية 

لمعيقات توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظة 
 .بيت لحم تعزى لمتغير المؤهل العلمي
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لمعيقات توظيف الوسائل التعليمية لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية احساب قامت الباحثة ب
ونية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير المؤهل االلكتر 
 (:12.0)، كما يتضح في الجدول العلمي

 
لمعيقات توظيف الوسائل التعليمية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :(1..1)جدول ال

 حافظة بيت لحم حسب المؤهل العلمياألساسية العليا في مااللكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة 
 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي

 2.22 2.19 11 دبلوم

 2.21 2.02 110 بكالوريس

 2.22 2.12 03 ماجستير

 2.21 2.02 132 المجموع

 
لمعيقات توظيف الوسائل ظاهرية بين المتوسطات الحسابية  اأن هناك فروق( 12.0)يتبين من الَجدول 

تعزى لمتغير التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم 
المؤهل العلمي، والختبار فيما اذا كانت هذه الفروق ذات داللة احصائية تم استخدام اختبار تحليل التباين 

 (:11.0)جدول الكما يتبين في  األحادي،
 
لمعيقات توظيف الوسائل  (One way ANOVA) نتائج تحليل التباين األحادي :(11.1)جدول ال

حافظة بيت لحم حسب المؤهل التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في م
 العلمي

مستوى الداللة  قيِمة ف الُمربعاتوسط  درجة الُحرية َمجموعة الُمربعات الَمصدر
 المحسوبة

 2.11 0 2.22 بين الَمجموعات

 2.21 147 32.01 داِخل الَمجموعات 2.21 2.01

 109 32.21 المجموع
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 االحصائية الداللة أكبر من 2.21أن مستوى الداللة المحسوبة قيمتها ( 11.0)يتبين من الَجدول 
 0.05) (α ≤ الفرضية الصفرية بعدم وجود فروق لمعيقات توظيف الوسائل التعليمية ، وعليه يتم قبول

االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير المؤهل 
 .العلمي

 
 :الفرضية الصفرية السابعة 1.1.1.1

 
في المتوسطات الحسابية  ≥ α) (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة االحصائية 

لمعيقات توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظة 
 .بيت لحم تعزى لمتغير نوع المدرسة

 
كما يتبين في  ،(Independent T-test)للعينات المستقلة  (ت)اختبار لفحص الَفَرضية استخدمت الباحثة 

 (:10.0)الجدول 
 
لمعيقات توظيف ( Independent T-test)للعينات المستقلة  (ت)اختبار نتائج  :(11.1)جدول ال

محافظة بيت لحم حسب  الوسائل التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في
 نوع المدرسة

 

 َنوع المدرسة
                    

المتوسط  العدد
 الِحسابي

اإلنِحراف 
 الِمعياري 

 درجة الُحرية
" ت"قيَمة 

 الَمحسوبة
مستوى الداللة 

 المحسوبة

 2.21 2.00 12 حكومية
148 2.22 2.22 

 2.22 2.03 20 خاصة

 
 االحصائية الداللة أكبر من  2.22أن مستوى الداللة المحسوبة قيمتها  (10.0)تبين من الَجدول ي

 0.05) (α ≤ وعليه يتم قبول الفرضية الصفرية بعدم وجود فروق لمعيقات توظيف الوسائل التعليمية ،
 .االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير نوع المدرسة
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 :الفرضية الصفرية الثامنة 1.1.1.1
 

في المتوسطات الحسابية  ≥ α) (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة االحصائية 
لمعيقات توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظة 

 .بيت لحم تعزى لمتغير سنوات الخبرة
 

لمعيقات توظيف الوسائل التعليمية لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية احساب قامت الباحثة ب
نية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير سنوات االلكترو 

 (:12.0)، كما يتضح في الجدول الخبرة
 
لمعيقات توظيف الوسائل التعليمية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :(11.1)جدول ال

 محافظة بيت لحم حسب سنوات الخبرةااللكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في 
 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة

 2.22 2.11 22 3أقل من 

 2.01 2.20 02 12-3من 

 2.22 2.02 22 12أكثر من 

 2.21 2.02 132 المجموع

 
لمعيقات توظيف الوسائل أن هناك فروقا ظاهرية بين المتوسطات الحسابية ( 12.0)تبين من الَجدول ي

تعزى لمتغير التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم 
سنوات الخبرة، والختبار فيما اذا كانت هذه الفروق ذات داللة احصائية تم استخدام اختبار تحليل التباين 

 : (10.0)جدول الاألحادي، كما يتبين في 
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لمعيقات توظيف الوسائل  (One way ANOVA) نتائج تحليل التباين األحادي :(11.1)جدول ال
محافظة بيت لحم حسب سنوات التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في 

 الخبرة
 

مستوى الداللة  قيِمة ف وسط الُمربعات درجة الُحرية َمجموعة الُمربعات الَمصدر
 المحسوبة

 2.20 0 2.20 بين الَمجموعات

 2.21 147 32.10 الَمجموعاتداِخل  2.02 2.10

 109 32.21 المجموع

 
 االحصائية  الداللة أكبر من  2.02أن مستوى الداللة المحسوبة قيمتها ( 10.0)تبين من الَجدول ي

 0.05) (α ≤ وعليه يتم قبول الفرضية الصفرية بعدم وجود فروق لمعيقات توظيف الوسائل التعليمية ،
العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير سنوات االلكترونية لدى معلمي 

 .الخبرة
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 الفصل الخامس
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مناقشة النتائج والتوصيات

 
هدفت هذه الدراسة الى الكشف عن واقع توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية ومعيقاته لدى معلمي العلوم 

وقد أجابت هذه الدراسة عن األسئلة التي تم عرضها في . في المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم
 :ع، والمتعلقة بنتائج الدراسة، وحسب تسلسلها على النحو التاليالفصل الراب

 
 مناقشة النتائج 1.1

 
 : مناقشة نتائج السؤال األول 1.1.1

 
توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة  المتوسط الحسابي لواقعما 

 األساسية العليا في محافظة بيت لحم؟ 
 

تحليل نتائج هذا السؤال أن معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم تبين من خالل 
 توسط الحسابي بدرجة متوسطةلملكترونية بشكل متوسط، حيث كان ايوظفون الوسائل التعليمية اال

ونية في العملية ، وتعزو الباحثة هذه النتيجة الى ادراكهم ألهمية استخدام الوسائل التعليمية االلكتر (2.23)
التعليمية ودورها في اثارة حواس الطلبة في تدريس العلوم، وفاعليتها في ايصال المعلومات بشكل أوضح، 

 .وادراكهم أنها أصبحت جزءا ال يتجزأ من العملية التعليمية
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 : مناقشة نتائج السؤال الثاني 1.1.1
 

التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة واقع توظيف الوسائل لالمتوسط الحسابي هل يختلف 
الجنس، والمؤهل الدراسي، ونوع المدرسة، وسنوات )األساسية العليا في محافظة بيت لحم باختالف 

  ؟(الخبرة
 

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة االحصائية: الفرضية الصفرية األولى
0.05) (α ≤  في المتوسطات الحسابية لواقع توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في

 . المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الجنس
 

لواقع توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية لدى معلمي أظهرت نتائج اختبار هذه الفرضية عدم وجود فروق 
وترى الباحثة أن ذلك يعود . لمرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الجنسالعلوم في ا

الهتمام معلمي العلوم سواء ذكور أو اناث باستخدام وسائل تعليمية تعينهم في تدريسهم وتساعد في ايضاح 
، باالضافة الى اكتساب وتبسيط الدروس واستيعاب الطلبة للمعلومات الجديدة وربطها مع المعلومات السابقة

 . مهارات وخبرات
 

، بينما اختلفت مع نتائج العديد من الدراسات مثل دراسة (0211)اتفقت هذه الدراسة مع دراسة خريشة 
لواقع توظيف  حيث أظهرت هذه الدراسات وجود فروق  ،((Kennedy, 2002، والكنيدي (0222)الهدلق 

العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم تعزى  الوسائل التعليمية االلكترونية لدى معلمي
 .لمتغير الجنس

 
 ≥ α) (0.05 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة االحصائية: الفرضية الصفرية الثانية

حلة في المتوسطات الحسابية لواقع توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في المر 
 . األساسية العليا في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير المؤهل العلمي

 
لواقع توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية لدى معلمي أظهرت نتائج اختبار هذه الفرضية عدم وجود فروق 

تشابه  ويعود ذلك الى. المؤهل العلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير
الظروف التعليمية والبيئية والثقافية لجميع المستويات من المؤهالت العلمية، حيث يقوم المعلمون بتدريس 
نفس المناهج الدراسية، وفي نفس البيئة التعليمية، و كذلك تشابه الدورات التدريبية للمعلمين أثناء الخدمة، 

ويين خالل العملية التعليمية، جميع هذه العوامل قد وتلقي التغذية الراجعة من تقييم نفس المشرفين الترب
 .تساعد في تقليص الفروقات بينهم
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، حيث أظهرت (0211)، بينما اختلفت مع  دراسة خريشة (0212)اتفقت هذه الدراسة مع دراسة الزهراني 
المرحلة األساسية لواقع توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في  هذه الدراسة وجود فروق 

 . المؤهل العلميالعليا في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير 
 

 ≥ α) (0.05 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة االحصائية: الفرضية الصفرية الثالثة
في المتوسطات الحسابية لواقع توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة 

 .األساسية العليا في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير نوع المدرسة
 

واقع توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية لدى معلمي أظهرت نتائج اختبار هذه الفرضية عدم وجود فروق ل
وذلك يعود الهتمام  .نوع المدرسة في المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير العلوم

المدارس سواء الحكومية أو الخاصة بتطوير طرق وأساليب التدريس المتبعة بما فيها من منفعة تعود على 
 .التعليمية االلكترونية الطالب، فال يتبين فرق بين المدارس الحكومية والخاصة من ناحية توظيف الوسائل

 
  ≥ α) (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة االحصائية :الفرضية الصفرية الرابعة

في المتوسطات الحسابية لواقع توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة 
 .ر سنوات الخبرةاألساسية العليا في محافظة بيت لحم تعزى لمتغي

 
واقع توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية لدى معلمي أظهرت نتائج اختبار هذه الفرضية عدم وجود فروق ل

ويعود ذلك الى . سنوات الخبرة العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير
رتهم في التعليم في مواكبة التطور التكنولوجي لما االهتمام الزائد لدى المعلمين بغض النظر عن سنوات خب

له من دور كبير في العملية التعليمية، فباالضافة الى ايصال المعلومات الى أذهان الطلبة بشكل واضح 
فهي تجذب انتباه الطلبة وتساعدهم في اكتسابهم الخبرات والمهارات مما تشجع المعلمين على استخدامها، 

يبية التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم للمعلمين والتي توضح من خاللها أهمية وفوائد وكذلك الدورات التدر 
فسواء كان المعلم لديه . استخدام الوسائل التعليمية االلكترونية لها دور في توظيفها في العملية التعليمية
تساهم في انجاح العملية  خبرة طويلة في التعليم أو معلم جديد فكل منهما يسعى لتوظيف وسائل تعليمية

 .التعليمية
 

 ،((Kennedy,2002 ، بينما اختلفت مع دراسة الكنيدي(0212)اتفقت هذه الدراسة مع دراسة الزهراني 
لواقع توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في  حيث أظهرت هذه الدراسة وجود فروق 

 .سنوات الخبرةالمرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير 
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 : مناقشة نتائج السؤال الثالث 1.1.1
 

معيقات توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة لالمتوسط الحسابي ما 
 األساسية العليا في محافظة بيت لحم؟ 

 
تبين من خالل تحليل نتائج هذا السؤال أن هنالك العديد من المعيقات التي تحول دون توظيف معلمي 

كقلة الدعم  ،(2.02) ابي بدرجة متوسطةالعلوم للوسائل التعليمية االلكترونية، حيث كان المتوسط الحس
الفني، العبء المدرسي الكبير للمعلم، ازدحام الغرف الصفية، عدم توافر الوسائل التعليمية االلكترونية عند 

 .احتياج المعلم لها، الغرف الصفية غير مجهزة الستخدام أجهزة العرض، وغيرها من المعيقات
 

 : مناقشة نتائج السؤال الرابع 1.1.1
 

معيقات توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في لالمتوسط الحسابي ختلف يهل 
الجنس، والمؤهل الدراسي، ونوع المدرسة، )المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم باختالف 

 ؟ (وسنوات الخبرة
 

 ≥ α) (0.05د مستوى الداللة االحصائيةال توجد فروق ذات داللة إحصائية عن: الفرضية الصفرية الخامسة
ي المتوسطات الحسابية لمعيقات توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة ف

 .األساسية العليا في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الجنس
 

التعليمية االلكترونية لدى معيقات توظيف الوسائل ل أظهرت نتائج اختبار هذه الفرضية عدم وجود فروق 
ويعود ذلك ألن . معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الجنس

المعيقات التي تحد من توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا 
 .ن والمعلماتفي محافظة بيت لحم هي نفسها لدى المعلمي

 
، بينما اختلفت مع نتائج (1992) ، عصيدة(0220)، عودة (0222)اتفقت هذه الدراسة مع دراسة أخضر 

لمعيقات توظيف الوسائل التعليمية  وجود فروق  ة، حيث أظهرت هذه الدراس(1991)ن حساو بأدراسة 
 .بيت لحم تعزى لمتغير الجنسااللكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظة 

 
 ≥ α) (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة االحصائية: الفرضية الصفرية السادسة

في المتوسطات الحسابية لمعيقات توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة  
 .لمتغير المؤهل العلمياألساسية العليا في محافظة بيت لحم تعزى 
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معيقات توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية لدى ل أظهرت نتائج اختبار هذه الفرضية عدم وجود فروق 
ويعود ذلك . معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير المؤهل العلمي

فنية واقتصادية ليس للمؤهل العلمي عالقة بها، وليست  ألن المعيقات التي تواجه معلمي العلوم هي معيقات
 .صعوبات تتعلق بالمعلم نفسه

 
، بينما اختلفت مع (1992) ، وعصيدة(1991)، أبو حسان (0222)اتفقت هذه الدراسة مع دراسة أخضر 

رونية لمعيقات توظيف الوسائل التعليمية االلكت ، حيث أظهرت هذه الدراسة وجود فروق (0220)دراسة عودة 
 .المؤهل العلميلدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير 

 
 ≥ α) (0.05 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة االحصائية: الفرضية الصفرية السابعة

االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة في المتوسطات الحسابية لمعيقات توظيف الوسائل التعليمية  
 .األساسية العليا في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير نوع المدرسة

 
معيقات توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية لدى ل أظهرت نتائج اختبار هذه الفرضية عدم وجود فروق 

 الىويعود ذلك . لمتغير نوع المدرسةمعلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم تعزى 
أن المدارس ككل باختالف أنواعها تخضع لوزارة التربية والتعليم والتي تراعي أن تكون المدارس جميعها 
مزودة بالوسائل التعليمية االلكترونية بدرجة متساوية، وتوفر دورات تدريبية لجميع المدارس دون استثناء، 

 . المدارس تواجه المدارس ككل سواء حكومية أو خاصةفأغلبية المعيقات التي تواجه 
 

 ≥ α) (0.05ية صائية عند مستوى الداللة االحصائال توجد فروق ذات داللة إح: الفرضية الصفرية الثامنة
في المتوسطات الحسابية لمعيقات توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة 

 .محافظة بيت لحم تعزى لمتغير سنوات الخبرة األساسية العليا في
 

معيقات توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية لدى ل أظهرت نتائج اختبار هذه الفرضية عدم وجود فروق 
ويعود ذلك ألن . معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير سنوات الخبرة

 .لمي العلوم ليس لها عالقة بخبرة المعلم، ولكنها صعوبات افتصادية وفنيةالمعيقات التي تواجه مع
 

، بينما اختلفت مع نتائج العديد من (1992) وعصيدة( 0222)اتفقت هذه الدراسة مع دراسة أخضر 
 ، حيث أظهرت هذه الدراسات وجود فروق (1991)وأبو حسان ( 0220)الدراسات مثل دراسة عودة 

لمعيقات توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظة 
 .سنوات الخبرةبيت لحم تعزى لمتغير 
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 توصيات الدراسة 1.1
 

 :في ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة، فان الباحثة توصي بما يلي
 

اعادة تنظيم الغرف المدرسية يما يتناسب مع الوسائل التعليمية االلكترونية، من خالل تجهيز البنية التحتية 
 . المناسبة للمدارس

 
 .توفير األجهزة والتسهيالت الالزمة بما يتناسب مع أعداد الطلبة

 
التعليمية سواء ماديا أو معنويا، تشجيع المعلمين على استخدام الوسائل التعليمية االلكترونية في العملية 

 .وكذلك من خالل تقويم أداء المعلمين من حيث استخدامهم للوسائل التعليمية االلكترونية
 

 .توفير فني لصيانة الوسائل واألجهزة التعليمية بشكل دوري ومستمر
 

بما يتناسب مع الوقت الالزم اعادة نظر وزارة التربية والتعليم في المقررات التي تدرس للطلبة، واعادة هيكلتها 
 .لتوظيف الوسائل التعليمية االلكترونية

 
 .زيادة اهتمام المعلم بتهيئة أذهان الطلبة الستقبال محتوى الوسيلة التعليمية االلكترونية

 
 .ضرورة احتواء الخطة الدراسية على استخدام الوسائل التعليمية خالل الفصل الدراسي

 
 .من قبل معلمي المواد الوسائل التعليمية االلكترونيةجدول زمني الستخدام  توفر
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 (غير منشورة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 

 :المراجع األجنبية: ثانيا
  

Alekse, J. & Chris, p. (2004). Reflections on the use of blended learning. The 

University of  Salford, UK. (Unpublished Master Thesis) 

  

Al-Naibi, S.A. (2002). An Investigation of the provision of Information and 

Communications Technology in Initial Teacher Education in Oman. 

University of Birmingham, UK. (Unpublished PhD Thesis) 

  

Bransford, D. & Brown, L. & Cocking, R. (2000). How people learn: Brain, 

Mind, Experience and School, Expanded Edition. National Academy Press, 

Washington, D. C.  

 

Collis, B. (1995). “The evolution of educational software productivity”.  In 

Educational Media and Technology Yearbook, Ely D., Minor B. (eds.), Libraries 

Unlimited, Vol. (21), Englewood, Colorado .  pp 76-97. 

 

Condone, s. (2001). An E-Learning Primer. Raytheon Interactive Pensacola, 

Florida. 

 

Dabbagh, N. (2007). “The Online Learner: Characteristics and Pedagogical 

Implications”. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 

Vol. (7), No. (3), Waynesville, NC USA. pp 217-226. 

 

Dakich, E., Vale, C., Thalathoti, V., & Cherednichenko, B. (2008). Factors 

Influencing Teachers' act Literacy: A snapshot From Australia, in J. Luca and 

E. Weippl (Eds.). World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and 

Telecommunications, AACE Chesapeake, Virgina.  

  

Kennedy, J. M. (2002). “Perceived Technological Competencies of Elementary 

Teachers in UK schools”.  Dissertation Abstract International. Vol. (55), No. 

(3). P348-A. 

 

Philip, O. J. (2008). “ICT Attitudinal Characteristics and Use Level of Nigerian 

Teachers”. Issues in Informing Science and Information Technology. Vol. (5). 

pp 261-266. 

  

 
 
 
 
 
 



79 

 المراجع االلكترونية: ثالثا
 

     .معوقات استخدام طرق التدريس الحديثة مع محتويات المنهج الحالي (.0212)شرقي، نادية امال 
 .10/2/0212لموقع  لتاريخ الدخول  ،http://www.edutrapedia.illaf.net متوفر عبر موقع
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          .2/2/0212لموقع لالدخول 
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 :المالحق

 
 (1)ملحق 

 

 استبانة للتحكيم

 

 

 ة/المحترم: ...................................... ة/حضرة المحكم

 

 

ومعيقاته لدى معلمي  كترونيةلاإل واقع توظيف الوسائل التعليمية  "تقوم الباحثة بدراسة تهدف إلى معرفة 
وذلك كمتطلب للحصول على درجة الماجستير  ،"المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم العلوم في

 .في أساليب التدريس من جامعة القدس

، وإبداء هذه االستبانةونظرا لما عهدناه فيكم من خبرة علمية وعملية، يرجى من حضرتكم التكرم بتحكيم 
 .مناسبا، وإضافة وحذف ما ترونه االرأي في فقراته

 
 

 

 وشكرا لكم لحسن تعاونكم
 

 

 

 روال كوكالي الباحثة                                                                             
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 جامعة القدس

 عمادة الدراسات العليا

  

 استبانة

 أختي المعلمة،/ أخي المعلم

 تحية طيبة وبعد،

ومعيقاته لدى معلمي العلوم  كترونيةلاإل واقع توظيف الوسائل التعليمية  :تقوم الباحثة باجراء دراسة بعنوان
 وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة .في المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم

                                .الدراسات العليا في جامعة القدس عمادةمن  الماجستير في أساليب التدريس

 
األول يتعلق ثة محاور، المحور وألغراض هذه الدراسة عملت الباحثة على اعداد استبانة مكونة من ثال

الثالث والمحور  كترونية،االلالثاني يقيس واقع توظيف الوسائل التعليمية  ك، والمحورمعلومات عامة عنب
 (X) وذلك بوضع اشارة ة عنهااالستبانة واالجاب فقرات لذلك أرجو التكرم بقراءة. معيقات توظيفها يقيس

منها وتحت درجة التقدير التي تراها مناسبة، علما أن جميع االجابات سوف تستخدم ألغراض كل مقابل 
          .فقط البحث العلمي

 
                                                                                            

 لكم تعاونكم اشكر 
 

  الباحثة روال كوكالي   
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 البيانات االولية  : األولالمحور 

 :أمام المكان المناسب لوضعك (X) ارجو وضع اشارة

 أنثى ) (    ذكر      ) (     :          الجنس. 1

 دكتوراة ) ( ماجستير       ) ( وس    بكالوري) (     :  المؤهل العلمي. 2

 11أكثر من ) (      11-5من ) (      5أقل من ) (   :عدد سنوات الخبرة. 3

 خاصة) (   حكومية      ) (        : نوع المدرسة. 4
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لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا  كترونيةلاإل واقع توظيف الوسائل التعليمية : الثاني المحور
 .في محافظة بيت لحم

  بدرجة
 الفقرة
 

 
 كبيرة جدا كبيرة متوسطة قليلة قليلة جدا الرقم

المحتوى إلثراء برامج الفيديو  أستخدم     
 .مييعلتال

1 

أعتمد أجهزة العرض في العملية      
 .التعليمية

2 

أطلب من الطالب عرض أبحاثهم      
 .باستخدام احدى البرامج

3 

أطلب من الطالب تسليم الواجبات من      
 .قرص مدمجخالل 

4 

ي التعليم بتطبيقاته ف الحاسوب ستخدمأ     
 .المختلفة

5 

 6  .ستعمل البرامج اإلذاعية في التعليمأ     

 لوسائل التعليميةل يمااستخد أراعي في     
 .ى الطالبمستو  اإللكترونية

7 

اتواصل مع الطلبة عبر مواقع      
التواصل االجتماعي؛  لمناقشة 

 .تتعلق بالتدريسالقضايا التي 

8 

اإللكترونية الوسائل التعليمية أوظف      
 .بشكل مستمر في الصف

9 

ستخدم الوسيلة في الوقت والمكان أ     
 .المناسبين

11 

على اللفظ السليم من  الطلبة ساعدأ     
 .خالل أجهزة التسجيل الصوتي

11 

ناقشتهم بما تم أبآراء الطلبة و  أهتم     
 .اإللكترونية التعليمية لوسائلباعرضه 

12 

منح الطلبة فرصة المشاركة في أ     
 .اختيار الوسيلة التعليمية

13 
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أقوم بتحميل بعض البرامج التعليمية      
 .من اإلنترنت

14 

أعتمد الوسائل التعليمية االلكترونية      
 .المتنوعة في العملية التعليمية

15 

أشجع الطلبة للحصول على      
المعلومات من مصادر متعددة و 

 .موثوق بها

16 

استخدم الوسائل التعليمية اإللكترونية      
بشكل يحقق األهداف التعليمية 

 .للدرس

17 

أعمل على تهيئة المناخ المناسب      
الستخدام الوسائل التعليمية 

 .األلكترونية

18 

اختار الوسيلة المالئمة لمحتوى      
 .الدرس

19 

أحفز الطلبة على التعلم الذاتي      
باالستعانة بالوسائل التعليمية 

 .اإللكترونية

21 

أقوم بتحميل برامج وتطبيقات مختلفة      
 .لتساعدني في العملية التعليمية

21 

اختار طريقة التدريس المناسبة للوسيلة      
 .التعليمية

22 

أبحث في اإلنترنت عن الكتب      
اإللكترونية المتوفرة في مادة والدوريات 
 .تخصصي

23 

أحصل على البحوث المنشورة في      
 .مجال التدريس عبر اإلنترنت

24 

أقوم باعداد التدريبات و االمتحانات      
باستخدام الوسائل التعليمية 

 .اإللكترونية

25 

أستخدم الجداول اإللكترونية وقواعد      
البيانات لحفظ وتنظيم عالمات الطلبة 

26 
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 .وسجالتهم
أتواصل مع الطلبة بواسطة البريد      

 .اإللكتروني
27 

أستخدم اإلنترنت في تحضير      
 .الدروس

28 

أعتمد برنامج معالجة النصوص      
لطباعة أوراق العمل وملخصات 

 .للطالب

29 

أقوم باعداد محاضراتي باستخدام      
 .العروض التقديمية

31 

 

لكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية معيقات توظيف الوسائل التعليمية اإل : الثالث المحور
 .العليا في محافظة بيت لحم

غير 
موافق 

 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

 الرقم الفقرة

الوسائل بقلة أجهزة العرض الخاصة      
 .اإللكترونية التعليمية

1 

لة الدعم الفني المطلوب الستخدام ق     
 .اإللكترونية الوسائل التعليمية

2 

عدم توفر الدورات التأهيلية والتدريبية      
على أهم الوسائل  عرف المعلمالتي تُ 

يفية كوالتقنيات التعليمية الحديثة و 
 .استخدامها

3 

فنيا  الغرف الصفية غير مجهزة      
الستخدام أجهزة العرض الخاصة 

 .اإللكترونية الوسائل التعليميةب

4 

لوسائل لميزانية خاصة  عدم توفر     
 .في المدرسةاإللكترونية  التعليمية

5 

الوسائل عدم اقتناع الطلبة بأهمية      
اإللكترونية والنظر اليها على  التعليمية

6 
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 .للترفيه والتسلية أنها وسائل
قلة اهتمام اإلدارة بدافعية المعلمين      

 نحو استخدام الوسائل التعليمية
 .اإللكترونية

7 

العبء المدرسي للمعلم ال يمكنه من       
 .اإللكترونية استخدام الوسائل التعليمية

8 

 عدم مناسبة الوسائل التعليمية     
الموجودة داخل المدرسة  اإللكترونية

 .الستخدامها فـي المناهج الحالية

9 

 ن الوسائل التعليميةأب اعتقاد المعلم     
 .مضيعة للوقت اإللكترونية

11 

عدم المام المعلم بقواعد استخدام      
 .الوسائل التعليمية اإللكترونية

11 

المادة التعليمية المعروضة تتضمن      
غريبة غير معلومات ومصطلحات 

 .مقررة

12 

حساسية بعض األجهزة وتعرضها      
 .للتلف

13 

ازدحام الغرف الصفية يحول دون      
االستخدام األمثل والسليم للوسائل 

 .التعليمية اإللكترونية

14 

عدم تقبل الطلبة للوسائل التعليمية      
 .اإللكترونية

15 

عدم االهتمام بتهيئة أذهان الطلبة      
 .ةالتعليمي لةالستقبال محتوى الوسي

16 

تخوف المعلمين من تقليل دورهم في      
 .العملية التعليمية

17 

 اإللكترونية التعليمية لتفتقر الوسائ     
فرة لعناصر الجذب والتشويق و المت

 .للطلبة

18 

الخوف من استخدام األجهزة التي      
 .تعمل بالكهرباء

19 
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المستخدمة كثيرة األعطال، التجهيزات      
 .مما يضيع الوقت، ويشتت الذهن

21 

يقل تركيز الطالب عند استخدام      
 .المعلم للوسائل التعليمية اإلكترونية

21 

لسمات الفنية للمادة ضعف ا     
 .المعروضة

22 

الوسائل على  المعلم اطالععدم      
داخل  توفرةالم اإللكترونية التعليمية
 .المدرسة

23 

اإللكترونية  التعليمية لالوسائاستخدام       
تنمية عناصر اإلبداع واالبتكار  يعيق

 . لدى المعلمين

24 

من  يليح ضعف اللغة اإلنجليزية مما     
 .األلكترونية استخدام الوسائل التعليمية

25 

الستخدام الوسائل الخطط   ندرة     
خالل الفصل  األلكترونية التعليمية
 .الدراسي

26 

عدم توفر الوسائل التعليمية      
 .اإللكترونية عندما يحتاجها المعلم

27 

عدم توافر حوافز مادية للمعلمين الذين      
الوسائل التعليمية يستخدمون 

 .اإللكترونية

28 

غياب الموضوعية عند تقويم األداء      
للمعلم في الجانب المتعلق باستخدام 

 .الوسائل التعليمية اإللكترونية

29 

صعوبة في  ضبط الطلبة داخل      
 .الصف

31 

 

 انتهت االستبانة
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 (2)ملحق 
 

 جامعة القدس

 عمادة الدراسات العليا

 

  استبانة 

 أختي المعلمة،/ أخي المعلم

 تحية طيبة وبعد،

واقع توظيف الوسائل التعليمية اإللكترونية ومعيقاته لدى معلمي العلوم  :تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان
وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة  .في المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم

 .     الماجستير في أساليب التدريس من عمادة الدراسات العليا في جامعة القدس

                           

غراض هذه الدراسة عملت الباحثة على إعداد استبانة مكونة من ثالثة محاور، المحور األول يتعلق وأل
بمعلومات عامة عنك، والمحور الثاني يقيس واقع توظيف الوسائل التعليمية اإللكترونية، والمحور الثالث 

 (X)عنها وذلك بوضع اشارة لذلك أرجو التكرم بقراءة فقرات اإلستبانة واإلجابة . يقيس معيقات توظيفها
مقابل كل منها وتحت درجة التقدير التي تراها مناسبة، علما أن جميع اإلجابات سوف تستخدم ألغراض 

 .        البحث العلمي فقط
                                                                                             

 لكم تعاونكم اشكر 
 

  الباحثة روال كوكالي   
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 البيانات االولية  : المحور األول

 :أمام المكان المناسب لوضعك (X) ارجو وضع اشارة

 أنثى ) ( ذكر          :              ) ( الجنس. 1

 ماجستير) ( بكالوريوس        ) (         دبلوم  :      ) (  المؤهل العلمي. 2

 خاصة) ( حكومية       (  :       )نوع المدرسة.  3

 11أكثر من ) (          11-5من ) (      5أقل من :  ) ( عدد سنوات الخبرة 4.
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واقع توظيف الوسائل التعليمية اإللكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا : المحور الثاني
 .في محافظة بيت لحم

  بدرجة
 الفقرة
 

 
 كبيرة جدا كبيرة متوسطة قليلة قليلة جدا الرقم

المحتوى إلثراء برامج الفيديو  أستخدم     
 .مييعلتال

1 

أعتمد أجهزة العرض في العملية      
 .التعليمية

2 

أطلب من الطلبة عرض أبحاثهم      
 .باستخدام أحد البرامج

3 

أطلب من الطلبة تسليم الواجبات      
 .الكترونيا

4 

ي التعليم بتطبيقاته ف الحاسوب ستخدمأ     
 .المختلفة

5 

 6  .ستعمل البرامج اإلذاعية في التعليمأ     

 لوسائل التعليميةل يمااستخد أراعي في     
 .ى الطلبةمستو  اإللكترونية

7 

أتواصل مع الطلبة عبر مواقع      
التواصل االجتماعي، لمناقشة القضايا 

 .بالتدريسالتي تتعلق 

8 

اإللكترونية الوسائل التعليمية أوظف      
 .بشكل مستمر في الصف

9 

في الوقت  اإللكترونية ستخدم الوسيلةأ     
 .والمكان المناسبين

11 

على اللفظ السليم من  الطلبة ساعدأ     
 .خالل أجهزة التسجيل الصوتي

11 

 ةليلوسأقدم تغذية راجعة بعد عرض ا     
 .اإللكترونية التعليمية

12 

منح الطلبة فرصة المشاركة في أ     
 .اختيار الوسيلة التعليمية

13 
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أقوم بتحميل بعض المواد التعليمية من      
 .اإلنترنت

14 

أعتمد الوسائل التعليمية اإللكترونية      
 .المتنوعة في العملية التعليمية

15 

أشجع الطلبة للحصول على      
مصادر إلكترونية المعلومات من 

 .متعددة

16 

أستخدم الوسائل التعليمية اإللكترونية      
 .لتحقيق األهداف التعليمية للدرس

17 

أهيء المناخ المناسب الستخدام      
 .الوسائل التعليمية اإللكترونية

18 

أختار الوسيلة اإللكترونية المالئمة      
 .لمحتوى الدرس

19 

التعلم الذاتي أحفز الطلبة على      
باالستعانة بالوسائل التعليمية 

 .اإللكترونية

21 

أحمل برامج وتطبيقات مختلفة      
 .لتساعدني في العملية التعليمية

21 

أحدد الوقت بدقة في اعطاء المهمات      
 . اإللكترونية

22 

أبحث في اإلنترنت عن الكتب      
والدوريات اإللكترونية المتوفرة في مادة 

 .تخصصي

23 

أحصل على البحوث المنشورة في      
مجال التدريس عبر المواقع 

 .اإللكترونية

24 

أقوم باعداد التدريبات واالمتحانات      
باستخدام الوسائل التعليمية 

 .اإللكترونية

25 

أستخدم الجداول اإللكترونية وقواعد      
البيانات لحفظ وتنظيم عالمات الطلبة 

 .وسجالتهم

26 
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أتواصل مع الطلبة بواسطة البريد      
 .اإللكتروني

27 

أستخدم اإلنترنت في تحضير      
 .الدروس

28 

أعتمد برنامج معالجة النصوص      
لطباعة أوراق العمل وملخصات 

 .للطلبة

29 

أقوم باعداد دروسي باستخدام      
 .العروض التقديمية

31 

 

التعليمية اإللكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية  معيقات توظيف الوسائل: المحور الثالث
 .العليا في محافظة بيت لحم

غير 
موافق 

 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

 الرقم الفقرة

الوسائل بقلة أجهزة العرض الخاصة      
 .اإللكترونية التعليمية

1 

لة الدعم الفني المطلوب الستخدام ق     
 .اإللكترونية التعليمية الوسائل

2 

عدم توفر الدورات التدريبية التي      
على أهم الوسائل  عرف المعلمتُ 

يفية كوالتقنيات التعليمية الحديثة و 
 .استخدامها

3 

فنيا  الغرف الصفية غير مجهزة      
الستخدام أجهزة العرض الخاصة 

 .اإللكترونية الوسائل التعليميةب

4 

لوسائل لميزانية خاصة  عدم توفر     
 .في المدرسةاإللكترونية  التعليمية

5 

الوسائل عدم اقتناع الطلبة بأهمية      
اإللكترونية والنظر اليها على  التعليمية

 .أنها وسائل للترفيه والتسلية

6 
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بتشجيع المعلمين إلدارة عدم اهتمام ا     
 استخدام الوسائل التعليمية على

 .اإللكترونية

7 

 8 .للمعلم الكبير العبء المدرسي      

 عدم مناسبة الوسائل التعليمية     
الموجودة داخل المدرسة  اإللكترونية

 .الستخدامها فـي المناهج الحالية

9 

 ن الوسائل التعليميةأب اعتقاد المعلم     
 .مضيعة للوقت اإللكترونية

10 

عدم المام المعلم بقواعد استخدام      
 .التعليمية اإللكترونيةالوسائل 

11 

عدم توفر بيئة تعليمية للعرض      
 .اإللكتروني

12 

حساسية بعض األجهزة وتعرضها      
 .للتلف

13 

ازدحام الغرف الصفية بالطلبة يحول      
دون االستخدام السليم للوسائل 

 .التعليمية اإللكترونية

14 

عدم تقبل الطلبة للوسائل التعليمية      
 .اإللكترونية

15 

عدم االهتمام بتهيئة الطلبة الستقبال      
 .ةالتعليمي لةمحتوى الوسي

16 

تخوف المعلمين من تقليل دورهم في      
 .العملية التعليمية

17 

 اإللكترونية التعليمية لر الوسائافتقا     
فرة لعناصر الجذب والتشويق و المت

 .للطلبة

18 

األجهزة التي الخوف من استخدام      
 .تعمل بالكهرباء

19 

التجهيزات المستخدمة كثيرة األعطال،      
 .االنتباهمما يضيع الوقت، ويشتت 

20 

يقل تركيز الطلبة عند استخدام المعلم       21 
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 .للوسائل التعليمية اإلكترونية

لسمات الفنية للمادة ضعف ا     
 .المعروضة

22 

 الوسائل التعليميةب المعلم معرفةعدم      
 .داخل المدرسة توفرةالم اإللكترونية

23 

اإللكترونية  التعليمية لالوسائاستخدام       
تنمية عناصر اإلبداع  لدى  يعيق

 . المعلمين

24 

 عيقي ضعف اللغة اإلنجليزية مما     
 .اإللكترونية استخدام الوسائل التعليمية

25 

عدم احتواء الخطة الدراسية على      
 اإللكترونية استخدام الوسائل التعليمية

 .خالل الفصل الدراسي

26 

عدم توفر وسائل تعليمية إلكترونية      
 .عند احتياج المعلم لها

27 

عدم توافر حوافز مادية للمعلمين الذين      
الوسائل التعليمية يستخدمون 

 .اإللكترونية

28 

غياب الموضوعية عند تقويم األداء      
للمعلم في الجانب المتعلق باستخدام 

 .الوسائل التعليمية اإللكترونية

29 

صعوبة ضبط الطلبة داخل الصف      
عند استخدام الوسائل التعليمية 

 .اإللكترونية

30 

 

 انتهت االستبانة
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 (3)ملحق 
 

  أسماء المحكمين الجامعة
 1 عفيف زيدان. د.أ جامعة القدس
 0 أشرف أبو خيران. د جامعة القدس
 2 أميرة ريماوي . د جامعة القدس
 0 زياد قباجة. د جامعة القدس
 3 سعيد عوض. د جامعة القدس
 2 سمير شقير. د جامعة القدس

 2 يوسف عدوي . د جامعة بيت لحم
 1 فايز الفسفوس. أ جامعة بيت لحم
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 (4)ملحق 
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 (5)ملحق 
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 فهرس الجداول
 

 الصفحةرقم 
 

 الجدول رقم عنوان الجدول

 توزيع مجتمع الدراسة 45
 

1.2 

 توزيع عينة الدراسة 45
 

0.2 

50 
 
 
 
52 
 

 
 
 
 

53 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع توظيف الوسائل 
المرحلة األساسية العليا في التعليمية اإللكترونية لدى معلمي العلوم في 

 لحم محافظة بيت
 

لواقع  (Independent T-test) للعينات المستقلة (ت)اختبار نتائج 
توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة 

 ليا في محافظة بيت لحم حسب الجنساألساسية الع
 

لواقع توظيف الوسائل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في 

 حافظة بيت لحم حسب المؤهل العلميم
 

1.0 
 
 
 

0.0 
 
 
 

2.0 

لواقع توظيف (One way ANOVA)  نتائج تحليل التباين األحادي 54
المرحلة األساسية الوسائل التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في 

 حافظة بيت لحم حسب المؤهل العلميالعليا في م
 

0.0 

لواقع  Independent T-test)) للعينات المستقلة (ت)اختبار نتائج  55
توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة 

 محافظة بيت لحم حسب نوع المدرسة األساسية العليا في
 

3.0 

لواقع توظيف الوسائل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  55
التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في 

 محافظة بيت لحم حسب سنوات الخبرة
 
 

2.0 
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  (One way ANOVA) واقع توظيفلنتائج تحليل التباين األحادي  55
الوسائل التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية 

 محافظة بيت لحم حسب سنوات الخبرةالعليا في 
 

2.0 

توظيف الوسائل  لمعيقاتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  55
التعليمية اإللكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في 

 محافظة بيت لحم
 

1.0 

 لمعيقات Independent T-test) ( للعينات المستقلة (ت)اختبار نتائج  60
توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة 

 محافظة بيت لحم حسب الجنسليا في األساسية الع
 

9.0 

لمعيقات توظيف الوسائل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  61
التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في 

 حافظة بيت لحم حسب المؤهل العلميم
 

12.0 

توظيف  لمعيقات (One way ANOVA)ي نتائج تحليل التباين األحاد 61
الوسائل التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية 

 المؤهل العلميالعليا في محافظة بيت لحم حسب 
 

11.0 

لمعيقات  (Independent T-test) للعينات المستقلة( ت)نتائج اختبار  62
المرحلة توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في 

 محافظة بيت لحم حسب نوع المدرسة األساسية العليا في
 

10.0 

لمعيقات توظيف الوسائل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  63
التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في 

 محافظة بيت لحم حسب سنوات الخبرة
 

12.0 

 لمعيقات (One way ANOVA) التباين األحادينتائج تحليل   64
توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة 

 األساسية العليا في محافظة بيت لحم حسب سنوات الخبرة
 

10.0 
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 المالحقفهرس 
 

 الصفحةرقم  عنوان الملحق الملحق رقم
 

 االستبانة بصورتها األولية 1
 

12 

 االستبانة بصورتها النهائية 0
 

11 

 أسماء المحكمين 2
 

93 

عمادة الدراسات العليا موجه لمديرية التربية والتعليم العالي كتاب  0
 بمحافظة بيت لحم

 

92 

والتعليم العالي بمحافظة بيت لحم موجهة  التربية مديرية كتاب من 3
 لمديري ومديرات المدارس الحكومية والخاصة التابعة للمحافظة 

92 
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