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 الرياضيات في  ومعلماتلكتروني ومدى امتالك معلمييم اإلكفايات التعل
  .وبيت لحم رام اهللالمرحلة األساسية لها في محافظتي 

  
  
   الطالبةإعداد

  جهينة عبد الرحيم أبوشمه
  
  

  بكالوريوس رياضيات
   فلسطين-  جامعة القدس المفتوحة

  
  

  إشراف
   الدكتور محسن محمود عدس

  
  

   لمتطلبات درجة الماجستير مت هذه الرسالة استكماالًدق
   من برنامج اساليب التدريسفي أساليب التدريس
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  اإلهداء

 
 . وإلى روحها العطرة الطيبة _ رحمها اهللا_إلى من كنت أتمنى وجودها في هذه اللحظات بيننا أمي

  
 وبارك له _ أطال اهللا في عمره_ن بفضل دعائه يتحقق نجاحي بإذن اهللا تعالى إلى أبي الغاليإلى م

  .في عمله
  

  . إلى زوجي العزيز إياد الدبس، إلى منبع قوتي وسر نجاحي،إلى من قاسمني عناء الدراسة والبحث
  

  بناتي..  .إلى امتداد وجودي وبلسمي الشافي
  . ورود، وعد،شهد

  
 واتي الذين طالما أحاطوني بالتشجيع وأمدوني بالعزيمةإلى إخوتي و أخ

  
  ....إلى كل معلم ومتعلم وباحث

  
 . وأن ينتفع به، لوجه اهللا أن يكون هذا العمل خالصاًةلى كل هؤالء أهدي ثمرة جهدي راجيإ

  
  
  
  
 
 
 
 
  

  الباحثة                                                                      
  ةينة أبوشمجه

  



 أ   

  
  
  
 رارـــــإق
  

، وأنهـا نتيجـة أبحـاثي       جامعة القدس لنيل درجة الماجستير    أقر أنا مقدمة هذه الرسالة أنها قدمت ل       
 أي ن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقـدم لنيـل        إ إليه حيثما ورد،  ء ما تم اإلشارة     الخاصة باستثنا 

        .                   درجة عليا ألي جامعة أو معهد

  
  
  
  

    :التوقيع
  

  .جهينة عبد الرحيم مصطفى أبو شمه: االسم
  

    2010 \08 \16 :التاريخ
  
  
  

  
  
  
 
 
  



 ب   

  الشكر والتقدير
  

 :الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبي الهدى وبعد
  

 ة للباحث  ومن فضل اهللا أن تيسر     ،وحده فقد تشاركت فيه الجهود وتكاملت     لم يكن هذا العمل نتاج فرد       
 لذا فإن الباحثة تتقدم بالـشكر والتقـدير إلـى           ، ساهمت في إنجاز هذا الجهد وتصويب الزلل       أسباباً

  جهـد فـي   ومـا بذلـه مـن   ،مشرفي القدير الدكتور محسن عدس لما قدمه لي من توجيه وإرشاد     
                              .نجاز هذا العمل المتواضعمساعدتي في إ

ـ  على جهودهم في إ    )بو ديس أ(كر الجزيل إلى أساتذتي في جامعة القدس        كما أتقدم بالش   ارة سـبيل   ن
  .العلم أمامي

 
 تي وال يفـوتني أن أشـكر مـديري        ،كما أشكر أختي الغالية عبلة أبو شمه على تدقيق الرسالة لغوياً          

   .التربية والتعليم في محافظتي رام اهللا وبيت لحم على تيسير جهودي
 

  .لي مهند وزوجته على جهودهم في مساعدتي في عملية البحثكما أشكر أخي الغا
 أشـكر    وأخيراً ، شكر عمي العزيز محمد الدبس وزوجته أم رائد على تحمل طفالتي           كما ال يفوتني  
   .على تحمله عناء ومشقة الدراسة ورعايته لبناتي أثناء غيابي زوجي العزيز

   . خير الجزاء وأن يجزيهم جميعاً،صورةكما أشكر من أعانني على إخراج هذه الرسالة بهذه ال

  
 الباحثة                                                                             

  جهينة أبوشمه
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  الملخص
  

 درجة امتالك معلمي الرياضيات في المرحلة األساسية لكفايات         إلىلتعرف  إلى ا هدفت هذه الدراسة    
 ،والمؤهـل العلمـي    ، ودور متغيرات الجـنس    ، في محافظتي رام اهللا وبيت لحم      نياإللكتروالتعليم  

ك كفايـات التعلـيم      درجـة امـتال     في ، والخبرة ، ودورات الحاسوب والجهة المشرفة    ،والتخصص
  .لكترونياإل
  

طبقت على عينـة     ، وتم التحقق من صدقها وثباتها     ،ولتحقيق أهداف الدراسة، أعدت الباحثة استبانة     
محافظتي بيت لحم    من   رياضيات من معلمي ومعلمات ال     ومعلمةً معلماً) (401 بلغت ، طبقية عشوائية

  : الدراسة النتائج التاليةأظهرتو ،م2009/2010الفصل الدراسي الثاني للعامفي ورام اهللا 
  

 امـتالك   ومتوسـط  بلغو ،)2.93(اإللكتروني  كفايات التعليم   معلمي الرياضيات ل   امتالك   متوسطبلغ  
 اإللكترونيالتعليم   محور ثقافة    بلغ متوسط  و ،)3.17(ت الحاسوب الخاصة بالتعليم اإللكتروني      مهارا

ودرجة امتالك كفايات تصميم وتقويم البـرامج الخاصـة          في حين بلغت  ). 2.86( لدى أفراد العينة  
  .)2.60(نياإللكتروبالتعليم 

  
فـي مـستوى     )α ≥ 0.05 ( على مستوى  فروق ذات داللة إحصائية   وجود  كذلك   النتائج   أظهرتو

ذات داللة إحصائية في مستوى الكفايات      عدم وجود فروق    و،   ولصالح الذكور  للجنسالكفايات تعزى   
إحصائية في مستوى الكفايات تعزى لمتغيـر        وعدم وجود فروق ذات داللة     ،تعزى للخبرة التعليمية  

 تعـزى لمتغيـر   وى الكفايـات لة إحصائية في مست  تظهر النتائج فروقاً ذات دال    ولم   ،المؤهل العلمي 
  . والدورات التدريبية،الجهة المشرفة والتخصص

  
عقـد دورات متخصـصة    :أبرزهـا  بالعديد من التوصيات كـان  الباحثة أوصتوفي ضوء النتائج    

، يشرف عليهـا المختـصين   إلكترونياًإلكساب المعلمين مهارات أساسية لتصميم الدروس واألنشطة       
  .اإللكترونية، وإجراء المزيد من األبحاث في مجال التعليم في مراكز التقنيات التربوي

  
  
  
  
  



 د   

Abstract 
 
This study aimed at identifying e-learning competences among basic stage 

math teachers in Bethlehem and Ramallah governorates. 
 

To achieve the purpose of this study, the researcher prepared a questionnaire 

which was the study tool. Reliability and validity was established, and then   

applied at stratified sample consisted of (401) male and female teachers from  

Bethlehem and Ramallah during the second semester 2009/2010. The data 

was collected and analyzed, The results of the study showed:- 

 

The  average of Math teachers  e- learning competences was (2.93) (computer 

special skills of e- learning domain was (3.10), The electronic literacy 

domain, and  The designing and evaluating special programmers of Electronic 

learning domain  was (2.60). 

 

The results showed also that there were statistical  differences in Math 

teachers e-learning competences due to sex in the favorat of males, there were 

no statistical differences due to teachers specialization, Training courses, 

education, experience, and school supervising. Based the results the 

researcher recommended:to hold educational training of teachers on e- 

learning competences. 
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  األولالفصل 
  مشكلة الدراسة واهميتها

  
  المقدمة1.1

 
اً معرفيي لم تعد تفي بحاجات الطالب        المستخدمة في التعليم التقليد    واألدوات من األساليب    راً كثي لعل

بسبب التغيرات السريعة والمستمرة التي شهدها العالم نتيجـة الثـورة المعرفيـة              ،اً وحياتياً يووظيف
ـ  والتكنولوجية المتالحقة منذ نهاية القرن العشرين لذلك كان        صري فعـال   ال بد من وجود تعلـيم ع

 ،فيـديو  مـن    ،ووسائطه المتعددة  ، وشبكاته ، االتصال الحديثة من حاسب    آليات استخداميعتمد على   
لكترونية مساندة للتعليم التقليـدي مـن        ومكتبات إ  ،ليات بحث  وصورة، ورسوم وآ   ، وصوت ،وفالش
  . منهاالستفادة  في سبيلاألموالجعل الدول تنفق الكثير من  مما ، ومواكبة للتغيرات المستقبلية،جهة

                                              
 عن منتج إلكترونـي  لإلعالنال يكاد يمر يوم إال ونستمع   ف ،ثورة تقنية هائلة ومتسارعة   يعيش العالم   

نطلـق  مـع اختـراع       ا  الذي هذا التسارع وهذا التقدم التقني    ،  جديد، أو تحديث لمنتج قد وجد سلفاً      
 إال   الذي نعيش باعتباره    سمة العصر   يعد  هذا التقدم  لما جعل  ، التسارع  عملية  من الحاسب اآللي زاد  

                .                                                                         الدولتلك  تقدم وسيلة نه أيضاأ
 إذ اسـتثمرت    ،مجال التعلـيم  فقد دخلت تطبيقات الحاسوب في جميع مجاالت الحياة التي من أهمها            

 والمـدارس كوسـيلة     ،التقنية في تسهيل عملية التعليم والتعلم حيث انتشر الحاسوب في الجامعـات           
كة  شـب  باالسـتفادة  والتعلم الفـردي     ،وبدأ يتطور من وسيلة تعليمية إلى مصدر للمعلومات       . تعليمية

يما بينها في إدخال هـذه الخدمـة    وأخذت الدول والشعوب تتنافس ف ،)االنترنت(المعلومات الضخمة   
  ).2004سالم، (ية من ضمنها المؤسسات التعليم ياتها العامة ومؤسساتها المختلفةفي ح

  
 طريقة للتعليم باستخدام آليـات    "بأنه  ) (2008 الذي عرفه الموسى   اإللكترونييم  فقد ظهر مفهوم التعل   

صورة ورسـومات، وآليـات     االتصال الحديثة من حاسب وشبكات ووسائطه المتعددة من صوت و         
  . تعليماً نظامياً عن بعد أو هذا التعليمكانأ، وكذلك بوابة االنترنت سواء إلكترونيةبحث ومكتبات 

  
 ، وأقـل جهـد  ،المقصود هو استخدام التقنية بجميع أنواعها في إيصال المعلومة للتعلم بأقصر وقت    و

 مؤسسات  فإن  تتمثل في نوعية التعليم    يدة النوع من التعليم له خصائص عد      ا وبما أن هذ   ،وأكبر فائدة 
  النـوع  ويعد هذا ،   التي تقدمها للمتعلمين   اهتسعى لتنفيذه في برامج   تحاول جاهدة أن    لفة  تخلمالتعليم ا 
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نه أصبح صـناعة تهـتم بهـا        إ بل   ،ما زال يتطور باستمرار   نه   وفي بداياته إال أ    ،حديثاًمن التعليم   
  .)2008الموسى،  (شركات عالمية محترفة

  
 ومنسوبيها  ما يقدمه من خدمات للمؤسسات التعليمية     و ،النوع من التعليم  أن هذا   ) 2004(ويرى سالم   

 ، وزيادة لفاعليـة التـدريس فيهـا       ،صادر متجددة للمعرفة  م وتوفير   ،جودة برامجها  رفع   يساعد في 
حيـث  لميـة،  حدود المكان لتصبح عا  وتخطيها ل  ، فاعلة ما تقدمه من برامج تعليمية    لوزيادة االنتشار   

كون هـذه التقنيـة نتـاج       ل و .ن يدرس فيها طالب من شتى أنحاء العالم وبتكاليف مادية أقل          يمكن أ 
 فإن الجامعات يجب أن تكـون المـستفيد األول مـن هـذه              ،دراسات وتجارب مختبرات الجامعات   

 بح لـه أدواراً   صليالمعلم  فقد تغير دور    لذا   ، المدارس إلى أن تنتقل     من  وال بد لهذه التجربة    ،التجربة
 ومـع مطالـب الثـورة المعلوماتيـة     ، من جهةجديدة تتماشى مع التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل    

ميـة  هأكثر أ أصبح   ، فأصبح للمعلم مهام ذات نمط إشرافي واستشاري       ،واالتصاالت من جهة أخرى   
  .فالمعلم شخص مبدع ذو كفاءة عالية يدير العملية التعليمية باقتدار

  
من العجـز الظـاهر عنـد    األمور  وأولياء شكوى المعلمين والتربويين    األيامهذه  في  حظ  ومن المال 

 التعليم   وسائل إلىالبعض أسباب ذلك      ويعزو ،تلفةخ في المواد الم   األساسية المهارات   أداءفي   الطلبة
لعكس مـن   بل على ا   ، للتعلم فمعظمها ال يستثير دافعية المتعلمين     ،غير الفعالة التي يتبعها المعلمون    

ام الحاسـوب فـي معظـم        وبعد االنتشار الواسع السـتخد     ).2004سالم،   (ذلك تثير الرتابة والملل   
بدأ التربويون يطرحون التساؤالت حول ما إذا كان التدريب على مهارات الحاسوب             ،مجاالت الحياة 

 أدائهمم على تطوير    التي تساعده كتروني  لمين الكتساب كفايات التعليم اإلل     للمع  فعالً المعقدة ضرورياً 
 علـى   هم بمـدى إقبـال    تتنبـأ  أنلكتروني يمكـن     نحو التعليم اإل   همتجاهاتاوأن   ،كمعلمين ومعلمات 

 السلبي من   االتجاهما يقلل    م ،النجاح في العمل   إلى اإلبداع و    قد يؤدي  االتجاه اإليجابي إن   ،استخدامه
 اإللكترونـي  السلبي للمعلم نحو التعلـيم       االتجاه، وبالتالي يعتبر    األداءمستوى  و ،الدافعية نحو العمل  

تحسين كفايات  ول )2003 والسرطاوي، سعادة( ،الستخدامه في التعليم والتعلم    من المعوقات البشرية  
العوائق التي يمكن أن تؤدي إلـى عـزوفهم          من دراسة ال بد   كان   ،كتروني لدى المعلمين  لالتعليم اإل 

، وبالتـالي    نحـوه  اتجـاههم  ليتحسن   ،برامجهتصميم   في إشراكهم محاولةو ،استعماله إلزالتها عن  
 الالزمـة   الكـشف عـن الكفايـات     من خـالل    ،   منه المرجوة وتتحقق الفوائد     له استخدامهميتحسن  

  . للتعليم االلكترونيوالضرورية
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 ظهر أول برنامج لتدريب المعلمين في        إذ ،)1968(  التربوي سنة  األدبوقد ظهر مفهوم الكفاية إلى      
 ،ظهرت برامج عديدة لتدريب المعلمين على أسـاس الكفايـات         حيث   ،نيات بداية السبعي   في ،أمريكا
  ).1998 ،مفلح( أصبحت سمة مميزة لبرامج تربية المعلمين في معظم كليات التربيةالتي 

  
 نـضع   أن يتحـتم علينـا       التكنولوجي والمعرفي الحاصل   نظراً للتطور أنه  ) 1998(يرى القرشي   و

 وبمـا  ،بكفـاءة مع المتغيرات السريعة  ومعلماً يتعامل  ، يواكب هذا التطور   رن القادم تعليماً مناسباً للق  
 ، وهـذا الكـم الهائـل مـن المعلومـات       ، فـإن  أخرى حجم المعرفة العلمية يتضاعف سنة بعد        أن

 وإعداد يواكب الثورة التكنولوجية التي تعتمد علـى العقـل           ،وتنظيم ،يحتاج إلى متابعة   ،والمعارف
 التي جعلت من العـالم      ،االتصاالت ووسائل   ، والحاسب اآللي  ،واإللكترونيات ،علوماتوالم،البشري

  .قرية واحدة
  

وي بدوره الريادي في تحقيق أهداف المجتمعات وتطلعاتها المـستقبلية فـي            وحتى يقوم النظام الترب   
ق تلـك األهـداف   وما يؤديه من ادوار فعالة في تحقي ،المعلماالهتمام بدور  ال بد من  ، والتقدم ،النمو

 ويحـدد   ، فهو الذي يخطط للـدرس     ،المعلم هو الموجه الرئيس للموقف التعليمي     ف ،)2003 ،قوقزة(
 ، أي أنه إنسان يتفاعل مع طالبه      ، ليبدأ في تنفيذ درسه    ،مستوى الدافعية الواجب توافرها لدى طالبه     

 ه إعـداداً   إعـداد جة ماسـة    لما يجعل الحا   ، متعددة ومعقدة  مسؤولياتهلهذا كانت    ،ويسهم في تنميتهم  
لمواكبـة تطـور     التي تلزمـه      النظرية والعملية  إكسابه المهارات وتدريبه من أجل     ،اً وهادف اًمركز

  ).1987 ،العقاربة(العلمية التعليمية والتعلمية 
  
 أنوال بد للمعلـم   ،مواجهة الصعوبات التي تنتظره المعلمينإن من واجب مؤسسات إعداد تدريب      

هلين  من المؤ   بمكان توافر عدد كافٍ    األهمية مما يجعل من     ، التكنولوجي متطلبات العصر يتعامل مع   
وهذا يؤكد ضرورة امتالك المعلـم للكفايـات التـي           ،لكتروني الشامل القادرين على عمل النظام اإل    

 واألبحـاث وقـد اهتمـت الدراسـات        ،اإللكترونـي  وتطبيقات التعليم    أدواتتمكنه من التعامل مع     
 ،كترونـي راسات الكشف عن مطالب التعليم اإلل حيث حاولت بعض الد ،كتروني اإلل التعليمبموضوع  

 وتطبيقاتـه علـى     اآللـي  الحاسب   استخدامثر  أ عدة دراسات لمعرفة     أجريت اكم و ،تهتفسير ماهي و
 علـى    ايجابيـاً  أثـراً التعلـيم    وكان لهذا النوع من      ، الرياضيات من ضمنها التحصيل في مواد عدة     

لكترونـي فـي    لطلبة نحو استخدام التعلـيم اإل      المعلمين وا  اتجاهات وكذلك على  لدراسيالتحصيل ا 
 أعـضاء  وقلة وجود    ، المادية اإلمكانات قلة   أنأظهرت نتائج الدراسات أيضاً      ،الجامعات والمدارس 

  .)2006مري، العمري والع (ههذا التعليم يواجه صعوبة في تطبيق فإن ،مدربين
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 حذت وزارة التربية والتعليم العالي في       ت التعليم االلكتروني وضرورتها فقد    ونظراً لمواكبة مستجدا  
ـ     إلدخال التعليم اإل   ن خالل محاولتها   وذلك م  ،األخرىفلسطين حذو الدول     ات لكتروني إلـى الجامع

االفتراضـية  يستطيع الطلبة المشاركة في الدروس       بحيث   ،لكترونياًالفلسطينية بطرح مساقات معدة إ    
  .األخرى وغيرها من الجامعات ،وجامعة القدس  كجامعة القدس المفتوحة، المختلفةمن مواقعهم

  
 تـساعد   تنفيـذ بـرامج   ، لذلك ال بد من تنفيذ برامج         إنتاج المعرفة  أدوات من   أداةلوجيا  والتكن وتعد

وتساعده على إنتاج نماذج مبدعة تزيد       ، تطوير وتنفيذ نماذج ومناهج مدعمة إلكترونيا      المعلمين على 
  .من فاعلية التعلم

  
   مشكلة الدراسة2.1

  
ا تسعى إليـه المؤسـسات      لكتروني وتوظيفه في دعم البرامج التعليمية المتقدمة هدفً       أصبح التعليم اإل  

لكتروني إدخال التعليم اإل  في  لعربي خاصة   الجامعات في الوطن ا    اليه    كما تسعى  ،التعليمية في العالم  
 تروني من دور في تطوير برامجها وحل الكثير مـن مـشاكلها           لك وذلك لما للتعليم اإل    ،في برامجها 

 وضعف التواصـل بـين   ،معرفة لكل من يبحث عنها بشكل كاف    وعدم توفر ال   ،أعداد الطلبة كازدياد
 فـي تـوفير المراجـع العلميـة          من دور  لكتروني ولما للتعليم اإل   ،الطالب وأعضاء هيئة التدريس   

  .لساعةومحتوى المقررات بشكل جذاب وعلى مدار ا
  

 فـي لكتروني إال أن المطلوب من مؤسسات التعليم العالي اإلسـراع           ورغم هذا االهتمام بالتعليم اإل    
 لكي ال تجد نفسها في مرحلة ما تطبق تعليماً أصبح من            ،االستفادة من تطبيقاته وعدم التأخر في ذلك      

  .فيها لالنتظارالماضي بالنسبة لمؤسسات التعليم العالمية، فالتقنية متسارعة وال مجال 
  

 تلـك  نظـر عـن  علم يعتبر الركيزة األولى لتحقيق أهداف المرحلة التي يدرسها بغض ال    موبما أن ال  
 فـي   اإللكترونيوبما أن العلوم الطبيعية وغيرها من أهم العلوم التي يمكن توظيف التعليم             . المرحلة
اليـة تتوافـق مـع      ل بكفاءة ع   فال بد للمعلم من أن يمتلك مهارات معينة ومحددة لكي يعم           ،تدريسها

 مهاماً جديدة بعيدة عن التلقين، فأصبح المعلم يتسم بدور          م الذي جعل للمعل   ،لكترونيأنماط التعليم اإل  
وفي فلسطين هناك مـشروعاً لحوسـبة المنـاهج         القائد والمنظم والمسهل والميسر بدالً من الملقن،        

 وبمـا أن    ،ا التطـور  معلمين من مواكبـة هـذ     الفلسطينية وهذا يحتاج إلى تكثيف الجهود لتمكين ال       
  الحاجة للمعلمين   بالشكل المطلوب،  ية التي تعقد بهذا الخصوص في فلسطين ال تلبي        الدورات التدريب 

 الرياضـيات فـي      ومعلمات ومن هنا فقد تمحورت مشكلة الدراسة حول معرفة مدى امتالك معلمي          
  .حافظتي بيت لحم ورام اهللالكتروني في محلة األساسية لكفايات التعليم اإلالمر
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 أهداف الدراسة وأسئلتها3.1 
  

  :هدفت هذه الدراسة إلى
 الالزمة لمعلمي الرياضيات في المرحلـة األساسـية فـي           االلكترونيتحديد كفايات التعليم     . 1

 . وتحديد درجة امتالكها لديهممن وجهة نظرهموبيت لحم محافظتي رام اهللا 

 المؤهـل   ، الخبـرة  ،الجـنس  ( تبعـاً لمتغيـرات    الكشف عن وجود فروق دالة إحـصائياً       . 2
 المعلمـين   امـتالك في تحديد مدى    )  الجهة المشرفة  ، الدورات التدريبية  ،التخصص،العلمي

 .االلكترونيلكفايات التعليم 
 

  :وبصورة محددة تهدف هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة اآلتية
 في محافظتي   االلكترونيكفايات التعليم    الرياضيات ل   ومعلمات  معلمي امتالك ما مدى    :األولالسؤال  

  رام اهللا وبيت لحم؟
         

 لدى معلمي الرياضيات فـي  لكترونيامتالك كفايات التعليم اإلمتوسطات  ف   هل تختل  :لثانيالسؤال ا 
، الخبرة، التخـصص، المؤهـل   باختالف الجنس في محافظتي رام اهللا وبيت لحم   األساسيةالمرحلة  

  ؟تدريبية، الجهة المشرفةالعلمي، الدورات ال
  

  فرضيات الدراسة 4.1
  -:وقد انبثق عن السؤال الثاني الفرضيات التالية

  
     فـي  ) α ≤ 0.05(ال توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى        :األولـى الفرضية  

 الرياضـيات فـي المرحلـة     ومعلمـات  معلمـي  لدىلكتروني  ايات التعليم اإل  متوسطات امتالك كف  
  . الجنسلمتغير تعزى في محافظتي رام اهللا وبيت لحم االساسية

  
ت  فـي متوسـطا  )α ≤ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى  ال : الفرضية الثانية

فـي   األساسـية  الرياضيات في المرحلـة       ومعلمات  لدى معلمي  لكترونيامتالك كفايات التعليم اإل   
  .رةالخب لمتغير تعزى محافظتي رام اهللا وبيت لحم

  
متوسـطات    فـي )α ≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى   :الفرضية الثالثة

الرياضيات في المرحلـة االساسـية فـي        ومعلمات   لدى معلمي    اإللكترونيامتالك كفايات التعليم    
  . التخصصلمتغير تعزى محافظتي رام اهللا وبيت لحم
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 فـي متوسـطات   )α ≤ 0.05(حصائية عند مستوى ال توجد فروق ذات داللة إ :الفرضية الرابعة
  الرياضيات في محافظتي رام اهللا وبيت لحم        ومعلمات  لدى معلمي  اإللكترونيامتالك كفايات التعليم    

  . المؤهل العلميلمتغيرتعزى 
 

 فـي متوسـطات   )α ≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  :الفرضية الخامسة
 الرياضيات في المرحلـة االساسـية فـي          ومعلمات لدى معلمي  اإللكترونييم  امتالك كفايات التعل  

  . التدريبية الدوراتلمتغيرتعزى محافظتي رام اهللا وبيت لحم 
  

 فـي متوسـطات   )α ≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  :الفرضية السادسة
رياضيات في المرحلـة االساسـية فـي         ال  ومعلمات لدى معلمي  اإللكترونيامتالك كفايات التعليم    

  . الجهة المشرفةلمتغيرتعزى محافظتي رام اهللا وبيت لحم 
  

  أهمية الدراسة 5.1
  

 لكفايـات التعلـيم     األساسيةلة  تحاول الدراسة الكشف عن مدى امتالك معلمي الرياضيات في المرح         
   :تياآل الدراسة في أهميةكمن تو ،ني في محافظتي بيت لحم ورام اهللاكترولاإل
 ويكـون  اإللكترونـي  ليتمكن من امتالك كفايات التعليم       ،يحتاجه المعلم من تدريب   قد  معرفة ما    -

 .مهيئاً لمقابلة متطلباته الجديدة

التي قامـت بتحديـد مـدى امـتالك معلمـي      ) حسب علم الباحثة  (نظراً لقلة الدراسات السابقة      -
  :دراسة تأمل في أن تساعد في، لذا فإن هذه الاإللكترونيالرياضيات لكفايات التعليم 

خاصـة بفوائـد التعلـيم       بـصفة    ة التعليمية بصفة عامة والمعلمين    تبصير القائمين على العملي    -
 . ومقارنته باألسلوب التقليدياإللكتروني

 مناهج الرياضيات بوزارة التربية والتعليم بالمقترحات التي قد تزيد مـن فعاليـة              معلميتزويد   -
 . في تدريس مناهج الرياضياتنياإللكتروتوظيف التعليم 

 والـذي يعتبـر   ،اإللكترونـي كفايات التعليم  د الدورات التدريبية الالزمة إلكساب المعلمين       تحدي -
 .اتجاهاً تقنياً له أهميته وقيمته العلمية في الوقت الحاضر

 .اإللكترونيفتح الباب أمام باحثين آخرين للبحث في مجال التعليم  -
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  حدود الدراسة 1.6
  

 . وبيت لحمرام اهللامحافظتي  المدارس الحكومية والخاصة في :محدد مكاني -

 .م2009/2010 الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي :محدد زماني -

      لـة األساسـية فـي محـافظتي رام اهللا     معلمو ومعلمات الرياضيات في المرح     :محدد بشري  -
 . في مدارس العينةلحموبيت 

مدى صدق وثبات أداة الدراسة التي تـم  بتائج هذه الدراسة وتفسيرها  تتحدد ن:محدد إجرائـي   -
 .بناؤها من قبل الباحثة

 . اقتصرت هذه الدراسة على المصطلحات والمفاهيم الواردة فيها:محدد مفاهيمي -
  

  اسةمصطلحات الدر7.1 
  
الذي يلـزم   مختلف أشكال األداء التي تمثل الحد األدنى        "بأنها  ) 2006(يعرفها طعيمة   : الكفايات -

 فهي عبارة عن مجموع االتجاهات وأشكال الفهم والمهارات التي من شأنها أن             ،لتحقيق هدف ما  
  ."ق أهدافها الوجدانية والنفسحركيةتيسر للعملية تحقي

 ،لوظائف للقيام بعمل مـا    نجاز بعض المهام وا   القدرة المكتسبة إل  : تعريف الكفاية إجرائياً   ويمكن -
ة من خالل مقاييس الكفايات التعليميـة التـي قامـت     /حصل عليها المعلم  ومقاسه بالدرجة التي ي   

 . المقاييس التي وردت في األدب التربوي والدراسات السابقةى، اعتماداً علاالباحثة بإعداده

منظومة تعليمية لتقديم البرامج التعليمية أو التدريبية أو المتـدربين فـي أي    ":اإللكترونيالتعليم   -
 ."التفاعلية لتـوفير بيئـة تعليميـة      ن باستخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت      وقت وفي أي مكا   

 ). 2004،سالم(

 فـي عمليـة الـتعلم     اإللكترونـي  بأنه استخدام تطبيقات الحاسب اآللي       :ويمكن تعريفه إجرائياً   -
كـان  أ لتخطيط والتنفيذ أو التقويم سـواء      وتشمل عناصر المنهاج المختلفة في مرحلة ا       ،والتعليم

 .خارجه أو داخل الصف الدراسي

هو كل من يعلم مادة الرياضيات للمرحلـة األساسـية بغـض النظـر عـن               : معلم الرياضيات  -
 .تخصصه

 تلك المرحلة التي تبدأ باألول األساسـي وتنتهـي بالـصف            :إجرائياً المرحلة األساسية تعريف   -
 .العاشر األساسي وفق النظام التربوي الفلسطيني
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  ـيالفصــل الثانـ
  

  األدب التربوي  1.2
  الدراسات السابقة 2.2
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  الفصل الثاني
   التربوي والدراسات السابقةاألدب

  
  األدب التربوي 2.1
  

  :مقدمة
  

خاصـة فـي تعليمنـا       واقعاً اً وتوظيفه في خدمة العملية التعليمية أمر      اإللكترونيالتعليم  لقد أصبح   
ن الدراسة سيتم استعراض عدداً من الجوانب النظرية المتعلقـة بـالتعليم             وفي هذا الجزء م    ،العالي

 ، ومفهومـه  اإللكتروني ويشمل ذلك تاريخ التعليم      ، والتي ترتبط بالدراسة وتخدم أهدافها     ،اإللكتروني
كفاياتـه التعليميـة    وكـذلك  ، ومراحل تـصميمه ، وعناصره، وعيوبه ، ومميزاته ، وأهدافه ،وأنواعه

  .رتبط بها من برامج وإعداد وتدريبالتعلمية، ما ي
  

   :اإللكترونيالتعليم  1.1.2
  

  :اإللكترونيتاريخ التعليم  1.1.1.2
  

بدأت الدعوة إلى استحداث وسائل للحصول على المعلومات وتخزينها وربط بعضها ببعض ونشرها             
المعلومـات   وقد قامت تكنولوجيا     ،)V.Bushفأنفاربوش  (  على يد األمريكي   )1945(في العالم عام    

لعالم المتقدم تقنيـاً بـشكل   هذا الدور خاصة في التعليم الجامعي وفي ابواالتصاالت منذ ذلك التاريخ    
  .)2007 ،علي( أكبر

  
  كـان   أول استخدام لتلك التقنية في المؤسـسات التربويـة         أن) 2003(ويشير السرطاوي وسعادة     

 ثم استخدم في المـشروعات      ،مريكية الكبيرة مقتصراً على األمور اإلدارية والمالية في الجامعات األ       
 حيث كانت مقتصرة على الجامعـات حتـى أوائـل           ،البحثية، ثم استخدم في برمجة المواد التعليمية      

 زاد  )(1997فـي العـام     دأ استخدامه على مستوى المـدارس،        ب تم ،السبعينات من القرن العشرين   
ـ    ،انتشار استخدام الحاسب في التعليم     ور الحواسـيب وإدخـال التحـسينات علـى          وذلك نتيجة لتط

   .األجهزة ورافق ذلك انخفاض مستمر في أسعار تكلفة الحصول على ،خصائص هذه األجهزة
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تاريخياً بالمراحل التالية قبل عاماإللكتروني  التعليمومر 1983(  مر(:  
لحاسب بـالرغم   حيث كان التعليم تقليدياً قبل انتشار أجهزة ا        ،عصر المدرس والمدارس التقليدية    -

 وكان االتصال بين المدرس والطالب في قاعة الدرس حسب جـدول            ،من وجودها لدى البعض   
 .دراسي محدد

 حيث تميـزت هـذه  الفتـرة    ، عصر ظهور الوسائط المتعددة:)1993 - 1984(  بين  ما الفترة -
طـوير   والماكنتوش واألقراص الممغنطة كأدوات رئيـسية لت       )3 ،(1 الزمنية باستخدام الوندوز  

 .التعليم

ثم بدأ ظهور    ،)االنترنت(ر الشبكة العنكبوتية للمعلومات     ظهو :)2000 – 1993( بين    ما الفترة -
 ، ومنها األفالم التعليميـة ،رامج إلكترونية أكثر انسيابية لعرض أفالم الفيديواإللكتروني وب البريد  

 .مما أضفى تطوراً هائالً وواعداً لبيئة الوسائط المتعددة

 ،)االنترنـت (  ظهور الجيل الثاني للشبكة العنكبوتية للمعلومـات       : وما بعدها  )2001( منالفترة   -
تبـادل المعلومـات بـشكل      زيادة سرعة   حيث أصبح تصميم المواقع على الشبكة أكثر تقدماً، و        

 مستقبالً، وتشجع العديـد مـن     اإللكترونيقد تفتح المجال للتعليم     وهذه الطفرة المعلوماتية    . كبير
 لتشمل أفالم ورسومات متحركة قد تساعد الطالب        ،إلكترونيةالجامعات على تصميم كتب      أساتذة

  .)2004 ،سالم ( ومتابعة الدرس بصورة أفضلالعميقعلى الفهم 
  

  : في األجيال التاليةاإللكترونيمراحل تطور التعليم 
 .ين ويعتمد على نقل المعلومات المطبوعة إلى المتعلم، جيل المراسلة:الجيل األول -

ويستخدم المواد المطبوعة والمسموعة وبرمجيات الحاسب       ، جيل الوسائط المتعددة   :ل الثاني الجي -
 .والفيديو التفاعلي

الذي يعتمد على تكنولوجيا المعلومات كالمؤثرات الـسمعية         ، جيل التعليم عن بعد    :الجيل الثالث  -
 .والمرئية وأنظمة االتصال والبث اإلذاعي والتلفزيوني

 . جيل االعتماد على شبكة االنترنت:ابع الرالجيل -

 .)2004 ،عبد الحميد ومحمد(  جيل الجامعات االفتراضية:خامسالجيل ال -
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  لكترونيمفهوم التعليم اإل 2.1.1.2
  

 تلـك   نوجد بعـض التفـاوت بـي       وقد   ،هلكتروني وتعريف ير من المهتمين مفهوم التعليم اإل     تناول كث 
   :ما يليومن تلك التعريفات  ،التعريفات

  
منظومة تعليمية لتقديم البرامج التعليمية أو التدريب للمتعلمين المتـدربين          "بأنه  ) 2004( عرفه سالم 

 باستخدام تقنيات المعلومات واالتـصاالت التفاعليـة مثـل االنترنـت           ،في أي وقت وفي أي مكان     
 بيئة تعليميـة متعـددة    لتوفير، المؤتمرات عن بعد و أجهزة الحاسوب  و لكترونيالبريد اإل  و اإلذاعةو

 على التعلم الذاتي والتفاعل بيت      المصادر بطريقة متزامنة عن بعد دون االلتزام بمكان محدد اعتماداَ         
  ."المتعلم والمعلم

  
طريقة إبداعيه لتقديم بيئة تفاعليـه متمركـزة حـول          "لكتروني  أن التعليم اإل  ) 2004( ويرى الخان 
 باسـتعمال   ، وفي أي وقت   ،ميسرة ألي فرد وفي أي مكان     و ، ومصممة مسبقا بشكل جيد    ،المتعلمين

ـ    خصائص ومصادر االنترنت والتقنيات الرقمية بالتطابق مع مبادئ           ةالتصميم التعليمي المناسبة لبيئ
   ."التعلم المفتوحة والمرنة والموزعة

  
  لكترونيأنواع التعليم اإل 3.1.1.2

  
  -:تروني إلى األنواع التاليةالتعليم االلك) 2005(وعبد الحي ) 2004(يصنف سالم 

  
  :لكتروني المتزامنالتعليم اإل 1.3.1.1.2

  
لكتروني يهتم بتبادل الدروس والموضوعات واألبحـاث والنقاشـات بـين          ن التعليم اإل  وهذا النوع م  

المعلم والمتعلمين في الوقت نفسه وبشكل مباشر، وذلك من خـالل بـرامج المحادثـة والفـصول                 
لكتروني حصول المتعلم علـى تغذيـه راجعـة         بيات هذا النوع من التعليم اإل     يجا ومن ا  ،االفتراضية

 ومن أهم ما يعيق اسـتخدام هـذا         ، أي معلومة   عن والتواصل مباشرة مع المعلم لالستيضاح     ،فورية
أكثر لكتروني المتزامن    حيث يعتبر التعليم اإل    ،صاالت جيدة النوع حاجته إلى أجهزه حديثه وشبكة ات      

 . وتعقيداًلكتروني تطوراًاإلتعليم أنواع ال
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   :لكتروني غير المتزامنتعليم اإلال 2.3.1.1.2
  

 فيختـار  ،وهذا النوع ال يشترط  فيه أن يكون التواصل بين المتعلم والمعلم والمنهج في وقت واحـد  
 ويتم الحصول على المعرفة والتواصل بين الطالب والمعلـم مـن            ،الطالب الوقت المناسب لظروفه   

 ومن  ، والمنتديات ومواقع االنترنت، وأشرطة الفيديو، واألقراص الممغنطة       ،ريد االلكتروني خالل الب 
 إعـادة    ويمكنه أيضاَ  ،أهم مميزات هذا النوع أن المتعلم يتعلم حسب الوقت المناسب له وفقا لقدراته            

ن الطالب  لكتروني غير المتزامن أ    ومن معوقات التعليم اإل    ،الدروس والوصول إليها على مدار اليوم     
 وال يمكنه استيضاح فكرة أو معلومة مباشرة        ،ال يمكنه الحصول على تغذيه راجعة فورية من المعلم        

لكتروني يحتاج إلى طالب يتـصفون بالدافعيـة الجيـدة        كما أن هذا النوع من التعليم اإل       ،من معلمه 
روني تقوم علـى الـتعلم      لكت هذا النوع من التعليم اإل     عن طريق راسة   ألن معظم الد   ،للتعلم وااللتزام 

  .الذاتي
  

 ،ومن أهم عيوبه أنه ال يوفر للطالب الحصول على تغذيه راجعة وإجابات على أسئلة بشكل مباشـر          
 كما يحتاج إلى إمكانيـات    ،م يرد عليها  ى رسالته اإللكترونية ث   بل عليه االنتظار حتى يطلع المعلم عل      

 إلى طالب يتميـزون     ج وكذلك يحتا  ،ن والطالب استخدامه إلى تدريب المعلمي    و يحتاج  ،مادية مكلفة 
  . لكترونيعن طريق هذا النوع من التعليم اإلبالدافعية وااللتزام للتعلم 

  
  لكتروني أهداف التعليم اإل 4.1.1.2

  
  :)2004( ما ذكره سالملكتروني لتحقيق أهداف عديدة من أهمها ى التعليم اإل يسع

 .لكترونية جديدةات إتعليمية تفاعلية من خالل تقنيخلق بيئة  -

عملية التفاعل بين الطالب والمعلمين والمساعدين من خـالل تبـادل الخبـرات التربويـة     دعم   -
 .اآلراء والنقاشات الهادفة لتبادل واآلراء

 .إكساب المعلمين المهارات التقنية الستخدام التقنيات التعليمية الحديثة -

 . االتصاالت والمعلوماتإكساب الطالب المهارات الالزمة الستخدام تقنيات -

  التعليميـة تقـدم فـي صـور    نمذجة التعليم وتقديمه في صورة معيارية فالدروس والممارسات      -
 .نموذجية

 . عمل المؤسسات التعليميةوإدارةإيجاد شبكات تعليمية لتنظيم  -

 .تقديم التعليم الذي يناسب فئات عمرية مختلفة مع مراعاة الفروق الفردية -

 .لمصادر تثري محاور العملية التعليميةتقديم بيئة غنية با -
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 . توفر الخبرات المطلوبة دون االرتباط بمكان محدداتصالإيجاد قنوات  -

 . ومسايرة المستجدات العالميةالمساعدة على تثقيف المجتمع إلكترونياَ -

              
   لكتروني التعليم اإلمميزات 5.1.1.2

  
   : ميزات التعليم اإللكترونيأهم من 
 دور أساسـي   ذا ويجعله   ،لكتروني يزيد الفاعلية في دور الطالب أثناء عملية التعلم        يم اإل التعل . 1

 .في هذه العملية وليس ثانوياَ

 . ينمي لدى الطالب مهارات التعلم الذاتي والتعلم المستمر وكذلك البحث عن المعرفة . 2

راتـه دون    لقد  ويتيح له فرصة الـتعلم وفقـاَ       ،يسهم في توفير جو من الخصوصية للطالب       . 3
  .الخوف من الحرج من األقران

 .يوفر فرصة التواصل المستمر بين الطالب والمنهج طوال الوقت . 4

 بـين   أو إلى قاعة الدراسة     يوفر كثير من أوقات الطالب التي تستهلك في االنتقال من البيت           . 5
 . القاعات

لتعلـيم   مختلفة ل   من خالل قنوات   ،أساتذتهمبينهم وبين    ،مكانية التواصل بين الطالب أنفسهم    إ . 6
 . وإثارة للطالباإللكتروني يجعل التعليم أكثر جاذبية

لكتروني إمكانية إيصال المعرفة من خالل وسائط مختلفة مرئية أو مـسموعة     اإل يتيح التعليم  . 7
 .أو مقروءة

  .لكتروني تعليم أعداد أكبر من الطالب التعليم اإليمكن من خالل . 8

  .لنظر المختلفة بين الطالبالمساهمة في تبادل الخبرات ووجهات ا . 9

 الوقـت المناسـب     اختيـار  من هذه الميزة في      بلوقت التعلم حيث يستفيد الطال     ال حدود  . 10
 .للوصول للمعلومات دون التقيد بزمن محدد

كمتابعـة   ، غيـر التـدريس  أعمالن المعلم يقوم بعدة  حيث أ، المعلم المختلفةأعمالتنظيم   . 11
كتروني الحل المناسـب     وسيجد من التعليم اإلل    ،خرىاأل اإلداريةعمال  وبعض األ  ،الواجبات

 ،أعمـال االمتحانـات   وحفظ المستندات وتنظيم     ، واالستقبال اإلرسال كإمكانية   األعباءلهذه  
 .ومتابعة الجديد في كل مكان

 الكم الهائل من المعلومات والمعـارف المتاحـة التـي يجـدها             نأ حيث   ،تنمية الخبرات  . 12
 ومقترحاته مـن خـالل      آراءهاءته ومقدرته وتسهم في تطوير      على رفع كف  ه   تساعد ،الطالب
 .)2004 ،سالم( )2005 ،المحيسن( ي غرف الحوار وغيرهاف النقاش
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  لكترونيعيوب التعليم اإل 6.1.1.2
   

  :منها ، تحد من فعاليته من مميزات إالّ أن له عيوباً اإللكترونيرغم ما للتعليم
 حاستي السمع والبصر فقـط دون بقيـة         لى بل ع  ،لحواسلكتروني على كل ا   ال يركز التعليم اإل    -

 .الحواس

 . لكتروني إلى إنشاء بنيه تحتية من أجهزة ومعامل وخطوط اتصال باالنترنتيحتاج التعليم اإل -

ديثة قبل بدايـة    يتطلب تدريب مكثف ألعضاء هيئة التدريس والطالب على استخدام التقنيات الح           -
  .لكترونيتنفيذ التعليم اإل

 للتعامل مع المستحدثات التكنولوجية المستخدمة       أعضاء هيئة تدريس ذوي تأهيل عال       إلى يحتاج -
 وإلـى   ، كما يحتاج أيضا إلى هيئه إداريـة مؤهلـة للقيـام بالعمليـة             ،في هذا النوع من التعليم    

 . متخصصين في إعداد وتصميم البرمجيات التعليمية

والعالقات اإلنسانية بين المعلم والطلبة، والطـالب  لكتروني إلى التواجد اإلنساني يفتقر التعليم اإل   -
 .بعضهم ببعض

إن التعامل مع األجهزة وطول الجلوس أمام الحاسب اآللي قد يكون له تـأثيرات سـلبية علـى                  -
 .صحة الطلبة

 .إضعاف العالقات االجتماعية لدى المتعلم -

 .التأسيس خاصة في بداية ، تكلفة هذا النوع من التعليمارتفاع -

 . للمحتوىاإلعداد من الوقت في ر لكثيالحاجة -

  )2004 ،سالم( المختلفةصعوبة تطبيق أساليب التقويم -
  

  لكترونيعناصر التعليم اإل 7.1.1.2
  
ظمهـا  لكتروني مجموعة من العناصر المتفاعلة التي ينبغي توفرها جميعاً أو تـوفر مع        ن للتعليم اإل  إ

  :ناصرلكتروني، ومن هذه العلكي تتحقق فلسفة التعليم اإل
 .اإللكتروني ويقصد به الطالب الذي يتعلم من خالل أسلوب التعليم والتعلم :لكترونيالمتعلم اإل . 1

  ويتفاعـل مـع    ،اإللكترونـي  وهو المعلم الذي يشرف على عملية التعلـيم          :اإللكترونيالمعلم   . 2
 .همءويوجه تعلمهم ويقوم أدا ،المتعلمين

 القاعات الدراسية التي تـم      اإللكترونية،لدراسية   ويقصد بالفصول ا   :اإللكترونيالفصل الدراسي    . 3
 .اإللكترونيتجهيزها ببعض األجهزة والوسائل التي تخدم عملية التعلم والتعليم 
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هو المقـرر التعليمـي المـشابه للكتـاب المدرسـي            ،اإللكتروني والكتاب   :اإللكترونيالكتاب   . 4
إذ قد يشتمل على نصوص مكتوبة       ، إالّ أنه يختلف في شكله ويتفوق عليه في محتواه         ،المعروف

ويمكـن أن يكـون      ، التعليمي أكثر متعة وأوضح للطالب     فيديو تجعل المحتوى  وصور ومقاطع   
 . على اسطوانة ممغنطةاً موجوداً على صفحات االنترنت أو منسوخاإللكترونيالكتاب 

صوص والصور   من المقاالت والن    جمع عددٍ  اإللكترونيةالت   ويتم في المج   :اإللكترونيةالمجالت   . 5
 بحيث تنـشر مـن خـالل الـشبكة العالميـة      ،والمشاهد التي تخدم موضوعاً علمياً أو خبراً ما  

 .لالنترنت أو على اسطوانة ممغنطة

 المكتبة عنصر مهم في التعليم الجامعي، ومن هذا المنطلـق فـإن مـن               :اإللكترونيةالمكتبات   . 6
 اً والتي من خاللها يتم تقديم محتوى كبير       ،نيةاإللكترو المكتبة   اإللكترونيالعناصر المهمة للتعليم    

 التي يمكن تصفحها من خالل االنترنت أو من خالل الحصول           ،اإللكترونيةمن المجالت والكتب    
 .اإللكترونيةعلى أجزاء منها من خالل زيارة أمين المكتبة 

 خاللهـا   ، حيـث يـتم مـن      اإللكتروني وهو وسيلة مهمة وفعالة في التعليم        :اإللكترونيالبريد   . 7
 كذلك بينهم وبين معلميهم، وأيـضاً     بين الطالب بعضهم ببعض، و     اإللكترونيةالتواصل بالرسائل   

 .التواصل بين المؤسسات التعليمية والبحثية المختلفة

 إن المؤتمرات التي تمس موضوعات تهم الطالب والبـاحثين          :اإللكترونيةالمؤتمرات التعليمية    . 8
ويأخذ قدراً كبيـراً مـن        قدر من اإلمكانات المادية والبشرية      ويخصص له  ،أمر يهتم به التعليم   

 إالّ أن التقنية وكأحد تطبيقاتها في التعليم يمكن أن تسهل عقد مـؤتمر تعليمـي يـضم                  ،التنسيق
 ليحقق القدر األكبر من االنتشار والفائدة وذلـك         ، وخبراء وحضور من أقطار مختلفة      متحدثين

 وكـذلك   ،ن كل من المتحدثين في جامعته أو حتى في منزلـه           إذ يكو  ،من خالل شبكة االنترنت   
 أو حتى فـي منـازلهم،       ،الطالب أو المهتمين قد يكونون في قاعة تبعد عنه آالف الكيلومترات          

 .اإللكترونيوهذه خدمة مهمة يتيحها التعليم 

 وهي عبارة عن فصل تخيلي يحاكي الفـصل الحقيقـي، ويـتم برمجتـه               :الفصول االفتراضية  . 9
 بحيث يحضر الطلبة والمعلم في وقت محدد ويـتم          ، على صفحة خاصة على اإلنترنت     ووضعه

 .التفاعل فيما بينهم إلكترونياً

 بحيث يتم برمجتها ونـشرها  ، وهي معامل تخيلية تحاكي المعامل الحقيقية:المعامل االفتراضية  . 10
عمليـة بـشكل    ويتم من خاللها تطبيق التجـارب ال     ، أو على اسطوانات ممغنطة    ،على االنترنت 
 .)2004 ،التودري( يحاكي الواقع
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  اإللكترونيمراحل التصميم التعليمي للتعليم  8.1.1.2
  

ونظـم  تخطيط وتنفيذ بيئات " هو بمعناه الواسع) Instructional Design(إن مجال تصميم التعليم 
ـ        ،ألداءتيسير التعلم من أجل تحسين ا      روف بمراحلـه   ويرمز ألسلوب النظم في تصميم التعليم المع

 عمليـات التحليـل      إلـى  ، التي تشير  )ADDIE(الخمس التي غالباً ما يرمز لها بالحروف الالتينية         
)Analysis(، والتـــــصميم )Design(، والتطـــــوير )Development(، والتنفيـــــذ 
)Implementation( والتقويم ،)Evauation(،) 2002، Wang.(  
  

التي يمكن تعميمهـا     تعليم اإللكتروني في البيئة الجامعية    إن مكونات ومراحل اإلطار العملي لنظام ال      
  :على جميع مراحل التعليم العالي والعام هي كالتالي

  
   Analysis:مرحلة التحليل 1.8.1.1.2

  
     وتـسمى مرحلـة تقـدير الحاجـات       ،تبدأ عملية التخطيط بعد تشكيل لجنة التخطيط االسـتراتيجي        

)asses ment needs(،للقـرارات فـي   غة األهمية ألن مخرجاتها تمثـل أساسـاً   وهي مرحلة بال 
  :  وتشمل المهام الرئيسية التالية،المرحلة التالية

ع البيانات حول الحالة الراهنة لمتطلبـات دمـج نظـام           وتمثل جم  :تحليل الحالة الراهنة للبيئة    -
قنيـة والمـصادر     والبنيـة الت   ،التعليم اإللكتروني في الحالة الراهنة للخطط واإلدارة والسياسات       

م ومنظومة القيم واالتجاهات قي البيئـة        وخدمات الدع  ،ادر البشرية والمحتوى  والمص ،التعليمية
 .الثقافية فيما يتعلق بالنظام الجديد

 مـن  ،لكتروني بالمتغيرات الخارجية لذا يتأثر التعليم اإل:تحليل الحالة الراهنة للبيئة الخارجيـة   -
علـى   امل االجتماعية والسكانية واالقتصادية والسياسية والتقنيـة  المهم معرفة أهمية وتأثير العو    

  . التي تواجههاوذلك بهدف تحديد الفرص والصعوبات ،لكترونيمستقبل نظام التعليم اإل

ؤسـسة التـي    كون عليه الم  قصد به وصف تفصيلي لما ينبغي أن ت        وي :وصف الحالة المرغوبة   -
خالل تحديـد الـسياسيات والرؤيـة والرسـالة،         من   ويتم ذلك    ،لكترونيتنوي تطبيق التعليم اإل   

 وتحديد المـصادر التقنيـة      ،ووضع الخطط اإلستراتيجية ومصادر دعم هيئة التدريس والطالب       
 . ونظم التوصيل وطرق تحليل النتائج وتقويم التعليم والبرامج االعتمادية،والتطبيقات المتميزة

لكتروني من خالل تحليل    جاهزيه للتعليم اإل  تحديد مستوى ال   حيث يتم    :تحديد مستوى الجاهزية    -
لكتروني فـي  لمتطلبات دمج التعليم اإل) ?what is(بين الحالة الراهنة ) gap analysis(الفجوة 
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 وتحديـد  ،لتلك المتطلبات وأسباب كل فجوة) ?what should be(والحالة المرغوبة  ،المؤسسة
  . على إغالقهاالعوامل التي تعيق إغالق الفجوة وتلك التي تساعد 

  
األداء هو عمليـة منظمـة لتقـدير األهـداف أو مـستويات            ) تقدير الحاجات (إن تحليل    ،باختصار

 ثـم   ،  وتحديد الفجوات بينها وبين الحالة الراهنة لهذه المتطلبات         ،لكترونيلمتطلبات نظام التعليم اإل   
ول فـي مرحلـة الحقـة       األكثر أهمية بغرض تصميم الحل    ) الحاجات( أي تحديد    ،تقرير األولويات 

  Wang, 2002)( .لمقابلتها
  
  :)Design( مرحلة التصميم 2.8.1.1.2 
  

 وفي هذه المرحلة يـتم تحويـل مخرجـات    ، الطريق للمراحل الالحقة  خارطةتمثل مرحلة التصميم    
تـصميم  ال وثيقـة    ،إلى خطة إستراتيجية وخطة عمـل     ) الحاجات والرؤية والرسالة  (مرحلة التحليل   

 وتشمل المهام الرئيسية في مرحلة التصميم مـا        ،لكترونينية والتعليمية لنظام التعليم اإل    تقللمكونات ال 
  : يلي

 من الخطة اإلستراتيجية الـشاملة       ينبغي أن تكون هذه الخطة جزءاً      :إعداد الخطة اإلستراتيجية   -
ـ    وتشمل ، وتنسجم مع رؤيتها ورسالتها    ،للجامعة ـ  هذه الخطة العديد من المكونات مث داف ل األه

 ،  والسياسات الخاصة بنظم القبـول والتـسجيل       ،والبرامج والمناهج الدراسية والدرجات العلمية    
  واختيـار   ، والحوافز والتعويضات للمـشاركين مـن هيئـة التـدريس          ،وبرامج الدعم المهني  

  والعـبء  ، واإلرشاد األكاديمي   اإلستراتيجية المناسبة لتنفيذ النظام واالعتمادية ومعايير الجودة      
  وخـدمات الـدعم    ،التغيير والخطة التقنية للنظام وخطة إدارة       ،وحقوق الملكية الفردية   الدراسي

 ،والسياسات الخاصـة بتطـوير المحتـوى وأسـاليبه         ،الفني والتعليمي للطالب وهيئة التدريس    
  .واإلدارة التقنية للنظام وصيانته

 لتطوير خطـة العمـل    أساساً يجيةاإلسترات تمثل األهداف المحددة في الخطة       :إعداد خطة العمل   -
 وتحدد خطة العمل المهام والمسؤوليات والنشاطات والجـداول         ،الضرورية لتنفيذ االستراتيجيات  

 ،ير الجـودة   وتطوير معـاي   ،الزمنية الخاصة بتحديد مواصفات البيئة التقنية وتركيبها أو ترقيتها        
صيانة  ،عمليتي التنفيذ والتقويم  رة   وإدا ،وعمليات تصميم المحتوى وتطويره   وخطة إدارة التغيير،  

 .النظام بما يتضمن تنفيذ اإلستراتيجيات ومتابعة األهداف

 يمثل هذا الجزء من مرحلة التـصميم المخطـط األزرق           :تحديد المواصفات التقنية والتعليمية    -
 : لكتروني وتشمل المهام التاليةة والتعليمية في نظام التعليم اإلللمكونات التقني

 .)سلوكي أو بناني أو مزيج بينهما(موذج التعليم المناسب ختيار نا -
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 .)اتصال تزامني أو غير تزامني(اختيار نظم التوصيل المناسبة  -

 . على نموذج التعليم ونظم التوصيل ونظم إدارة التعليم بناء،تحديد مواصفات البنية التقنية -

يل ينبغـي توظيـف أسـلوب       أو تطوير أص   شراء(لكترونية  اختيار أسلوب توفير المقررات اإل     -
غير ( أو على مستوى الكليات أو األقسام        ،)مركزي(سواء على مستوى الجامعة     ) طريق المقرر 

يم  وتطبيق نموذج التصميم التعليمي المناسب إلجـراء عمليـات التحليـل والتـصم             ،)مركزي
 . لكترونيةوالتطوير الخاصة بالمقررات اإل

 .  وبرامج التطوير المهني لهيئة التدريس،ئة للطالبييم برامج التدريب والتهتصم -

 وتشمل مخرجـات هـذه    باستخدام نموذج التقويم المناسبأو بناء أدوات التقويم التكويني    اختيار -
 بالمواصـفات التقنيـة     وثيقة التـصميم الخاصـة    و ،المرحلة الخطة اإلستراتيجية وخطة العمل    

  .)Wang, 2002 (والتعليمية
 

  ) Development(مرحلة التطوير  3.8.1.1.2
  

لكتروني إلى نظام تعليمـي     نية والتعليمية لنظام التعليم اإل    في هذه المرحلة يتم تحويل المواصفات التق      
  : وتشمل المهام الرئيسة في مرحلة التطوير ما يأتي،ملموس

 .من البنية التقنية للنظامد تركيب أو ترقية عد -

 .لكترونية محتوى المقررات اإلإنتاج -

 . نظام إدارة التعليمشراء أو تطوير -

  .إنتاج برامج التدريب والتطوير المهني لمستخدمي النظام -

 وحل المـشكالت بنـاء      ، وإدخال التحسينات  ، وتقويمه تكوينياً  ،تجربة النظام على نطاق محدود     -
 . نتائج  التقويم  على

  .  2008)،الصالح (إنتاج المواد المطبوعة والرقمية الخاصة ببرنامج التوعية والنشر والتبني -
  

  )Implementation( التنفيذمرحلة  4.8.1.1.2
 

  :استخدام النظام في بيئته الفعلية وتتضمن المهام الرئيسة التاليةتضم هذه المرحلة 
الكليـات  منهـا    :ويات عدة تع بيانات التقويم اإلجمالي وتوفير الدعم الفني والتعليمي على مس         جم -

 .  والمدارساتوالجامع
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التغيير التي تشمل برامج التوعية والنشر والتبني باستخدام نظريات أو نمـاذج            تنفيذ خطة إدارة     -
 وجمـع   ، التطبيـق الفعلـي للنظـام       في  وتتمثل مخرجات هذه المرحلة    ،النشر والتبني المناسبة  

 .)2008 ،الصالح(البيانات للتقويم اإلجمالي 

  
  )Evaluation(مرحلة التقويم  5.8.1.1.2

  
بحيث يتم تجريب النظام بصورة مبدئية بعـد كـل           ،لة نوعين من التقويم    خالل هذه المرح    من ويتم

هو حلقـة مـن   و ،)Formative Evaluation(مرحلة من مراحل اإلنتاج ويسمى التقويم التكويني 
 بحيث يتم تجريب النظـام علـى مجموعـات          ،التنقيح والتعديل في كل مرحلة وبين المراحل ذاتها       

لق بعميلـة التحميـل أو      مشكالت تتع يقية للتأكد من عدم وجود أية       صغيرة في البيئة والظروف الحق    
 ورغم أن التقويم يأتي دائما      ، أو التتابع وتسلسل العرض    ، أو سرعة وزمن عرض المحتوى     ،التوقيت

 فالتقويم التكويني في هذه المرحلة ينفذ       ،كمرحلة أخيره إال أنه في أسلوب النظم يطبق في كل مرحلة          
  : اليةالمهام الرئيسة الت

 ،بما في ذلك أداء البنية التقنيـة       ، وكفاءته )تعلم الطالب (إعداد تقرير التقويم حول فاعلية النظام        -
طـالب  (نظـام   الليم إضافة إلى مستوى رضا مستخدمي        ونظم إدارة التع   ،لكترونيةوالبرامج اإل 

النظام وإبقائه  لتحسين   وصيات الخاصة بالتدخالت المناسبة   والت ،) النظام وهيئة التدريس وإداريي  
في المسار المرغوب لتحقيق األهداف فـي ضـوء معـايير الجـودة المعتمـدة فـي الخطـة               

   .اإلستراتيجية
ـ     ي جـاءت فـي   ومخرجات هذه المرحلة تتمثل في إجراء التحسينات في التعديالت المناسبة الت

  .)2008، الصالح(توصيات تقرير التقويم 
   
 والـذي يحـدد مـن       ،هاء من اإلعدادات في صورتها النهائية     أما التقويم اإلجمالي فيتم بعد االنت      -

 واختبـار  حيث تعد عملية تحديد      ،اللها بشكل نهائي إال في حال ثبوت ما يخالف ذلك فيما بعد           خ
فحص وتقويم العملية التعليمية ذات أهمية قصوى مـن         أدوات القياس الدقيقة والمناسبة ل    وسائل و 

كانت هذه األدوات والوسائل تـستخدم فـي   أسواء  ،نظامحيث تأكيد نظام الجودة في مخرجات ال 
أو لالختبارات المتعلقة بتحديد أو متابعة مستوى الطـالب          ،قياس وتحديد مستوى هيئة التدريس    

كما أنه يتعين فحص ومراجعة وسائل وأدوات القياس هـذه للتأكـد مـن               ،خالل العام الدراسي  
  ).2007 ،يالغامد(بذبها قية نتائجها وعدم تذدرجة مصدا
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  لكتروني ات التعليم اإلكفاي 2.1.2
  

 من الفهم والممارسة ليـتم تأديتهـا بالـشكل الـصحيح             معيناً  تتطلب مختلف المهن واألعمال قدراً    
 نجاز عمل ما فإنه يلزمها إعداداً وتـدريباً  العقول والجوارح ماهرة وقادرة إل     وحتى تكون  ،والمناسب

  .  بعين االعتبار مقدار هذا اإلعداد وفق قدرات وميول الفرد مع األخذ،للقيام بطبيعة هذا العمل
  

  مفهوم الكفاية 1.2.1.2
  

من الفعل كفى يكفيه كفايـة أي كفـاه مؤنتـه،      ) 1978(تأتي كلمة كفاية في اللغة كما أورد الرازي         
  . تعني الكفاءة واألهلية) (Competenتكافئ كلمة و

 سـلوكية  أهدافوهي  ، إحداث نتاج متوقعأول شيء القدرة على عم" بأنها )1983 ،مرعي(وعرفها  
  ". التي يعتقد بأنها ضروريواالتجاهاتتصف كل من المعارف والمهارات  محددة تحديداً دقيقاً

 ،قدرات مكتسبة تسمح بالسلوك والعمل فـي سـياق معـين          " فيعرفها على أنها  ) 2004( أما الدريج 
  ." مندمجة بشكل مرتبهاتواتجاويتكون محتواها من معارف ومهارات وقدرات 

ن الكفاية في أبسط صور معانيها تتمثل في استطاعة الفرد القيام بعمل أو مهمـة دون          ويمكن القول إ  
أنه ليس من اليسير تقديم تعريـف       ) 2006( طعيمةمساعدة مباشرة من طرف أخر، ومع ذلك يرى         

 بأنها تعنـي    ،ناها الشامل  لكنه قدم توضيحاً لمع    ،)(Competenciesاصطالحي دقيق لكلمة كفايات     
   .مختلف أشكال األداء التي تمثل الحد األدنى الذي يلزم شخص ما لتحقيق هدف ينوي القيام به

 وتتـضمن معـارف     ، الكفايات التعليمية قدرات يمكـن تنميتهـا       إن ،ويتضح من التعريفات السابقة   
 حركـة تربيـة     أنإلـى    ير مهامه بفاعلية وإتقان ويـش     ألداءومهارات يحتاجها المعلم     ،واتجاهات

 بإعـداد   االهتمـام  على تحسين نوعية التربيـة مـن خـالل            تعمل ،المعلمين القائمة على الكفايات   
  1997).، عدس( لى أسس نفسية تربوية جديدة شاملة وتدريبهم ع،وتأهيلهم،المعلمين

  
  الكفايات التعليمية  2.2.1.1

    
 مهام متعددة، وأن هـذه القـدرة نتيجـة          يعمل ذ  ة بمعناها العام هي القدرة على ممارسة      إن الكفاي 

وتـشمل   ،مهنة التعلـيم  بممارسة  التعليمية وترتبط الكفاية،التأهيل والخبرة في مجال التربية والتعليم  
  . المعلم والمدير والمرشد الطالبي والمشرف التربوي

يمية بمستوى معين مـن     أنها قدرة المعلم على أداء مهامه التعل      "فيعرفها على   ) 2000( أما الدراويش 
  ".اإلتقان يضمن تحقيق النتاجات المرغوبة في سلوك المتعلمين
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 قدرة المعلم على توظيف مجموعة مـن المعـارف          الكفاية التعليمية بأنها  ) 1991( هاشمكما عرف   
 تقـل عـن مـستوى    وأنماط السلوك والمهارات أثناء أدائه ألدواره التعليمية داخل الفصل بدرجة ال       

  . اإلتقانمعين من 
  

  : الكفاية التعليمية في أربعة مفاهيم)2007(ين الدين ز وصف
 .  أي القيام بأشياء محددة قابلة للقياس:سلوككالكفاية  . 1

 التي تؤدي إلـى   من خالل االستيعاب والفهم للمعلومات والمهارات        :التمكن من المعلومات   . 2
  .عمل أشياء محدده خاضعة للقياس

من القدرة على العمل في ضوء معايير       وصول إلى درجة معينة     أي أهمية ال   :درجة المقدرة  . 3
 . محددة متفق عليها

  .رد القابلة للقياسفتعني الخصائص والصفات الشخصية لل و:نوعية الفرد . 4
 

  در الكفايات التعليمية وتصنيفهامصا 3.2.1.2
    

  :تحدد الكفايات التعليمية من قبل
 .عاهد المختصة بإعداد المعلمينم والالمعلمون والمشرفون واألساتذة في الكليات . 1

 .االستفادة من قوائم للكفايات وإن كانت غير تربوية . 2

 .االستفادة من النظريات التربوية . 3

 إلى ما يتوجـب     هالطالب اإلحساس التلقائي للطالب بنقص وحاجة في تعليمه وخبراته تقود          . 4
 .)2007، زين الدين( معلمالأن يكون عليه 

  
  :عليمية إلىوقد صنفت الكفايات الت

وتشمل جوانب علمية واجتماعية ودينية وتربوية وصحية واقتـصادية ومواقـف            :كفايات ثقافية  . 1
  .ومشكالت محلية وعالمية

بخبرات نظرية تطبيقية فـي مجـاالت       ن خالل تزويد المعلم والطالب      م :"تربوية"كفايات مهينة    . 2
 . بية تشمل المناهج وطرق تدريس وأصول التر،مختلفة لمهنة التدريس

ويكون الهدف من اإلعداد التخصصي تزويد الطالـب المعلـم بقـدر مـن              : كفايات التخصص  . 3
 التمكن من مهـارات   في ومساعدته   ،الخبرات التي تعمق  فهم المادة العلمية التي يتخصص فيها         

 .)2007، زين الدين(والقدرة على توظيفها في الموقف التعليمي معينة 
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  كتروني الالزمة للمعلملكفايات التعليم اإل 4.2.1.2
   

 في المجال التعليمي كانـت كفيلـة        البدء في االستفادة من معطياتهما    وإن ظهور الحاسب واالنترنت     
 وظهـور االتجاهـات التـي    ،جوهرية في نمطية المعلم وفي خطط إعداده وتدريبه       بإحداث تغيرات 

    .تدعو لهذه التغيرات
  

 بـالتعليم   المتعلقـة لـيم    كفايات تكنولوجيـا التع    ولحالعديد من الدراسات    وعلى الرغم من ظهور     
 ضمن قائمة تتناول جوانب تكنولوجيا التعلـيم      فرعياً  محوراً إال أن هذه الدراسات جعلتها    لكتروني  اإل

  :والتي تشمل)  2004(كفايات التي أقترحها سالم ثل قائمة الم ، على الكفاياتالمختلفة
فايـات اسـتخدام     وك ،لتعليم وكذلك كفايات التعلـيم المفـرد      الكفايات المعرفية في مجال تكنولوجيا ا     

   .وكفايات األداء المرتبطة بشبكة المعلومات الدولية األجهزة التعليمية
 فـي    بارزاً  في كفايات المعلم للتعليم عبر الشبكات قد تناولت محوراً         2007)( ولعل قائمة زين الدين   

 مثـل   وتتضمن ثقافة الحاسـوب    ، الكفايات العامة  :ليوجاءت هذه الكفايات كالتا    ،لكترونيالتعليم اإل 
  ،)المعرفة الجيدة ما هية التعليم االلكتروني وخصائصه، وأنماطـه وفوائـده وسـلبياته وغيرهـا              (

إدارة الملفات وحفظهـا ونـسخها وتـشغيل        ( مثل    الحاسوب وكفايات ذات عالقة بمهارات استخدام    
 أنـواع الـشبكات،     تحديـد ( مثل   ج وخدمات الشبكة   وأخرى تتعلق ببرام   ،)األجهزة الملحقة وغيرها  

تحويـل  ( مثـل    لكترونية وأخرى بكفايات إعداد المقررات اإل     ،)ل في الشبكات وغيرها   وتصليح الخل 
  .)المادة إلى دروس الكترونية، تتضمن أنشطة في الدروس االلكترونية وغيرها

  
دف لكل المعلمين بشتى تخصـصاتهم      لكتروني تعتبر بمثابة ه    سبق نستنج أن كفايات التعليم اإل      ومما

البرمجيـات   و الـشبكات بأنواعهـا    و ،نها تشمل الحاسب وملحقاتـه     ويمكن القول إ   ،التي ينتمون لها  
   .واإلدارة والتخطيط والصيانة الفنية ودعم تعلم الطالبالتصميم واإلنتاج  و،والوسائط المتعددة

  
  :كفاياتبرامج إعداد وتدريب المعلمين القائمة على ال 5.2.1.2

  
 التكنولوجيا الحديثـة    واستخدامالمهارات الجديدة للتدريس والتي ظهرت وارتبطت بظهور        لقد قادت   

  .ن إتقان هذه المهارات والكفاياتإلى إعداد برامج لتمكين المعلم م
  

  :األداءا نوعين من ه البرامج القائمة على الكفايات يشترك فيإن ،)2006( ويذكر طعيمة
  . الطالباءوأد المعلم أداء -



  24 

 )2005(وحوالـة    ، مرتكزات حسب عبد السميع    أربعوإلعداد المعلم في ضوء مفهوم الكفايات       
  : فيتتمثل 

 بشكل واضح حتى تضمن تحقق المعلـم        اإلعدادتحديد الكفايات المطلوبة من المعلم في برنامج         -
 . لتحسين اداء المتعلممن التدريب عليها

 لما في ذلك من تحسين       المعارف النظرية  أساس وليس على     والممارسة األداءالمعلم على   تقويم   -
 .أداء المتعلم

 أدواره  أداء علـى تساعد المعلم    ، بخبرات تعليمية في شكل كفايات محددة      اإلعدادتزويد برنامج    -
 . لتحسين اداء المتعلمالتعليمية الجديدة

  .يتم بموجبه تقويم كفايات المعلم بالمعيار الذي ساإلعدادتزويد برنامج  -
  

  لكترونيتطوير الذات في التعليم اإل 6.2.1.2
  

ما يتعلـق   سواء في،هنته وما يستجد بها بالمفيد في م  التزود يتوجب على المعلم أن يكون ذا رغبة في       
 عليه الدراسات والجهات المـشرفة علـى       وهو ما تحث     ،بالنمو المعرفي األكاديمي أو الثقافة العامة     

  .عمله
  : لكتروني ال بد للمعلم أن يتبع األساليب التالية التعليم اإل يطور المعلم ذاته فيولكي

حـول موضـوعات ذات صـلة       حضور الدورات التدريبية التي تعقد بمراكز تدريب المعلمين          . 1
 . لكترونيبالتعليم اإل

ـ       ،الدورات وفق مستوى المعلم وبالتدريج     بهذه االلتحاق الحرص على  . 2 تقن  فـالمعلم الـذي ال ي
 . ومن ثم بعض البرامج األساسية التي يحتاجها وهكذا ،م التشغيلالحاسب يبدأ من نظا

 .ي تقدم دورات في الحاسب والشبكاتاالشتراك في المعاهد الخاصة الت . 3

 . من مواقع االنترنت في تعلم بعض البرامج المفيدة للمعلم االستفادة . 4

  .لكترونينون التعامل مع أدوات التعليم اإلالحرص على االستفادة ممن يتم . 5

  . حول هذا المجال التلفازيه والحلقاتعة الندوات والمؤتمراتمتاب . 6

لكتروني باالستفادة من ركـن مـصادر الـتعلم بالمدرسـة           قراءة عن التعليم اإل   على ال  الحرص . 7
  . )2005، عبد السميع وحوالة( والمكتبات العامة والصحف والمجالت ومواقع اإلنترنت
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 توظيف التكنولوجيا  3.1.2

  
هـي  كانت  التي أدت إلى تغيير في نمط انتقال المعرفة         االتصاالت ومستجدات التكنولوجيا    رة   ثو إن

 وعليـه أصـبح   ، التربوية لتواكب هذه المستجدات بفعالية    على المؤسسات  العامل األكبر في الضغط   
  .  مع األدوات التكنولوجية واستخدامها في التدريسدور المعلم يتطلب التعامل بكفاءة

  
  :  والتي منهالكترونييم اإلتكنولوجيا التعلفيها  المعلم الذي يستخدم أدواروتتعدد 

 .باستخدام الوسائل التقنية دور الشارح  . 1

 . في العملية التعليمية دور المشجع على التفاعل  . 2

  .) 1999،دروزة (دور المشجع على توليد المعرفة واإلبداع3. 
  

  كتروني والتعليم التقليديل التعليم اإل4.1.2
  

 أشـار عنـدما   ) 2004( وقد قارن سالم   ،كتروني والتعليم التقليدي  هناك عدة مقارنات بين التعليم اإلل     
اآلن،  وخاصة   لكتروني   من خالل التعليم اإل     التعليم التقليدي قد يتحقق من خالله ما ال يتحقق         أن إلى

والتدريب ،  ضية والعلمية  االجتماعية والريا  األنشطةكمزاولة   و للطالب المهارات   جوانب  فيما يتعلق ب  
  :كتروني ما يليين التعليم التقليدي والتعليم اإللبرز الفروقات ب ومن أ،على إجراء تجارب مخبرية

  
  كترونيلالتعليم اإل  التعليم التقليدي

  .زمن الدرس محدود . 1
  .للصف التعليمي مكان محدد . 2
  .االعتماد على كتب مطبوعة . 3
   .خصوصية الطالب غير متوفرة . 4
 الـدرس   أثناءلزمالء والمعلم   االتصال با  . 5

  .وجها لوجه

  .زمن الدرس غير محدود . 1
  .مكان الدرس في المدرسة وفي المنزل . 2
  .االعتماد على كتب ووسائط متعددة . 3
  .خصوصية الطالب متوفرة . 4
 الـدرس   أثناءلم  عتصال بالزمالء والم  اال . 5

  .عبر الوسائط
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  :كترونيلإلى التعليم اإلالتحول  5.1.2
  

 مـن نظـام التعلـيم        االهتمام وتكريس الجهود نحـو االسـتفادة       ازدياد ،التحول هنا ويقصد بعملية   
 يغنـي عـن نظـام       نه ال  والحقيقة إ  ، وال يقصد هنا التحول الكلي لهذا النوع من التعليم         ،لكترونياإل

 التـي  طلبـات  بعـض المت ) 2003( ويورد خميس ،ن كان يتيح مزايا ال حصر لها      وإ ،التعليم القائم 
  :لكتروني وفق مستويات عملية تدريجيةإدخال التعليم اإلتؤدي إلى 

 .تحول فلسفة التربية من التعليم المتمركز حول المعلم إلى التعليم المتمركز حول المتعلم -

 . وحل المشكالتواإلبداع إلى الفهم األصمتحول نواتج التعلم من التذكر  -

وحتـى   ن المعلمـين والمتعلمـين     أل ،التحول التدريجي وليس السريع نحو التعليم اإللكترونـي        -
 األنـشطة ولكـي يتمكنـوا مـن      ،واتجاهـاتهم  يحتاجون لوقت لكي تتغير مفاهيمهم       المسؤولين

 .والمهارات الجديدة

 .خرى البنية التحتية والتجهيزات األلتأسيستوفير المتطلبات المادية والبشرية الالزمة  -

 . التنفيذ والتوسع والتعديلالتخطيط الدقيق لمراحل -

 .لتحسين المستمر لما تم القيام بهلتقويم الشامل واا -
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  الدراسات السابقة  2.2
   

تبين أن هناك مجموعة من الدراسات التـي اهتمـت بدراسـة             ،بمراجعة األدب التربوي للموضوع   
دف إلـى معرفـة متطلبـات      وكذلك دراسات ته   ،لكترونيالمعلمين نحو استخدام التعليم اإل    اتجاهات  
 ألمـؤمني ومن الدراسات التي تبحث في هذا المجال دراسة          ،لكتروني في العملية التعليمية   التعليم اإل 

 الدراسة إلى الوصول إلى الكفايات التكنولوجية الالزمـة للمعلمـين ومـدى             ت حيث هدف  ،)2008(
) 60 (في محافظة إربد وبلغ عدد أفـراد العينـة         ،ممارستهم لها من وجهة نظر المشرفين التربويين      

 والتي كان من أهم نتائجها أن درجة الممارسة كانـت عاليـة مـن    ،االستبانةفرداً واستخدم الباحث    
 ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لصالح الذكور في متغير الجـنس            ،وجهة نظر المشرفين  

ى  تعـز ة إحـصائي اللـة وال يوجد فـروق ذات د  ،تغير المؤهل مولصالح حملة الشهادات العليا في      
  .لسنوات الخبرة

  
لكترونـي فـي العمليـة    فت إلى معرفة متطلبـات التعلـيم اإل   هد دراسة ،)2007(  الموسى وأجرى
الذي يقوم من خالل تحليل وتركيـب نتـائج          و ،حيث استخدم الباحث المنهج االستقصائي     ،التعليمية

معلمـاً  ) 350 (لعينـة اعدد أفراد   وبلغ   ،عديدة من الدراسات السابقة دون اللجوء إلى دراسة ميدانية        
 وأن ،وكانت أهم نتائج هذه الدراسة ضرورة تدريب المعلم والمتعلم على التقنيـات الجديـدة     ومتعلماً

  . فيما يخص إعداد المعلم وتدريبهإتباعهاهناك معايير يجب 
  

 هدفت إلى معرفة مدى ممارسة المعلمين لدورهم المتوقـع مـنهم            بدراسة ،)2007(دورزة   وقامت
 حيث  ، ومعرفة األمور التي تساعدهم على تحسين أدائهم وتأهيلهم من وجهة  نظرهم            ،ترنتعلى االن 

 ومعلمة من مدارس شمال الـضفة الغربيـة بطريقـة           معلماً) (653كانت عينة الدراسة متمثلة في      
 وكانت النتـائج أن المعلـم الفلـسطيني         ،واستخدمت الباحثة االستبانة كأداة لهذه الدراسة      ،عشوائية

 ومجال تـشجيع الطلبـة للـتعلم        ، التدريس ميمصتس أدواره بمستوى فوق المتوسط في مجال        يمار
 حـول   تعزى لممارسة المعلم لدوره لمـن وجـد تـدريباً       دالة إحصائياً  وكذلك وجود فروق     ،الذاتي

 إحصائيا وفقـا لمتغيـر الجـنس        ةوكذلك ال يوجد فروق دال     ،استخدام الحاسوب والوسائل التعليمية   
  . في مدى ممارسة المعلمين لدورهم المتوقع منهم على االنترنتسنوات الخبرةوالتخصص و

  
ايـات الالزمـة إلعـداد       تحديـد الكف    هدفت إلى  دراسة ،)2007 ( محمد، والعمري  وأجرى كل من  

 ، فـي الريـاض  كلية التربية البدنية والرياضيةكترونية لدى أعضاء هيئة التدريس في       لالمقررات اإل 
 واستخدم الباحث المنهج الوصفي من خالل استبانه        ، وجهة نظر هؤالء األعضاء    وأهمية توافرها من  
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 وكانت نتيجـة   ، هذه الكلية  في عضواً) 20(من مجتمع الدراسة من خالل       %60 أجراها على    حيث
 ،الدراسة هي أن أكثر الكفايات أهمية حسب الوزن النسبي والترتيـب هـي كفايـات إدارة المقـرر     

  .م والتطوير وبعدها كفايات التقويم  وأخيرا كفايات التخطيطوكذلك كفايات التصمي
  

 ختبار الطـرق التـي يـستخدمها معلمـو        اسة هدفت إلى ا   ربد ،)Franklin ،2007(كلين  وقام فران 
 والعوامل التـي تـؤثر فـي اسـتخدامهم        ، ألهداف تعليمية  الحاسوبالمرحلة األساسية في استخدام     

لمرحلـة   برنامج إعداد معلمي ا  فين المعلمين حديثي التخرج      تكونت عينة الدراسة م     وقد ،للحاسوب
 تم جمع البيانات باستخدام أداة مـسحية اعتمـدت   ،)Mid Atlantic(ك تناألساسية في جامعة ميداتل

التحفيز والتـدريب  و الحاسوب وهي مدى توافر    ،للحاسوباألبعاد األربعة التي تدعم استخدام المعلم       
من المعلمين جـاهزين بـشكل جيـد إلدخـال     ) %(84أضحت النتائج أن  و .الوقت و القيادة و للمعلم

 له أهمية كبـرى فـي الـسماح للمتعلمـين           الحاسوب وقد اعتقد المعلمون أن      ،التكنولوجيا للمناهج 
 وقـد اسـتخدمت     ،باالكتشاف والتعلم من خالل األفكار المستخدمة في صفوف المرحلة األساسـية          

 وقـد   ، في استخدام المعلم للتكنولوجيا في تعليم المرحلة األساسية         لمعرفة العوامل التي تؤثر    استبانة
المؤهـل العملـي     و  تدريب المعلم وتحضيره، وفلسفة المعلـم،      ،كشفت االستبانة عن العوامل التالية    

  .للمعلم
  

 هدفت إلى تحديد اتجاهات المعلمين نحو التعليم ،بدراسة) Uzunboylu, 2007(ال وونبكما قام اوز
 برنامج خدمات   بإتباع) Cyprus(نت للغة اإلنجليزية للمدارس الثانوية في شمال قبرص         عبر االنتر 

سـاعات أعدتـه    ) 6(معلمة في برنامج مدتـه      ) 37( و اًمعلم (37)حيث تم تدريب     ،التعلم عن بعد  
وجد فروق فـي اتجاهـات      ، و جمعت البيانات من المعلمين   وقد   ،وزارة التربية والفنون في قبرص    

 ومـدى  ، التعليم عبر االنترنت تعزى إلى الخبرة التدريبيـة، وتحـضيرات المدرسـة      المعلمين نحو 
 استخدام المعلمين والمعلمـات للتعلـيم عبـر          كما دلت النتائج على قلة     ،لكترونياستخدام البريد اإل  

 وذكر الباحث أنه لتحسين استخدام المعلمين للتكنولوجيـا فـي           ،االنترنت في مدارس شمال قبرص    
  .بد من تحسين اتجاهاتهم نحو التعليم عبر االنترنتالتعليم ال

  
 هدفت إلى تقييم مهارتين معياريتين لتقيـيم اتجاهـات   ،)Sadiq, 2006(وفي دراسة أجراها صادق 

 حيث جمعت البيانات من عينـة       ، للحاسوب المعلمين المصريين نحو االستخدام الشخصي والمدرسي     
 فـي التعلـيم   الحاسوببيانات أن االتجاه نحو استخدام  وقد أوضحت ال   ، ومعلمة اًمعلم) 443(عددها  

  :يتأثر بالمتغيرات التالية
 .الجيل -

 .عدد السنوات -
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 .الخبرة في التدريس -

 . في التعليمالحاسوباستخدام  -

  .الحاسوبوالخبرة في استخدام  -
  
كترونـي فـي تـدريس      ل تحديد مطالب استخدام التعليم اإل      إلى  هدفت بدراسة ،)2006( الحربي   قام
 البيئـة التعليميـة،    و المعلـم  و مـنهج  من ال  المرحلة الثانوية والالزم توافرها في كل     رياضيات في   ال

ـ ) 30( و ا مختص )(86وكانت متمثلة في     ،م الباحث المنهج الوصفي   واستخد  ، فـي الريـاض    امعلم
 باعتبار بلـوغ المتوسـط      الزمةً  أن جميع مطالب إعداد المعلم وتدريبه تعتبر مطالب        وكانت النتائج 

  .وبدرجة عالية جدا) 4.27(الحسابي لموافقة المختصين 
  

 وأهميـة   ، داللة إحصائية في تحديد درجة الممارسـين       ي وجود اختالف ذ   معدكما أظهرت النتائج    
رق ذو داللـة  ف وال يوجد ،التخصص و لمتغير سنوات الخبرةاًعبلكتروني تمطالب استخدام التعليم اإل 

سـنوات   و  لمتغير التخصص  لكتروني تبعاً  استخدام التعليم اإل   ختصين لمطالب إحصائية في تحديد الم   
  .الخبرة

  
لكتروني كشف عن معوقات استخدام التعلم اإل     هدفت إلى ال  دراسة   ،)2006(  محمد وآخرون  وأجرى

 أثر الكلية والجنس والخبـرة فـي        إلى والتعرف   ،األردنوجهة نظر طلبة الجامعة الهاشمية في       من  
  .تاالنترنت في هذه المعوقا

 . فـي مرحلـة البكـالوريوس      بـاً طال) 600(حيث بلغت عينة الدراسة      ،واستخدم الباحث االستبانة  
 ،لكترونـي وإلـى الطالـب نفـسه      عزى إلى الجامعة وإلى التعليم اإل     وأظهرت النتائج أن المعيقات ت    

، كمـا أظهـرت نتـائج    ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لصالح اإلناث في متغير الجـنس      
، وجود فروق ذات داللة إحصائية في متغير الخبرة في االنترنت لـصالح الخبـرة القليلـة               سة  الدرا

  ).التخصص(وجود فروق ذات داللة إحصائية في متغير الكلية وعدم 
  

 فـي  ية لمعلمي الرياضيات بالحاجات التدري إلى  هدفت إلى التعرف    التي   ،)2005 ( الدوسري وأجرى
 داللة الفروق اإلحصائية بين أفـرد  إلى والتعرف   ،ام الحاسب اآللي  المرحلة الثانوية في مجال استخد    

الخبـرة فـي    ( للمتغيـرات التاليـة      عينة الدراسة في تحديدهم لدرجة أهمية الحاجات التدريبية تبعاً        
 من معلمـي الرياضـيات فـي        معلماً) 76( وتكونت عينة الدراسة من      ،)المؤهل العلمي  و   التدريس

 واسـتخدم الباحـث االسـتبانة أداة         ،دارس الثانوية النهارية بمدينة الرياض    المرحلة الثانوية في الم   
ور استخدام نظام تـشغيل الحاسـب        ومن نتائج الدراسة أن أهم الحاجات التدريبية في مح         ،لدراسته
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 أما أقل الحاجات التدريبيـة أهميـة فـي هـذا            ، هي إدارة الملفات وتنظيمها داخل المجلدات      ،اآللي
   .LAN للمعلومات المتاحة على شبكة محلية  دام نظام التشغيل في الوصولالمحور هي استخ

  
 اآللـي أن أهم الحاجات التدريبية في محور استخدام بـرامج الحاسـب      كما أوضحت نتائج الدراسة     

أما أقل الحاجات التدريبية  ،)(Microsoft Wordاستخدام برامج معالجة النصوص وهي ،التطبيقية
جـات  ا وأهـم الح .) (Desktop Publishingر استخدام برامج النشر المكتبيحوأهمية في هذا الم

 هـي اسـتخدام بـرامج       ،التدريبية في محور استخدام برامج الحاسب اآللي في تدريس الرياضيات         
 ، لكتابة الرموز الرياضية والمعادالت والكسور واألسـس (Microsoft Word) معالجة النصوص

  .مية في هذا المحور تطبيقات الواقع االفتراضي في تعليم الرياضياتة أهيأما أقل الحاجات التدريب
  

 إلى الكشف عـن  بدراسة هدفت ،) Jawarneh & Alhersh،2005 (رش جوارنه والهوقام كل من
مدى امتالك طلبة التربية العملية في جامعة اليرموك لمهارات تكنولوجيا المعلومـات واالتـصاالت           

 ودرجة ممارستهم لهـا     ،رة التطبيق العملي الخاص ببرنامج إعدادهم     ودرجة ممارستهم لها خالل فت    
واستخدام الباحثان اسـتبانه   .خالل فترة التطبيق العملي الخاص ببرنامج إعدادهم معلمين قبل الخدمة 

 الدراسـة    وخلصت ، األردن مشرفاً) 22( وطالبة و  طالباً) 90(طبقت على عينة عشوائية تكونت من       
 وعـدم اسـتخدام   . امتالك طلبة التربية العملية تتراوح ما بين ضعيف ومتوسط أنإلى النتائج التالية 

 وصعوبة الوصول إلى    ، ونقص التدريب المناسب في الجامعة     ،مشرفي التربية العملية لهذه المهارات    
  .مصادر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  
ن استخدام الحاسوب  عة التربويثوستقراء نتائج البحبإ فقام ،)Ong & Lai،2004(أما اونغ والي 
لكتروني، حيث حاول الباحثان معرفة الفـروق فـي الجـنس فـي اإلدراك الحـسي                في التعليم اإل  

لكترونـي   وقـد اسـتخدم نمـوذج التقبـل اإل         ،لكترونـي القات نحو تقبل سيطرة التعلـيم اإل      والع
)Technology Acceptance Model) (TAM (   دراك الستقراء الفروق فـي الجـنس فـي اإل

جري مسح شـامل ألحـد      وامل المؤثرة في تقبل التعليم اإللكتروني، وقد أ       الحسي والعالقات بين الع   
 وقد أظهرت النتائج أن اعتماد الذكور للحاسوب كان أفضل من اإلنـاث، وأن اإلنـاث                ،المؤسسات

كور  وقرارات االستعمال مـن قبـل الـذ   ،تأثرن أكثر في مجال اإلدراك الحسي الستعمال الحاسوب  
لكتروني، ومـن خـالل النتـائج فقـد         اكية ذاتية حول فائدة التعليم اإل      بصورة إدر  كانت أكثر تأثيراً  

 األخذ بعين االعتبار عوامل الجنس في تطوير وفحـص نظريـات            ،اقترحت الدراسة على الباحثين   
  . الجنسينلكتروني لكالالمهتمين إدراك أهمية التعليم اإل وأنه على ،لكترونيالتعلم اإل
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فـي   مدى استخدام أعـضاء هيئـة التـدريس    استقصاءهدفت إلى دراسة  ،)2004( الجرف  أجرت
 وهـي دراسـة   ،)(Blachboard Webctلكترونـي علـى بوابـة    الجامعات السعودية للتعليم اإل

 ، مستخدمة أسلوب المقابلة   ،تشمل أعضاء هيئة التدريس الحاملين لشهادة الدكتوراه      استطالعية نوعية   
ـ )  (77% الجامعات، وتوصلت الدراسة إلى أنومسح مواقع ن الجامعـات ال تـستخدم التعلـيم    م

ن اسـتخدام  إ. تـستخدمه ا ال ه وإذا كان لديها فإن  ،لكتروني وليس لديها بوابات التعليم اإل     ،لكترونياإل
فية تحول دون   ن كثرة األعباء الوظي   إ و ،األعضاء لهذه البوابات ضئيل مقارنة بعدد الكليات واألقسام       

 وعـدم تـوافر مهـارات التعلـيم         ، وعدم توفر الدعم الفني واإلدراكي     ،لكترونيستخدام التعليم اإل  ا
  .لكترونيون االستفادة من التعليم اإل وعدم توافر الدورات داخل الجامعات يحول د،لكترونياإل
  

هدفت إلى معرفـة  بدراسة  ،) Antonietti & Giorgetti،2004( انتونيتي وجورجيتي قام كل من
 دراسة االرتباطـات الـسيكولوجية    ل ة صممت استبان  ، التعليم متعددة الوسائط   نحواتجاهات المعلمين   

المدعم بأدوات التحليل المعنيـة بـالنواحي   ) multimedia computer( متعددة الوسائط للحاسوب
لتفكيـر   والقـدرات العقليـة ونمـط ا       ،العقلية والعاطفية المتبعة خالل عملية التعليم متعددة الوسائط       

 في رياض األطفـال والمـدارس   معلماً) 272( وقد وزعت االستبانة على   ،والفوائد العقلية  المطلوب
 وأخذت متغيرات الجنس وسنوات الخبرة للمعلمـين فـي اسـتعمال            ، في األردن  االبتدائية والثانوية 

دى المعلمـين   متعددة الوسائط بعين االعتبار، وقد كشفت هذه الدراسة عن وجود اتجاهات ايجابية ل            
 ولكـن لـم يـتم       ،نحو التعليم متعددة الوسائط يعزى للخبرة التعليمية في استخدام الوسائط التعليمية          

  .الكشف عن اتجاهات ايجابية تعزى للجنس
  

إلى معرفـة اتجاهـات   ) Ng & Gunestone ،2003(ن جي، وجن ستون آفي حين سعت دراسة 
 نحو استخدام التكنولوجيا المعتمدة على الحاسوب فـي         معلمي العلوم في المدارس الثانوية الحكومية     

ما اتجاهات معلمي العلـوم فـي       ، حيث كان السؤال الرئيسي    ،التعليم في والية فيكتوريا في استراليا     
المدارس الثانوية الحكومية في فيكتوريا نحو استخدام التكنولوجيا المعتمـدة علـى الحاسـوب فـي          

فـي   معلماً ومعلمـة   (850) والذي بلغ عددهم      معلمي العلوم  راء ومالحظات  حيث جمعت آ   ؟التعليم
 وتناولت الدراسة المعلومات التي تحـول دون        ،تدريسهم للعلوم في المدارس الحكومية في فيكتوريا      

وأظهرت النتائج حسب معظم المعلمين داخل العينة إدخال         ،ام هذه التقنيات في الغرف الصفية     استخد
  .هذه التقنية للمدارس

  
هدفت إلى معرفة مدى توافر الكفايات التقنية التعليمية لـدى معلمـي        دراسة   ،)2003 ( قوقزة أجرى

 وتكونت عينة الدراسـة مـن   . نظرهمالثانوية في محافظة جرش من وجهة   الرياضيات في المرحلة    
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 واستخدم الباحـث    ، ومعلمة معلماً) 62(جميع معلمي الرياضيات في محافظة جرش والبالغ عددهم         
يوجد لدى معلمي الرياضيات في المرحلـة الثانويـة         انه   وكانت أهم النتائج     ،نة أداة لدراسته  االستبا

كفايـة  ) 33(و ،من مجمل الكفايـات   %) 49.3( ما نسبته  في كفايات تقنية تعليمية بدرجة عالية تتمثل     
يمارس معلمو الرياضيات فـي     و . وكفايات بدرجة ضعيفة من وجهة نظرهم      ،تقنية بدرجة متوسطة  

 )%64(كفاية تقنية تعليمية بدرجة عالية تشكل ما نـسبته          ) 44( رحلة الثانوية في محافظة جرش    الم
  .كفاية تقنية بدرجة متوسطة وكفايات بدرجة ضعيفة من وجهة نظرهم) 23( و،من مجمل الكفايات

د اختالفات في درجة توافر الكفايات التقنية التعليمية لدى معلمي الرياضـيات فـي المرحلـة            ووجو
  .الثانوية في محافظة جرش تعزى ألثر الخبرة والمؤهل

  
هدفت إلى وضع قائمة لتحديد الكفايات التعليمية الالزم في عضو هيئة           بدراسة   ،)(2003  سالمة قام

 وكانـت أداة البحـث      ، ومدى ممارستهم لهذه الكفايات    ، في األردن  تدرسي الحاسب بكليات المعلمين   
، وأظهـرت   أربع كليات مختارة عشوائياً    من   عضواً) 81(سة من   وتكونت عينة الدرا   ،هي االستبانة 

حيـث   ، واهمية ممارسة الكفايات   ،النتائج إجماع أفراد العينة على أهمية الكفايات في مجال البرمجة         
  .مما يدل على قوة العالقة بينهما )98.0 (اظهر معامل االرتباط

  
 كلية التربية فـي      في اء هيئة التدريس  دراسة بعنوان استطالع أراء أعض    ) 2003(وأجرى الجمالن   

 مدى استخدام الحاسوب في التعليم الجـامعي مـن قبـل             إلى  وهدفت إلى التعرف   ،التعليم الجامعي 
 والـذين   ، بجامعة البحرين من حملة شهادة الدكتوراه      جامعةيعملون في   الذين  أعضاء هيئة التدريس    

وصـمم الباحـث    . فوق بمختلف أقسام الكلية   يعملون بالتدريس ومعينين على رتبة أستاذ مساعد فما         
كلية بجامعة البحرين حول مدى اسـتخدام الحاسـب فـي    انة الستطالع أراء هيئة التدريس في     استب

كلية التربية يعملون على    أن أعضاء هيئة التدريس في       وقد توصلت الدراسة إلى      .التعليم االلكتروني 
 ،ق الكثير من األمور اإلدارية والجوانب التعليميـة        وفي تحقي  ،استخدام الحاسوب في التعليم الجامعي    

 بل  ،كما ال توجد هناك صعوبات تذكر لدى أفراد العينة حول استخدام الحاسوب في التعليم الجامعي              
 دلت النتائج علـى عـدم وجـود    االعكس يمكن تبني بعض مستجدات الحاسوب في التعليم، كم على  

كلية التربية بجامعة البحرين من حيث عامـل        تدريس في   ة إحصائية في أراء هيئة ال     فروق ذات دالل  
  .الجنس وعامل الرتبة األكاديمية

  
دولـة  مدى معرفة معلمي ومعلمات العلوم فـي         بدراسة هدفت للتعرف على    ،)2003( الهدلق   وقام

 وتكونت عينة الدراسـة     . الكويت بمهارات الحاسوب وبرمجياته وكثافة استخدامهم لها في التدريس        
وكانـت   ، واستخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات، ومعلمة بمختلف المراحل اً معلم )145(من  



  33 

 وأقلهـا  ،من نتائج الدراسة أن أكثر البرامج المستخدمة هي برامج الرسـوم ومعالجـة النـصوص             
ئية ق ذات داللة إحصا   ور وأنه ال توجد ف    ،لكترونية وبرامج المحاكاة  ة اإل يم الموسوعات العل  استخداماً

 ، ودراستهم المقررات الحاسوبية واستخدام التالميذ للحاسـوب       ،تعزى الستخدام الحاسوب بشكل عام    
  .ويوجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى للجنس ولصالح الذكور

  
نترنت لـدى  هدفت إلى تحديد مدى توافر كفايات تقنية الحاسب واال دراسة   ،)2002( آل محيا    أجرى

 المـستوى الثـامن   وتكونت عينة الدراسة من طالب ،كلية المعلمين بأبها طالب المستوى الثامن في     
وخلصت الدراسة إلى نتائج كان      ، كأداة للدراسة   واستخدمت االستبانة  ،اًطالب) 412 (حيث بلغ عددها  

 وأوضـحت  ، بدرجة منخفـضة   جاءت فراد الدراسة أيات تقنية الحاسب واالنترنت لدى      أهمها أن كفا  
 ووجـود فـروق    األصغر سناًلصالحات داللة إحصائية تعزى لمتغير العمر    الدراسة وجود فروق ذ   

وانخفـاض مـستوى     ،ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير التخصص لصالح التخصـصات العلميـة          
 .التدريب الذي يلقاه أفراد الدراسة في مهارات تقنية الحاسب واالنترنت خالل دراستهم بالكلية

  
 اتجاهات الطلبة والمعلمين نحـو اسـتخدام        على التعرف   دفت إلى  ه بدراسة) 2002( السبيعي   وقام

 ومـن   ، الباحث االسـتبانة الخاصـة     ر طو ،الحاسوب كوسيلة تعليمية في تدريس المواد االجتماعية      
  معلمي المواد االجتماعيـة نحـو      ضمن األسئلة التي أرادت الدراسة اإلجابة عنها ما اتجاهات طلبة         

يمية في تدريس المواد االجتماعية؟ واختيرت عينة الدراسة الطبقية         استخدامات الحاسوب كوسيلة تعل   
 وتم استخراج المتوسطات الحسابية والنسب المئوية       ، في السعودية  معلمة) 71( تكونت من    ،عشوائيا

 وأشارت النتائج أن كال من المعلمين والطلبة تمتعوا باتجاهات ايجابية نحـو             ،واالنحرافات المعيارية 
  .وب في تعلم المواد االجتماعيةاستخدام الحاس

  
 مدى استفادة معلمي المرحلة الثانوية لمدينة       علىإلى التعرف    هدفت   دراسة ،)(2002  العبيد وأجرى
والكيفية التي مـن خاللهـا يـستطيع هـؤالء           ،)االنترنت( من الشبكة العالمية للمعلومات      الرياض

 التي تحد من استفادة معلمي هذه المرحلـة          وكذلك المعوقات  ،المعلمين االستفادة من شبكة االنترنت    
ـ ) (690 أما العينة فقد تألفت من       ،وكانت االستبانة هي أداة لهذه الدراسة      ،من شبكة االنترنت    اًمعلم

 معلمي مادة الحاسـوب وعـددهم        باإلضافة إلى جميع   ،بالطريقة العشوائية العنقودية  %) 30(بنسبة  
 توجد فروق ذات داللة إحصائية فيما يخـص المعوقـات          ال  أنه  فكانت نتائج الدراسة   ،ا معلم )(124

 وتوجد فروق ذات    ،الرياض تعزى لسنوات الخبرة   استفادة معلمي المرحلة الثانوية في      التي تحد من    
داللة إحصائية بين مجموعات عينة الدراسة تعزى الختالف مستوى الخبرة في التعامل مع الحاسب              
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صائية تعزى لمتغير اختالف الجنسية من السعوديين وغيـر         وعدم وجود فروق ذات داللة إح      ،اآللي
  .وهناك فروق ذات داللة إحصائية في محور أهمية استخدام االنترنت لصالح الذكور ،السعوديين

  
 ووجهات نظـر معلمـات المرحلـة    اتجاهاتوالتي هدفت إلى فحص  (Ismail, 2001) دراسة أما

وتكونت عينـة    ،يب في الغرف الصفية في دولة قطر       الحواس باستخدام نحو تقديم العروض     األساسية
مدارس مختلفة المواقع فـي مدينـة   ) 4(  فياألساسيةمعلمة من معلمات المرحلة  )60( الدراسة من 

) 8 (فقرة مقسمة إلـى    )30( وتكونت االستبانة من     ، الباحثة االستبانة كأداة للدراسة    اعتمدت ،الدوحة
 هناك شعوراً إيجابياُ كبيراً لدى المعلمات نحـو         أنلنتائج وجد   وبعد جمع البيانات وتحليل ا     ،مجاالت
  .األساسيةلغرف الصفية في المدارس  الحاسوب في ااستخدام

  
إلى استقصاء اتجاهات طلبة الفيزياء في كلية التربية نحـو          دراسة هدفت   ) 2001(ي  مود الع وأجرى

ما اتجاهات طلبـة   :د األسئلة الرئيسية وكان أح،البرامج الجاهزة في تعلم الفيزياء   استخدام الحاسب و  
 .الفيزياء في كلية التربية نحو استخدام الحاسوب والبرامج التعليمية الجاهزة فـي تعلـم الفيزيـاء؟               

طالباً وطالبة من طلبة سنة ثانية فيزياء في كلية التربية في جامعـة  ) 18(وتكونت عينة الدراسة من     
 ،دراسة برنامجاً تعليمياً جاهزاً فـي موضـوع الكهربـاء         هذه ال في   استخدم الباحث    ،عدن في اليمن  

 وقد دلت النتائج على وجود اتجاه ايجابي قوي لدى هؤالء الطلبـة  ،وكذلك استخدم مقياساً لالتجاهات 
 كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجـود        ،نحو استخدام الحاسوب والبرامج التعليمية في تعلم الفيزياء       

  .هات الطلبة نحو الحاسوب والبرامج التعليمية تعزى للجنس إحصائيا في اتجاةق دالوفر
  

 اتجاهات المعلمين في محافظة اربـد نحـو   إلى هدفت إلى التعرف بدراسة   ،)2000( الخطيب   وقام
وقـد   ،والتخصص وسـنوات الخبـرة      مثل الجنس  ،تكنولوجيا التعلم وعالقة ذلك ببعض المتغيرات     

ة في المدارس الحكومية في محافظـة اربـد فـي العـام             معلماً ومعلم ) 139(شملت عينة الدراسة    
 نصفها ايجابي واألخر سلبي وقـد    ، من أربعين فقرة   ة وقد استخدم الباحث استبان    ،)98/99(الدراسي  

 بين اتجاهات المعلمين نحو تكنولوجيا التعلـيم         دلت النتائج على أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية        
علـى مـن    ) البكالوريوس( من يحملون الشهادة الجامعية األولى       من ناحية المؤهل العلمي ولصالح    
 ومن ناحية أخرى فان النتائج قد أشارت انه ال توجد فروق ذات             ،يحملون شهادة دبلوم كلية المجتمع    

) ذكـر، أنثـى   (  ومن الجنس  ،داللة إحصائية بين اتجاهات المعلمين نحو تكنولوجيا التعليم من ناحية         
  . في التدريس من ناحية أخرىوالتخصص وسنوات الخبرة
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 إلى مراجعة القائمة الوطنية للمهـارات فـي   تهدف  فقد أجرى دراسة،(Roden, 2000) أما رودن
   إلى معايير الجمعية الدوليـة للتقنيـة فـي التربيـة     استناداًة حيث طور الباحث استبان   ،مجال التقنية 
(ISTE) ،  في التربية الميدانية بجامعة اديبورو في  طالباً منتظماً)(186وتكونت عينة الدراسة من 

وتوصلت دراسـة ردون إلـى تـصنيف    ، Ediboro University of Pennsylvania)(بنسلفانيا 
مهارات مهمة ومهارات أقل أهمية من وجهة نظر الطالب أنفسهم وهي مهـارات حـصلت علـى                 

حصلت علـى درجـات     ومهارات   ، ومعالجة النصوص  البريد االلكتروني  و االنترنت :درجات أعلى 
 إضافة إلى صور وجداول لصفحات الشبكة العنكبوتيـة   و الجداول الرياضية  و لغات البرمجة أقل مثل   

  . (Disk Operating System) لنظام التشغيو
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  ملخص الدراسات السابقة  1.2.2
  

  :من الدراسات السابقة يتضح ما يلي
  .لوصفيمعظم الدراسات استخدمت المنهج ا

 .تها االستبانةمعظم الدراسات كانت أدا

 .كانت عينة الدراسة متمثلة في المعلمين والطالب وأعضاء هيئة التدريس

) 2002(كانت العينة في بعض الدراسات تشمل المعلمين بمختلف تخصـصاتهم كدراسـة العبيـد               
 ).2006(والعمري والعمري 

) 2002(سب واالنترنت كما في دراسـة آل محيـا           والكفايات في الحا   ،في الحاسب تحديد الكفايات   
  ).2008(والمؤمني 

) 2002(هدفت بعض الدراسات إلى تحديد مدى استخدام االنترنـت فـي التعلـيم كدراسـة العييـد        
  ).(2002ودروزه

  
 لـدى  اآللـي  الحاسب   استخدام كفايات تقنية    أن) 2002(  آل محيا  ةوقد اتفقت هذه الدراسة مع دراس     

 الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية تعـزى لمتغيـر العمـر             وأوضحت فضة العينة منخ  أفراد
في وجود فـروق ذات     ) 2002(  وكذلك تتفق هذه الدراسة مع دراسة العبيد       األصغرولصالح العمر   

  . اإلنترنت ولصالح الذكوراستخدامداللة إحصائية في محور أهمية 
  

 ،سيلة تعليمية و الحاسب اآللي ك   استخدامنحو   المعلمين   اتجاهات معظم الدراسات ركزت على      أنكما  
 ،األساسـية  هذه الدراسة فقد ركزت على تحديد الكفايات التي يمتلكها المعلمون فـي المرحلـة                أما

 معظـم الدراسـات الـسابقة    أنوهناك تفاوت في نتائج هذه الدراسة بالنسبة للدراسات السابقة حيث      
  .ة تعليمية الحاسب كوسيلاستخدامم االلكتروني ونحو  التعلياستخدام إيجابية نحو االتجاهاتكانت 
 ووجهات نظـر الممارسـين      آراء في تحديدها قوائم الكفايات على       اعتمدت معظم الدراسات    أنكما  

  . الكفايات التعليمية الالزمة للمعلماشتقاقالهامة في   وهي إحدى الطرق،التربويين
  

  :راسات السابقةد الباحثة استفادت من الأنكما 
 .تحديد مشكلة الدراسة -

 .وضع قائمة بكفايات التعليم االلكتروني -

 .االستفادة من الدراسات في تفسير نتائج الدراسة وتحليلها -
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 عن باقي الدراسات في كونها حددت كفايات التعليم االلكتروني المطلوبـة            وقد اختلفت هذه الدراسة   
من معلمي ومعلمات الرياضيات، كما أوضحت نتائج الدراسة أن هناك ضعفاً في امـتالك كفايـات                
التعليم االلكتروني لدى معلمي ومعلمات الرياضيات في محافظتي رام اهللا وبيت لحم، وأشارت هـذه           

في حين لـم تتطـرق الدراسـات     ومدى تأثيرها على كفايات التعليم      ات التدريبية   الدراسة إلى الدور  
  .األخرى لذلك
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  الفصل الثالث
  طريقة الدراسة وإجراءاتها

  
   المقدمة 1.3

  
كتروني لدى معلمـي الرياضـيات فـي        ايات التعليم اإلل   معرفة درجة امتالك كف    إلىهدفت الدراسة   

  .وبيت لحماهللا والبيرة  فظتي راما في محاألساسيةالمرحلة 
 لإلجراءات التي اتبعتهـا   تفصيلياً ويتضمن وصفاً، المنهج المتبع في هذه الدراسة    ،يتناول هذا الفصل  

والطريقة التـي اختيـرت      ،من حيث وصف مجتمع الدراسة وعينتها      ،الباحثة في تنفيذ هذه الدراسة    
ا، وتصميم الدراسة   هوإجراءات الصدق والثبات وخطوات تطبيق     ،الدراسة وطرق إعدادها  اة  وأد ،بها

   . والوصول إلى النتائج ،والمعالجة اإلحصائية المستخدمة لتحليل البيانات ،وإجراءاتها
  

  منهج الدراسة  2.3
  

  . لقد اعتمد في هذه الدراسة المنهج الوصفي وذلك لمناسبته لمثل هذا النوع من الدراسات
  

  مجتمع الدراسة 3.3
   

رام   ومعلمات الرياضيات للمرحلة األساسية فـي محـافظتي  تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي     
 وذلك في الفصل الدراسي الثاني مـن العـام          ، ومعلمة معلماً) 1337(اهللا وبيت لحم والبالغ عددهم      

)2009/2010(.   
  

   عينة الدراسة4.3
  

 لمجتمع  بحيث روعي في العينة أن تكون ممثلة       ، العشوائية الطبقية  عينة الدراسة بالطريقة  تم اختيار   
) 401(حيث شـملت عينـة الدراسـة         ، وسنوات الخبرة والمؤهل العلمي    ، من حيث الجنس   ةالدارس
، كما هو موضح في الجدول      من مجتمع الدراسة  %) 30(نسبته   ومعلمة من المجتمع الكلي بما       اًمعلم

)1.3.(  
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    اهللاعدد معلمي ومعلمات الرياضيات في المرحلـة األساسـية فـي محـافظتي رام             ): 1.3(جدول  
  2009/2010وبيت لحم  للعام 

  
  محافظة رام اهللا  محافظة بيت لحم

  المجموع  إناث  ذكر  الجهة المشرفة  المجموع  إناث  ذكر  الجهة المشرفة
  587  381  216  حكومة  447  296  151  حكومة
  190  155  35  خاصة  113  90  23  خاصة
  777  526  251  المجموع  560  386  174  المجموع

  
  العينة الديمغرافية ئص خصا): 2.3(جدول 

 
 

 النسبة المئوية العدد  المتغير الرقم
  المدرسة 1

 %77 310 حكومية
 

 %23 91 خاصة

  الجنس 2

 %32 130 ذكر
 

 %68 271 أنثى

  سنوات الخبرة 3

 %24 98  )5أقل من (  سنوات

  %32 129  )10 – 5(ت سنوا

 %43 174  )10 منأكثر ( سنوات

  يالمؤهل العلم 4

 %19 76 دبلوم متوسط

  %71 286 بكالوريوس

 %10 39 دبلوم عالي فأعلى

   التخصص 5

 %71 283 رياضيات
 

 %29 118 غير ذلك

  الدورات التدريبية 6

 %56 223 ال
 

 %44 178 نعم
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  رسم بياني يوضح توزيع العينة الديمغرافية
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  أداة الدراسة 5.3
  

لكترونـي لـدى معلمـي      ة تتضمن كفايـات التعلـيم اإل      دراسة والمتمثلة في استبان    أداة ال  تطويرتم  
 الرياضيات في المرحلة األساسية وذلك من خالل اإلطالع على األدب التربوي والدراسات الـسابقة             

  . حول كفايات التعليم االلكتروني)2003( سالمة  دراسةمثل
  

  )Validity( :صدق أداة الدراسة 1.5.3
 من صدق أداة الدراسة  بعرضها على مجموعة من المحكمـين مـن ذوي االختـصاص         تم التحقق 
 من حيث عدد الفقرات وصياغتها وترتيبهـا وتبويبهـا فـي        والذين أبدوا مالحظاتهم حولها    والخبرة

متـضمنة   النهائي   االستبانة بشكلها المجاالت المناسبة حيث أخذت الباحثة بهذه التعديالت وأخرجت         
= عالية جداً   : (ليها ضمن مقياس ليكرت الخماسي     لإلجابة ع  ،سمة على ثالث مجاالت    مق ،فقرة) 43(
صـدق األداة أيـضاً     تم التحقـق مـن      ) 1=، ضعيفة جداً  2= ، ضعيفة 3=  متوسطة   ،4=  عالية ،5

 مما يـشير إلـى االتـساق    ،رتباط بيرسون لفقرات الدراسة مع الدرجة الكلية لألداة   بحساب معامل ا  
  ).3.3(  كما يالحظ من الجدول،األداةالداخلي لفقرات 
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مـدى   "نتائج معامل االرتباط بيرسون لمصفوفة ارتباط فقرات أداة الدراسـة حـول   :)3.3(جدول  
 تيلكتروني في مدارس محـافظ    حلة األساسية لكفايات التعليم اإل    امتالك معلمي الرياضيات في المر    

  .لألداةمع الدرجة الكلية " بيت لحم و رام اهللا
  

 الداللة اإلحصائية )ر(معامل االرتباط  الفقرة الداللة اإلحصائية )ر(معامل االرتباط  الفقرة
1  .8220  0.00 23 .7910  0.00 
2 .8100  0.00  24 .8010  0.00 
3 .7570  0.00 25 .8020  0.00 
4 .8160  0.00 26 .7900  0.00 
5 .7350  0.00 27 .7910  0.00  
6 .6830  0.00 28 .7700  0.00 
7 .7720  0.00 29 .8010  0.00 
8 .7370  0.00 30 .7960  0.00 
9 .7240  0.00 31 .8380  0.00 

10 .7490  0.00 32 .8310  0.00 
11 .7930  0.00 33 .8400  0.00 
12 .7260  0.00 34 .8350  0.00 
13 .7000  0.00  35 .8140  0.00 
14 .7540  0.00 36 .7810  0.00 
15 .8010  0.00 37 .7850  0.00 
16 .7640  0.00 38 .8220  0.00 
17 .8140  0.00 39 .8140  0.00 
18 .7980  0.00 40 .8150  0.00 
19 .7690  0.00  41 .7970  0.00 
20 .7900  0.00  42 .8230  0.00 
21 .8070  0.00 43 .8190  0.00 
22 .6560  0.00    

  
فقرات أداة الدراسة مع الدرجة الكليـة       أن جميع قيم مصفوفة ارتباط       )3.3( رقميتضح من الجدول    

  . مما يشير إلى االتساق الداخلي لفقرات األداة،لألداة كانت دالة إحصائياً
  

   الدراسةأداة ثبات 2.5.3
  

 من مجتمـع الدراسـة وخـارج عينـة     استطالعية طبقت على عينة    ، الدراسة أداةثبات   للتحقق من 
إذ  .)Alfa  Cronbach (دمت معادلة كرونباخ الفـا     وقد استخ  ، ومعلمة اًمعلم )35( بلغت ،الدراسة

تفـي بـأغراض     ،وهي تعتبر قيمة مرتفعة فـي الثبـات        ،)0.98(بلغت قيمة الثبات للدرجة الكلية      
 . يوضح ذلك)4.3(الجدول الدراسة، 
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  نتائج معامل كرونباخ ألفا لثبات أداة الدراسة ):4.3(جدول 
  

 لفاقيمة أ عدد الفقرات عدد الحاالت المجال
 0.97  12  35 ثقافة التعليم اإللكتروني

 0.97 19 35 مهارات الحاسوب

 0.97 12 35 تصميم وتقويم الدروس

 0.98 43 35 الدرجة الكلية

  
  إجراءات الدراسة  6.3 

  
  :لخطوات التالية إلجراء الدراسة ااعتم إتب

بحوث الدراسات المحكمـة     وذلك بالتركيز على العديد من ال      ،االستبانةإعداد أداة الدراسة وهي      -
 .والكتب ذات الصلة بموضوع الدراسة

 امـتالك كفايـات التعلـيم       ىوقياس مد حيث هدفت إلى معرفة      ،االستبانةوضع أهداف تحققها     -
 . لكتروني لدى معلمي الرياضيات في المرحلة األساسية في محافظتي رام اهللا وبيت لحماإل

 عرضـها   تـم  و ،لكترونيحديد كفايات التعليم اإل    محاور لت  ستبانة تحتوي على ثالث    ا تطويرتم   -
 . ةستبانن للوصول إلى الصورة النهائية لالعلى مجموعة من المحكمي

ـ ،من عمادة الدراسات العليا في جامعة القـدس  حصلت الباحثة على كتاب رسمي     -  إلـى  اً موجه
دراسـتها علـى    ليسمح للباحثة بتطبيـق    ،الجهة المختصة في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية      

 من معلمي ومعلمات الرياضيات في المرحلة األساسية في الفصل الدراسي           ،أفراد عينة الدراسة  
 .)5الملحق،  (في محافظتي بيت لحم ورام اهللا) م2009/2010(الثاني 

تم أخذ موافقة مديرية التربية والتعليم في بيت لحم ورام اهللا للسماح بتطبيق أداة الدراسة علـى                  -
 ).7 + 6ملحق، (ت هذه المديريا والمعلمات في المدارس التابعة لنالمعلمي

وتم التأكد من عددها حيـث تـم توزيـع     ، ثم جمعت، على أفراد عينة الدراسةةستبانوزعت اال  -
 بتفريغهـا  ثم قامت الباحثـة      ،يوماً) 40( بعد   ستبانةا) 401( حيث تم استرجاع     ،ةاستبان )401(

  . الستخراج النتائجSPSS وتحليل نتائجها باستخدام برنامج
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  متغيرات الدراسة  7.3
   

   :تناولت الدراسة المتغيرات التالية
  

 المتغيرات المستقلة 1.7.3
 

   .)أنثى ذكر،( :الجنس وله مستويان -
  .) دبلوم عالي، بكالوريوس،دبلوم متوسط( : مستوياتةالمؤهل العلمي وله ثالث -
  أكثـر مـن    ،سنوات 10 - 5سنوات، من    5ن  مقل  أ( : مستويات ةسنوات الخبرة ولها ثالث    -

  ) سنوات10

 ).ال نعم،(الدورات الخاصة بمهارات الحاسوب  -

  .)حكومة، خاصة( الجهة المشرفة -
  

 المتغيرات التابعة 2.7.3
 

   .لكترونيكفايات التعليم اإل
  

  المعالجة اإلحصائية8.3 
    

  -: التحليالت اإلحصائية التاليةلتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها استخدمت الباحثة
  .معامل بيرسون بين الفقرات والدرجة الكلية وذلك للتأكد من الصدق -
 وتـم  ،للتأكد من ثبـات أداة الدراسـة  ) Cronbach Alfa(حساب معامل الثبات كرونباخ ألفا  -

 )ت(واختبـار    ،األحـادي تحليل التباين    ،استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية    
الـرزم اإلحـصائية للعلـوم االجتماعيـة        للعينات المستقلة لتحليل البيانات من خالل برنـامج         

)SPSS(. 

  
 الرياضيات في المرحلـة األساسـية لكفايـات التعلـيم            ومعلمات ن مدى امتالك معلمي   يوحتى  يتب  

راسة تـم  اإللكتروني في محافظتي رام اهللا وبيت لحم ومن خالل متوسطات استجابات أفراد عينة الد    
  :اعتماد الدرجات التالية

  .جداً يدل على درجة كبيرة)  فأكثر4( متوسط حسابي  -
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  .يدل على درجة كبيرة) 4 إلى أقل من – 3.5(متوسط حسابي  -
  .يدل على درجة متوسطة) 3.5 إلى أقل من – 3(متوسط حسابي  -
  .يدل على درجة قليلة) 3 إلى أقل من – 2.5(متوسط حسابي  -
  . يدل على درجة قليلة جداً) 2.5ل من اق( متوسط حسابي  -
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  الفصل الرابع
  ائج الدراسةنت
 

   المقدمة1.4
  

لكترونـي فـي   مي الرياضيات لكفايات التعلـيم اإل هدفت هذه الدراسة إلى معرفة درجة  امتالك معل 
 للنتائج التي    ويتضمن هذا الفصل عرضا مفصالً     ،المرحلة األساسية في محافظتي رام اهللا وبيت لحم       

  . وجمع البيانات وتحليلهاراسة على عينة الدتوصلت إليها الدراسة بعد تطبيق أداة الدراسة
   

  نتائج الدراسة 2.4
  

  األولالنتائج المتعلقة بالسؤال  1.2.4
  

 الرياضيات في المرحلة االساسية في محافظتي رام اهللا وبيت لحم            ومعلمات معلميامتالك  مدى  ما  
  ؟ كترونيكفايات التعليم اإللل
  
 ،  العينـة  أفراد محاور على    ة تتكون من ثالث   قامت الباحثة بتطبيق استبانة    ، عن هذا السؤال   لإلجابةو

 وكذلك حـساب    ،ة لكل من المجاالت الثالث    ، واالنحرافات المعيارية  وتم حساب المتوسطات الحسابية   
  .)1.4( ابي للدرجة الكلية كما في الجدولالمتوسط الحس

  
في المجاالت   والمتوسطات الحسابية الستجابات عينة الدراسة على الفقرات         األعداد) (1.4 الجدول
  .الثالث

  
  الدرجة المتوسط الحسابي العدد المجال الرقم

 متوسط 3.17 19  .يكترونعليم اإللتالخاصة بال بامتالك مهارات الحاسو 1

  قليلة 2.86 12 .امتالك ثقافة التعليم اإللكتروني 2
 قليلة 2.60 12 .امتالك كفاية تصميم وتقويم الدروس اإللكترونية 3

  قليلة 2.93 43  ليةالدرجة الك 
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 الدراسـة فـي كافـة       د عينـة  أن المتوسط الحسابي الستجابات أفرا     1.4)( رقم من الجدول    الحظي
عينة الدراسة على كافة المجـاالت  متوسطات  وهذا يعني أن ،)2.93(المجاالت على األداة ككل بلغ  

  .)قليلة(كانت بشكل عام 
  
  
  

 : في كل من المجاالت الثالثة وفيما يلي تفصيل لنتائج استجابات العينة

  
 لكترونيةمجال الثقافة اإل: األولالمجال  1.1.2.4

  
حيث استخرجت المتوسطات    ،لكترونيةشرة فقرة تتعلق بمجال الثقافة اإل     عيتضمن هذا المجال اثنتي     

، كترونـي في مجال امتالك ثقافة التعلـيم اإلل       العينة   أفراد إلجاباتالحسابية واالنحرافات المعيارية    
  .يوضح ذلك) 2.4(والجدول 
   

 تنازليـا    العينة مرتبة  أفرادية الستجابات   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار    :)2.4(جدول  
  :ثقافة التعليم اإللكتروني جابات العينة في مجالحسب است

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الدرجة

 متوسطة  960. 3.11 .لكترونيلدي معرفة بفوائد التعليم اإل 5

 قليلة  980. 2.98 .لكترونيأمتلك المعرفة بمفهوم التعليم اإل 1

 قليلة  950. 2.98 .لكترونيلدي معرفة بسلبيات التعليم اإل 6

  قليلة  0.93 2.96  امتلك القدرة على التفريق بين التعليم االلكتروني والتعليم عن بعد 10

12 
التعلـيم   لصعوبات التي تواجه تطبيـق واسـتخدام  متلك القدرة على تحديد اأ
 قلیلة  960. 2.86 لكترونياإل

 قليلة 960. 2.84 .لكترونيلدي معرفة بخصائص التعليم اإل 2

7 
هـام وادوار المعلـم فـي التعلـيم       متلك المعرفـة الخاصـة بم     أ
 .لكترونياإل

 قليلة  930. 2.83

 قليلة  930. 2.81 .نيلكتروقدرة على تحديد أهداف التعليم اإلمتلك الأ 3

 قليلة  940. 2.79 .اًلم بصفات الطالب المتعلم الكترونيأ 8

9 
تقال من التعليم التقليدي إلى     أمتلك معرفة اإلجراءات الالزمة لالن    

 .لكترونياإل
 قليلة  950. 2.77

 قليلة 94. 2.77 .لكترونيلدي معرفة بأنماط التعليم اإل 4

11 
البـرامج الخاصـة بـالتعليم      ة و أمتلك معرفة بمواصفات األجهز   

 .اإللكتروني
 قليلة 990. 2.75

 قليلة 0.82  2.86  الدرجة الكلية 
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) 5(الفقـرة رقـم     كانت   المتوسطات في استجابات أفراد العينة     أعلى   أن )2.4(الجدول  يالحظ من    
ـ  درجةوهي  ) 3.11( بمتوسط حسابي مقداره     "لكترونيلدي معرفة بفوائد التعليم اإل    " وهي طة،  متوس

بمتوسـط   "لكترونـي اإلمتلك المعرفة بمفهوم التعلـيم      أ"وهي  ) 1(تالها في المقام الثاني الفقرة رقم       
 لدي معرفـة  " وهي) 6( تالها في المقام الثالث الفقرة رقم        ، وهي درجة قليلة   )2.98(حسابي مقداره   

 المقام الرابع الفقرة     تالها في  ، وهي درجة قليلة   )2.98(بمتوسط حسابي    "لكترونيبسلبيات التعليم اإل  
 بمتوسط حسابي   "عن بعد  والتعليم لكترونيقدرة على التفريق بين التعليم اإل     أمتلك ال " وهي) 10(رقم  

  . وهي درجة قليلة)2.96(مقداره 
  

 أمتلـك معرفـة   " وهـي ) 11( تعـود للفقـرة      عينة الدراسة  الستجابات   المتوسطاتوقد كانت أقل    
 وهـي  )2.75(بمتوسط حسابي مقـداره   "صة بالتعليم اإللكترونيبمواصفات األجهزة وبالبرامج الخا  

بمتوسط حسابي مقـداره     "لكترونيلدي معرفة بأنماط التعليم اإل    " وهي) 4(  رقم  والفقرة ،درجة قليلة 
  . وهي درجة قليلة)2.77(
  

وتـدل علـى أن    قليلـة وهـي قيمـة    ،)2.86(  بقيمةوكان متوسط امتالك ثقافة التعليم اإللكتروني     
  .  قليالً على هذا المجال كانعينة الدراسةجابات است
  

  كتروني ب الخاصة بالتعليم اإللمجال امتالك مهارات الحاسو:  المجال الثاني2.1.1.4
  

يتضمن هذا المجال تسع عشرة فقرة تتعلق بمهارات التشغيل الخاصة بالتعليم االلكتروني والجـدول              
  .يبين نتيجة تحليل فقرات هذا المجال) 3.4(
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفـراد العينـة فـي مجـال            ) 3.4( جدول
  .مهارات الحاسوب الخاصة بالتعليم االلكتروني مرتبة تنازلياً

  

  
  ها أخـذت   عينة الدراسة  أن أعلى استجابات   )3.4(  رقم الواردة في الجدول  يالحظ من النتائج    

 بمتوسط حسابي   ")Windows( التشغيل األساسية لنظام النوافذ    متلك مهارات أ" وهي) 1(الفقرة رقم   

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الدرجة

 كبيرة  Windows  3.75 .920أمتلك مهارات التشغيل األساسية لنظام النوافذ  1

 كبيرة  980. 3.69 .أستطيع إدارة الملفات من إنشاء وحفظ ونسخ وتعديل 2

 كبيرة word( 3.54 1.01( أستخدم برنامج معالجة النصوص وورد  8

3 
أستطيع تشغيل األجهزة الملحقة بالحاسب كالطابعة والماسح      

 .الضوئي
 متوسطة  1.04 3.49

 متوسطة  1.01 3.47 .خزين داخل الجهاز وخارجهأستخدم أدوات الذاكرة للت 6

 متوسطة  Excel. 3.40 1.01 الجداول الرياضية أستخدم برنامجاً 4

 متوسطة 1.07 3.27  .نزال برامج تعليمية خاصةإأستطيع  5

 متوسطة  1.19 3.25 .لدي القدرة على تأسيس بريد إلكتروني والتعامل معه 16

17 
وت والصورة مع اآلخرين    لدي القدرة على التواصل بالص    

 .عبر االنترنت
 متوسطة 1.18 3.24

  )باور بوينت(استخدم برنامج العروض التقديمية  9
.  (Power Point) 

 متوسطة 1.13 3.22

 متوسطة 1.14 3.21 .أتعامل مع محركات البحث لتصفح المواقع 14

 توسطةم 1.15 3.02 .أمتلك المعرفة بكيفية وصل الحاسب بشبكة االنترنت 13

 متوسطة 1.09 3.02 .استخدم برامج الحماية لتفحص وإزالة الفيروسات 11

7 
أتفحص الخلل في حالة عدم عمـل البـرامج أو األجهـزة         

  . وأصلح البسيط منها
 متوسطة  1.09 3.00

 قليلة 1.13 2.89 .أتفحص الخلل في االتصال بالشبكة وأصلح البسيط منها 15

18 
 فـي تـدريس   بر مواقع االنترنـت استخدم الدروس المتاحة ع   

 المواد
 قليلة  1.14 2.89

 قليلة  1.09 2.79 .لدي القدرة على تحديد أنواع الشبكات 12

19 
أستطيع التحكم إلكترونياً في عرض محتوى الـدرس مـن         

 .خالل شبكة الحاسب
 قليلة 1.12 2.72

  جداًقليلة  access.( 2.45 1.14(استخدم برنامج  قواعد البيانات 10

 متوسطة  903. 3.17  الدرجة الكلية  
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 أسـتطيع إدارة " وهـي ) 2(ي الفقـرة رقـم    تالها في المقام الثان  ،كبيرة درجةوهي  ) 3.75(مقداره  
 تالهـا   ، وهي درجة كبيرة   )3.69( بمتوسط حسابي مقداره     "الملفات من إنشاء وحفظ ونسخ وتعديل     

بمتوسـط   ")word(معالجة النصوص وورد     ستخدم برنامج أ" :وهي) 8(في المقام الثالث الفقرة رقم      
أسـتطيع تـشغيل   " وهـي ) 3( الفقرة رقم  تالها في المقام الرابع، وهي درجة كبيرة   )3.54(حسابي  
 وهي درجـة    )3.54(بمتوسط حسابي مقداره     "الضوئي الملحقة بالحاسب كالطابعة والماسح    األجهزة
  .كبيرة

  
قواعـد   سـتخدم برنـامج   أ" وهـي ) 10( تعود للفقرة     وقد كانت أقل قيمة الستجابات عينة الدراسة      

 وهـي ) (19 والفقرة رقـم ،وهي درجة قليلة جداً )2.45( بمتوسط حسابي مقداره  ")access(البيانات
بمتوسـط حـسابي    "  خالل شبكة الحاسـب    محتوى الدرس من    في عرض  لكترونياًأستطيع التحكم إ  "

  . وهي درجة قليلة)2.72(مقداره 
  

يمـة  وهـي ق   ،)3.17(بقيمـة    لكترونيم اإل امتالك مهارات الحاسوب الخاصة بالتعلي    وكان متوسط   
  .اً على هذا المجال كان متوسطجابات عينة الدراسةمتوسطة وتدل على أن است

  
   كترونيةك مهارات تصميم وتقويم الدروس اإلل امتال:المجال الثالث 3.1.1.4

  
  .كترونيةل مهارات تصميم وتقويم الدروس اإلل عشرة فقرة تتعلق بمجاإحدىيتضمن هذا المجال 
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تصميم  وتقـويم الـدروس      مجال  في  فات المعيارية   المتوسطات الحسابية واالنحرا   :)4.4(جدول  
  .مرتبة تنازلياًكترونية اإلل
  

  
 كانـت   العينـة استجابات  المتوسطات فيأعلىن أ) 4.4( لنتائج الواردة في الجدول رقم    يالحظ من ا  

 في ملف عـرض     واألصواتتمكن من دمج النصوص والرسومات والصور       أ(وهي  ) 7( رقم الفقرة
تالها في المقام الثـاني   ، وهي درجة قليلة)2.98( بمتوسط حسابي مقداره) power point(تقديمي 

 )2.74( بمتوسط حـسابي  ) امتلك القدرة على تقييم البرمجيات الجاهزة تربوياً      ( وهي )8( الفقرة رقم 
امتلك القدرة على  مـشاركة فريـق        (وهي   )3(تالها في المقام الثالث الفقرة رقم        ،وهي درجة قليلة  

 ، وهي درجـة قليلـة     )2.68( بمتوسط حسابي مقداره   ) الدروس إلى دروس إلكترونية    تحويلوعمل  
يل محتوى المـادة التعليميـة إلـى دروس    وأستطيع تح(وهي  )1(مقام الرابع الفقرة رقم     تالها في ال  
 كفايـات تـصميم     امتالك وكان متوسط     وهي درجة قليلة   )2.4(بمتوسط حسابي مقداره    ) إلكترونية

  . وهي درجة قليلة2.61) (ةااللكترونيوتقويم الدروس 
  

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الدرجة

7 
أتمكن من دمج النصوص والرسومات والصور واألصوات       

 .Power Point) (في ملف عرض تقديمي بوربوينت  
 قليلة 1.16 2.98

 قليلة  1.02 2.74 .قييم البرمجيات الجاهزة تربوياًأمتلك القدرة على ت 8

3  
 

أمتلك القدرة على مشاركة فريق عمل وتحويل الدروس إلى         
 .دروس الكترونية

2.68  
 

1.04  
 

  قليلة
 

 قليلة  1.05 2.65 .أستطيع تضمين األنشطة المناسبة في الدرس اإللكتروني 2

 قليلة 1.00 2.63 .ونيةأمتلك القدرة على صياغة األهداف للدروس اإللكتر 4

 قليلة 1.01 2.60 .أمتلك القدرة على تقييم البرمجيات الجاهزة فنياً 9

 قليلة  1.06 2.56 .أمتلك القدرة على إعداد االختبارات اإللكترونية بأنواعها 10

11 
أمتلك القدرة علـى متابعـة أعمـال الطلبـة فـي التعلـيم              

 .اإللكتروني
 قليلة  1.02 2.52

 قليلة  1.05 2.50 .تقويم مناقشة الطلبة في المنتديات اإللكترونيةأستطيع  12

  جداًقليلة  980. 2.40 .أمتلك القدرة على تحميل الدروس المصممة على الموديل 6

  جداًقليلة  960. 2.38 .أمتلك القدرة على تنسيق الدروس المصممة على الموديل 5

 قليلة  900. 2.61  الدرجة الكلية 
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  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 2.4
  

 فـي   األساسية الرياضيات في المرحلة      ومعلمات كتروني لدى معلمي  كفايات التعليم اإلل  هل تختلف   
 والخبـرة فـي    ،والتخـصص  ، والمؤهـل العلمـي    ، الجنس باختالف رام اهللا وبيت لحم   محافظتي  
   . والجهة المشرفة؟التدريبية،دورات ال و،التدريس

  
  :وانبثق عنها ست فرضيات صفرية، فيما يلي نتائج فحصها

 
  األولىالنتائج المتعلقة بالفرضية  1.2.4

  
 امتالك كفايات التعلـيم  في متوسطات )α ≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

  في محافظتي رام اهللا وبيت لحم     األساسية الرياضيات في المرحلة      ومعلمات كتروني لدى معلمي  اإلل
  .تعزى لمتغير الجنس

  
 )5.4( الجـدول و ، لعينتـين مـستقلتين    )t-test( )ت( م استخدام اختبار   ت األولىالختبار الفرضية   و

    : يوضح ذلك
  

طات الحـسابية لكفايـات التعلـيم       للفروق في المتوس  ) t-test) (ت (اختبارنتائج  ) 5.4(الجدول  
 في محافظتي رام اهللا وبيت لحم      األساسية المرحلة    ومعلمات الرياضيات في   كتروني لدى معلمي  اإلل

  .ير الجنستبعاً لمتغ
  

 العدد الجنس المجال
المتوسط 
  الحساب

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 *اإلحصائية

    87.  3.14 130 ذكر
  78. 2.83 271 أنثى الدرجة الكلية

3.48 0.00  

  
  )α ≤ 0.05(دالة عند مستوى الداللة 

  اللة إحصائية عند مـستوى الداللـة      توجد فروق ذات د   انه   ،)5.4( للواردة في الجدو   ا تشير النتائج 
)α ≤ 0.05(حيـث  لصالح الذكور و ،كتروني تعزى لمتغير الجنس في متوسطات كفايات التعليم اإلل

بينما كان المتوسط الحسابي للدرجـة الكليـة         ،)(3.14 بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية للذكور     
  ).(2.83لإلناث 
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  نتائج المتعلقة بالفرضية الثانية ال2.2.4
  

متوسطات إمتالك كفايات  في )α ≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
لة االساسية فـي محـافظتي رام اهللا   الرياضيات في المرحومعلمات التعليم االلكتروني لدى معلمي     
  .وبيت لحم تعزى لمتغير الخبرة

  

 لمتوسـطات    المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة      استخراجص الفرضية الثانية تم     لفحو
 فـي محـافظتي رام اهللا       األساسـية  لدى معلمي الرياضيات في المرحلة       لكترونيكفايات التعليم اإل  

   ).(6.4  هو موضح في الجدولا وذلك كم، لمتغير الخبرةوالبيرة وبيت لحم تبعاً
  

 لمتوسطات كفايـات التعلـيم      والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية    داد األع )(6.4 الجدول
وبيت لحم   في محافظتي رام اهللا      األساسيةالرياضيات في المرحلة     ي ومعلمات لدى معلم  لكترونياإل
  .ةلمتغير الخبر تبعاً

  
 ومعلمات  لدى معلمي كتروني  كفايات التعليم اإلل  فروق ظاهرية في    وجود  ) (6.4من الجدول  يالحظ 
حـص الفرضـية تـم     ولف،لمتغير الخبرة  في محافظتي رام اهللا وبيت لحم تبعااألساسية المرحلة  في

  .)(7.4 كما هو وارد في الجدول )(One –Way ANOVA األحادي نتائج تحليل التباين استخراج
  
  
  
  
  
  
  
  

  المعيارياالنحراف المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة المجال

  0.83  2.86 98  سنوات5ل من أق
  0.80 2.91         129  سنوات10 – 5

 الدرجة الكلية

  0.82  2.99 174  سنوات10أكثر من 
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كتروني وق في متوسطات كفايات التعليم اإلل     للفر األحادي تحليل التباين    اختبارنتائج  ) (7.4 جدول
  تبعـاً   اهللا وبيـت لحـم      في محافظتي رام   األساسيةالمرحلة   الرياضيات في    ومعلماتلدى معلمي   

  .لمتغير سنوات الخبرة
  

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 *اإلحصائية

  6190. 2 1.238 بين المجموعات
  الدرجة الكلية 0.656 398  261.773 داخل المجموعات

  400 263.011 المجموع

0.944 
 .3980  

  
  )α ≤ 0.05(دالة عند مستوى 

    فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى        عدم وجود   إلى   )7.4( تشير النتائج الواردة في الجدول    
)α ≤ 0.05( الرياضيات في المرحلة  ومعلماتلكتروني لدى معلميفي متوسطات كفايات التعليم اإل 

  .غير سنوات الخبرةتعزى لمت في محافظتي بيت لحم ورام اهللا األساسية
  

  النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة 3.2.4
 

توسطات امتالك كفايات  في م)α ≤ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
 فـي محـافظتي رام اهللا   األساسية المرحلة  الرياضيات في ومعلمات لكتروني لدى معلمي  التعليم اإل 
  .خصصتعزى لمتغير الت وبيت لحم

  
كمـا هـو واضـح فـي        ) t-test( )ت( تـم اسـتخدام اختبـار        للتحقق من صحة الفرضية الثالثة    

  ).8.4(الجدول
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للفروق في المتوسطات الحسابية المـتالك كفايـات التعلـيم          ) (t-testاختبارنتائج   ):8.4( جدول
م اهللا وبيت لحم    في محافظتي را   األساسيةلة  ات في المرح   الرياضي  ومعلمات لكتروني لدى معلمي  اإل

  .تبعاً لمتغير التخصص
                  

  
  
  
  

  )α ≤ 0.05(دالة على مستوى 
حـصائية عنـد مـستوى      عدم وجود فروق ذات داللة إ     إلى   )8.4( لواردة في الجدول  تشير النتائج ا  

  ومعلمـات الرياضـيات  لكتروني لدى معلمـي  في متوسطات كفايات التعليم اإل)α ≤ 0.05( الداللة
 . تعزى لمتغير التخصصاألساسيةالمرحلة 

  
  :النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة4.2.4 

  
امتالك  كفايات  في متوسطات )α ≤ 0.05(إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة 

رام اهللا   الرياضيات في المرحلة االساسية في محـافظتي          ومعلمات  لدى معلمي  لكتروني  التعليم اإل 
  .المؤهل العلميتعزى لمتغير  وبيت لحم

  
فـات المعياريـة     المتوسـطات الحـسابية واالنحرا     استخراجتم   لرابعة ا من صحة الفرضية   ققللتح
 الرياضيات في محافظتي رام اهللا       ومعلمات كتروني لدى معلمي  متوسطات امتالك كفايات التعليم اإلل    ل

  ).(9.4 الجدول  كما هو واضح في، لمتغير المؤهل العلميوبيت لحم تبعاً
  
  
  
  
  
  
  

  

 العدد التخصص المجال
المتوسط 
 الحساب

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
الداللة 
 *اإلحصائية

    830. 2.94 283 رياضيات
  790. 2.90 118 غير ذلك الدرجة الكلية

0.444 .6410 
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لكتروني لدى  إلكفايات التعليم ا  لارية   واالنحرافات المعي  الحسابية والمتوسطاتاألعداد  ): (9.4جدول
  . في محافظتي رام اهللا وبيت لحم تبعا لمتغير المؤهل العلمياألساسيةالمرحلة ومعلمات معلمي 

  
كترونـي  طات الحسابية لكفايات التعليم اإلل في المتوس ظاهريةوجود فروق )49.( يتضح من الجدول 

           فـي محـافظتي رام اهللا وبيـت لحـم          األساسـية الرياضيات في المرحلـة     ومعلمات  لدى معلمي   
          األحـادي تحليـل التبـاين   اسـتخدم    وللتحقـق مـن داللـة الفـروق        .لمتغير المؤهل العلمي   تبعاً

)(One - Way ANOVA كما هو وارد في الجدول )10.4(.  
  
 للفـروق فـي   One-Way ANOVA)(األحـادي  نتائج اختبار تحليل التبـاين  : )(10.4 جدول

الرياضـيات فـي المرحلـة    ومعلمـات  لكتروني لدى معلمـي     اإل عليمامتالك كفايات الت  متوسطات  
  .تغير المؤهل العلمي في محافظتي رام اهللا وبيت لحم تبعا لماألساسية

  
  )α ≤ 0.05(دالة على مستوى 

  فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى         إلى عدم وجود   )(10.4 تشير النتائج الواردة في الجدول    
)α ≤ 0.05(ياضيات في المرحلة الرومعلمات  لدى معلمي لكتروني في متوسطات كفايات التعليم اإل

  .وبيت لحمحافظتي رام اهللا األساسية في م
  
  

 المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي المجال
االنحراف 
 المعياري

 740. 2.95 76 دبلوم

 830. 2.93 286 بكالوريوس

  
  الدرجة الكلية

  840.  2.92 39 دبلوم عالي فأعلى

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
  *اإلحصائية

  0.018 2 0.035 بين المجموعات
ــل  داخــــ

 المجموعات
269.976 398 0.678  

  
  

  الدرجة الكلية
  400  270.011 المجموع

0.027 0.974  
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  لخامسة النتائج المتعلقة بالفرضية ا5.4.2
  

امتالك  كفايات  في متوسطات )α ≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 الرياضيات في المرحلة االساسية في محـافظتي رام اهللا           ومعلمات  لدى معلمي  كتروني  التعليم اإلل 
  .تعزى لمتغير الدورات التدريبيةوبيت لحم 

  
توسـطات  لفحص داللة الفروق فـي م      ) t-test( )ت(اختبار   استخدام الخامسة تم    الفرضيةالختبار

فـي   األساسـية  الرياضيات فـي المرحلـة        ومعلمات لكتروني لدى معلمي  امتالك كفايات التعليم اإل   
وذلك كمـا هـو     ،تعزى لمتغير الدورات التدريبية الخاصة بالحاسـوب      محافظتي رام اهللا وبيت لحم      

  .) (11.4موضح في الجدول
  

 كفايـات التعلـيم     الكللفروق فـي متوسـطات امـت       )t-test( )ت(اختبار  نتائج   )(11.4 الجدول
  الرياضيات في المرحلة االساسية في محافظتي رام اهللا وبيت لحم          ومعلمات  لدى معلمي  لكترونياإل
  . لمتغير الدورات التدريبيةتبعاً

  

 العدد اإلجابة المجال
المتوسط 
 الحساب

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
 الداللة
  *اإلحصائية

    720. 2.62 223 ال
 8480. 9.32  760.  3.31 178 نعم الدرجة الكلية

  

  
  )α ≤ 0.05(دالة على مستوى 

فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى        إلى عدم وجود     )(11.4تشير النتائج الواردة في الجدول      
ـ   كفايات التعلـيم اإل امتالك في متوسطات )α ≤ 0.05(ة الدالل   ومعلمـات دى معلمـي لكترونـي ل

  . التدريبيةالدوراتتعزى لمتغير   األساسيةالرياضيات في المرحلة 
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  سادسة ال النتائج المتعلقة بالفرضية6.2.4 
  

امتالك  كفايات في متوسطات  )α ≤ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال 
ات في المرحلة االساسية فـي محـافظتي رام اهللا          الرياضيمعلمات   لدى معلمي    كترونيالتعليم اإلل 
  .جهة المشرفةل تعزى لمتغير اوبيت لحم

  
توسـطات  لفحص داللة الفروق فـي م      ) t-test( )ت(اختبار   استخدامالفرضية السادسة تم     الختبار

 تعـزى   األساسـية  الرياضيات في المرحلة      ومعلمات لكتروني لدى معلمي  امتالك كفايات التعليم اإل   
  .)(12.4 وذلك كما هو موضح في الجدول ،ر  الجهة المشرفةلمتغي

  
توسـطات امـتالك كفايـات التعلـيم     للفـروق فـي م     )t-test( )ت(اختبارنتائج   (12.4) الجدول
 الرياضيات في المرحلة االساسية في محافظتي رام اهللا وبيت لحم           ومعلمات  لدى معلمي  لكترونياإل

  .الجهة المشرفة لمتغيرتبعاً 
  

 العدد المدرسة المجال
المتوسط 
 الحساب

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
الداللة 
  *اإلحصائية

   790. 2.93 310 حكومية
  900. 2.98  91 خاصة الدرجة الكلية

0.400-  0.641  

  
  )α ≤ 0.05(دالة على مستوى 

وى  فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـست        إلى عدم وجود   )12.4( تشير النتائج الواردة في الجدول    
لرياضـيات فـي    ا ومعلماتلكتروني لدى معلميفي متوسطات كفايات التعليم اإل)α ≤ 0.05( داللة

  . تعزى لمتغير الجهة المشرفةاألساسيةالمرحلة 
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  الفصل الخامس
  والتوصياتمناقشة النتائج 

  
  

  الدراسةمناقشة نتائج  1.5
  المقترحات والتوصيات 2.5
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  الفصل الخامس
  
   والتوصياتلنتائجا
  

 درجـة   إلـى  التي هدفت إلى التعرف      ،يتناول هذا الفصل مناقشة النتائج التي توصلت إليها الدراسة        
لكتروني في محـافظتي    ت التعليم اإل  الرياضيات في المرحلة األساسية لكفايا    ومعلمات  امتالك معلمي   

  . وبيت لحمرام اهللا 
  .ي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسةكما يتضمن هذا الفصل التوصيات والمقترحات ف

  
  مناقشة نتائج الدراسة 1.5

  
  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال االول1.1.5

  
  في محافظتي رام اهللا وبيت لحم      األساسية الرياضيات في المرحلة      ومعلمات  معلمي امتالكمدى  ما  
  ؟نيلكتروكفايات التعليم اإلل

األساسـية لكفايـات التعلـيم    علمي الرياضـيات فـي المرحلـة      م امتالك درجة   أن النتائج   أظهرت
ـ  امتالككانت متوسطة في مجال      ، محافظتي رام اهللا وبيت لحم      في لكترونياإل ارات الحاسـوب    مه

تـصميم وتقـويم    ولكترونـي    مجال ثقافة التعليم اإل     في ضعيفةوكانت   ،نيلكتروالخاصة بالتعليم اإل  
                                                            .لكترونيةالدروس اإل

 األساسـية مي الرياضيات فـي المرحلـة       لكتروني لدى معل   ترتيب مجاالت كفايات التعليم اإل     كانو
   : كما يليةلى المتوسطات الحسابيع بناء ،تنازلياً

                                                  
 )2.93 (الدرجة الكلية بمتوسط حسابي قدره . 1

 ).3.17 (: بمتوسط حسابي قدره ارات الحاسوب الخاصة بالتعليم اإللكترونيكفايات مه . 2

  .)2.77(  قدرهبمتوسط حسابي :لكترونيكفايات ثقافة التعليم اإل . 3
  .)2.61 (بمتوسط حسابي:لكترونيةس اإلكفايات تصميم وتقويم الدرو . 4
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ولكنهـا تـدل    ، بمتوسطات حسابية متقاربةجاءت والدرجة الكلية  المجاالت الثالث  أنوترى الباحثة   
 في التعليم وخاصة في مـادة       استخدامهالكتروني التي يجب     لكفايات التعليم اإل   امتالك المعلمين على  

                                                                            . بدرجات قليلةالرياضيات

 إلى ضـعف     قد يعود  لكترونيايات التعليم اإل   كف امتالكالضعف في    السبب في هذا     أنوترى الباحثة   
 مثـل   هيليـة لـدى المعلمـين     التأ و  مثل األجهزة والشبكات وغيرها     المادية في المدارس   اإلمكانات
 مـن حيـث تـوفير        وال بد من االهتمام بأوضاع المدارس الحالية       ، المتقدمة في الحاسوب   الدورات

يدل على وجود ضعف لدى المعلمين في       مما   ،دام التعليم االلكتروني  األجهزة والمواد الالزمة الستخ   
                                                                    . في ظهور مثل هذه النتيجةاألثرقد يكون له األمر الذي  هذه المهارات امتالك
 فهـذا   األول، جاء في الترتيب     لكترونيارات الحاسوب الخاصة بالتعليم اإل     مه امتالك مجال   أنوبما  

 أجهزة الحاسوب بشكل كبير وان معظم  المعلمين قـد حـصلوا علـى دورات                انتشاريعود إلى   قد  
لمجـاالت  ل األول لهذا حصل هذا المجال على المقـام         ، البسيطة تدريبية في مجال مهارات التشغيل    

فتـرى   ،األخيـرة المرتبـة   على  ية  لكترونمجال تصميم وتقويم الدروس اإل    حصول   عن   أما ةالثالث
 كالشبكات واألجهـزة   والتجهيزاتلإلمكانيات المدارس افتقاريعود إلى في ذلك قد     السبب   أنالباحثة  
إلى دورات تدريبية فـي   وحاجة المعلم    ،لكتروني من جهة   التي تشجع على تطبيق التعليم اإل      وغيرها

                                                                                      . وتطبيقها مثل هذه الكفاياتامتالكهذا المجال مما يشجعه على 
  

لدي معرفـة   ( لكتروني تتمثل في الفقرة   فاية من كفايات ثقافة التعليم اإل      ك أهم أن النتائج   أظهرتوقد  
 أن تبـين     فـي حـين    ،توسطة وبدرجة م  األولىوالتي جاءت في المرتبة      )لكترونيبفوائد التعليم اإل  

األخيرة في المرتبة   ) لكترونياألجهزة والبرامج الخاصة بالتعليم اإل    متلك معرفة بمواصفات    أ( الفقرة
 إلـى  يعـود     قـد  لكترونيالمعلمين لديهم معرفة بفوائد التعليم اإل      أنوترى الباحثة    .وبدرجة ضعيفة 

األجهزة والبرامج الخاصـة بـالتعليم     فات   معرفة بمواص  امتالك أنفي حين    ،الدوافع المعرفية لديهم  
.                                                                                                             وذلك لعدم وجود معلمين مدربين لتلك الكفاية ضعيفة ،لكترونياإل

 اسوب الخاصة بالتعليم اإللكتروني   ارات الح  مه امتالك كفاية في مجال     أعلى أن  إلى جتائشير الن تكما  
ن أو ، وبدرجـة متوسـطة    األولىفي المرتبة   )  لنظام النوافذ  األساسيةمتلك مهارات التشغيل    أ( :هي

   .األخيرة برنامج قواعد البيانات في المرتبة استخداممهارات 
 انتـشار يعـود إلـى     ا  ربملكتروني  ارات الحاسوب الخاصة بالتعليم اإل     امتالك مه  أنوترى الباحثة   

وان هذه  المهـارات ال تحتـاج إلـى دورات            ، في المدارس  أو ، الحاسوب سواء في البيوت    أجهزة
ن  وأ ، المدرسـية كاالمتحانـات وغيرهـا      أوراقهم لطباعة   الحاسوبمع  ما يتعاملون     وغالباً ،متقدمة
ن مـدربين علـى هـذا     معلميإلى قواعد البيانات تحتاج إلى مهارات متقدمة وتحتاج       استخداممهارة  

           .النوع من البرامج
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لكترونيـة كانـت    ل كفايات تصميم وتقويم الـدروس اإل       تقدير في مجا   أعلى أن النتائج   أظهرتوقد  
ن  في حـي   ،)واألصوات في ملف بور بوينت     من دمج النصوص والرسومات والصور       أتمكن( الفقرة

  وتعزو الباحثـة   اً،قل تقدير  أ )مة على الموديل  سيق الدروس المصم  أمتلك القدرة على تن   (كانت الفقرة   
 تحتاج إلـى مهـارات متقدمـة فـي           ربما هذه النتائج الضعيفة إلى كون مهارات التصميم والتقويم       

 يتمكن المعلمـون مـن الوصـول إلـى     حتى دورات تدريبية إلىوهذه المهارات بحاجة     ،الحاسوب
   .المستوى المطلوب

  .)2002( دراسة آل محياو  )2003( لقوتتفق هذه النتائج مع دراسة الهد
  

  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 1.2.5
 

فـي  هل تختلف كفايات التعليم االلكتروني لدى معلمي ومعلمات الرياضيات في المرحلة األساسـية              
والخبرة في التـدريس،   ،والتخصص، العلمي المؤهل ،الجنس(باختالف وبيت لحم محافظتي رام اهللا   

  ؟) والجهة المشرفة،دورات التدريبيةوال
  

  :عن هذا السؤال الفرضيات الصفرية الست وفيما يلي مناقشة نتائج فحصهاوانبثق 
  

  األولىالفرضية  المتعلقة بنتائج المناقشة  1.1.2.5
  
امتالك كفايات التعليم في متوسطات  )α ≤ 0.05(  مستوىجد فروق ذات داللة إحصائية عند توال 
 في محافظتي رام اهللا وبيت لحم      األساسية الرياضيات في المرحلة      ومعلمات  لدى معلمي  لكترونياإل

                                                                        . الجنسرتعزى لمتغي

لكترونـي تعـزى   توسطات امتالك كفايات التعليم اإل في م النتائج وجود فروق دالة إحصائياً     أظهرت
 عدم وجود   بينتوالتي   ،)2007(دروزة  مع دراسة   تتعارض   وهذه النتيجة    ، ولصالح الذكور  لجنسل

 لمن وجد تدريباً حـول      مدى ممارستهم لدورهم المتوقع منهم عبر االنترنت      في   فروق دالة إحصائياً  
 ودراسـة  ).2008(  الدراسة مع دراسة المـؤمني     وتتفق هذه  ،استخدام الحاسوب والوسائل التعليمية   

الممارسـة للكفايـات التكنولوجيـة الالزمـة          درجة أن نتائجها   أهموالتي كان من     )2003(الهدلق  
                                                                                .للمعلمين كانت عالية ولصالح الذكور

 لكترونـي تعـزى    كفايات التعليم اإل  توسطات امتالك   السبب في وجود فروق في م     أن   الباحثة   تعتقدو
للحـصول   خاصة    اكبر من االناث و    اًفرص لهم    قد تكون  ن الذكور  أل لجنس ولصالح الذكور  لمتغير ا 

لهـم يهتمـون   عمما يج  في مراكز خاصة ألن وقتهم يسمح لهم أكثر من اإلناث       على دورات تدريبية  
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 المدرسية متشابهة فـي مـدارس       لبيئية الظروف ا  أنبالرغم من    اإلناث، من    أكثر بالتقنيات الحديثة 
  .واإلناث روالذك

                                                              
 الفرضية الثانيةب  النتائج المتعلقةمناقشة 2.1.2.5

 
امتالك كفايات التعليم في متوسطات  )α ≤ 0.05(ى مستوجد فروق ذات داللة إحصائية عند ال تو
 في محافظتي رام اهللا وبيت لحم      األساسيةالرياضيات في المرحلة    ومعلمات  لدى معلمي   لكتروني  اإل

                                                                        .تعزى لمتغير الخبرة

لكترونـي  امتالك كفايات التعلـيم اإل   وجود فروق دالة إحصائياً في متوسطات       عدم   النتائج   أظهرتو
أظهـرت وجـود     والتـي    ،)2006 (وآخرون هذه الدراسة مع دراسة محمد       وتختلف ،عزى للخبرة ت

 وتختلف مع دراسة قـوقزة      ، داللة إحصائية تعزى لمتغير الخبرة ولصالح الخبرة القليلة        اتفروق ذ 
والتي هدفت إلى معرفة مدى توافر الكفايات التقنية لدى معلمي المرحلة الثانوية في جرش              ) 2003(

، وتتفـق  )2008( هذه الدراسة مع دراسة المؤمني وتتفق  فروقاً تبعاً لمتغير الخبرة، هرت النتائج وأظ
والتي بينت أنه ال يوجد فروق ذات داللـة إحـصائية فيمـا        ) 2002(هذه الدراسة مع دراسة العبيد      

 ظهـرت أيخص المعوقات التي تحد من استفادة معلمي المرحلة الثانوية تعزى لمتغير الخيرة التـي               
عـدم وجـود     السبب في    أنوترى الباحثة     في متغير سنوات الخبرة    عدم وجود فروق دالة إحصائياً    

  ،يدرسون نفس المنهاج وان المناهج غير مصممة إلكترونيـا    كون المعلمين     قد يعود إلى   الفروقتلك  
 وزارة  إن الدورات التدريبيـة التـي تعقـدها       و وكذلك ظروف المدارس واحدة وإمكانياتها واحدة ،      

 كما ان المتابعـة    الخبرة،مجال  تقلل من الفجوة بين المعلمين وخاصة في         التربية والتعليم بإستمرار  
 .ع المعلمين الحصول على دورات مختلفة المدارس والمشرفين باستمرار تشجمن قبل مديري

 
 الفرضية الثالثةب النتائج المتعلقة مناقشة 3.1.2.5

 
امتالك كفايات التعليم في متوسطات  )α ≤ 0.05( مستوىئية عند جد فروق ذات داللة إحصاال تو
 في محافظتي رام اهللا وبيت لحـم  األساسيةالرياضيات في المرحلة معلمات لكتروني لدى معلمي   اإل

                                                                    .تعزى لمتغير التخصص
 
امـتالك كفايـات التعلـيم       في متوسـطات     م وجود فروق دالة إحصائياً     نتائج الدراسة عد   أظهرتو
 وأظهـرت  ،)2000(سة مع دراسة الخطيـب      وتتفق هذه الدرا   ،لكتروني تعزى لمتغير التخصص   اإل

                                                 . التخصصتعزى لمتغير فروق دالة إحصائياًعدم وجود 



  67 

 تعزى  إحصائياًوق دالة   ر وجود ف  أظهرت والتي   ،)2002(دراسة آل محيا    وتختلف هذه الدراسة مع     
                                                                   .لمتغير التخصص ولصالح التخصصات العلمية

لتعلـيم   كفايـات ا   امتالك في متوسطات     السبب في عدم وجود فروق دالة إحصائياً       أنوترى الباحثة   
ن مـن    وأل ،ن الدراسة كانت على التخصصات العلمية     ألربما   ،كتروني تعزى لمتغير التخصص   لاإل

ظروف المدارس واحـدة مـن حيـث        كما أن    ، يحمل تخصصاً علمياً    ما ياضيات غالباً يعلم مادة الر  
قد تساعد في عدم وجـود أثـر        متشابهة لمعظم التخصصات    ال  والظروف البيئية  ، المادية اإلمكانات
                                       .لتخصصلمتغير ا

    
 رضية الرابعةالنتائج المتعلقة بالف مناقشة 4.1.2.5

 
امتالك كفايات التعليم في متوسطات  )α ≤ 0.05( مستوىجد فروق ذات داللة إحصائية عند توال 
لحـم  بيت اهللا  في محافظتي رام األساسيةالرياضيات في المرحلة ومعلمات لكتروني لدى معلمي   اإل

                                                                .المؤهل العلمي تعزى لمتغير
 
امـتالك كفايـات التعلـيم       في متوسـطات      إحصائياً فروق دالة عدم وجود    نتائج الدراسة    أظهرتو
والتي ) 2008(ؤمني  تختلف هذه الدراسة مع دراسة الم     و ، تعزى لمتغير المؤهل العلمي    ،لكترونياإل

  .أظهرت وجود فروق دالة إحصائياً تعزى لمتغير المؤهل العلمي ولصالح الشهادات العليا
  

 المطلوبـة مـن المعلـم     الوظيفيـة لكون المتطلباتهكذا ربما  هذه النتيجة جاءت   أنالباحثة  وتعتقد  
البيئيـة، متـشابهة   المدرسية ول العلمي الذي يحمله وان الظروف،  بغض النظر عن المؤه    ،بهةمتشا

هـي   ،ابهة الن وزارة التربيـة والتعلـيم     ، وكذلك الدورات التي يتعرض لها الجميـع متـش         للجميع
كما ان المناهج التي تدرس في المدارس بحاجة إلى تحضير مسبق، وهـذا              المسؤولة عن الدورات،  

لحديثـة ادى إلـى     كما ان تطور الوسائل التعليمية والتقنيات ا      التحضير مطلوب من جميع المعلمين      
  .مهما كان المؤهل الذي يحملهوجود حاجة الى التدريب لدى جميع المعلمين 
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 الفرضية الخامسةب المتعلقة النتائج مناقشة 5.1.2.5
 

امتالك كفايات التعليم في متوسطات  )α ≤ 0.05( مستوى عند ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
 في محافظتي رام اهللا وبيت لحم      األساسيةرياضيات في المرحلة    الومعلمات  لكتروني لدى معلمي    اإل

    .الدورات التدريبية تعزى لمتغير
كترونـي  امتالك كفايات التعلـيم اإلل    في متوسطات     النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياً      أظهرتو

  ).2007(، وتختلف هذه الدراسة مع أزوبنوال تعزى لمتغير الدورات التدريبية
  

دورات بـسيطة فـي     في الغالـب    هي   ةي المعلمين الحاصلين على دورات تدريب     أنباحثة   وترى ال 
 الـدورات   ر إلى عدم وجود فروقات تعزى لمتغي      أدى مما   ،مهارات التشغيل البسيطة غير المتطورة    

 بحيث تكون دورات    ،لكتروني تحتاج إلى نوع خاص من الدورات       وأن مهارات التعليم اإل    ،التدريبية
ورات تدريبيـة فـي مجـال     لذا  فإن المعلمين بحاجة إلى د ،مة لهذا النوع من التعليم    متقدمة ومصم 

               .لكتروني ليتسنى لهم الوصول إلى الكفايات التعليمية المطلوبة منهمالتعليم اإل
  

  النتائج المتعلقة بالفرضية السادسة مناقشة 6.1.2.5
  

امتالك كفايات التعليم في متوسطات  )α ≤ 0.05( ىمستوجد فروق ذات داللة إحصائية عند ال تو
 في محافظتي رام اهللا وبيت لحم      األساسية الرياضيات في المرحلة      ومعلمات لكتروني لدى معلمي  اإل

           .تعزى لمتغير الجهة المشرفة
                                                        

امـتالك كفايـات التعلـيم      روق دالة إحصائياً في متوسـطات        نتائج الدراسة عدم وجود ف     أظهرتو
  .لكتروني تعزى للجهة المشرفةاإل

                                                                 
 اإلمكانيـات من حيث    ، الحكومية  س عن المدار   ال تختلف كثيراً   أن المدارس الخاصة  الباحثة  تعتقد  و

 إلـى حوسبة المنهاج يحتاج    و ، تجهيزات عالية التكلفة   إلى االلكتروني يحتاج    التعليم و ،أو المؤهالت 
 فروقن  لم تكشف ع  الدراسة  تعتقد الباحثة أن     لذا   ،جهد ووقت وفئة مؤهلة متخصصة في هذا لمجال       

 فـي  متماثلـة ن معظم المعلمين يـستخدمون طرقـا ً   وأ،بين المدارس الخاصة والمدارس الحكومية   
لكتروني ليس بالطريقة   أن التعليم اإل  الباحثة  وتعتقد   خاصة ام حكومية،  ت المدارس   كانأ سواء   ،التعليم

 المدرسـية  المزج بين طرق التدريس التقليدية المعتمدة على الكتب           قد يكون  المثلى في التعليم ولكن   
ـ      أل  أجـدى  ،إلكترونياًوبين طرق التدريس المعتمدة على الدروس المصممة         رق ن المـزج بـين ط

   . الدافعية لديهم على استمرارية تعلمهم وتحسين تحصيلهم وأثاره يشجع الطلبة قدلمختلفةالتدريس ا
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  التوصيات  3.5
 

  :توصي الباحثة بما يليالحالية نتائج الدراسة  ءفي ضو
  
 . في هذا المجالأنفسهم وضرورة تطوير ،لكترونياهتمام المعلمين بكفايات التعليم اإل ضرورة -

  المعلمـين فـي الجامعـات       وتأهيللكتروني وتفعيله في مقررات إعداد      اإل التعليم   إدراج مفهوم  -
  . كي تتم ممارستها أثناء التدريس الصفي،وكليات المجتمع والتربية

ب للمعلمين للحـديث عـن التعلـيم         كبير من الدورات المقامة في مراكز التدري       جزءتخصيص   -
     . وكيفية تفعيلهوأهميتهلكتروني من حيث مفهومه اإل

وذلك بتـدريبهم علـى كيفيـة        ،لكتروني لديهم علمين في تطوير مفهوم التعليم اإل     تفعيل دور الم   -
     . في جميع مراحل الدراسةاإللكتروني وتفعيل التعليم استخدام

 . داخل الغرف الصفيةاإللكتروني التعليم باستخدامالعمل على إيجاد بيئة صفية مناسبة تسمح  -

  والطـرق   اإللكترونـي ثر المزج بين التعليم      وأ ،اإللكتروني التعليم   بأهميةتعميق وعي المعلمين     -
  . على التحصيل الدراسي وأثره،القديمة

 واألنـشطة  المعلمين مهارات أساسية لتصميم الدروس       إلكسابقد دورات تدريبية متخصصة     ع -
    .ن في مراكز التقنيات التربويةوويشرف عليها المختص ،إلكترونياً

 المتـوافرة فـي     لألجهـزة  واسـتخدامهم ظيفي للمعلمين بحضور هذه الدورات       الو األداءربط   -
                                                         .واألنشطةمدارسهم في تنفيذ الدروس 

 
 الدراسات المستقبلية 4.5

   
حـل   علـى بقيـة المرا  اإللكترونـي  كفايات التعليم امتالك توضح درجة أخرىإجراء دراسات    -

 .الدراسية

 .دراسة الثانوية في مراحل الاإللكتروني بالتعليم  ضعف االهتمامأسبابدراسة توضح إجراء  -

 تـشمل  اإللكترونـي  التعليم استخدام تبحث أهمية دور المعلمين في تفعيل  أخرىإجراء دراسات    -
   .قطاعاً كبيراً من المعلمين على مستوى الوطن
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  المراجع

  
   المراجع العربية:أوال

  
  األجنبية المراجع :ثانيا
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  المراجع المصادر و
  

  المراجع العربية
  

مدى توافر كفايات تقنية الحاسب واالنترنت لدى طـالب كليـة           ). 2002(آل محيا، عبد اهللا يحيى      
  . جامعة الملك سعود، الرياض وره،ش، رسالة ماجستير غير منالمعلمين بأبها

 
مكتبة  :الرياض ،للمعلم المدرسة االلكترونية وأدوار حديثة    .)2004( معطى حسين محمد   التودري،

  .الرشيد
 

مدى استخدام أعضاء هيئة التدريس في الجامعـات الـسعودية للتعلـيم            ). 2004( الجرف، ريما 
   .لك سعود، الرياض، جامعة المرسالة ماجستير غير منشورة ،اإللكتروني

 
  التكنولوجيا استطالع آراء هيئة التدريس بجامعة البحرين نحو استخدام        .)2003 ( معين مالن،الج

  .  جامعة البحرين، البحرين غير منشورة رسالة ماجستيرفي التعليم الجامعي،
  

رحلـة  ممطالب استخدام التعليم اإللكتروني لتدريس الرياضيات بال      ). 2006 (الحربي، محمد صنت  
بجامعـة أم    دراسة دكتوراه غير منـشوره،  الممارسين المختصين،الثانوية من وجهة نظر 

  .ةمكة المكرم ،القرى
 

الموسوي، علي شرف، وآخـرون،     ، ترجمة   استراتيجيات التعليم اإللكتروني   .)2004( الخان، بدر، 
  .  شعاع للنشر والعلوم:سوريا

 
 مجلـة  ،نحو تكنولوجيا التعليم   ين في محافظة اربد    اتجاهات المعلم  .)2000( الخطيب، لطفي محمد  

جامعة الملك سعود، المملكة     )11( ، عدد )14( ، مجلد العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية   
  .36-28: صص  العربية السعودية،

  
  . دار الكلمة:القاهرة  عمليات تكنولوجيا التعليم،.2003)( محمد عطية خميس،
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دى ممارسة معلمي اللغة العربية في المرحلـة الثانويـة للكفايـات             م ).2000( سعيد الدراويش،
 جامعـة القـدس،    رسالة ماجستير غير منشورة،    التعليمية في محافظتي بيت لحم والخليل،     

  .فلسطين
  

مدى ممارسة المعلمين الفلسطينيين فـي المـدارس الحكوميـة ألدوارهـم            ). 2007( دروزة، أفنان 
 مجلة جامعة القدس المفتوحـة عـدد   ، من وجهة نظرهمالمتوقعة منهم في عصر االنترنت 

  .130-90  ص،ص )11(
  

، المجلة العربية للتربيـة    ،دور المعلم في عصر االنترنت والتعليم عن بعد        ).1999( أفنان دروزة،
  .172-120: صص  ،)2( عدد ،)19( دمجل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،

  
  .دار الكتاب الجامعي : عمان.يس الهادفالتدر) 2004( محمد الدريج،

  
الحاجات التدريبية لمعلمي الرياضيات بالمرحلة الثانويـة فـي   .) 2005(الدوسري، عبد اهللا ناصر   

، جامعـة الملـك      غير منشورة  رسالة ماجستير ،  مجال استخدام الحاسب اآللي من التدريس     
  .، الرياضسعود

 
  . المكتبة األموية:دمشق ح،مختار الصال ).1978( محمد أبو بكر الرازي،

  
 خوارزم العلمية للنشر    :، جدة كفايات التعليم والتعليم اإللكتروني   ). 2007( زين الدين، محمد محمود   

  .والتوزيع
 

  .  مكتبة الرشيد: الرياض،تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروني). 2004 (سالم، أحمد
 

ب في تـدريس المـواد االجتماعيـة لطلبـة          استخدامات الحاسو  .)2002(السبيعي، سلطان فالح    
 جامعـة النجـاح     ،ير منشوره غ، رسالة ماجستير    المرحلة الثانوية في المدارس السعودية    

  .الوطنية،نابلس
 

 استخدام الحاسوب واالنترنت فـي ميـادين التربيـة         ).2003( عادل جودت والسرطاوي،  سعادة،
   .دار الشروق: عمانوالتعليم،
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مدى أهميـة الكفايـات التعليميـة األساسـية لتـدريس الحاسـب             ). 2003(سالمه، عبد الحافظ    
وممارستها من وجهة نظر هيئة تدريس المحاسب بكليات المعلمـين بالمملكـة العربيـة              

   .، الرياضجامعة الملك سعود رسالة ماجستير غير منشورة،، السعودية
 

 عن بعد في الجامعـات الـسعودية      متطلبات دمج التعليم اإللكتروني    .)2008( الصالح، بدر عبد اهللا   
- 60: صص  ،)26(، العـدد  رسالة التربية وعلم الـنفس   من وجهة نظر خبراء المجال    

105.(  
  

  . دار الفكر:القاهرةالمعلم كفاياته إعداده وتدريبه،  ).2006( رشدي طعيمة،
  

 مـستقبلية   ة في التعلـيم رؤيـة     تعليم اإللكتروني ومتطلبات تطبيق   ال .)2004( عبد الحميد، ومحمد  
جامعة عـين شـمس،      ، رسالة ماجستير غير منشورة،    لتطوير التعليم العالي بسلطنة عمان    

  . مصر
 

، محدداتـه ومبرراتـه ووسـائله     التعليم العالي اإللكترونـي و     .)2005( عبد الحي، رمزي أحمد   
  . دار الوفاء:اإلسكندرية

  
   .دار الفكر: عمان ،ته وتدريبهإعداد المعلم وتنمي ).2005( مصطفى وحوالة، سمير عبد السميع،

  
مدى استفادة معلمي المرحلة الثانوية بمدينة الرياض من الشبكة         ). 2002(العبيد، إبراهيم عبد اهللا     

 رسالة ماجستير غير منشوره، كلية التربية، جامعـة الملـك           ،العالمية للمعلومات االنترنت  
  . سعود، الرياض

  
  .للنشر والتوزيع دار الفكر :عمان، والتعليمنهج جديدفي التعلم  ).1997( محمد عدس،

  
 فـي  اإلعداديـة الكفايات التعليمية الضرورية لمعلمي العلوم في المرحلة    ).1987( نايف ة،بالعقار

 ودرجة ممارستهم لهذه الكفايات التعليمية في ضوء اختالفهم في المؤهل العلمـي             األردن
  .، األردناألردنيةالجامعة . ةرسالة ماجستير غير منشور .وسنوات الخبرة والجنس
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 المكتـب  : اإلسـكندرية  ،تكنولوجيا المعلومات في تطوير التعليم الجامعي      .)2007 (علي، بدر نادر  
  . الجامعي الحديث

 
 نحو استخدام الحاسوب والبرامج التعليميـة      اتجاهات طلبة الفيزياء   ).2001( محمد سعيد  العمودي،
 الجمهوريـة اليمنيـة،    جامعة عدن،   العدد الثالث،  لتربية،مجلة ا  ،لجاهزة في تعليم الفيزياء   ا

  .150-122: صص 
  

تحديد حاجات معلمي الرياضـيات بالمرحلـة االبتدائيـة          .)2007 (الغامدي، عبد الوهاب عبد اهللا    
  .، مكة المكرمة، دراسة ماجستير غير منشوره، جامعة أم القرىللتعليم اإللكتروني

  
 لدى الطـالب    األساسية الكفايات   بأداءه نحو مهنة التدريس وعالقته      االتجا .)1994( سالم  القرشي،

  .20-10: صص  .المجلد الرابع .مستقبل التربية العربية .المعلمين في التربية الميدانية
  

مدى توافر الكفايات التقنية التعليمية لدى معلمي الرياضيات فـي           .)2003 (قوقزة، سليمان طالب  
، رسـالة   نظـرهم  ظة جرش ومدى ممارستهم لها مـن وجهـة        المرحلة الثانوية في محاف   

  .ماجستير غير منشورة، قسم العلوم التربوية، جامعة آل البيت، عمان
  

الكفايات التكنولوجية للمعلمين في مدينة اربد من وجهة نظـر المـشرفين             ).2008( خالد المؤمني،
  .115-80:  صص، (36)عدد  .اإلنسانيةمجلة العلوم  التربويين،

  
معوقات استخدام التعليم اإللكترونـي مـن       ). 2006 (انس وعطية، عاصم، الشيخ، حمد، جبرين، م

 ،)4( عددال،  )(7  مجلد ،مجلة العلوم التربوية والنفسية    وجهة نظر طلبة الجامعة الهاشمية،    
  .10-55: صص 

  
 كفايات إعداد المقررات اإللكترونيـة ألعـضاء هيئـة        ). 2007( محمد، مصطفى والعمري، حسن   

  .منشورات كلية التربية الرياضية: الرياض، التدريس
 

مكتبة  :المدينة المنورة   النظرية، واألسسالقواعد  -المعلوماتية والتعليم  ).2005( إبراهيم المحيسن،
  .دار الزمان

  



  75 

   . دار الفرقان للنشر والتوزيع: عمان،الكفايات التعليمية في ضوء النظم .)1983 (مرعي، توفيق
  

 إلـى الكفايات التعليمية التعليمية التي يحتاجها معلمو المرحلة االبتدائيـة           ).1998( غازي مفلح،
 رسالة ماجستير غيـر منـشورة،    التدريب عليها في دورات اللغة العربية التعزيزية،       إعادة

  .سوريا جامعة دمشق،
  

يم اإللكترونـي   التعلمؤتمر   بحث مقدم إلى     ،متطلبات التعليم اإللكتروني   .)2007(الموسى، عبد اهللا    
  .2007، الكويت، آذار،آفاق وتحديات

 
  .مكتبة الرشيد: ، الرياضاستخدام الحاسب اآللي في التعليم). 2008 (الموسى، عبد اهللا

 
برنامج مقترح لتنمية بعض الكفايات لدى معلم المواد التجارية          .)1991 (هاشم، كمال الدين محمد   

 رسالة دكتوراه، غير منشورة، كليـة التربيـة،   ،بالمرحلة الثانوية بالسودان أثناء الخدمـة  
  .جامعة عين شمس، القاهرة

  
  مدى معرفة معلمي ومعلمات العلوم بدولة الكويت لمهـارات         .)2003 (زيزالهدلق، عبد اهللا عبد الع    

، عـدد   )15(، مجلد   مجلة جامعة الملك سعود   الحاسوب وكثافة استخدامهم لها في التدريس،       
  .166-100:  صص ، الرياض،)2(
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  )1(الملحق 
  

  أسماء المحكمين
  

  أسماء من قاموا بتحكيم االستبانة
  

  مكان العمل  المؤهل العلمي  األسماء  الرقم
  جامعة القدس  دكتوراه   عرمانإبراهيم 1
  تربية سلفيت/مشرف  دكتوراه  عبد الحكيم سالم عامر 2
  جامعة القدس   دكتوراه  فيف زيدانع 3
  جامعة القدس  دكتوراه  زياد قباجة 4
   المفتوحةجامعة القدس  دكتوراه  محمد ذويب 5
  جامعة القدس  دكتوراه   سمرةأبومحمود  6
  جامعة القدس المفتوحة  ماجستير   مطرإبراهيم 7
  تربية سلفيت/مشرفة  ماجستير  رولى جمال الرمحي 8
  تربية سلفيت/ مشرف  ماجستير  حغسان محمود أحمد بد 9

  تربية بيت لحم/مشرف  ماجستير   داودأبوماجد عودة  10
  جامعة بيت لحم  ماجستير  هيام عالوي 11
  تربية بيت لحم/اإلشرافئيس قسم ر  ماجستير  وليد عبد  الرحمن رضوان 12
  . سلفيتتربية/ مشرف   ماجستير  وهيب جبر  13
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  )2(ملحق 
  التحكيم
  

 اهللا الرحمن الرحيمبسم 
  

  ة/المحترم----------------------------------حضرة المحكم 
  
  

 الرياضيات  لكفايات التعليم اإللكترونـي        ومعلمات  معلمي مدى امتالك "تقوم الباحثة بدراسة بعنوان     
  ". في المرحلة األساسية في محافظتي رام اهللا وبيت لحم

  
لمـا   ستير في أساليب التدريس من جامعة القدس ونظـراً        وذلك كمتطلب للحصول على شهادة الماج     

  . عرف عنكم من خبرة وحسن اطالع يرجى من حضرتكم التكرم بتحكيم هذه األداة
  
  
  
 

 مع االحترام والتقدير

 
  جهينة أبو شمة: الباحثة
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  )3(ملحق 
  االستبانة بصورتها األولية

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  

     القدسجامعة
                     عمادة الدراسات العليا
  برنامج أساليب التدريس

  
  :حضرة معلمي و معلمات المدارس في منطقة بيت لحم المحترمين

  
تقوم الباحثة بدراسة للتعرف على مدى امتالك معلمي الرياضيات في المرحلة األساسـية لكفايـات               

هذه الدراسة جزء من متطلبات الحـصول علـى         التعليم االلكتروني في مدارس محافظة بيت لحم و       
 بدقة وموضـوعية    األداة يرجى من حضرتكم التعاون في تعبئة        ،درجة الماجستير من جامعة القدس    

  . بأن نتائج هذه الدراسة لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقطعلماً
  
  

    
  مع الشكر والتقدير لكم

  
  
  
  
  

  :الباحثة                                              
  جهينة أبو شمة
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  :القسم األول
  

  البيانات الشخصية

  :الجنس1.

  .أنثى. 2      ذكر. 1
  

    :سنوات الخبرة.2

  .سنوات) 10(أكثر من . 3  سنوات) 10-5. (2  سنوات5اقل من  .1

  

  :المؤهل العلمي3.

  دبلوم عالي فأكثر.3  بكالوريوس. 2دبلوم متوسط       . 1
  

  :التخصص.4     

  .غير ذلك.5.      كيمياء.4.      فيزياء.3.      أحياء.2رياضيات         . 1     
  

   هل يوجد لديك دورات في مجال الحاسب والشبكات واالنترنت:الدورات التدريبية.6     

  ال   . 2نعم                 . 1     

        إذا كانت اإلجابة نعم اكتب عدد وأسماء الدورات
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  :قسم الثانيال
 

  .داخل الخانة التي تناسبك) x(الرجاء بعد قراءة كل فقرة من فقرات االستبانة وضع إشارة 
  

   لديك من وجهة نظرك؟اإللكترونيما مدى امتالك ثقافة التعليم :البعد األول
  

 درجة التوافر

 الكفاية

جداً
ية 
عال

 

لية
عا

طة 
وس
مت

 

يفة
ضع

 

جداً
فة 
ضعي

 

      .اإللكتروني بماهية التعليم امتلك المعرفة الجيدة .1

      .اإللكترونيلدي معرفة جيدة بخصائص التعليم  .2

      .اإللكترونيامتلك القدرة على تحديد أهداف التعليم  .3

      .اإللكترونيلدي معرفة جيدة بأنماط التعليم  .4

      .اإللكترونيلدي معرفة جيدة بفوائد التعليم  .5

      .اإللكترونية بسلبيات التعليم لدي معرف .6

      .اإللكترونيامتلك المعرفة الخاصة بمهام وادوار المعلم في التعليم  .7

      .اًاإللمام بصفات الطالب المتعلم الكتروني .8

      .معرفة اإلجراءات الالزمة للتحول من التعليم التقليدي إلى االلكتروني .9

      .تفريق بين التعليم االلكتروني التعليم والتعلم عن بعدلدي القدرة على ال .10

      .لدي معرفة بمواصفات األجهزة والبرامج في التعليم .11

امتلك القدرة على تحديد الصعوبات التي تواجه تطبيق واسـتخدام التعلـيم             .12

 .االلكتروني
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  ة بالتعليم االلكتروني من وجهة نظرك؟ما مدى امتالك مهارات الحاسوب الخاص :البعد الثاني
  
 

 درجة التوافر

 الكفاية
جداً

ية 
عال

 

لية
عا

طة 
وس
مت

 

يفة
ضع

 

جداً
فة 
ضعي

 

      Windowsامتلك مهارات التشغيل األساسية لنظام النوافذ  .13

      .ا ستطيع إدارة الملفات من إنشاء وحفظ ونسخ وتعديل .14

      . بالحاسب كالطابعة والماسح الضوئياستطيع تشغيل األجهزة الملحقة .15

      .Excelأستخدم برنامجا الجداول الرياضية  .16

      .أستطيع أنزال برامج تعليمية خاصة .17

      .استخدم أدوات الذاكرة للتخزين داخل الجهاز وخارجه .18

      نهاأتفحص الخلل في حالة عدم عمل البرامج أو األجهزة وأصلح البسيط م .19

      )word( استخدم برنامج معالجة النصوص  .20

       .power point )باور بوينت(استخدم برنامج العروض التقديمية  .21

      ).access(استخدم برنامج  قواعد البيانات .22

      .استخدم برامج الحماية لتفحص وإزالة الفيروسات .23
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  امتالك كفايات تنفيذ التعليم االلكتروني من وجهة نظرك؟ ما مدى:البعد الثالث

  

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 درجة التوافر

 الكفاية
جداً

ية 
عال

 

لية
عا

طة 
وس
مت

 

يفة
ضع

 

جداً
فة 
ضعي

 

      .لدي القدرة على تحديد أنواع الشبكات .24

      .أمتلك المعرفة بكيفية وصل الحاسب بشبكة االنترنت .25

      . المواقعأتعامل مع محركات البحث لتصفح .26

      .أتفحص الخلل في االتصال بالشبكة وأصلح البسيط منها .27

      .لدي القدرة على تأسيس بريد الكتروني والتعامل معه .28

      .لدي القدرة على التواصل صوت وصورة مع اآلخرين عبر االنترنت .29

      . المواداستخدم الدروس المتاحة عبر مواقع االنترنت في تدريس .30

استطيع التحكم الكترونيا في عرض محتوى الدرس مـن خـالل شـبكة              .31

 .الحاسب
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 جهة نظرك؟ لديك من والدروس االلكترونيةما مدى امتالك كفايات تصميم : البعد الرابع
 

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درجة التوافر

 الكفاية

جداً
ية 
عال

 

لية
عا

طة 
وس
مت

 

يفة
ضع

 

جداً
فة 
ضعي

 

      .أستطيع تحويال محتوى المادة الدراسية إلى دروس الكترونية .32

      .طة المناسبة في الدرس االلكترونياستطيع تضمين األنش .33

لدي القدرة على مشاركة فريق عمل وتحويل الدروس إلى دروس           .34

 .الكترونية

     

      .لدي المعرفة الكافية في مكونات الدرس االلكتروني .35

      .لدي القدرة على صياغة األهداف للدروس االلكترونية .36

      الدروس المصممة على المودللدي القدرة على تنسيق  .37

      لدي القدرة على تحميل الدروس المصممة على المودل .38

أتمكن من دمج النصوص والرسومات والصور واألصوات فـي          .39

 .Power Pointملف عرض تقديمي بور بوينت  
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  ما مـدى امـتالك كفايـات تقـويم التعلـيم االلكترونـي مـن وجهـة نظـرك؟                  : البعد الخامس 
  
 

 درجة التوافر

 الكفاية

جداً
ية 
عال

 

لية
عا

طة 
وس
مت

 

يفة
ضع

 

جداً
فة 
ضعي

 

      .لدي القدرة على تقييم البرمجيات الجاهزة تربوياً وفنياً .40

      االختبارات االلكترونية بأنواعهالدي القدرة على أعداد  .41

      .لدي المعرفة الكافية في أساليب التقويم المناسبة للدروس االلكترونية .42

       الطلبة في التعليم االلكترونيأعماللدي القدرة على متابعة  .43

      أستطيع تقويم مناقشة الطلبة في المنتديات االلكترونية .44
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  )4(ملحق رقم 
  االستبانة بصورتها النهائية

  
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

                                                                               
  

    جامعة القدس
                     عمادة الدراسات العليا
  برنامج أساليب التدريس

  
  : في منطقتي بيت لحم و رام اهللا  المحترمينحضرة معلمي و معلمات المدارس

  
 دراسة للتعرف على مدى امتالك معلمي الرياضيات في المرحلة األساسية لكفايات التعليم االلكتروني في بإجراءتقوم الباحثة 

 ،مدارس محافظة بيت لحم ورام اهللا وهذه الدراسة جزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستير من جامعـة القـدس                   
 بدقة وموضوعية علما بأن نتائج هذه الدراسة لن تستخدم إال ألغراض البحـث     األداةيرجى من حضرتكم التعاون في تعبئة       

                                          .العلمي فقط
  البيانات الشخصية

  .الرجاء وضع دائرة عند اإلجابة المناسبة

  :الجنس .1

 .أنثى. 2  ذكر. 1    

  :سنوات الخبرة .2

 .سنوات) 10(أكثر من . 3  سنوات) 10-5. (2  سنوات) 5(اقل من .1  

  :المؤهل العلمي .3

 دبلوم عالي فأعلى.3  بكالوريوس. 2دبلوم متوسط       . 1  

  :التخصص.4               

  .غير ذلك.2رياضيات               . 1                

  ات في مجال الحاسب والشبكات واالنترنت؟هل يوجد لديك دور: الدورات التدريبية.5               

  ال   . 2نعم                 . 1                
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 :القسم الثاني

  .داخل الخانة التي تناسبك) x(الرجاء بعد قراءة كل فقرة من فقرات االستبانة وضع إشارة 
  امتالك ثقافة التعليم االلكتروني : البعد األول

 درجة التوافر

 الكفاية

جداً
ية 
عال

 

لية
عا

طة 
وس
مت

 

يفة
ضع

 

جداً
فة 
ضعي

 

      .لكترونيأمتلك المعرفة بمفهوم التعليم اإل .1

      .اإللكترونيلدي معرفة  بخصائص التعليم  .2

      .اإللكترونيمتلك القدرة على تحديد أهداف التعليم أ .3

      .اإللكترونيلدي معرفة بأنماط التعليم  .4

      .اإللكترونية  بفوائد التعليم لدي معرف .5

      .اإللكترونيلدي معرفة بسلبيات التعليم  .6

      .اإللكترونيدوار المعلم في التعليم أمتلك المعرفة الخاصة بمهام وأ .7

      .لكترونياًألم بصفات الطالب المتعلم إ .8

      .اإللكترونيلتقليدي إلى  معرفة اإلجراءات الالزمة لالنتقال من التعليم اأمتلك .9

      .لكتروني والتعليم عن بعدقدرة على التفريق بين التعليم اإل الأمتلك .10

      .لكترونيزة وبالبرامج الخاصة بالتعليم اإل معرفة بمواصفات األجهأمتلك .11

 القدرة على تحديد الصعوبات التي تواجـه تطبيـق واسـتخدام التعلـيم              أمتلك .12

 .كترونياإلل
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 .لكترونيارات الحاسوب الخاصة بالتعليم اإل امتالك مه:البعد الثاني
 درجة التوافر

 الكفاية

جداً
ية 
عال

 

لية
عا

طة 
وس
مت

 

يفة
ضع

 

جداً
فة 
ضعي

 

      )Windows( أمتلك مهارات التشغيل األساسية لنظام وندوز .13

      .سخ وتعديلأستطيع إدارة الملفات من إنشاء وحفظ ون .14

      .امتلك مهارة تشغيل األجهزة الملحقة بالحاسب كالطابعة والماسح الضوئي .15

      ).(ExceLأستخدم برنامج الجداول الرياضية  .16

      .أستطيع إنزال برامج تعليمية خاصة .17

      .أستخدم أدوات الذاكرة للتخزين داخل الجهاز وخارجه .18

      الخلل في حالة عدم عمل البرامج أو األجهزة وأصلح البسيط منهاأتفحص  .19

      ).word( مهارة برنامج معالجة النصوص ورد أمتلك  .20

      (Power Point).) باور بوينت(استخدم برنامج العروض التقديمية  .21

      ).Access(استخدم برنامج  قواعد البيانات .22

      .الحماية لتفحص وإزالة الفيروساتأستخدم برامج  .23

      . القدرة على تحديد أنواع الشبكاتأمتلك .24

      . المعرفة بكيفية وصل الحاسب بشبكة االنترنتأمتلك .25

      .أتعامل مع محركات البحث لتصفح المواقع .26

      .أتفحص الخلل في االتصال بالشبكة وأصلح البسيط منها .27

      .لكتروني والتعامل معهالقدرة على تأسيس بريد إامتلك  .28

      .صورة مع اآلخرين عبر االنترنتالصوت وبالامتلك القدرة على التواصل  .29

      .استخدم الدروس المتاحة عبر مواقع االنترنت في تدريس المواد .30

      .شبكة الحاسب في عرض محتوى الدرس من خالل لكترونياًاستطيع التحكم إ .31
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 .الدروس االلكترونيةامتالك كفايات تصميم وتقويم  :البعد الثالث
 درجة التوافر

 الكفاية

جداً
ية 
عال

 

لية
عا

طة 
وس
مت

 

يفة
ضع

 

جداً
فة 
ضعي

 

      .لكترونيةمحتوى المادة الدراسية إلى دروس إأستطيع تحويل  .32

      .اإللكترونيس أستطيع تضمين األنشطة المناسبة في الدر .33

      .لكترونيةريق عمل وتحويل الدروس إلى دروس إأمتلك القدرة على مشاركة ف .34

      .لكترونيةدرة على صياغة األهداف للدروس اإلأمتلك الق .35

      .أمتلك القدرة على تنسيق الدروس المصممة على المودل .36

      .مة على المودلامتلك القدرة على تحميل الدروس المصم 37

أتمكن من دمج النصوص والرسومات والصور واألصوات في ملـف عـرض             38

 .Power Point)( تقديمي بوربوينت 

     

      .متلك القدرة على تقييم البرمجيات الجاهزة تربوياًأ 39

      .متلك القدرة على تقييم البرمجيات الجاهزة فنياًأ 40

      .بأنواعهالكترونية  اإلعداد االختباراتمتلك القدرة على إأ 41

      .اإللكتروني الطلبة في التعليم أعمالمتلك القدرة على متابعة أ 42

      .لكترونيةم مناقشة الطلبة في المنتديات اإلأستطيع تقوي 43

  
    

  جهينة ابوشمة :الباحثة
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  )5(ملحق رقم 
  تسهيل المهمة من الجامعة
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  )6(ملحق رقم 
  تسهيل مهمة من التربية والتعليم
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  )7(ملحق رقم 
  تسهيل المهمة من محافظة رام اهللا
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  فهرس الجداول

رقم   عنوان الجدول الصفحة
 الجدول

40 
ية في محـافظتي    عدد معلمي ومعلمات الرياضيات في المرحلة األساس      

 2009/2010رام اهللا وبيت لحم للعام 
1.3 

 2.3  .خصائص العينة الديمغرافية  40

44 
 لمصفوفة ارتباط فقرات أداة الدراسة مع       نتائج معامل االرتباط بيرسون   

 . الدرجة الكلية لإلدارة
3.3 

 4.3 . لثبات أداة الدراسةنتائج معامل كرونباخ الفا 45

49 
 ات الحسابية الستجابات عينة الدراسة علـى فقـرات    األعداد والمتوسط 

 .المجاالت الثالث مرتبة تنازلياً
1.4 

50 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفـراد العينـة         

 . ثقافة التعليم االلكتروني مجال حسب استجابات العينة فيمرتبة تنازلياً
2.4 

52 
 أفراد العينة في    ات المعيارية الستجاب  ة واالنحرافات المتوسطات الحسابي 

 . مرتبة تنازلياًمجال مهارات الحاسوب الخاصة بالتعليم االلكتروني
3.4 

54 
مجال تصميم وتقـويم     المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في    

 . مرتبة تنازلياًالدروس االلكترونية
4.4 

55 

حسابية لكفايات التعلـيم    للفروق في المتوسطات ال   ) t-test(ختبارانتائج  
األساسـية فـي محـافظتي رام اهللا             االكتروني لدى معلمي المرحلـة      

  . تبعاُ لمتغير الجنسوبيت لحم
5.4 

56 
كفايات التعلـيم   ل اريةاألعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي    

 لدى معلمي ومعلمات الرياضـيات فـي         تبعا لمتغير الخبرة   اإللكتروني
 . األساسية في محافظتي رام اهللا وبيت لحم تبعاً لمتغير الخبرةالمرحلة

6.4 

57 
للفروق فـي متوسـطات كفايـات       تحليل التباين االحادي    نتائج اختبار   

 لدى معلمي ومعلمات الرياضـيات فـي المرحلـة          التعليم االلكتروني 
 .األساسية في محافظتي رام اهللا وبيت لحم تبعاً لمتغير سنوات الخبرة

7.4 

58 
بية لكفايات التعلـيم    للفروق في المتوسطات الحسا   ) (t-testنتائج اختبار 

االلكتروني لدى معلمي ومعلمات الرياضيات في المرحلة األساسية في         
  .محافظتي رام واهللا وبيت لحم تبعاً لمتغير التخصص

8.4 
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 عنوان الجدول الصفحة
رقم 
 الجدول

59 

كفايات التعلـيم   لات المعيارية    واالنحراف  الحسابية األعداد والمتوسطات 
 لدى معلمي ومعلمات الرياضيات في المرحلة األساسية في         اإللكتروني

 .محافظتي رام اهللا وبيت لحم تبعاً لمتغير المؤهل العلمي

9.4 

59 
 تحليل التباين االحادي للفروق فـي متوسـطات كفايـات         اختبارنتائج   

ضـيات فـي المرحلـة       لدى معلمي ومعلمات الريا    يااللكترونالتعليم  
  .األساسية في محافظتي رام اهللا وبيت لحم تبعاً لمتغير المؤهل العلمي

10.4 

60  
 يااللكترونللفروق في متوسطات كفايات التعليم ) t-test (اختبارنتائج 

لدى معلمي ومعلمات الرياضيات في المرحلة األساسية في محافظتي 
  .لتدريبيةرام اهللا وبيت لحم تبعاً لمتغير الدورات ا

11.4  

61 
توسطات إمتالك كفايات التعليم م للفروق في )t-test( اختبارنتائج 

 األساسية في  لدى معلمي ومعلمات الرياضيات المرحلةيااللكترون
  .محافظتي رام اهللا وبيت لحم تبعاً لمتغير الجهة المشرقة

12.4  
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 2  التحكيم 80
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 4  االستبانة في صورتها النهائية 88
 5  تسهيل مهمة من الجامعة 92
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