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والحكمة عند ... والشجاعة وقت الخوف ... إلى من أعطاني القوة وقت الضعف 

إلى روح المرحوم ...ووفاء إلى الذي رحل وما زالت روحه تمدني حباً... الجهل 

  ."أبي" الغالي 

  

  ".أمي " إلى الحبيبة الغالية...صدق صور الحب والعطاء في حياتي أإلى و

إلى ... عنها نشغالياوالتي تحملت غيابي ... إلى شعلة النور التي أضاءت حياتي و

  ."دنيا " ابنتي الغالية

  ".شرفأ" زوجي الحبيب إلى شعاع األمل والحب...حتالل  سجون االفيإلى من يقبع و

هدي أ...إلى من وقف بجانبي و... إلى صديقاتي و...واتي  أخوإلى... إلى إخوتي و

                                                        ...ثمرة جهدي هذا 
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    جزء أين هذه الرسالة أو أأبحاثي الخاصة باستثناء ما تم اإلشارة له حيثما ورد، و

  . معهدوة أمنها لم يقدم لنيل أي درجة عليا ألي جامع
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  : تقديرالو كرالش   

 التقدير وفائق ،الشكر بجزيل أتوجه أن إال ،الدراسة هذه من االنتهاء بعد يسعني ال   

 ، على هذا العمل المتواضعفشرا لقيامه باإلعرمان إبراهيم الدكتور إلى والعرفان

  .معي ولصبره إلخالصه شكرهأ كما ،ةقيم وإرشادات توجيهات من لي قدمه لماو

كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من أعضاء لجنة المناقشة، الدكتور علم الدين   

 القيمة التي ساهمت في إثراء مالخطيب والدكتور عفيف زيدان لمالحظاتهم وإرشاداته

  .الدراسةهذه 

من محكِّمين  كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم في إخراج هذه الرسالة،  

  .وزمالء

الصديقة كمال الشاعر واألستاذ مد عساكره وحدكتور مالكما أتوجه بالشكر إلى كل من  

   .ريم مناصرة لما قدموه لي من عون ومساعدة
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  :الملخص  

تكنولوجيا للمرحلة ال قرر لممادية عناصر البيئة العلى التعرف الدراسة إلى  هذهتهدف  

من  تقييم هذه العناصرو، )من الصف الخامس حتى الصف التاسع(األساسية العليا 

  . قترحات لتطويرهامفي فلسطين ليتم تقديم معلميه وجهة نظر 

وسائل (من تكنولوجيا ال مقرر لالماديةولتحقيق هدف الدراسة تم تحليل عناصر البيئة   

معلمين للتحقق من صدق أربعة  إعادة التحليل من قبل جرىو ،)وأدوات ومواد

على   حيث  اشتملت،)قائمة رصد(على التحليل تم تصميم أداة الدراسة  وبناء التحليل،

 ،) مكونات، وسائط تخزينخدمات،(الحاسوب : األول المحور: هي  محاورثمانية

أجهزة وأدوات غير  :ربائية، المحور الثالثأجهزة وأدوات كه: الثاني المحور

أدوات : ر الخامسبيانات، لوحات، خرائط، صور، المحو: كهربائية، المحور الرابع

، أدوات يدوية: السابع مواد الصقة، المحور: السادس المحور والهندسة،م الرس

 بعرضها قائمة الرصدأدوات ومواد أخرى، وتم التحقق من صدق : المحور الثامن

ى عدد من المحكمين من أساتذة الجامعات والمختصين في التربية وتدريس عل

 لفقرات "اخ ألفانبكرو"حساب معامل ثبات األداة باستخدام معادلة تم و تكنولوجيا،ال

 أما ،)0.94(، ولكل مجال من مجاالتها، وبلغت قيمة الثبات الكلي قائمة الرصد

 التكنولوجيا في المدارس الحكومية فتمثل في جميع معلمي ومعلماتمجتمع الدراسة 

 التي  في المدارسنوالخاصة والتابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيي

 حيث بلغ حتى الصف التاسعوتشتمل على الصفوف من الخامس األساسي 

على  قائمة الرصدفي محافظتي بيت لحم والخليل، حيث وزعت مدرسة ) 197(عددها

  %).96( قائمة رصد، أي ما نسبته )189(كان العائد منها وجميع أفراد الدراسة، 

   :    حيث جاءت نتائج هذه الدراسة على النحو اآلتي

  أعلى نسبة  للمواد المتوفرة هي المواد المتعلقة بالرسم والهندسة، حيث توفرت إن 

 ، %)72.1 ( بنسبة)، لوحات، صور بيانات، خرائط( تالها في ذلك ،)%84.6( بنسبة

 وبلغت قيمة .%)54.4(هي األدوات اليدوية بنسبة  اًقل المواد توفرأا كانت فيم
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، وقيمة الدرجة الكلية للمتوفر )64.60(الدرجة الكلية للمتوفر والصالح لجميع المحاور

  ).3.99(وغير الصالح لجميع المحاور 

 لماديةافي تقييم عناصر البيئة  ة ذات داللة إحصائي فروقوجودكما أظهرت النتائج    

   .وكذلك لموقع المدرسةبالنسبة للمديرية 

مادية في تقييم عناصر البيئة ال ة ذات داللة إحصائياً أن هناك فروقاومن النتائج أيض  

دوات باأل  المتعلقمحورالبينما  ،عزى لصالح مدارس اإلناثت تكنولوجياال قررلم

  ).  %55.1(يدوية لصالح مدارس الذكور بنسبة ال

توفير جميع عناصر البيئة ضرورة لين بؤوالنتائج أوصت الباحثة المسوفي ضوء    

ضرورة وجود أدلة توضح ودوات اليدوية، األتكنولوجيا خاصة ال قرر لمماديةال

زيادة عدد الدورات التدريبية لمعلمي و، قررالواردة في الم ألنشطة العمليةواالمفاهيم 

  المجالينفي( تكنولوجياال قرركنولوجيا، وأكدت على ضرورة متابعة تطبيق متال

   ).التطبيقيوالنظري 
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   Abstract  

   This study aimed at revealing the component of the material 
environment of the Information technology curriculum for the higher 
basic stage from grade 5 to grade 9. It also aimed at evaluating these 
elements from the points of view of the teachers in Palestine, in order 
to offer suggestions to develop these elements. 

   For achieving the objectives of this study, an analysis of the elements 
of the material environment of the Information technology curriculum 
was undertaken which included means, instruments and materials. 
This analysis was repeated by a number of teachers, in order to lest 
the validity of the analysis. On the basis of the analysis, the tool of the 
study (the checklist) was designed. It consisted of eight components. 
These components were: the computer (services, elements, 
mediators, storage), the second component consists of electrical 
instruments, the third non electrical sets and instruments, The fourth 
data boards, pictures, and maps, the fifth, drawing and architecture 
instruments, the sixth, stickers, the seventh handicrafts, the eighth 
other instruments and materials.  

   The instrument of the study was validated by exposing it to referees 
from university faculty members and referees including university 
faculty members and specialists in education and information 
technology teachers. The reliability of the instrument and of each of its 
components were calculated by Cronbach Alpha. Its value for the total 
questionnaire was (0.94). The population of the study consisted of all 
the teachers of information technology of the fifth to the ninth grades 
students in the government schools, private schools and UNRWA 
schools (N=197) in the districts of Bethlehem and Hebron. The 
checklist was distributed to all members of the population. The number 
of the returned checklists was 189 or (96%). 

    Results of the study were as follows:  

  The highest  ratio of the available materials were those which were 
related to drawing and engineering with a percentage of (84.6%) then 
came figures, maps, boards tables and pictures of (72.1%). The least 
available materials were the handy instruments (54.4%).The value of 
the  total degree of what is  available and usable was (64.60) while the 
value of the total degree of what is available but not usable for all the 
components was  (3.99). 

   The results also showed significant differences in the evaluation of the 
elements of the material environment due to the directorate and the 
location of the school. There were also significant differences in the 
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evaluation of the dimensions of the material environment of the   
information technology curriculum in favor of female schools in the first 
component which is related to computer. Whereas in the handy 
instruments, for male schools is (55.1%). 

   The researcher recommended that the elements of the curriculum of 
the information technology should be available especially the 
instruments that are used by hand. Also, there should be guidebooks 
that clarify the concepts and the activities of the curriculum and the 
number of the courses for the teachers of the information technology 
should be increased.  
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  الفصل األول 

  مشكلة الدراسة وأهميتها 

  :المقدمة 1.1

 ثـالث  هنـاك  ولكن عليها، اإلنسان وجد نأ بعد جداً بطيئاً األرض على تطورال كان لقد

 ،رالكبي التطور إلى األرض هذه على الحياة دفعت حادة كمنعطفات عملت رئيسة محطات

 علـيهم ( ومحمد وعيسى موسى  الرسل على نزلت التي الثالث السماوية الرساالت وهي

 األلواح هأعطا ربه لميقات وذهب السالم، عليه موسى على الرسالة نزلت فعندما ،)السالم

 شـيءٍ  لِّكُـلِّ  وتفْصيالً موعظَةً شيٍء كُلِّ من اَأللْواحِ في لَه وكَتبنا"   :تعالى قال ، المواعظ وفيها

ـ آ ،األعراف سورة" ( الْفَاسقني دار سأُرِيكُم بِأَحسنِها يأْخذُواْ قَومك وأْمر بِقُوة فَخذْها  ذهوه ،)145 هي

 مـن  بالمعلم يدعى كان السالم، عليه المسيح السيد فيما التعليمية، الوسائل من تعد األلواح

 اهللا قدرة لتالميذه بها ليثبت وسيلة إال السماء من عليه نزلت التي المائدة وما تالميذه، قبل

 لَنا تكُونُ السماِء من مآئدةً علَينا زِلْأَن ربنا اللَّهم مريم ابن عيسى قَالَ ": تعالى قال وتعالى، سبحانه

  ).114 يهآ المائدة،سورة ("  الرازِقني خير وأَنت وارزقْنا منك وآيةً وآخرِنا لِّأَولنا عيداً

 عليـه  اهللا صـلى " محمـد  سيدنا على نزلت التي تلك فهي واألخيرة، الثالثة الرسالة أما

 مـن  الوحي عليه نزلأف الكون، هذا عن يتساءل وهو حراء، غار في يتعبد وهو ،"وسلم

 "  تعـالى  قال علم،ال دين هو  الدين هذا  أن على دليل وهذا ،)اقرأ( وهي كلمة بأول السماء

 بِالْقَلَمِ علَّم الَّذي ﴾٣﴿مالْأَكْر وربك اقْرأْ﴾٢ ﴿ علَقٍ من الْإِنسانَ خلَق ﴾١ ﴿ خلَق الَّذي ربك بِاسمِ قْرأْا

﴿۶﴾ لَّمانَ عا الْإِنسم لَم لَمع5 - 1من  اتياآل العلق،سورة ( "  ﴾۵﴿ي.(     

 التكنولوجيـا،  مـن  جزء هي التي الوسائل باستخدام نادوا نمم العلماء من الكثير وهناك

ـ  قـصة  كذلك الفضة، من أرضية كرة أول بنقش قام اإلدريسي فمثالً  قابيـل ( آدم يابن

 وتعالى سبحانه اهللا فأرسل أخيه، بجثة يفعل ماذا يعرف لم اهأخ قابيل قتل عندما) وهابيل
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  دفـن  قابيـل  تعلـم  وبذلك،  ودفنه األرض، في حفر ثم ،اآلخر حدهماأ فقتل غرابين، له

   .التاريخ في تعليمية وسيلة أول الحادثة هذه وكانت الموتى،

 عـن  األشـياء  بتعليم نادى حيث كبيرة، أهمية) م1600 (عام )كومنيوس( ألعمال وكان

 مصطلح ستعملأ) م1908( عام وفي ،)م1800 (ىزتبستالو جون وكذلك،  الحواس طريق

 المعلمـين  مرشـد ) المرئي التعليم (يدعى كتاب بطبع شركة قامت حينما المرئي التعليم

 علـى  اإليجابي ثراأل )م1918 -  1914 (األولى العالمية للحرب وكان. الحسية للشرائح

 الجداريـة  الملـصقات  اسـتخدمت  أيـضا  ،)السينمائي التصوير (البصري التعليم حركة

 الضوئي اإلسقاط أجهزة من الكثير اختراع تم الكهرباء اكتشاف وبعد. بكثرة) البوسترات(

 المبرمج، التعليم أصول )سكنر( وضع )م1926(عام وفي السمعية، والمسجالت التعليمي،

 منظمة في البصري بالتعليم متخصصة وطنية منظمات ثالث دمج تم) م1932 (عام وفي

 لحركـة  الحقيقيـة  البدايـة  وهـي  ،)للتعليم الوطني البصري التعليم قسم (تدعى واحدة

 التعليميـة  االتـصاالت  رابطـة  (اآلن تـدعى  المنظمـة  هـذه  وأصبحت تكنولوجيا،ال

 والبـصرية  الـسمعية  باألدوات هتماماال زاد الثانية العالمية الحرب وبعد ،)اوالتكنولوجي

 اختـراع  تـم  العـشرين  القـرن  من األربعينات وفي تجدد، قد المدارس في واستخدامها

 بـشكل  التعليم وتكنولوجيا عام، بشكل التكنولوجيا منتجات تسارعت ذلك وبعد الحاسوب،

 ئطالوسـا  ونظـام  المتفاعـل،  الفيديو العشرين القرن من الثمانيات في جاء حيث خاص،

  ).2004 الحيلة، (االنترنت شبكة جاءت وأخيراً المتعددة،

  

 بالوسائل يتعلق فيما سابقاً ذكره تم ما فكل على مر العصور،     مالزمة للبشر فالتكنولوجيا  

 البيئـة  مـن  جزءاً تشكل التعليم وتكنولوجيا التعليم، تكنولوجيا من جزءاً يشكل التعليمية

  . التعليمية
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 الظروف وتتعلق والتسييرية، والتدريسية المادية الظروف من جملة يتعن التعليمية والبيئة

 والتقنيـات  واألجهـزة  المواد ونوع ،والمبنى الصف يشغله الذي المكان بتصميم المادية

 التـي  الطبيعـة  وبالمتغيرات  وطريقة جلوس الطلبة فيه،    المتوافرة، التعليمية والمصادر

 فتـشمل  التدريـسية  الظروف أما. طوبةور وإضاءة حرارة درجة من الصف بها يتصف

 تحديـد  فـي  منها تعلق ما سواء الصف، غرفة داخل التعليمي ونشاطهم المعلمين أفعال

 تتعلـق  التـسييرية  الظـروف  فيما بالتقويم، أو التدريس بأساليب أو التدريسية، األهداف

 للمحافظة أو المتعلمين، سلوك لضبط  في غرفة الصف   بها يعمل التي والمعايير بالقواعد

 التـي  التعليميـة  البيئة على تعليم أي نجاح يتوقف ولذا تعلمهم، متابعة في انتظامهم على

 جنبـاً  التعليم أهداف تحقيق في مهماً دوراً تلعب التعليمية فالبيئة التعليم، ذلك يحدث فيها

 فـي  وتجعله المعلم دور تفعل التي الحديثة التدريس وطرق والمعلمالمقرر   مع جنب إلى

  .التعليمية العملية قلب

 تهيـئ  التـي  المناسبة التعليمية بالبيئة والسيكولوجيون التربويون عني المنطلق هذا ومن

 واالنفعـالي  واالجتمـاعي  المعرفـي  وتطورهم ونموهم تعلمهم على وتساعد متعلمين،لا

  .تعلمهم فيه يتم التي التعليمية البيئات بخصائص وثيقاً اًارتباط يرتبط فتعلمهم والجسمي،

  

 التـي  التعليميـة  البيئة ولكن التعليمية، العملية في المهمة العناصر من المتعلمين أن رغم

 خضع وقد واإلنتاج، الفعالية زيادة في الهامة األمور من التعلم فيه يتم الذي اإلطار تشكل

 مـن  علمالمت بيئة تنظيم وأصبح الدراسات، من للكثير التعليمية العملية أبعاد من البعد هذا

 ألن ونظـراً  المعلـم،  أداء وتقويم قياس ضمن تدخل التي األساسية الكفايات أو المهارات

ـ  جوها يكون أن يجب لذا الصف، غرفة داخل الدراسي يومه معظم يقضي المتعلم  اًمريح

  .متوفرة المقرر لتطبيق المطلوبة واألجهزة المواد جميع تكون وأن له،
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 ومـن  للمتعلمـين،  النفسية الصحة وفي نفسها التعلم عملية في فعاالًاً  دور التعليمية للبيئة

 عالقـة  له أكاديمي :إحداهما موقفين، إلى الصف غرفة داخل المتعلم يتعرض أن البديهي

 مـن  يتـألف  الـذي  األكـاديمي  غير الموقف هو :اآلخر والموقف العلمية، بالمقررات

 والثقـة  المسؤولية وتحمل وااللتزام، والنظام الذاتي واالنضباط والقيم والميول االتجاهات

 والتقدير، االحترامب اآلخرين مع التعامل وطرق،  التعاوني العمل وأساليب والجرأة بالنفس

 مع بممارستها وقام معها وتعايش تمثلها إذا إال يكتسبها أن المتعلم يستطيع ال جميعاً وهذه

  ).1996منسي،  (أقرانه ومع المعلم

 فيهـا  ليتعلم خصيصاً صممت صناعية بيئة هي التعليمية بيئةال نأ) 1995 (عدسويرى  

 البيئـة  تنظـيم  هو المعلم ودور والعادات، والمهارات المعرفة من واسعاً كماً المتعلمون

  .ناجحة تعليمية خبرات على المتعلمون منه يحصل مكاناً منها تجعل بطريقة التعليمية

 خـالل  من التفاعل هذا ويتم والمتعلمين، مالمعل بين مثمر تفاعل عملية هي التعلم عمليةو

 المتعلمين بين المستمر التفاعل هذا وإلحداث محددة، ظروف  في تعطى محددة نشاطات

 يتعلـق  ما سواء التفاعل على والمشجعة المناسبة البيئة توافر من بد فال ببعض، بعضهم

ـ  وسـائل  مـن  يلزم ما وبتوفير الصف غرفة في المادية األمور بتنظيم  الزيـود ( وادوم

  .)1989 ،وآخرون

البد من تطوير عام وشامل للجوانب المؤثرة في العملية التعليمية           إذا أردنا تطوراً حقيقياً   

التعلمية من مقرر ومعلم وبيئة مادية وتقويم وأنشطة غير صفية، فكل هذا يندرج تحـت               

ـ              ق النمـو   كلمة منهج، والمنهج يعني جميع الخبرات التي تعمل مترابطة من اجـل تحقي

  . الشامل للمتعلم في جميع جوانب شخصيته

 المتعلمين مساعدة وفي ،التربوي المنهاج خدمة في يساعد التعليمية الوسائل استخدام نوإ

 غيـر  أنهـا  أو ،مـستعملة  غير المدارس من كثير في هاولكن التعليمية، المادة فهم على
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 كما ،أفضل بطريقة المعلومة على الحصول على المتعلم تساعد فالوسيلة ،أصالً موجودة

 األسـباب  ومـن  سمعه، مما أفضل بشكل المعلومة هذه استذكار على المتعلم تساعد أنها

ـ  اءالمـدر  إدراك بعض    عدم التعليمية الوسائل لقلة العائدة  اسـتخدام  هميـة أل ينوالمعلم

 وقلـة  ،ثلىالم بالطريقة الوسيلة هذه استخدام كيفية المعلم معرفة وعدم التعليمية، الوسائل

 ،المـدارس  فـي  هاتوافر قلةو التعليمية، الوسائل  هذه الستخدام المخصصة ةاألمكن توافر

  .    )2004، عاشور( األحيان من كثير في بعضها مناسبة وعدم

 الـتعلم  عمليـة  لتحـسين  المعلم يستخدمها ومواد وأدوات أجهزة هي: التعليمية الوسائلو

 والتربية الصحيحة العلمية الحقائق إلى بالمتعلمين لللوصو وذلك ،مدتها وتقصير والتعليم

  ).2000 الحيلة، (قلأ وبتكلفة وقوة بسرعة القويمة

 كليفتـون  (عـرف  فلقـد  الفعالة، التعليمية البيئة من جزء هي ،واستخدامها والتكنولوجيا

 رفـع  بغـرض  التكنولوجيا طريق عن المعرفة تطبيق بأنها: التعليم تكنولوجيا )شادويك

 تـشارلز (أمـا  .التعليمية العملية في التكنولوجية الوسائل استخدام هي أو التعليم ىمستو

 ،اآللـة  اإلنسان،: التالية العناصر يضم متكامل تنظيم عن عبارة بأنها عرفها فقد )هوبال

  . )2001 الهاشمي، (واحد إطار في اهجميع تعمل بحيث اإلدارة، العمل، أساليب األفكار،

  

 العصر، بروح يمتاز المقرر هذا أن ،األول الفلسطيني المنهاج خطة أشارت فلسطين وفي

 في تنويعلل تمهيداً) 12- 5 (للصفوف التطبيقية والعلوم التكنولوجيا مقرر إدخال اعتمد فقد

 فـرص  وتـوفير  والتطبيـق،  النظرية بين وةفجال جسر جلأ من الفلسطيني العام التعليم

 بوسـاطة  تكنولوجيـا ال مجـال  في تقنية علوم من يرافقه وما التطبيقي، العلمي التدريب

 مـع  منـسجمة  الفلـسطينية  قرراتالم تكون أن الضروري من وألن؛  وبدونه الحاسوب

 لـذلك  المستقبلية، التحديات مواجهة في تقف أجيال إنشاء في الفلسطيني الشعب تطلعات
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 التجهيزات توفير خالل من المعنيين قبل من واالهتمام الرعاية من جانباً قررالم هذا نال

 تحـسين  فـي  تـسهم  حديثة أساليب وفق تدريسه على المعلمين وتدريب الكمبيوتر، مثل

 2000( الدراسـي  العام بداية في اًتدريجي الخطة هذه بتنفيذ العمل أبد ولقد. التعليم نوعية

 حـصتين  بواقـع  تـدرس  مستقلة كمادة التكنولوجيا مقرر بإدخال بدأ بحيث ،)م2001/

بالنـسبة للحـصص   %) 5.8( أي ما نسبته   دراسيين فصلين في يدرس كتاب في أسبوعياً

 التربيـة  بـرامج  فـي  اًأساسي اًعنصر التكنولوجيا  مادة أصبحت وبذلك ،المواد األخرى 

 الصف وحتى األساسي الخامس الصف من المتعلمين لجميع اًإجباري اًومقرر ،الفلسطينية

  .)1997 ،والتعليم التربية وزارة (الثانوي الثاني

   

موضـوع عـام وشـامل      : بأنه) Wikipedia(تكنولوجيا في الموسوعة    ال مقررويعرف  

 ةيختص بكل أوجه إدارة المعلومات، ومعالجتها بشكل يعتمد علـى األنظمـة المحوسـب             

 &Hardware( بشقيها المادي والبرمجـي  Software(.    مقـرر   يعـرف فـي حـين

 المعلومـات،  بإنتـاج  يهـتم  الـذي  المجال نهأ على: الفلسطيني المنهاج في تكنولوجياال

 تدمج طريقة أي أو صورةً أو صوتاً أو نصاً كانت سواء وإدارتها وتخزينها،،  ومعالجتها

 وقـوانين  تشريعات من بها يرتبط وبما واالتصاالت، الحاسوب علوم ذلك في بما بينهما،

   .)2008، طيبالخ( المجال هذا تدعم أعمال وأي المعلومات، وحماية بالنشر متعلقة

  

 مختلـف  وفـي  التعليمية، المراحل كافة في تستخدم التعليمية والوسائل التعليم فتكنولوجيا

 جـواء األ إيجـاد  على وتعمل الوقت، بأقل المعرفة وصول تبسط فهي والمواد المواضيع

 التعليمية، العملية تحسين في كبير دور تكنولوجيالل لذا الفردية، الفروق وتراعي المشوقة،

 العناية مظاهر من مظهراً يعد بها االهتمام وأصبح الحديثة، المدرسة ضرورات من فهي
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 والتعليم، التربية مجاالت إلى التعليم تكنولوجيا وبدخول. الدول جميع في التعليمية بالعملية

 هـو  أصـبح  حيـث  أخرى، ووظائف مهام إلى التلقين مجرد من المعلم وظيفة خرجت

 يوظـف  الـذي  والمطورالتعليمي والقائد والمحرك والموجه يالتربو والمبرمج المصمم

 يقـاس  المعلم نجاح مدى وأصبح التعليمية، األغراض لخدمة التكنولوجيا معطيات جميع

 والتـي  التعليم وتكنولوجيا التعليمية الوسائل بمساعدة التعليم مجاالت تصميم على بقدرته

 عليان( العصرية الحياة متطلبات اجهةلمو تؤهله التي الخبرة اكتساب على فرد كل تساعد

  ).1999 والدبس،

ولكن نجد لألسف أن بعض المعلمين ما زالوا يتبعون طريقة التلقين، وال يدركون أهميـة       

البيئة المادية في تفعيل العملية التعليمية التعلمية، لذلك يوجد تدني وضعف فـي مـستوى        

  .تحصيل الطلبة بشكل عام

  

  : الدراسة مشكلة 2.1   

 مهـارات  مـن  يكتـسبه  وما معرفياً المتعلم يتعلمه فيما أساسياً دوراً المادية البيئة تلعب

 تحقيـق وفي   نتيجة ألهمية البيئة المادية في إحداث التفاعل بين المعلم والمتعلم،         و ،سلوكياً

 دور تفعـل  التي الحديثة التدريس وطرق والمعلمالمقرر   مع جنب إلى جنباً التعليم أهداف

ولقوة تأثيرها في نواتج المعرفية واالنفعالية التي        ،التعليمية العملية قلب في وتجعله مالمعل

 وجود دراسات وأبحاث سـابقة تتعلـق        لقلة اً، ونظر يحققها الطلبة والتي تؤثر في نمائهم     

 تكنولوجيـا، ال مقـرر  لتطبيق) ومواد ووسائل وتقنيات أجهزة (منالمادية   البيئة عناصرب

 مييوتق دراسة  الباحثة ارتأت لهذا،  )علم الباحثة  حسب (المدارس، في افرمتو هو ما وبين

ـ  حتـى و  األساسي الخامس صفال من تكنولوجياقرر ال لم المادية البيئة  تاسـع ال صفال

  . ليتم تقديم مقترحات لتطويرهافلسطين معلميه في نظر وجهة من األساسي
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  : وأسئلتهاالدراسة أهداف 3.1  

، فلـسطين  فـي  تكنولوجيـا قرراللم المادية البيئة واقع تشخيص إلى الدراسةهذه   هدفت

   مقـرر  لتطبيـق الـضرورية     الماديـة  لبيئـة ا عناصر من متوافر هو ما بين لمقارنةوا

 والجهـة   التي تتبع لها المدرسة،    المديرية تبعاً لمتغير  الفلسطينية المدارس في تكنولوجياال

، المدرسـة وجـنس    موقـع  حيث ومن ،)وكالة،  خاصة ،حكومة (المدرسة المشرفة على 

 . فلسطين  فيكنولوجياالت قررلم المادية البيئة تحسين نأبش  ومقترحاتتوصيات تقديمو

 :اآلتي ولقد تمحورت مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال الرئيس

   فلسطين؟ في تكنولوجياال قررلم المادية البيئة واقع ما

  : اآلتية الفرعية ئلةاألس الرئيس الدراسة سؤال عن وانبثق 

   فلسطين؟ في تكنولوجياال مقرر لتطبيق الضرورية المادية البيئة عناصر  هيما. 1

    فلسطين؟ في تكنولوجياال قررم لتطبيق الضرورية المادية البيئة عناصر مدى توافر ما. 2

ف بـاختال  كنولوجياالت مقرر لتطبيق الضرورية المادية البيئة عناصر هل يختلف توافر  .3

  ؟ لمديريةا

 باختالف تكنولوجياال مقرر لتطبيق الضرورية المادية البيئة عناصر توافر هل يختلف . 4

  المدرسة؟ لىعالمشرفة  الجهة

 باختالفتكنولوجيا  ال مقرر لتطبيق الضرورية المادية البيئة عناصر توافر هل يختلف . 5

  المدرسة؟ موقع

 باختالف تكنولوجياال مقرر لتطبيق روريةالض المادية البيئة عناصر توافر هل يختلف . 6

   المدرسة؟جنس 



  10

فـي  ما مدى توافر كل من مختبر الحاسوب وشبكة االنترنـت وأجهـزة الحاسـوب            . 7

  ؟المدارس الفلسطينية

فـي    توافر كل من مختبر الحاسوب وشبكة االنترنت وأجهزة الحاسـوب          هل يختلف . 8

  المديرية؟ باختالف  المدارس الفلسطينية

فـي   توافر كل من مختبر الحاسوب وشبكة االنترنت وأجهزة الحاسـوب            يختلفهل  . 9

   المدرسة؟ على المشرفة الجهة باختالف المدارس الفلسطينية

فـي   توافر كل من مختبر الحاسوب وشبكة االنترنت وأجهزة الحاسوب           هل يختلف . 10

   موقع المدرسة؟ باختالف المدارس الفلسطينية

فـي   من مختبر الحاسوب وشبكة االنترنت وأجهزة الحاسوب       توافر كل    هل يختلف . 11

   جنس المدرسة؟ باختالف المدارس الفلسطينية

  

  :الدراسة أهمية 4.1

 وهي ،التعليم عملية عناصر من مهم عنصر مع تتعامل كونها من الدراسة  هذه أهمية تنبع

 لمقـرر  المتـوافرة  المادية البيئة لواقع حقيقية صورة تقدم كونها حيث من لماديةا البيئة

 التربية وزارة تفيد وقد وتحسينها، تعزيزها بشأن  ومقترحات توصيات وتقدم تكنولوجيا،ال

 وأجهزة، وأدوات مواد من المدارس احتياجات على الوقوف في العالي الفلسطينية    والتعليم

  .تكنولوجياال مقرر تطبيق بمعوقات المجتمعي الوعي نشر في ستساهم أنها إلى باإلضافة
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   :الدراسة محددات 5.1

  : اآلتي في الدراسة محددات تمثلت

ـ  من العليا األساسية للمرحلة تكنولوجياال كتب تحليل على اقتصرت .1  الخـامس  صفال

 الـضرورية   الماديـة  البيئـة  عناصر حيث من فلسطين في التاسع الصف حتى األساسي

  .سالمدار في العناصر هذه من متوافر هو وما، قررالم لتطبيق

تشمل الـصفوف    التي المدارس في يعملون الذين تكنولوجياال ومعلم: بشرية اتحددم. 2

أو  الخاصـة أو   الحكوميـة  مدارسال في سواء التاسع الصف  حتى األساسي الخامسمن  

   .فلسطين في الوكالة

تم تطبيق اجراءات هذه الدراسة خالل الفصل الثاني للعام الدراسـي           : زمنية اتحددم. 3

  .م2008/2009

) 9 -  5(شملت هذه الدراسة جميع المدارس التي تضم الصفوف من           :مكانية اتحددم. 4

   .والخليل لحم بيت يمحافظتفي مديريات التربية والتعليم في 

   .الدراسة في الواردة والمفاهيم المصطلحات في وتتمثل: ةمفاهيمي  محددات.5

 اإلحـصائية  واألساليب الباحثة، هاحددت التي اإلجراءات في وتتمثل: إجرائية اتحددم. 6

 والتأكـد  بنائها وطريقة الدراسة وأداة الدراسة، ومجتمع البيانات، معالجة في هاتاتبع التي

  .اوثباته صدقها من
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  : الدراسة مصطلحات 6.1 

 بهـدف معالجـة      داخلية وخارجيـة   إصدار حكم على الشيء في ضوء معايير      : التقويم

  . القصور

 والتقنيـات  واألجهـزة  المـواد  نـوع  من المادية النواحي هنا بها يقصد :المادية البيئة

  .التعليمية والمصادر

 مـا  عمـل  إلنجاز معاً تعمل واألدوات والتطبيقات المهارات من نظام هي :تكنولوجياال

  ). 1998 الحيلة،( اآلخر العالم من به يحيط وما بيئته مع التكيف على اإلنسان يساعد

 وتخزينهـا، ،  ومعالجتهـا  المعلومـات،  بإنتاج يهتم الذي قررالم هو :تكنولوجيـا ال مقرر

 ذلـك  فـي  بما بينهما، تدمج طريقة أي أو صورةً أو صوتاً أو نصاً كانت سواء وإدارتها

 وحماية بالنشر متعلقة وقوانين تشريعات من بها يرتبط وبما واالتصاالت، الحاسوب علوم

   ).2008خطيب، ال(المجال هذا تدعم أعمال وأي المعلومات،

 الخـامس  الصف من تبدأ والتي العام، التعليم مراحل إحدى هي: العليا األساسية المرحلة

 العاشر الصف استثناء تم الدراسة هذه في ولكن األساسي، العاشر الصف بانتهاء وتنتهي

  .    الدراسة مجتمع من

 ممثلـة  لفلسطينيةا الوطنية السلطة عليها تشرف التي المدارس هي :الحكوميـة  المدارس

  .الفلسطينية العالي والتعليم التربية بوزارة

 أو  جماعات أو أفراد عليها ويشرف لهاوويم يديرها التي المدارس هي :الخاصة المدارس

  .الدينية الطوائف من طائفة أو فئة إلى تنتمي قدمؤسسات أو جمعيات وأحياناً 
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 وتـشغيل   غوث وكالة عليها يشرفو لهاوويم يديرها التي المدارس هي :الوكالة مدارس

  .)االونروا( الفلسطينين لالجئينا

 الدراسـة  هذه روتقتص التعليم، عملية يتولى من كل وهو والمعلمة، المعلم يشمل :المعلم

  .تكنولوجياال مقرر معلمي على
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  : النظري اإلطار 1.2

 نـشاطات  خـالل  من تمي والمتعلمين المعلم بين مستمر تفاعل عملية الصفي التعلم عتبري

 وبـين  والمعلـم  متعلمال بين المستمر التفاعل وإلحداث محددة، ظروف في تعطى محددة

 التعليميـة  البيئـة  وتمثل للتفاعل، والمشجعة المناسبة البيئة تتوافر أن من بدال المتعلمين،

 للمعلـم  الراحـة  تـوفر  بحيـث  ، الناشط الفعال التعلم أسباب أهم الصف لغرفة المادية

  .)1989 وآخرون الزيود( وللمتعلمين

 فيـه  يـتم  يالذ واالجتماعي والنفسي والتنظيمي المادي اإلطار بها يقصد التعليمية فالبيئة

 البنـاء  حيث من الصف غرفة طبيعة تعبرعن: المادية التعليمية البيئة أما والتعلم، التعليم

التـي   المتـوفرة  التعليمية والمصادر والتقنيات واألجهزة المواد ونوع والتصميم واألثاث

 علموالـت  التعليم لعملية الضرورية التسهيالت له وفرتو نفسياً، يريحه ما المتعلم فيها يجد

  ).2005 قطامي،(

 النمائيـة  المرحلة منها، اعتبارات وفق )2005( قطامي يراها كما التعليمية البيئة وتتحدد

 لحاجـات  المعلمـين  وعـي و ،)االنفعاليـة  االجتماعية، الجسمية، ،المعرفية (التطورية

 من كل أشار ولقد المتعلمين، لدى توجد التي المشكالت أنواع وأيضا ،وأهدافهم المتعلمين

  :اآلتية العناصر إلى) 1995 (عدس؛ )2000 (العجمي؛ )2005 (قطامي

 التعليميـة  والمصادر والتقنيات باألجهزة ومجهزة وجذابة مريحة المادية البيئة تكون أن 

، مجموعـات  في والتعليم الفردي التعلم فرص للمتعلمين يتيح نحو على ومنظمة الالزمة،

 ال وأن ،المتعلمـين  ألعداد تتسع بحيث تساع،باإل بةالمناس الصفية الغرفة مالمح تتحددو

 ومن الصفية، النشاطات ضمن الهادفة الحركة حرية لهم تتيح نأو ،)25( عددهم يتجاوز

 والنمـو،  والتفاعـل  للتعلم مناسبة بيئة الصف يكون لكي توافرها يفترض التي العناصر
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 تكـون  وأن مناسـب،  فـاع ارت وعلى الحائط بطول السبورة تكون نأو الكافية، اإلضاءة

 .والتدفئة جيدة التهوية

 وفق تعد وأن ، اكتظاظ بدون مناسبة بصورة والمقاعد األثاث رتبفي لألثاث، بالنسبة أما

 تنفيـذها  يتم التي لألنشطة  مراعية تكون نأو لعمره، والمناسبة النمائية المتعلم اعتبارات

 لوحة ووجود ،التعليمية والوسائل والرفوف الخزائن أيضاً األثاث ويتضمن الصف، داخل

  .الصف داخل إعالنات

 فـي  تـسهم  نظيفة، المتعلمين، ألعمار مناسبة بألوان مطلية تكون أن يجبف الجدران أما

  .جذابة عليها المعلقة اللوحات تكون وأن اإلضاءة، زيادة

 العنايـة ب الماديـة  التعليمية البيئة مناخ ورعاية تنظيم في ودوره المعلم مسؤولية وتتحدد

 بـصورة  المتعلمـين  جلوس مقاعد بترتيب وذلك ،المتاحة اإلمكانات حسب الصف بغرفة

 الحركة بحرية الترتيب هذا يسمح وأن المعلم، يكتبه أو يعلمه شيء كل رؤية على تساعد

 أيضاً التعلمي، التعليمي الموقف يناسب بما للتغيير قابلة الغرفة وجعل وللمتعلمين، للمعلم

 زاويـة  كل تشمل بحيث متعددة، بزوايا التعليمية األركان أساس على الصف غرفة تنظيم

 للمكتبـة،  وزاويـة  الدراسـية  المـواد  من كلل تعليميةال وسائلمخصصة لل  زاوية على

 المـتعلم،  نتاجـات  فيها توضع رفوف أو مثالً كخزانة ،خاص مكان تنظيم إلى باإلضافة

 .يليه الذي للصف معه فعتر لالطالب ملف ضمن الورقية األنشطة وخاصة

 المعرفيـة  هويته يعكس والمرتب المنظم فالصف هويته، بمثابة هو لصفه المعلم تنظيم إن

  .الفعالة والسلوكية واألكاديمية
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 أداة كـل : هـا ب ويقـصد  ،التعليميـة  الوسائل المادية التعليمية البيئة عناصر ضمن ومن

ـ  أو المعاني ولتوضيح والتعليم، التعلم عملية لتحسين المعلم يستخدمها  أو األفكـار  شرحل

 غرسل أو االتجاهات تنميةل أو العادات على تعويدهمل أو مهارات على المتعلمين تدريبل

   .القيم

 مالئمة تقنية وأدوات موادبأنها  : التعلمية التعليمية الوسائل ،)1999 (كلوبال عرفحيث  

 الـتعلم  عملية لتحسين ومهارة بخبرة موالمتعل المعلم يستخدمها المختلفة التعليمية للمواقف

 وزيادة اإلدراك، عملية وتثبيت األفكار وتوضيح المعاني نقل في تساعد أنها كما،  والتعليم

 تعلـم  نحـو  أكيـدة  ورغبة مشوق جو في اتجاهاتهم وتنمية ومهاراتهم المتعلمين خبرات

   . أفضل

بأنها كل  : تعرف الوسائل التعليمية  ، ف )1999(أما وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية       

أو  (ما يساعد على انتقال المعرفة والمهارات والمعلومات المختلفة من المعلم إلى المتعلم           

، وترفع من القدرة على اكتساب المهارة وذلك بطريقة مخاطبة          )من المدرب إلى المتدرب   

  . كبر عدد من الحواسأ

  

ـ  فالوسـيلة  تعلمية، منها التعلمي ليميالتع بالموقف مرتبطة للوسائل تسميات هناك  ةتعلمي

 والوسائل كمبيوتر، من المبرمجة كالمواد فكرة أو معلومة إلى للوصول المتعلم يستخدمها

 تعليمي محتوى فالوسيلة يستخدمها، بمن ارتباطاً الوقت نفس في تعلمياً تعليمياً دوراً تؤدي

 وجـزء  الدرس لموضوع أساسي ومحور التعليمي لألسلوب ومرتكز المعرفة واقع يشمل

 التعلمي للموقفو المعرفي للمحتوى مكملة واألدوات فالمواد .التعليمية المادة من يتجزأ ال

 ،الـشفافيات  المـواد  تلك ومن ،)التعلم وأساليب طرق من يتجزأ ال وجزء مرجعية مادة(

 حيـث  ،والتعلـيم  التعلم عملية في وطواعيةً انتشاراً التعليمية المواد أكثر من تعتبر حيث
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 أثنـاء و ،والتعلـيم  التعلم عملية أثناء والمتعلم المعلم بين التفاعل من جواً استخدامها يوفر

 المـواد  تـصميم  لعمليـة  أسس وهناك ،قررات الدراسية الم مواد لجميع التدريس عملية

 حيث جله،أ من صممت الذي للموضوع المرجعية للمادة مكملة كونها ضوء في التعليمية

 قـدرات  تراعـي  نأو التعليمـي،  الموقف متطلبات من اًجزء المواد هذه تشكل نأ يجب

 تقنيـة  مقومات على وشمولها التعقيد، وعدم السهولة حيث من معها التعامل في المتعلمين

 اإلنتـاج  لعمليـة  متطلبات وهناك. نجاحه أو التعليمي الموقف أهداف تحقيق في  تساعد

 جهـزة، األو دواتاألو الخـام  المـواد  مثل مادية تإمكانا من المدرسة توفرها أن يجب

 الفنيـة  للمهارات النتاج عملية سيشرح الذي أو سيقوم الذي المعلم امتالك إلى  باإلضافة

 توفر مع للعمل مناسبة صفية بيئة وجود إلى باإلضافة واإلنتاج، التصميم لعمليتي الالزمة

  ).  1999 الكلوب، (تقانبإ وإتمامه بالعمل للقيام الكافية الزمنية الفترة

 للـتعلم  اسـتعدادهم  وزيـادة  المتعلمين، حماس زيادة إلى تؤدي عملية تطبيقات عمل إن

  . اهتماماتهم وجذب

  

 التكنولوجيـا  كلمـة ف الفعالـة،  التعليميـة  البيئـة  من جزء هي واستخدامها والتكنولوجيا

Technology) ( اليونانية الكلمة من اشتقت  (Techno) والكلمـة  ،مهـارةً  وأ فناً تعني 

 دراسـة،  أو علماً وتعني )(Togo's والكلمة ،نسجاً أو تركيباً وتعني )Texere( الالتينية

 بـشكل  المهـارات  دراسة أي الفنون، أو المهارات علم تعني فهي: تقنيات عربت وهي

 )2004(الوارد فـي الحيلـه   Galbraith جلبرت عرفها وقد. محددة وظيفة لتأدية منطقي

 فهـذا  ،عملية أغراض جلأ من منظمة معرفة أو العلمية، للمعرفة النظامي تطبيقال بأنها

 واألجهـزة  األدوات فتعني كنواتج التكنولوجيا أما كعمليات، التكنولوجيا أن بين التعريف

 إلى تشير معاً ونواتج كعملية التكنولوجيا فيما العلمية، المعرفة تطبيق عن الناتجة والمواد
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 تقابـل  مـصطلحات  كلهـا  التعلـيم  تقنيات وأ التربية وتكنولوجيا ،وبالحاس تقنيات مثل

  .التعليم تكنولوجيا مصطلح

  

 والتطبيقات لالستخدامات وفقاً والتعليم التربية في التكنولوجية التربية مفهوم ويتباين

 المعرفة صقل في والمجتمع المدرسة بين التواصل وسبل الحياة، في للتكنولوجيا المتنوعة

 قدرتهم لزيادة وذلك المدرسة، خالل من اكتسابها المتعلمين على يتوجب التي راتوالمها

التربية و التعليمية، البرامج من تخرجهم عند والتكنولوجية العلمية التحديات مواجهة على

ن يكون أ هي مساعدة الفرد على تنمية جسمه وعقله وإيجاد تنمية صحيحة تساعده على

عني إعداد تفالتربية ، به  على أداء الواجب المناطوقادراً جتمعه لم مفيداًمواطناً صالحاً

والتربية عملية يكتسب الفرد عن ، الفرد للحياة بكل ما فيها من جوانب وأمور وعقبات

 اً كبيراهتماماً األخيرة السنوات شهدت لذلك ،طريقها خبرات تؤثر في أعماله مستقبالً

 معظمها كان مبكرة، عمرية مراحل في مليةع خبرات الدراسية البرامج تضمين بضرورة

 لتكنولوجيا تعريفات من الكثير هناك .والتعليم التعلم في وتطبيقاته بالحاسوب مرتبط

 مركبة عملية بأنها :عرفتها المتحدة الواليات في التربوية االتصاالت جمعية فمثالً التعليم،

 تحليل بغرض والتنظيمات اتواألدو واألفكار واألساليب األفراد فيها يشترك متكاملة

 ثم ،لها المناسبة الحلول وإيجاد اإلنساني، التعلم جوانب بجميع تتصل التي المشكالت

 من أكثر) ىجبالطو لحسين( تعني فيما. العمليات هذه جميع وإدارة وتقويمها تنفيذها

 العمل في منهج إنها على فضالً التفكير، في طريقة األول المقام في فهي اآلالت استخدام

 النظام أسلوب أو منهجي مخطط إتباع على ذلك في يعتمد المشكالت، حل في وأسلوب

 معاً وتتفاعل تتداخل كثيرة عناصر من المتكامل المخطط هذا ويتكون أهدافه، لتحقيق

  .)1999  والدبس، عليان (محددة تربوية أهداف بقصد
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 طريقـة  تصميم في ومنهج نظام فقو العمل إنها أداة، أو وسيلة أي تتجاوز فالتكنولوجيا

 المـصادر  مـن  خلـيط  واستعمال محددة، أهداف ضوء في وتقويمها وتنفيذها التدريس

  . فعالية أكثر تدريس تحقيق بغرض اإلنسانية وغير اإلنسانية

 اًميسر ذلك وجعل الحياة، في واستخدامها التكنولوجية للتربية المتميز دورال يأتي هنا ومن

 للتربية هدفاً العملية والممارسات الخبرات تنويع ويعتبر بها، المحيطة يئةوالب المدرسة في

  . )2004 الحيلة، (واإلنتاج المجتمع في الفرد دور لتفعيل والتعليم

 Cooper (وآخرون كوبر أشار وقد etal,   للتكنولوجيا وظائف أربعة وجود إلى) 1999

  : وهي

 غرفـة  إلـى  نفسه الوقت في وممتعة عقدةم حقيقية) تعليمية مشكالت (مسائل جلب: أوالً

 وأشـرطة  الفعالة، الفيديو عروض من وذلك المتعلمين، تفكير إلثارة أساساً تكون الصف

 تفاعليـة  بيئة يوفر وهذا االنترنت، وشبكة) CDs (المدمجة واألقراص المحوسبة الفيديو

  .للمحتوى فهم وتحقيق المسائل تلك حل على المتعلمين تساعد تكنولوجية

 المحاكـاة  لعابأ مثال والمسائل، العلمية المشكالت وحل التعلم تدعم مصادر توفير: اًثاني

  .االنترنت شبكة وبرامج المحوسبة،

 البـرامج  اسـتخدام  خـالل  من وذلك الفورية، الراجعة التغذية تقديم فرص توفير: اًثالث

 للمتعلم نفسه الوقت في وتقدم فورية، استجابة المتعلم من تتطلب التي والتفاعلية المحوسبة

  . أدائه عن فورية راجعة تغذية

  . المجتمع وبناء االتصاالت دعم: اًرابع
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 نحـو  اهتمامـاتهم  وتثيـر  المتعلمـين،  حاجـات  من الكثير الحديثة التكنولوجيا تشبعو

 العلمـي  التفكيـر  أسلوب وإتباع المعرفة من جديدة آفاق تتيح كما الدراسة، موضوعات

 نوعيـة  تحـسين  جراء المتعلمين عند األداء مستوى ورفع لمشكالتا حل إلى للوصول

 وجمالية وصوتية حركية مؤثرات من يصاحبه وما استخدامها ويؤدي بالتكنولوجيا، التعلم

 وتكـوين  الـسلوك،  تعـديل  إلـى التي تؤدي    اإلخراج في الحديثة األساليب على عالوةً

 الدوليـة  اليونسكو ندوة وفي .المجتمع بها يمر التي التغيرات مع تتماشى التي االتجاهات

 ينبغـي  :التالية النقاط على االتفاق برز العامة، التربية إطار في التكنولوجيا تدريس حول

 الفـرد  وبحاجـات  العمـل  وبعالم المحلية بالبيئة صلة ذات تكون أن التكنولوجية للتربية

 تعزز أن لها ينبغي للمتعلم التعليم تكنولوجيا من موقف أيو اليومية، الحياة في والمجتمع

 بالنسبة واالختراع والتجديد واإلبداع العلمية المشاكل لمواجهة االستراتجيات امتالك بقوة

 أي وتحـسين  وتطوير لتقييم الذاتي النقد من موقفو العلمية، اإلبداع مهارات، و للتصميم

  ).2001 الهاشمي،( البساطة إلى ميلالو ،إنتاج

  

 االنترنـت  شبكة الستخدامات ويصبح المستقبل، تحديات لمجابهة يمالتعل تطوير يتم ولكي

، المعلـم  أداء جـودة  تحـسين  فـي  المساعدة يمكن وحتى التوجه، هذا في أساسي دور

 المتعلمـين  إبداع شحذ في المعلمين أداء وتنمية والبحوث، التطورات آخر على تعرفالو

 إلـى  التعليميـة  البرمجيات مطوري عتطل وتلبية بتدريسها، يقومون التي الدراسية للمواد

 الفـرد  اهتمام كان فمهما ،وغيرذلك الكبار وتعليم األمية محو وتطوير المساعدة، األفكار

 فـي  هوتـساعد  االنترنت، مواقع من موقع أي في متواجدة معلومات يجد فسوف بالتعليم

 قـع موا تـشتمل و التعليم، في أهداف وتحقيق بها اإللمام إلى يحتاج التي المعارف تشكيل

 التعليم بمجاالت المرتبط البريد وقوائم األخبار، مجموعات على بالتعليم المتصلة نترنتاال

 المـدارس  فـي  اآلليـة  بالحاسـبات  المتصلة الجوفر وخدمات الويب، مواقع المختلفة،
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 سـاطة بو إليها الوصول يمكن التي الملفات وأرشيفات والمكتبات، التعليمية والمؤسسات

 الخـط  على مباشرة المتوافرة البيانات وقواعد المصدر، فةوالمعر الملفات نقل بروتوكول

  ). 2001 الهادي، (فيها البحث الممكن

 وانتـشاره  إمكاناته لتعدد نظراً الجميع عليه يتفق وشامل كامل لالنترنت تعريف يوجد ال

 تنـوع : لاألو السبب هما ،سببين إلى تعريفه اختالف ويرجع الحياة، مناحي مختلف في

 منهـا،  المستفيدين نوعية: الثاني والسبب الشبكة، خالل من تقدم التي والوظائف الخدمات

 هو: االنترنت أن) 2006(الوارد في مصطفى     Hefezllaah تعريف تعاريفال تلك ومن

 بعضهم مع التفاعل من الناس ليتمكن الكمبيوتر شبكات تستخدم عالمية معلومات منظومة

 هـي  لالنترنـت  ضرورية مكونات ثالثة من يتكون مثلث من منظومةال وتتكون البعض،

  .والتواصلية والمعلومات الناس

 فـي  الـبعض  بعضها مع المرتبطة الكمبيوتر أجهزة من مجموعة هي :اإلنترنت شبكةو

   .المعلومات وتبادل نقل بواسطتها يمكن المختلفة العالم أنحاء

  

 تحميلـه  يـتم  تعليمي موقع إنشاء على اسيةالدر الصفوف في االنترنت إدخال فكرة تقوم

 تربوية أهداف لتحقيق وذلك الموقع، على بالدخول المتعلمين لجميع حيويت،  االنترنت على

 لالنترنـت، ) 2006( مصطفى ذكرها التي فوائدال ومن وخارجه، الصف داخل وتعليمية

 ومواقـف  طةأنش ووضع وقت، أي في دراسته تم ما السترجاع للمتعلمين الفرصة إتاحة

 بـبعض  الدراسـية  المـادة  وربط واالستذكار، الفهم على تساعد للمنهج مصاحبة تعليمية

 مئات من واالستفادة التعلم، عملية يثري بما بالموضوع المرتبطة التعلم ومصادر المواقع

 بـرامج  مثـل  الدراسـية  المواد مختلف في التعليمية العملية تخدم التي الكمبيوتر برامج

 تعليمية بيئة في المتعلمين وضع ،الرياضيات في الحسابية البرامج أو العلوم في المحاكاة
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 في الخبراء وتجارب العلمية والبحوث العلماء مبتكرات مع التواصل من المتعلمين تمكن

  .الدراسية المواد مجاالت مختلف

  

 نـت نتراال يتـيح  حيـث  الدراسي، الصف داخل االنترنت استخدام لمميزات بالنسبة أما

 الثابتـة  والصورة المسموع والصوت المكتوب النص على تشتمل تعليمية وسائط استخدام

 الخبرات وتوفير،  المحاكاة طريق عن الصعبة المعملية التجارب نقل يتيح بما والمتحركة

 بعـدها  أو لخطورتهـا  نظراً الصف داخل توفيرها يصعب التي المباشرة للخبرات البديلة

 مثـل  للخبـرة  المتنـاهي  الصغر أو التجربة إلجراء العالية التكلفة أو والمكاني الزماني

 اسـتخدام  ويمكـن . المجـردة  بـالعين  رؤيتها يمكن ال التي واألشياء الدقيقة الفيروسات

 شـبكة  على دخول لل للمتعلمين يمكن حيث واالطالع، البحث في تعليمية كوسيلة االنترنت

 نترنـت اال استخدام ويمكن المكتبات، تلك هاتقدم التي الخدمات من واالستفادة المكتبات،

 عبـر  مـستقلة  صـفحات  فـي  المنـاهج  وضع يمكن حيث المناهج في مساعدة كوسيلة

 بالنـسبة  أمـا    .منـازلهم  من الصفحات لتلك الدخول للمتعلمين فرصة وتتاح نترنت،اال

 بين لفرديةا الفروق مشكلة من تقلل نترنتاال  شبكة توفرها التي التعلم بيئة إنف للمتعلمين،

 بطريقـة  التعلم إلى السلبي االستقبال بطريقة التعلم من لمتعلما تحول نهاأ حيث ،المتعلمين

 ثقـة  مـن  يزيد بما متعلموال المعلم بين التعاون مستوى من تزيد إنها كما الذاتي، التوجيه

  ).2002 زيتون، (العلمي مستواه في والتحسن بالتقدم وشعوره بنفسه المتعلم

  

 بعـض  هنـاك بـأن   ) 2006(، فأشار مصطفى  التعليم في نترنتاال استخدام قاتمعو أما

، المعلمـين  وتدريب إعداد تحديات مثل لالنترنت التربوي االستخدام تواجه  التي تحدياتال

 والتكلفـة  ألجهـزة لو لالنترنـت  السريع والتطور ،المناسبة التربوية البرمجيات وتوفير
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 المعلومات تكنولوجيا بأهمية المعلمين من كثير قناعة من وبالرغم الرقمية، للبينية المادية

 والمهارات المعلومات لديهم تتوافر ال نهأ إال،  التعليمية للعملية إثرائها حيث من التعليم في

 اسـتخداماتها  علـى  التدريب برامج غياب عن فضالً التدريس، في الستخدامها الالزمة

 والمؤسـسات  التعلـيم  فـي  نترنـت اال خداماست معوقات تلخيص يمكن هأن إال لتربوية،ا

 معينـة  بمواصـفات  كمبيـوتر  أجهزة إلى يحتاج حيث المادية التكلفة: يلي فيما التعليمية

 ممـا  والبـرامج  األجهزة هذه في المستمر التطور إلى باإلضافة ،هاتف وخطوط وبرامج

 يواجههـا  التـي  الفنية والمشكالت والمستمر، عالتطورالسري هذا مالحقة ضرورة يتطلب

 الفيروسـات  مشكالت أو االنقطاع كثرة مثل االنترنت استخدام أثناء والمعلمين المتعلمين

 فليـست  والصراحة الدقة إلى باإلضافة ،المشكالت هذه لمواجهة المعلمين تدريب أوعدم

 المشبوهة المواقع من الكثير يوجد حيث،  فيها ثوقاًوم االنترنت عبر التعليمية المصادر كل

 ذلك من همأو قيود، أو مراجعة بدون نترنتاال على معلومات رينش فرد كل أن إلى نظراً

 مـن  عنهـا  ينتج قد لما خاصة بصفة المدارس إلى االنترنت دخول من التربويين تخوف

 بالحصص للمعلمين الدراسي الجدول ازدحام إلى باإلضافة وسلوكية، اجتماعية سلبية أثار

 إلـى  االنترنت دخول يجعل لهم تشجيعية حوافز وجود وعدم،  التعليمية والمهام الدراسية

 روابط وجود عدم في المتمثلة التعليمية النظم وطبيعة تستخدم، ال فكرة مجرد المؤسسات

 التعليميـة  المواقـع  ثبات استقرار عدم إلى باإلضافة المعلومات، وتكنولوجيا المناهج بين

 وضـعف  االنترنت على العربية باللغة ورةالمنش المواقع قلةو بينها، تصل التي والروابط

 الفوضـى  بـسبب  والمعلمين المتعلمين لدى المعلومات إلى الوصول صعوبة و مستواها،

 خـالل  مـن  االنترنـت  صفحات إلى االنتقال وتشتت البحث أدوات وكثرة ،المعلوماتية

 حـاث األب مـن  العلميـة  الـسرقات  في االنترنت استخدام باإلضافة إلى  الفائقة، الروابط

 مـنهج  وجـود   عدم وأخيراً األصلية، مصادرها إلى اإلشارة دون والمقاالت والمراجع

 دراسة في وتوظيفها االنترنت  شبكة استخدام على المتعلمين لمساعدة المناسب المعلوماتية

  .الدراسية المواد
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 علـيم الت في الفلسطينية التجربة فمثالً المدارس، إلى الحاسوب أجهزة إلدخال بالنسبة أما

 الحكومية قبل الخاصة المدارس في التجربة بدأت ث، حي )م1984(م  عا في بدأت الخاص

 المـدارس  إلى الحواسيب إدخال منعت التي االحتالل وظروف السياسية، الظروف بسبب

 اهللا، رام( مناطق في وخاصة التعليمية المراحل جميع في التجربة هذه وبدأت ،الحكومية

 الخاصـة  المدارس أموال من منها فجزء للمصادر التموي  لنسبةوبا،  )لحم وبيت والقدس،

 الواحـدة  المدرسة في للتعليم المتوفرة األجهزة عدد ومتوسط خارجي، بدعم منها وجزء

 طالبـاً ) 24( الحاسـوب  مادة تأخذ التي الصفوف في الطلبة عدد ومتوسط ،جهازاً )14(

 اثنـين،  طـالبين  واحـد  آن فـي  الجهاز يستخدمون الذين الطلبة عدد ومتوسط وطالبة،

 فيهـا  الحاسـوب  معلم يحمل المدارس من) %90( نإف المبحث معلمي الختيار وبالنسبة

. المادة لتدريس تدريب أي المعلمون يتلق لم ولكن الحاسوب، علم في البكالوريوس درجة

 الماديـة  والمكونـات  الحاسـوب،  تطـور  الحاسـوب  قررم شملها التي المواضيع همأو

 البرمجـة  لغـات  استخدام وتم ،)DOS (التشغيل ونظام الحاسوب، عمل ومبدأ للحاسوب،

 معالجـة  فهـي  المـستخدمة  التطبيقيـة  البرامج وأما) LOGO (ولوغو) BASIC (بيسك

 ايجابيات رغمو ،)Data Bases (المعلومات وقواعد ) (Word Processing)النصوص

 تـوفر  عدم ،منها سلبيات كلهنا نأ إال الفلسطينية الخاصة المدارس إلى الحاسوب إدخال

 لجميـع  موحـد  علمـي  قـرر م وجود وعدم المادة، لتدريس الحصص من الكافي العدد

 وسـيلة ا  استخدامه وعدم فقط، دراسية كمادة الحاسوب تدريس على التركيزو المدارس،

 غيـاب  باإلضافة إلـى   الحاسوب، مادة لمعلمي التدريب غياب و األخرى، للمواد تعليمية

 الموضـوع،  لهـذا  بالنـسبة  المختلفة التربوية والسلطات المدارس بين والتنسيق الترتيب

 عـدم  إلى الطالب يدفع وهذا للطالب، العام المعدل ضمن الحاسوب عالمة احتساب وعدم

 لتتمـشى  واألساليبقررات  للم المستمر التطوير افتقار إلى باإلضافة المادة، بهذه االهتمام

 فتـرة ال بـين  والتقييم المراجعة إلى اللجوء ندرةو الحقل، ذا ه به يتميز الذي التطور مع

  ).2006 مصطفى، (األخطاء عن االبتعاد لمحاولة واألخرى
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 الـسلطة  كثفـت  فقد األخيرة، السنوات في للتعليم الحاسوب بإدخال االهتمام تزايد بسبب

 جهودها لتعليموا التربية بوزارة ممثلةال) 1994( عام منذ فلسطين إلى قدومها بعد الوطنية

 التـي  المدارس عدد وزيادة ،الحكومية المدارس في التعليم إلى الحاسوب إدخال لتسريع

 إلـى  الحاسـوب  قـرر م بإدخـال  البدء وتم أخرى، بعد سنة فيها الحاسوب مادة تدرس

- 1996 (الدراسـي  العـام  بداية في فقط العاشر الصف مستوى على الحكومية المدارس

 وزارة جانـب  مـن  المعتمـدة  األردنيةقررات  بالم االستعانة طريق عن وذلك،  )م1997

 قـررات الم تـأليف  مـن  االنتهـاء  لحين مؤقت بشكل وذلك الفلسطينية، والتعليم التربية

 االهتمام دون فقط مستقلة كمادة الحاسوب تدريس على التجربة اقتصرت وقد الفلسطينية،

 الـصفوف  لتـشمل  التجربة وسعتوت ،األخرى للمواد تعليمية كوسيلة الحاسوب باستخدام

 قـد ، و )م1999/2000( الدراسي العام بداية في، و )والعاشر والتاسع، والثامن، السابع،(

 العـام  هـذا  في ومعلمة معلماً )170 (الحكومية المدارس في الحاسوب معلمي عدد بلغ

 التـي  المـدارس  عـدد  بلـغ  كما الحاسوب، علم في البكالوريوس درجة يحمل معظمهم

 مختبـر  على يحتوي منها كل ،مدرسة) 304(  كمادة يتم تدريسها فيها    الحاسوب اعتمدت

 وقطـاع  الغربية الضفة من كل في الكلي الحكومية المدارس عدد بلغ حين في حاسوب،

 ،الحاسـوب  مختبرات على تحتوي المدارس من) %25( أن أي مدرسة،) 1218 (غزة

 وبلغ،  )والعاشر والتاسع، والثامن، ع،الساب (الصفوف في فيها الحاسوب مادة تدريس ويتم

 كـل  في مديرية )16( المدارس إلى الحاسوب إدخال عن لةؤوالمس التربية مديريات عدد

  ).2001 السرطاوي، (غزة وقطاع الغربية الضفة من

  

 مهارات لتدريس العريضة الخطوط وضع تم) م1999/2000 (الدراسي العام بداية وفي

 المعتمـد  البرنـامج  وكان ،)والتاسع والثامن، السابع، (ةاألساسي الصفوف في الحاسوب

 واألعـوام  )م1999/2000 (الدراسي العام في الصفوف هذه في الحاسوب مادة لتدريس
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 العام هذا في تم ،)األولى التجربة) (م1999/2000( الدراسي العام في :كاآلتي تليه التي

 باعتمـاد  ،)والتاسـع  والثـامن،  الـسابع،  (الثالثـة  للـصفوف  موحـدة  خطـة  تطبيق

 العـام  وفي. الحاسوب لمهارات أساسية مقدمة باعتباره جميعاً فيها (Windows)برنامج

  برنامج تطبيق تم) التجربة الثانية( )م2000/2001 (الدراسي (Windows)الـصف  في 

 الرسـام  برنـامج  فيهمـا  فيطبق والتاسع الثامن الصفين أما فقط، الجديد األساسي السابع

 يطبق )م2001/2002 (الثالثة التجربة أما ،)(Windows برنامج في التوسع إلى إضافة

 الـصف  في الرسام برنامج يطبق كما األساسي، السابع الصف في Windows)( برنامج

 التاسـع  الـصف  في أما ،(Windows) برنامج في التوسع إلى إضافة األساسي الثامن

 العـام  وفـي ،  األخـرى  برامج في توسع مع PowerPoint)( برنامج فيطبق األساسي

 للـصف  تكنولوجياال كتاب في الحاسوب عن وحدات إدراج تم) م2001/2002 (الدراسي

 هـم أو وأهميتـه  ومكوناته الحاسوب عن عامة معلومات على تحتوي األساسي السادس

  ).2006 مصطفى،( استخداماته

  

  :األهداف العامة من تدريس المناهج الجديدة

) 1998 خطـة المنهـاج األول،       - التعليم العـالي الفلـسطينية      وزارة التربية و  (تعرض  

  :اآلتيمجموعة من األهداف للمناهج الجديدة، على النحو 

تعزيز حب اكتساب المعرفة العلمية واستيعابها لدى المتعلمين لتحسين التعامل مع            . 1

  .معطيات عصر التكنولوجيا الحديثة بما يخدم المجتمع الفلسطيني وتقدمه

 حب االنتماء والعطاء للوطن وحسن التعامل مع بيئتـه المحليـة            تعزيز وغرس  . 2

 .والحفاظ عليها
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تنمية األسس والركائز العملية والتقنية لتوسيع أفاق الخيال العلمـي والتـصوير             . 3

 .اإلبداعي لدى المتعلمين من خالل التصاميم والرسوم والمحاكاة

لتكنولوجيا والمجتمع مـن    تمكين المتعلم من استيعاب ثالثية الترابط بين العلم وا         . 4

 . أجل التنمية والتطور

تنمية قدرات المتعلمين ومهاراتهم في التعبيـر والحـوار، واسـتخدام الرمـوز              . 5

واالشارات من تعاملهم مع جوانب العلم والتكنولوجيا من خالل تفسير الرسومات           

 .البيانية والجداول

 .اكتشاف حاالت االبداع وتعزيرها لدى المتعلمين . 6

المقررات فكزت هذه األهداف على اسس فلسفية ونفسية واجتماعية ومعرفية، رتإحيث 

الجديدة كمقرر التكنولوجيا يؤكد على تحسين جودة التعليم للتغلب على الفجوة بين 

 متطلبات لتلبية الذاتية القدرة توفير مع العصر تغيرات مع والتكيفالنظري والتطبيق، 

 للتفكيره أمام المجال إتاحة مع ،لديه العليا التفكير مهارات تنمية على والتركيزالمتعلم 

 إيجاد في المتوقعة القائمة المشكالت مع التعامل في العلمي األسلوب واستخدام واالبتكار

 .لها مناسبة حلول

  

ومع قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، كان إلنشاء اإلدارة العامة للتقنيات التربوية مع بداية             

 وفعال في العمل على تحسين نوعية التعليم مـن خـالل ثالثـة              مور مه  د )1997(العام  

توظيف تكنولوجيا المعلومات في التعلـيم، إنتـاج وتطـوير الوسـائل            : (مجاالت وهي 

، ووضعت ضـمن أولوياتهـا      )التعليمية، وإنشاء المختبرات العلمية والمكتبات المدرسية     

والتقنية المناسبة، والتي تـساعد علـى       تجهيز المدارس باحتياجاتها من الوسائل التعليمية       
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تطوير العملية التعليمية، وتزود المتعلمين بخبرات تطبيقية للمفاهيم العلمية، ولمـا لهـذه             

الوسائل من آثار تربوية ونفسية بالغة في إحداث تعلم الطلبة ونمو شخصياتهم بمجاالتهـا              

ل ذلك كان هذا الكم والنـوع       جأالمختلفة اإلدراكية والعاطفية واالجتماعية والحركية، من       

وزارة التربيـة والتعلـيم     (الذي زودت بها المدارس الحكومية يلبي احتياجات الميـدان          

  ).1998العالي، 

ونظراً ألهمية الوسائل التعليمية وجدواها لإلنسان المتعلم، فـإن إدخالهـا فـي المنـاهج              

 التأكيد من خاللها على     الفلسطينية كان ضرورة ملحة كما في مناهج الدول المتقدمة، وتم         

  ).1997السيد،  (قررضرورة تطبيق األنشطة الموجودة في الم

 والماليـة  التنظيميـة  مهامه فمن المدرسة، مدير واألجهزة المواد هذه بتوفير يقوم والذي

 المختبـر  ومـواد  وأدوات واألثـاث  المدرسـية  الكتب على وتشتمل المدرسية، اللوازم

 صالحيته ضوء في المدرسية اللوازم بشراء يقوم من فالمدير ،وغيرها التعليمية والوسائل

 مـع  العامـة  الخزينـة  لمصلحة األسعار بأفضل اللوازم على الحصول: يلي ما مراعياً

 للمدير أيضا إلتالفها وبالنسبة للحكومة، األفضل والشروط المناسبة الجودة درجة مراعاة

 أي تتكون من ثالثة اشـخاص وهـم             ،المدرسة من ثالثية إتالف لجنة تشكيل الصالحية

 من إتالفها المراد اللوازم معاينة بعد اإلتالف يتم حيث ،)المدير والسكرتير ونائب المدير   (

  ).2004 عطوي، (مختص خبير رأي اخذ وبعد، اإلتالف لجنة قبل
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  :السابقة الدراسات 2.2

 معرفياً المتعلم يتعلمه فيما سياألسا لدورها الباحثين من عدد باهتمام المادية البيئة حظيت

   .  الجانب هذا في الدراسات من الكثير أجريت حيث ،سلوكياً مهارات من يكتسبه وما

 بواقـع  تتعلـق  والتي واألجنبية العربية الدراسات من مجموعة على الفصل هذا اشتمل 

   .ماديةال البيئة

  :العربية الدراسات 1.2.2 

  التي بحثت في   دراساتال: األول المحور :لتاليةا محاورال على العربية الدراسات اشتملت

 غيـر   منـاهج التي بحثت في     دراساتال تناول  : المحور الثاني   أما ، تكنولوجياال منهاج

التقنيـات  تناول الدراسات التي تناولت بشكل عام       : تكنولوجيا، أما المحور الثالث   ال منهاج

  . معينمقرر وليس في االنترنت، و وصعوبات إدخالها، والمختبراتلالحديثة والوسائ

 

   تكنولوجياال منهاج حول دراساتال 1.1.2.2

 كنولوجيـا ت منهـاج  تنفيـذ  معيقـات  معرفة إلى هدفت دراسة) 2008 (الخطيب أجرى

 ذلـك  ولتحقيـق  الشمالية، المحافظات معلمي نظر وجهة من الثانوية للمرحلةالمعلومات  

 ومحتـوى  اإلداري، المجـال : وهي االت،مج أربعة على اشتملت ةاستبان الباحث صمم

 اسـتطالعية  دراسـة  طريق عن منه التحقق تم وقد والطلبة، الحاسوب، ومختبر ،قررالم

 لالتـساق  الثبـات  معامل حساب وتم الدراسة، في المشمولة تلك غير المعلمين من لعينة

 مجاالتهـا،  مـن  مجال ولكل االستبانة، لفقرات"  ألفا خنباكرو "معادلة باستخدام الداخلي

 مـن  عشوائية عنقودية عينة على االستبانة طبقت ثم). 0.92 (الكلي الثبات قيمة وبلغت

 أظهـرت  وقـد  الدراسـة،  مجتمع من %) 87.6 (بلغت الثانوية، المرحلة في المعلمين
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 نظر وجهة من المعلومات تكنولوجياال نهاجم تنفيذ معيقات أهم إن: التالية النتائج الدراسة

 ضـعف  وأهمهـا  %): 74.2 (بالطلبة المتعلقة المعيقات: يلي كما تنازلياً رتبةم المعلمين

 فـي  الطلبـة  خلفيـة  وضـعف  الحاسوب، برامج استخدام مشاكل بمعالجة الطلبة معرفة

 وجـود  وعدم المنهاج، بصعوبة لديهم المسبق واالنطباع المنهاج، لتعلم الالزمة المفاهيم

%): 68.6 (الحاسـوب  بمختبر المتعلقة المعيقات أما التدريب، ألغراض لديهم كاف وقت

 فـي  أجهزة عدد قلة وكذلك العملية، باألنشطة للقيام الكافي الوقت توفر عدم أهمها فكان

 إلى باإلضافة التدريب، أثناء فردي بشكل الطلبة متابعة صعوبة إلى وباإلضافة المدرسة،

 فـي  يرشده للمعلم دليل وجود عدم وأهمها): %66.4 (قررالم بمحتوى المتعلقة المعيقات

 حجـم  تناسـب  وعـدم  ،الطلبة ومستوى تتناسب ال قررالم وموضوعات التنفيذ، عملية

 كثـرة  وأهمها %): 63.8: (اإلدارية المعيقات وأخيراً المقررة، الحصص وعدد المنهاج

 أساليبهم، لتطوير المعلمين تدفع حوافز وجود وعدم المدرسة، في بالمعلم المنوطة المهام

  .للوقت المنهاج حصص مالئمة وعدم

  

 تطبيـق  معوقـات  على الوقوف إلى هدفت دراسة ،)2007 (واسليم النجار اجريأوكما 

 تم ذلك ولتحقيق المتغيرات، بعض ضوء في المعلمين نظر وجهة من تكنولوجياال مقرر

 عينة على تطبيقها تم محاور، أربعة على موزعة فقرة (62) من مكونة ةاستبان استخدام

 وحتى الخامس من للصفوف تكنولوجياال قررم يدرسون ومعلمة معلماً (278) من مكونة

 وتـم . (2006/2005 ) لعـام  غزة بمحافظات الحكومية المدارس ي فاألساسي العاشر

 استجابات لتحليل واختبار األحادي التباين وتحليل والنسبية الحسابية المتوسطات استخدام

 المتعلقـة  تلك المعلمون يواجهها التي الصعوبات أكثر أن لىإ النتائج كشفت وقد العينة،

 ،(72%) اإلدارية النواحي محور ثم ،(78%) نسبي وبمتوسط والمواد التجهيزات بمحور

 ولم ،(59%) بنسبة وإعداده المعلم محور ثم ، (62%) الدراسي قررالم محتوى محور ثم
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 الجـنس  أو المرحلة لمتغير تعزى عةاألرب المحاور من أي على دالة فروقًا النتائج تظهر

 اختصاص ولصالح والمواد، التجهيزات محور في دالة فروقًا ظهرت حين في الخبرة، أو

 التوصـيات  مـن  بمجموعـة  الدراسة خرجت وقد. العلوم اختصاص مقابل التكنولوجيا

  .بالمعلم خاص دليل وتوفير المدارس، في والمواد التجهيزات توفير: منها والمقترحات،

  

قـرر  م تطبيـق  تواجـه  التـي  المشكالت بعنوان دراسة) 2007 (قصيعة أجرىوكذلك  

 مجتمـع  تكـون  حيـث  ،غـزة  معلمي نظر وجهة من االبتدائية المرحلة في تكنولوجياال

 غـزة،  مدينـة  في تكنولوجياال قررم يعلمون الذين تكنولوجياال معلمي جميع من الدراسة

 معلمي من )18 (من تكونت طبقية، قصديه اسةدرال عينة وكانت ،)139 (عددهم والبالغ

 والتكنولوجيـا،  والحاسـوب  العلـوم  تخصصات من الوكالة معلمي من) 33(و الحكومة

 إعـداد  مـن  ةاسـتبان  عن عبارة الدراسة أداة وكانت الوصفي، المنهج الباحث واستخدم

 المعلمـين،  بكفايـات  المتعلقـة  الـصعوبات : وهـي  محاور ثالث من تكونت الباحثين

 تكنولوجيـا، ال قررم بطبيعة المتعلقة والصعوبات المادية، باإلمكانات المتعلقة والصعوبات

 الماديـة،  باإلمكانات المتعلقة الصعوبات هي المشكالت أكثر أن إلى النتائج أشارت حيث

 المعلمين، بكفايات المتعلقة الصعوبات ثم تكنولوجيا،ال قررم بطبيعة المتعلقة الصعوبات ثم

 لدراسـة ا تظهر ولم ،)%49.14،% 65.2 ،%77.88(نسبة على بالترتيب حصلت وقد

 وطبيعـة  الماديـة،  اإلمكانيات محور في المعلم الختصاص تعزى اًيإحصائ دالة قاًفرو

 الماديـة  اإلمكانيـات  محـور  في ذات داللة إحصائية فروق أظهرت حين في المنهاج،

ق ذات داللـة  فرو أظهرت ماك التكنولوجيا، اختصاص مقابل العلوم اختصاص ولصالح

  .المعلمات ولصالح المحاور جميع في للجنس ىإحصائية تعز
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 مرحلـة  في التكنولوجيا تعليم مشكالت بعنوان دراسة ،)2007 (الزعانين أجرىفي حين   

 المـنهج  الباحث استخدم ذلك ولتحقيق المعلمين، نظر وجهة من بفلسطين األساسي التعليم

 كميـة  :هي محاور أربعة شملت فقرة، (40) من تكونت ةاناستب بناء تم حيث الوصفي،

 والـورش،  والمعدات التجهيزات التكنولوجية، والمهارة المفاهيم مستوى الدراسية، المادة

 تكنولوجيـا ال معلمي من عينة آراء الستطالع وتأهيلهم وتدريبهم المعلمين واختصاصات

 حول ومعلمة معلماً) 89 (أفرادها عدد ،)تاسع ثامن، سابع، (األساسي، التعليم المرحلة في

 والمهـارات  المفاهيم ومستوى الدراسية، المادة بكمية المتعلقة المبحث هذا تعليم مشكالت

 مرتبطـة  مـشكالت  وأخيـراً  ،التكنولوجية والورش والمعدات والتجهيزات التكنولوجية،

 العديد وجود إلى النتائج أشارت حيث وتدريبهم، تأهيلهم ومستوى المتعلمين بتخصصات

 كفايـة  عـدم  التعليمية، األنشطة كفاية عدم :أهمها الجوانب بهذه المتعلقة المشكالت من

 صـعوبة  للطلبـة،  مناسـب  بشكل المشكالت حل لخطوات المقرر عرض عدم الوقت،

 إلـى  تكنولوجيا يحتاجال قررم وتدريس للورش، المدارس وافتقار التكنولوجية، المفاهيم

  .والتاسع الثامن الصفين في وخاصة ،اًدجي ومؤهل مختص معلم

  

 تكنولوجياال كتاب تطبيق معوقات على التعرف إلى سعت والتي) 2002 (مسلم دراسة أما

 استخدمحيث  تكنولوجيا وطلبتهم،ال معلمي نظر وجهة من بغزة األساسي السادس للصف

 الجانب على ةموزع فقرة، (30) من وتكونت بالمعلمين، خاصة األولى: استبانتين الباحث

 ومكونة بالطلبة، خاصة: والثانية واإلدارية، الفنية والجوانب المادي، والجانب األكاديمي،

ـ  )80(  طبقت أدوات الدراسة على عينة طبقية عنقوديـة تكونـت  فقرة، (16) من  اًمعلم

واستخدمت التكرارات والنسب المئوية، ومربـع كـاي   ، وطالبة اًطالب(853) و ومعلمة،

اً معوق (26) وجود النتائج كشفت لإلجابة على تساؤالت الدراسة، حيث t-test)(واختبار 

 وعدم ، (91%)بالطلبة الدراسية صفوفال ازدحام حدة أكثرها المعلمين، نظر وجهة من
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 في حاسوب أجهزة توافر وعدم ،(88%)لتنفيذ الجانب التطبيقي للمادة،  للمعلم دليل وجود

 كتـاب  بأنـشطة  خاصـة  مختبـرات  وجود وعدم ،(87%)كثير من المدارس االبتدائية 

 أثـر  يكـن  ولـم  ،(83%) أوغرفة خاصة بالنشاط العملي في هذه المدارس التكنولوجيا

 .التكنولوجيا قررم تطبيق معوقات في للجنس

  

  :تكنولوجياالالتي بحثت في مناهج غير منهاج  دراساتال 2.1.2.2

ات نحو الحاسوب ومعوقات اسـتخدامه    دراسة بعنوان االتجاه   ،)2007(أجرت الريماوي   

في التعليم لدى معلمي العلوم في المدارس الحكومية في الضفة الغربية، حيـث هـدفت               

دراسة إلى الكشف عن اتجاهات معلمي العلوم للصفوف من الخامس إلى العاشـر فـي               ال

م، المدارس الحكومية الفلسطينية في الضفة الغربية نحو الحاسوب واستخدامه في التعلـي           

كما هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى استخدام معلمي العلوم للحاسـوب فـي تعلـيم                

القة هذا االستخدام بعدد المساقات التي درسها المعلم  في الجامعة أو الكليـة،              ع و ،العلوم

 الخبرة، والكشف   أثناءوبعدد الدورات التدريبية في مجال الحاسوب التي التحق بها المعلم           

معوقات التي تمنع معلمي العلوم من استخدام الحاسوب في التعليم، حيث           كذلك عن أهم ال   

  األساسي لف مجتمع الدراسة من جميع معلمي العلوم للصفوف من الخامس إلى العاشر           أت

) 688( ومعلمة، مـوزعين علـى       معلماً) 1818(والبالغ عددهم   ،  في المدارس الحكومية  

 ومعلمة، أي مـا      معلماً )409(دراسة  لا وحيث بلغت عينة     ،)م2005/2006(مدرسة لعام   

من مجمل معلمي مجتمع الدراسة، واستخدمت الباحثـة ثـالث أدوات           ) %22.5(نسبته  

االتجاهات نحـو الحاسـوب     : بحثية لإلجابة عن أسئلة الدراسة تمثلت في استبانتين هما        

للكـشف   معوقات استخدام الحاسوب في التعليم، ومقابلة        ة واستبان ،واستخدامه في التعليم  

عن معوقات استخدام الحاسوب في التعليم، وقد تم إجراء الدراسة على مرحلتين، المرحلة             
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، حيث  معلماً) 12( أجريت مقابالت معمقة مع      : توزيع االستبانة، والمرحلة الثانية    :األولى

ـ أ، وب إيجابيةالدراسة أن اتجاهات المعلمين نحو الحاسوب كانت        نتائج  أظهرت    توجـد   هن

 المعلمين الذين درسوا أربعة مساقات فـأكثر، أو التحقـوا بـأربع دورات              فروق لصالح 

 حتـى الـصف   ون أكثر من ثلثي معلمي العلوم للصفوف من الخامس          أتدريبية فأكثر، و  

 في المدارس الحكومية الفلسطينية في الـضفة الغربيـة ال يـستخدمون              األساسي العاشر

ك معوقات عديدة تمنع معلمـي العلـوم        كما بينت الدراسة أن هنا    والحاسوب في التعليم،    

 في المدارس الحكومية الفلـسطينية       األساسي العاشرالصف   وحتىالخامس  من   لصفوف

: تتمثل فـي معوقـات ماديـة   ومن استخدام الحاسوب في تعليم العلوم    في الضفة الغربية  

ومنها نقص المعدات من أجهزة الحاسوب، ونقص أجهزة العرض وشاشـات العـرض             

حاسوب في مختبـر العلـوم، باإلضـافة إلـى نقـص            ال  أجهزة ، وعدم توفر  والطابعات

البرمجيات التعليمية الخاصة بتدريس منهاج العلوم، وعدم وجود انترنت في المـدارس،            

ومحدودية ميزانية المدارس، وانقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر في بعض المناطق،           

ة، ووجود مختبر حاسوب واحد في المدرسة       واالفتقار للصيانة السريعة والمستمرة ألجهز    

وهي معوقات لها عالقة بالمعلم، وأخـرى لهـا         : ما معوقات بشرية  أ. مع صغر مساحته  

بالوقت وباألنظمة والقوانين،   ولها عالقة بالمنهاج،     التي   لمعوقات  لعالقة بالطالب، إضافة    

ي الموجه مـن قبـل      المتاح الستخدام الحاسوب في التعليم، إضافة إلى نقص الدعم البشر         

لين الستخدام الحاسوب في التعليم، وتعارض حـصص العلـوم مـع حـصص              ؤوالمس

 داخل مختبر الحاسوب، مما أدى إلـى اقتـصار          التكنولوجيا والحاسوب التي تعطى عادةً    

  .استخدام مختبر الحاسوب على تعليم الحاسوب والتكنولوجيا

  

 تواجـه  التـي  المعوقات عن فالكش إلى هدفت دراسة) 2005 (الطيبي في حين أجرت  

 محافظـة  في األساسي العاشر للصف الحاسوب مبحث وتعليم تعلم في والمعلمين الطلبة
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 لمـادة  ومعلمة معلماً) 72(و وطالبة طالباً) 386 (من الدراسة عينة تكونت حيث ،نابلس

 إحـداهما  ،تخـتص  اسـتبانتين  بإعداد الباحثة قامت الدراسة تطبيق ولغايات الحاسوب،

 فقـرة، ) 67 (مـن  وتتكون بالمعلمين تختص واألخرى ،فقرة) 52 (من وتتكون لطلبةبا

 المحكمـين  مـن  مجموعـة  علـى  عرضـهما  تم االستبانتين محتوى صدق من وللتأكد

  .)0.90( بلغ حيث الطلبة ةالستبان "لفاأ اخنبكرو" معامل حساب تم ثم ،المختصين

 فـي : لتاليـة ا المجاالت في الطلبة هايواجه التي المعوقات برزأ أن الدراسة أظهرت وقد

 األجهـزة  تـوفر  وعـدم  الحاسوب، مختبرات أجهزة تحديث بعدم وذلك: األجهزة مجال

عدم تلبية المنهـاج للتطـورات      : ، وفي مجال  المنهاج    الحاسوب مختبر في للطلبة الكافية

التي تحدث في مجاله، وعدم تطبيق معلومات الحاسوب في مواقف عمليـة فـي الحيـاة                

وذلك في عدم معرفة الطلبة لكيفية معالجة مـشاكل اسـتخدام           : اليومية، أما مجال الطلبة   

برمجيات الحاسوب، وعدم وجود وقت عند الطلبة للتـدريب اإلضـافي علـى جهـاز               

وذلك في عدم إظهار أعمال الطلبة وتشجيعها، وعدم توضيح         : أما مجال المعلم   الحاسوب،

 عـدم  فـي  :المدرسـية  اإلدارة مجـال  وفياضيع،  الحاسوب كوسيلة تعليمية  لكل المو     

: الـصفية  البيئـة  مجال وفي المختبرات، كبقية الحاسوب لمختبر كافية ميزانية تخصيص

   .الواحدة المجموعة في المتعلمين عدد وكثرة الواحد، الصف في المتعلمين عدد كثرة

وذلك بعدم  : ألجهزةفي مجال ا  : أما أكثر المعوقات التي تواجه المعلمون والمعلمات كانت       

تحديث أجهزة مختبرات الحاسوب في المدارس، وعدم استخدام مختبر الحاسـوب بعـد             

  ،عدم إدراج مادة الحاسوب في الثانوية العامة      : الدوام المدرسي، وكذلك في مجال المنهاج     

  .وعدم تلبية منهاج الحاسوب للتطورات التي تحدث في مجاله
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 الدراسـات  اسـتخدام  مـدى  على التعرف إلى دفته دراسة) 2004 (المومني وأجرى

 نظـرهم  وجهة من استخدامها وعوائق التعليمية للوسائل الثانوية المرحلة في االجتماعية

 االجتماعيـة  الدراسـات  معلمي من الدراسة مجتمع وتكون األردن، في الشمال إقليم في

 إقليم محافظات في والتعليم التربية لوزارة التابعة الحكومية المدارس في الثانوية للمرحلة

 معلمـاً ) 784 (عـددهم  بلـغ  وقد ،)م2004 - 2003( الدراسي للعام األردن في الشمال

 مـن %) 33 (نسبته ما يمثلون ومعلمة معلماً )257 (من الدراسة عينة وتكونت ومعلمة،

 ،بتطويرها قام ةاستبان الباحث واستخدم ،العشوائية بالطريقة اختيارهم تم الدراسة مجتمع

 المدرسـية  واإلذاعة ،الطباشيرية السبورة هي توافراً األكثر الوسائل نأ النتائج من وكان

ن الوسائل األكثـر    أ و .الرمل منضدة توافراً قلهاأو األرضية والكرات الحاسوب وأجهزة

السبورة الطباشيرية، ويليها الخـرائط ، ولوحـة اإلعالنـات، واإلذاعـة            :  هي استخداماً

 معلمي استخدام دون تحول التي العوائق من منضدة الرمل، و    استخداماً قلهاأالمدرسية، و 

 دعـم  قلـة  نظرهم وجهة من الثانوية المرحلة في التعليمية للوسائل االجتماعية الدراسات

  .الكهربائية التوصيالت وقلة التعليمية الوسائل لشراء للمدارس الخاص القطاع

  

 لموضـوع  الـصفية  البيئة واقع على فالتعر إلى) 2003 (عقل دراسة هدفت حين في 

 والخبـرة،  الجـنس،  أثـر  وتحديـد  اإلنجليزية، اللغة معلمو يراها كما اإلنجليزية اللغة

 أهم تحديد إلى باإلضافة الصفية، البيئة ممارسات في العلمي والمؤهل التعليمية، والمرحلة

 مـن  العينة تكونت و نابلس، في اإلنجليزية اللغة معلمي يواجهها التي الصفية المشكالت

 أكثـر  أن النتائج أشارت وقد المعلومات، لجمع ةاستبان تطوير وتم ومعلمة، معلماً) 166(

 طريقـة  أو الـصفوف  ازدحـام  في تتمثل اإلنجليزية اللغة معلم يواجهها التي المشكالت

  .التعليمية الوسائل وقلة بالكتاب، والتقيد الطالب جلوس
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 اسـتخدامها  ومدى التعليمية، الوسائل معرفة إلى دفته دراسة) 2003 (سميران وأجرت

 الباحثـة  استخدمت وقد لها، العربية اللغة معلمي استخدام دون تحول التي العوائق همأو

 معلمـاً ) 52 (من تكونت عشوائية عينة على ووزعت وتطويرها بإعدادها قامت ةاستبان

 التعليمية، الوسائل في الحاد النقص: هي المعوقات ابرز أن النتائج أظهرت وقد ومعلمة،

 اسـتخدام  تـسهيل  فـي  المعلم مع اإلدارة تعاون وعدم للمعلم، التدريسي العبء وزيادة

 اسـتخدام  درجـة  بـين  إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم وتبين التعليمية، الوسائل

  .التدريس هيئة وعضو العلمي للمؤهل تعزى التعليمية للوسائل المعلمين

  

 مـن  تقلـل  التي المعيقات إلى التعرف هدفها كاندراسة  ) 2002 (عودة في حين أجرى  

 فـي  األساسـية  لمرحلـة ل الرياضيات معلمي نظر وجهة من التعليمية الوسائل استخدام

 معلمـاً ) 395 (من الدراسة عينة تكونت حيث نابلس، لمحافظة التابعة الحكومية المدارس

 المرحلـة  لطلبة الرياضيات منهاج ونيدرس الدراسة مجتمع من%) 12 (وبنسبة ،ومعلمة

 مـن  الثـاني  الدراسي الفصل في نابلس لمحافظة التابعة الحكومية المدارس في األساسية

 بإعـدادها  الباحـث  قـام  باستبانة الدراسة أداة وتمثلت ،)م2000/2001( الدراسي العام

  : اآلتية النتائج عن الدراسة كشفت وقد وتطويرها،

 تجهيـز  نـدرة  هـي  التعليمية الوسائل استخدام من تقلل والتي ميةأه األكثر المعيقات نإ

 الوسـائل عمل   في ناختصاصي وجود وندرة للعرض، الالزمة بالشاشات الصفية الغرف

 الوسـائل  وقلة التعليمية، الوسائل لعرض تستخدم التي القاعات في كبير ونقص التعليمية،

 اسـتخدام  مجـال  فـي  المتميـز  للمعلم حوافز إعطاء وقلة والمتطورة، الحديثة التعليمية

 فـي  تعليميـة  كوسـيلة  الصور وبعض السبورة استخدام من واإلكثار التعليمية، الوسائل

  .التعليمية الوسيلة ووصف المنهاج تصميم في الرياضيات منهاج
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 وزارة في لةؤوالمس الجهات الباحث أوصى الدراسة عنها أسفرت التي النتائج ضوء وفي

 وكـذلك  المتاحة، المادية باإلمكانات المدارس تزويد على العمل بضرورة يموالتعل التربية

 ومتطور حديث فلسطيني منهاج إعداد طور في اآلن وهم الفلسطينية، المناهج قسم أوصى

 وتـصنيع  لعمل خاص طاقم وتدريب المنهاج، في التعليمية الوسائل من اإلكثار بضرورة

   . األساسية للمرحلة ياضياتالر بمناهج ةالخاص التعليمية الوسائل

  

 في التعليمية الوسائل واقع عن الكشف إلى هدفت فقد) 2000 (إسماعيل بني دراسة أماو

 ،المعلمـين  نظر وجهة من العليا األساسية المرحلة لصفوف المهنية التربية كتب تدريس

 المـواد  تـوافر  ومدى ،التعليمية واألجهزة المواد واستخدام المواد توافر حيث من وذلك

 المهنيـة،  التربية كتب في الواردة العملية النشاطات إلجراء الالزمة واألجهزة واألدوات

 والنـشاطات  التعليميـة  الوسائل استخدام ومعيقات وتنفيذها، النشاطات هذه إجراء ومدى

 مدى: هي مجاالت أربع من مكونة ةاستبان بإعداد وقام المهنية، التربية تدريس في العملية

 واألجهـزة  واألدوات المـواد  تـوافر  ومدى التعليمية، واألجهزة المواد مواستخدا توافر

 هـذه  إجـراء  ومدى المهنية، التربية كتب في الواردة العملية النشاطات إلجراء الالزمة

 تـدريس  في العملية والنشاطات التعليمية الوسائل استخدام ومعيقات ،وتنفيذها النشاطات

 عجلـون  محافظة في والسابع والسادس الخامس: الصفوف نيدرسو ممن المهنية التربية

   .ومعلمة معلماً )77 (عددهم والبالغ، )م1999/2000( الدراسي للعام

  : يلي ما الدراسة نتائج ومن

  .عام بشكل الدراسة عينة مدارس في التعليمية واألجهزة المواد توافر قلة .1

 التعليمية واألجهزة موادال توافر لمدى المئوية النسبة متوسطات في فروق وجود .2

 .الثانوية المدارس لصالح الثانوية والمدارس األساسية المدارس بين
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  .التعليمية والمواد األجهزة المعلمين استخدام قلة .3

 والمـواد  للوسـائل  المعلمـين  اسـتخدام  من تحد التي المعيقات من عدد وجود .4

 مالئمـة  وعـدم  لمين،المع على الدراسي العبء زيادة :منها التعليمية، واألجهزة

 والتوصـيالت  واإلنـارة  التهوية حيث من المناسبة العرض لقاعات المادية البيئة

 عقـد  وقلـة  التعليمية، الوسائل واستخدام إنتاج في فني وجود عدمو الكهربائية،

 والمـواد  األجهزة هذه استخدام وفوائد أهمية عن للمعلمين متخصصةال دوراتال

 .التعليمية

 واألجهـزة  بالوسـائل  االهتمام بضرورة الباحث أوصى ،الدراسة هذه نتائج ضوء وفي

 وتوظيفهـا،  اسـتخدامها  درجـة  من تحد التي المعيقات على التغلب ومحاولة ،التعليمية

  .دراسةال عينة مدارس من مدرسة كل في التعليمية بالوسائل متخصص فني وتعيين

  

لى واقع الوسائل التعليمية مـن   والتي هدفت إلى التعرف إ ،)2000(وفي دراسة خطاطبة    

حيث توافرها، ودرجة استخدامها، ومعيقات استخدامها في تدريس التربية اإلسالمية فـي            

ربد في األردن، في ضوء متغيرات الجـنس، والمرحلـة والمؤهـل،            إمدارس محافظة   

 ل تضمنت قائمة بالوسـائ    ةوالخبرة في التدريس، ولتحقيق هدف الدراسة، تم إعداد استبان        

لتعليمية لمعرفة مدى توافرها واستخدامها، وقائمة بمعيقات استخدام هذه الوسـائل مـن             ا

، وتكونـت عينـة     )م1999/2000(وجهة نظر معلمي التربية اإلسالمية للعام الدراسي        

 معلمـاً ) 250( من مجتمع الدراسة ذاته، حيث قام الباحث بتوزيع االستبانة على            ةالدراس

إلسالمية، وأظهرت نتائج الدراسـة، أن الوسـائل متـوافرة          ومعلمة من معلمي التربية ا    

 وكشفت نتائج الدراسة أن     متدن،ن درجة استخدام المعلمين والمعلمات لها       أبدرجة قليلة، و  

هناك معيقات تقلل من استخدام الوسائل التعليمية منهـا معيقـات ذات صـلة بالوسـيلة                
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برات المدارس، وأخـرى متعلقـة      التعليمية، ومن هذه المعيقات سوء التجهيزات في مخت       

بالطلبة وأولياء األمور، وكان أكثرها إعاقة اكتظاظ الطلبة في الصف الدراسي، ومعيقات            

 المادية لشراء الوسائل  التعليمية، كمـا        تمتعلقة بالتنظيم اإلداري، مثل قلة توافر اإلمكانا      

د عينـة الدراسـة     أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقدير أفرا          

لمعيقات استخدام الوسائل التعليمية في تدريس مادة التربية اإلسـالمية تعـزى للجـنس              

، كما تبين أنه ال توجد فروق تعزى        )األساسية( للمرحلة ولصالح    ولصالح الذكور، وفروقاً  

   .إلى المؤهل والخبرة في التدريس

ائل التعليمية في المـدارس     وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث بضرورة توفير الوس        

 حـول الوسـائل     ناألساسية والثانوية وتفعيل استخدامها، وعقد دورات تدريبية للمعلمـي        

  . التعليمية واستخدامها وإنتاجها

  

، فأجرى دراسة هدفت إلى التعرف إلى درجة استخدام معلمي اللغـة            )2000(وأما عقل   

ل دون استخدامها، وكذلك التعرف إلـى       اإلنجليزية للوسائل التعليمية والمعيقات التي تحو     

أثر الجنس والخبرة والمؤهل العلمي على استخدام الوسائل التعليمية، حيث تكون مجتمـع          

 في محافظة جنين، وقد أعد الباحث       ة ومعلمة في المرحلة الثانوي    معلماً) 50(الدراسة من   

فقرة اعتبرها  ) 18 ( مكونة من مجالين، فقد دلت النتائج أن هناك فقرتين من أصل           ةاستبان

 االنجليزية  ةاستخدام السبورة في درس اللغ    : المعلمون على درجة عالية من األهمية وهما      

واستعمال أسلوب لعب األدوار في تدريس اللغة االنجليزية، واعتبرت الفقرات التي تتعلق            

ك علـى   بالفيديو واألفالم وجهاز العرض والحاسب اآللي قليلة األهمية، ودلت النتائج كذل          

أن المعيقات التي تحول دون استخدام الوسائل التعليمية تتمثل في عـدم وجـود غـرف                

خاصة بالوسائل، وعدم توافر الوقت الالزم إلنتاج الوسائل التعليمية، وقلـة اإلمكانـات             
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المدرسية التي تساعد على استخدام الوسائل التعليمية، وكثرة اإلجراءات المطلوبة للقيـام            

 إلنتاج الوسـائل التعليميـة، كمـا        ةالتعليمية، وعدم توافر المواد الالزم    ببعض األنشطة   

أظهرت النتائج أن درجة استخدام الوسائل التعليمية كانت أفضل عند اإلناث منهـا عنـد               

ن درجة المعيقات في استخدام الوسائل التعليمية كانت أعلى عند الذكور منهـا             أالذكور، و 

  .عند اإلناث

اسة، أوصى الباحث بضرورة تـوفير مركـز أو غـرف خاصـة             وفي ضوء نتائج الدر   

بالوسائل التعليمية، وإقامة دورات تدريبية، وورش عمل في موضوع الوسائل التعليميـة            

  .لمعلمي ومعلمات اللغة االنجليزية في فلسطين

  

هدفت إلى الكشف عن الـصعوبات التـي تواجـه          ) 1999( وفي دراسة قام بها عدوان    

 من وجهـة نظـر المعلمـين         األساسي المدرسية في الصف العاشر   استخدام المختبرات   

في المـدارس الحكوميـة     ) أحياء فيزياء، كيمياء، (والمعلمات في المباحث العلمية الثالث      

  . التابعة لمحافظة نابلس

حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين والمعلمات الذين يدرسون المواد العلميـة             

ساسي في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم في         الثالث للصف العاشر األ   

 معلمـاً ) 200( والبالغ عددهم حـوالي      ،)م1999 - 1998 (محافظة نابلس للعام الدراسي   

مدرسة لإلناث والذكور، وقد تكونت عينة الدراسة من جميع         ) 70(ومعلمة موزعين على    

  .أفراد مجتمع الدراسة

موجهـة إلـى    :  قام الباحث بتطويرها، األولـى     ت ثالث استبانا  فتكونت أداة الدراسة من   

: موجهة إلى معلمي ومعلمـات الكيميـاء، والثالثـة        : معلمي ومعلمات الفيزياء، والثانية   

موجهة إلى معلمي ومعلمات األحياء، وقد تم التحقق من صدقها من خالل عرضها علـى    



  43

وكانـت علـى     ،تسـتبانا محكمين من ذوي االختصاص، كما وجد معامل ثبات لهذه اال         

  . حياءألل) 0.90(لكيمياء و) 0.84(للفيزياء و) 0.87(التوالي 

  : وقد كشفت الدراسة ما يلي

 في المواد العلمية الثالث مع نسبة اإلشارة إليها         إن أكثر المعيقات العمل المخبري شيوعاً     

  : كانت )فيزياء، كيمياء، أحياء (على الترتيب 

، %69.20،  %60.20(جهزة المخبريـة أو عـدم صـالحيتها         قلة المواد واألدوات واأل   

، %)53.02،  %59.21،  %57.7(وعدم توفر قاعة مخصـصة للمختبـر         ،%)67.83

، وعدم توفر   %)53.73،  %55.64،  %51.76(ضيق الوقت بسبب كثرة المادة النظرية       

، %)50.06 ،%50.89،  %50.12(وقت كاف للتحضير للتجربة بسبب كثرة الحصص        

وعدم تـوفر   ،  %)48.14 ،%46.61 ،%48.86. (د الطلبة في الشعبة الواحدة    وكثرة عد 

 ،%45.46(التمديدات الضرورية من ماء وكهرباء ومـصادر حـرارة فـي المختبـر              

، %43.54(، ووقت حصة المختبر غير كاف إلجراء التجـارب          )49.52% ،45.06%

43.16% ،50.74%.(  

  

 تواجـه  التـي  المعوقـات  على لتعرفاإلى   هدفت  دراسة ىأجرف) 1998 (العمريوأما  

 ،األساسـي العاشر الـصف  طلبة نظر وجهة من األردنية المدارس في الحاسوب تدريس

 وطالبة ممن يدرسون مادة التربية الحاسوبية       طالباً) 410(حيث تألف مجتمع الدراسة من      

ـ             مم في المملكة األردنية، حيث اتبع الباحث المنهج الوصفي، ولعملية جمع المعلومات ص

فقرة موزعةعلى خمـسة مجـاالت، وهـي        ) 40(الباحث استبانة من تطويره مكونة من       

منهجية التعليم، والعمل المخبري، وظروف مختبرات الحاسوب، وظـروف المدرسـة،           (

 إعاقة  لر عام ثكأ، حيث أظهرت النتائج المتعلقة بمعيقات التدريس أن         )التدريسومنهجية  



  44

ثم يليـه     اسوبية هو العمل المخبري، يليه منهجية التعليم،      لعملية التدريس لمادة التربية الح    

حيث كـشفت نتـائج     .  منهجية التدريس  ظروف المختبرات، ثم ظروف المدرسة وأخيراً     

سوء التهوية، وسوء اإلضـاءة والتدفئـة،       : الدراسة عن أهم معيقات العمل المخبري هي      

  . الحاسوبواألثاث القديم، وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بمختبرات

 

 فـي  الجديـدة  العلوم مناهج علىدراسة) Bashaireh،1998 (بشايرة ىأجر حين وفي

 حياءواأل الفيزياء مناهج الدراسة هذه تناولت حيث،  األردنية المدارس في الثانوية المرحلة

 للكتـب  العامـة  والخـصائص  واألهداف، العملية األنشطة على المركزة األرض وعلوم

   . والتوضيحات ،والمحتوى المدرسية،

 متتبع متكامل كمشروع الثانوية للمرحلة العلوم مناهج في البحث إلى الدراسة هذه وهدفت

 والعملي العقلي للمستوى تهائمومال ،المدرسية الكتب في انعكاسها مدى حيث من األهداف

  .المتوفرة اإلمكانيات ضمن الواقع رضأ على تحقيقها إمكانية ومدى، للطلبة

 العلميـة،  وأنـشطته  وتوضـيحاته  ومحتواه المدرسي الكتاب خصائص دراسةال وتناولت

 الدراسة نتائج فبينت،  تربوياً مشرفا )23(و ومعلمة معلماً) 25(من الدراسة عينة وتكونت

 عالية تقييميه تقديرات على حازت العام والمظهر اإلخراج حيث من الكتب مواصفات أن

 من أعلى والكيمياء الفيزياء كتب محتوى أن إلى واأشار المعلمين ولكن المعلمين، قبل من

 تـدريس  في العلمية والمهارات األنشطة يخص بما أيضاً النتائج وأشارت،  الطلبة مستوى

 التجارب لتنفيذ الالزمة والمواد العلمية األجهزة قلة: منها كثيرة محددات وجود إلى العلوم

    .المدارس في العلمية واألنشطة
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 التـي  والمـشكالت  الـصعوبات  مـسح  إلى   هدفتفي دراسة   ) 1997( المصري وأشار

 الحاسـوب  مادة تعلم في األردنية ربدإ محافظة في  األساسي العاشر الصف طلبة يواجهها

 والتـي  المدرسـة  بظروف المتعلقة المعوقات أهم إلى والطلبة، المعلمين نظر وجهة من

  :اآلتي في تتمثل

  .والمعلمين الطلبة بين لالتصال الكافي الوقت توفر عدم .1

 .اإلضافي للتدريب الطلبة عند وقت وجود عدم .2

 الفردية الفروق مع التعامل صعوبة وبالتالي ،الواحد الصف في الطلبة عدد كثرة .3

 .الصف غرفة في اكتظاظهم بسبب

 .الواحدة المجموعة في الطلبة عدد كثرة .4

 اليوم نهاية في عادة  الحصص توضع حيث الحاسوب حصص توقيت مةئمال عدم .5

 .المدرسي

 .المدرسة في المختبرات كبقية الحاسوب لمختبر المخصصة الميزانية ضعف .6

 .المدرسة مكتبة في بالحاسوب المتعلقة والدوريات المراجع توفر ندرة .7
 

 :باآلتي الدراسة وأوصت

  .المدرسة مكتبة في بالحاسوب المتعلقة والدوريات المراجع توفير .1

 إضـافي  وقـت  وتـوفير  الواحدة، الصفية لشعبةا في الطلبة عدد زيادة من الحد .2

 .الحاسوب أجهزة على الطلبة لتدريب

  الـدروس  جـدول  وضـع  عند المختلفة المواد حصص توقيت في العدالة مراعاة .3

  .الحاسوب لمادة بالنسبة سيما وال األسبوعي

  

 الحاسـوب  تدريس واقع إلى التعرف إلى هدفت دراسة جمبي أجرى) 1995 (العام فيو

 حيث اتبع الباحث المنهج الوصـفي       وجدة، المكرمة مكة مدينتي في الثانوية المرحلة في
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فقرة، أما مجتمع الدراسة فقد تكـون مـن         ) 54( مكونة من    ة استبان االستقرائي مستخدماً 

جميع مدرسي الحاسوب في المدارس الثانوية في مدنيتي مكة المكرمة وجدة، وبالنـسبة             

 أهـم  أن عـن  الدراسـة  نتـائج  كشفت، حيث   معلماً) 63 (لعينة الدراسة فقد تكونت من    

 بهـا  ويقـصد  (الحكومية المدارس في المعامل كفاية قلة: هي الحاسوب تدريس معوقات

 المدارس في للطلبة الكبيرة األعداد إلى يرجع وهذا ،)الطلبة عدد إلى األجهزة عدد نسبة

حيث طالب بزيادة الحـصص     ،  األجهزة من المطلوب العدد توفر عدم وبالتالي الحكومية

  للعملي، وطالب بإعطاء المـتعلم وقتـاً       الدراسية وتخصيص ماال يقل عن حصة أسبوعياً      

 للعمل على جهاز الحاسوب، وإعطاء دورات إضافية لمدرسي الحاسوب، والـشرح            كافياً

، ملهم على األجهزة لتصحيح أخطائهم    الوافر والتطبيق العملي مع متابعة المتعلمين أثناء ع       

  . طالب بوجود عدد كاف من أجهزة الحاسوب لكل مدرسةيضاًأ

  

هدفت إلى الكشف عن المعيقات التي تواجه استخدام        ) 1990(وفي دراسة قام بها عبابنة      

المختبرات المدرسية في المرحلة اإلعدادية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات، وشملت           

دة العلوم للمرحلـة اإلعداديـة فـي        عينة الدراسة المعلمين والمعلمات الذين يدرسون ما      

 ومعلمة، حيث تكونت    معلماً) 150(، والبالغ عددهم    ربدإمديرية التربية والتعليم لمحافظة     

موجهة إلى المعلمين الذين يدرسـون الـصف األول         : األداة من ثالث استبانات، األولى    

، وقد قام   اإلعداديين الذين يدرسون الثالث     فهي موجهة إلى المعلم   : اإلعدادي، أما الثانية  

 على عدد من المعلمين تم اختيارهم بطريقة عشوائية بواقع          ةاستبان) 150(الباحث بتوزيع   

استبانة لكل صف، وبنيت النتائج لدى تحليل البيانـات الخاصـة بالـصف األول              ) 50(

عدم توفر األجهزة واألدوات الالزمة إلجـراء التجربـة،         : اإلعدادي عدة معيقات أهمها   

وقت، وقلة الخبرة الضرورية إلجراء التجارب المخبرية، وعدم تـوفر غرفـة            وضيق ال 

  . مختبر متخصصة
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 وصـعوبات   لفي التقنيات الحديثة والوسـائ      التي بحثت بشكل عام    دراساتال 3.1.2.2

  :االنترنتإدخالها والمختبرات و

ـ    هدفت إلى التعرف إلى واقع الوسائل التعليم      ) 2006(في دراسة عودة     دى ية من حيث م

ـ   رضا مديري المدارس عـن اسـتخدامها       ، ودرجة توافرها وصالحيتها  ر بعـض   ، وأث

الخبـرة  ، عدد سـنوات     المتغيرات مثل، مستوى المدرسة، جنس المدير، المؤهل العلمي       

كمـا  . ة رضا المديرين عـن االسـتخدام      ، في درج  اإلدارية، التخصص العلمي، المنطقة   

 ت استخدام الوسائل التعليمية وأثر المتغيـرا      هدفت إلى تحديد أهم المعيقات التي تقلل من       

تـضمنت بعـض    ، ولتحقيق ذلك أعد الباحث استبانة       السابقة في درجة اختالف المعيقات    

، ودرجة رضا   حيتها، ومدى توافر المواد واألجهزة التعليمية وصال      المعلومات الديمغرافية 

يقات مـن وجهـة     م المع  وأه ،)م2004/2005(مديري المدارس عن استخدامها في العام       

مدارس الحكومية في الـضفة     ، وتكون مجتمع الدراسة من جميع مديري ال       نظر المديرين 

تم التأكد من صدق االسـتبانة وثباتهـا بـالطرق           ، وقد )1338(الغربية، والبالغ عددهم    

 ومـديرة مـن     مـديراً ) 275(، ووزعت االستبانة علـى      حصائية المناسبة التربوية واإل 

، حيث ظهر نتيجة التحليل أن أكثر األجهزة والمواد          الضفة الغربية  مدارس الحكومية في  ال

، جهـاز الحاسـوب،     ، جهاز التسجيل الـصوتي    ماكينة التصوير (ية استخداماً هي    التعليم

في حين  . )تسجيل الكاسيت ، وأشرطة ال   واألطالس ، الكرات األرضية  الخرائط التوضيحية 

، جهـاز عـرض     )DVD(، جهاز   مة الصور المعت  ضجهاز عر  (أقل األجهزة استخداماً  

يـة المحـسوبة، اللوحـة      االنترنـت، البـرامج التعليم     (اً وأقل المواد استخدام   ،)حالشرائ

  . )الكهربائية

أما بالنسبة  . كما أظهرت نتائج الدراسة أن المواد واألجهزة التعليمية متوفرة بدرجة كافية          

معيقات إداريـة بمتوسـط   : فهيلدرجة المعيقات التي تقلل من استخدام الوسائل التعليمية         

، ومعيقات تتعلق بالطلبة    )2.76(، ومعيقات تتعلق بالمعلم بمتوسط حسابي       )2.22(حسابي  
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، ومعيقات تتعلق بالتسهيالت المادية والفنية بمتوسـط حـسابي          )2.83(بمتوسط حسابي   

)3.19.(  

صـيات  وفي ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة، أوصى الباحث بمجموعة من التو           

منها ضرورة زيادة الدورات التدريبية للمديرين والمعلمين على مهارات استخدام الوسائل           

التعليمية، واهتمام الجهات المسؤولة بتوفير الوسائل التعليمية والتقنيـات الحديثـة ليـتم             

استخدامها، وزيادة اهتمام مديري المدارس بالميزانية المخصـصة للوسـائل التعليميـة            

   .وفير مستلزمات مدارسهمبزيادتها وت

  

إلى التعرف على درجة استخدام معلمي ومعلمات       ) 2005(في حين هدفت دراسة العنزي      

 التعليمية، والصعوبات التي يواجهونها في محافظة حفر البـاطن  تالمرحلة الثانوية للتقنيا 

في المملكة العربية السعودية، حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمـي ومعلمـات              

 ومعلمة من مجتمع    معلماً) 382(المرحلة الثانوية في محافظة حفر الباطن، وشملت العينة         

 ،، وبعد إجراء العمليات اإلحصائية    %)39( وبنسبة مقدارها    ،)976( عدده   غالدراسة البال 

السبورة الطباشـيرية، وأشـياء     : أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر التقنيات المستخدمة هي       

أمـا التقنيـات    .  والخرائط، والرسوم البيانية، والنمـاذج والمجـسمات       حقيقية من البيئة،  

ملم، يليـه جهـاز     ) 16(التعليمية قليلة االستخدام فكانت جهاز عرض األفالم السينمائية         

حيث أوصـى الباحـث     . ملم، ثم جهاز عرض األفالم الثابتة     ) 8(عرض األفالم الحلقية    

الدورات التدريبية لجميع المعلمين والمعلمات     بضرورة توفير التقنيات التعليمية، وتكثيف      

  . في إنتاج واستخدام التقنيات التعليمية
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 الغوث وكالة مدارس بعض معلمي آراء استطالع حاولت) 2003 (العمايرة دراسة وأما

، استخدامها في تواجههم التي والصعوبات ،التعليمية التقنيات استخدام أهمية حول الدولية

 والتخـصص،  التـدريس،  فـي  والخبـرة  الجنس، (التالية للمتغيرات نكا إذا ما ومعرفة

 اسـتخدام  أهميـة  في آرائهم ىأثر عل ) المعلم بها يدرس التي والمرحلة العلمي، والمؤهل

 األول القـسم : قسمين من تألفت ةاستبان الباحث عدأ حيث التدريس، في التعليمية التقنيات

: األول: هي محاور أربعة على يشتمل الثاني سموالق للمعلمين، الشخصية بالبيانات يتعلق

 باألهميـة  يتعلق :الثاني والمحور والمتعلم، للمعلم بالنسبة التعليمية التقنيات بأهمية يتعلق

 التقنيـات  نحو العينة أفراد باتجاهات فيتعلق: الثالث المحور أما التعليمية، للتقنيات العامة

 مجتمـع  أما التعليمية، التقنيات استخدام صعوبة ةبدرج يتعلق :الرابع والمحور التعليمية،

) 1010 (عددهم البالغ التعليمية عمان شمال منطقة مدارس معلمي من تكون فقد الدراسة

 الدراسة عينة أما للذكور، درسةم )24 (منها ،درسةم )48 (على موزعين ومعلمة، معلماً

 مجتمع من%) 17.3 (يشكلون لمةومع معلماً) 175 (عددها وبلغ عشوائياًً اختيارها تم فقد

    تواجـه  التـي  الـصعوبات  متوسـط  أن: الدراسـة  تائجن ضمن من كان وقد الدراسة،

 درجـة  مـن  كثيراً تقترب الدرجة وهذه ،)57.3( التعليمية التقنيات استخدام في المعلمين

  : يلي ما العينة أفراد إليها أشار التي الصعوبات ومن الحياد،

   . التعليمية التقنيات الستخدام مجهزة غرف وجود عدم •

 .التعليمية التقنيات أجهزة من الكافي العدد المدرسة في يتوافر ال •

  . التعليمية التقنيات الستخدام الالزمة التسهيالت الصفية الغرف في يتوافر ال •

  . فعال بشكل التعليمية التقنيات استخدام يعوق الصف داخل الطالب أعداد كثرة إن •

  : يلي بما الباحث أوصى تائجالن ضوء وفي
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   .التعليمية والتقنيات بالوسائل الصفية الغرف بعض تجهيز .1

 . وسهولة يسر بكل الصف غرفة داخل التعليمية التقنيات استخدام سبل توفير .2

  .للتدريس الالزمة التعليمية التقنيات أجهزة من كافية أعداد توفير على العمل .3

 . التعليمية والوسائل التقنيات للنتاج الالزمة والمستلزمات المواد توفير .4

 . التعليمية التقنيات استخدام على تساعد التي باإلمكانات المدارس تزويد .5

  . المدارس في تعلم مصادر مراكز إنشاء .6

  

 تعيـق  التي الصعوبات عن الكشف إلى) 2001 (عطااهللاو الدجاني دراسة هدفتفي حين   

 أسـلوب  على الدراسة واعتمدت ،الفلسطينية رسالمدا في تربوية كأداة االنترنت استخدام

 في يعملون ومعلمة معلماً )19( من تكونت والمعلمات المعلمين من مجموعة مع المقابلة

 إلى تهدف التي المفتوحة األسئلة ذات المقابالت على الدراسة واعتمدت اهللا، رام مدارس

 استخدام في تواجههم التي والمشاكل تجاربهم عن والحديث،  االستجابة على المعلمين حث

 والعقبات المشاكل على والتركيز ،صوتياً تسجيالً المسجلة المقابالت تحليل وتم االنترنت،

 عدم وهي، المعلمين تواجه التي الصعوبات إلى الدراسة وتوصلت ن،يالمعلم تواجه التي

ـ  تكلفـة  ارتفاع مع الفني الدعم وقلة،  للمعلمين الكافي التأهيل توافر  والقلـق ،  وترالكمبي

 مـن  والخوف االنترنت استخدام نحو السلبية واالتجاهات،  االنترنت استخدام من والخوف

 وعـدم  االنترنـت،  علـى  المعلومات وتشتت تربوية، غير مواقع إلى المتعلمون وصول

  .نجليزيةاإل باللغة الكافية المعرفة
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 في وتعليمه سوبالحا تعلم معوقات معرفة إلى هدفت دراسة) 2001 (السرطاوي وطبق

  .والطلبة المعلمين نظر وجهة من فلسطين شمال بمحافظات الحكومية المدارس

 معلماًَ) 43 (حجمها بلغ التي الدراسة عينة على تصميمه من استبانة بتطبيق الباحث وقام

 وطالبـة،  طالبـاً ) 930(و للدراسة، الكلي المجتمع من تقريباً%) 50 (ويمثلون ومعلمة،

 بمحافظـات  الحكوميـة  المدارس في األصلي الدراسة مجتمع من%) 50( نسبة ويمثلون

 أداة اسـتخدام  وتم ،)م1999/2001 (الدراسي العام من الثاني الفصل في فلسطين شمال

  .المختصين المحكمين من عدد على بعرضها صدقها دالالت استخراج بعد الدراسة

 حـسب  والطلبـة  المعلمـون  هايواجه التي المعوقات أكثر أن الدراسة نتائج أظهرت وقد

  :اآلتي في تتمثل االستبانة مجاالت

  :األجهزة مجال. ا

 .الطابعات توفر قلة. 1

  ).والميكروفون ،الصوت وبطاقة سماعات، (مثل بالحاسوب ملحقة أجهزة وجود قلة. 2

  :المختبر بيئة مجال. ب

  .الحاسوب مختبر في الموجود التكييف سوء .1

 .الطلبة عدد مع الحاسوب مختبر غرفة مساحة تناسب عدم .2

 :المدرسة ظروف مجال  . ج

  .الحاسوب لتعليم الالزمة الطباعة أوراق توفر قلة. 1

  . المدرسة في نترنتاال خدمة توفر غياب. 2
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دراسة استقصائية بهدف التعرف إلى واقع الوسائل التعليمية مـن          ) 1994(وأجرت التل   

س المرحلة األساسية في محافظـة   حيث توفرها وصالحياتها، ودرجة استخدامها في مدار      

 في األردن، وأثر بعض المتغيرات مثل التخصص األكاديمي والخبـرة التدريـسية             ربدإ

والدورات التدريبية في ذلك االستخدام، كما هدفت الدراسة إلى تحديد أهم المعيقات التـي              

ورات تقلل من استخدام الوسائل التعليمية، وبيان أثر اختالف التخصص والخبـرة والـد            

وتكونت أداة الدراسة   . التدريبية في اختالف المعيقات من وجهة نظر المعلمين والمعلمات        

 معلمـاً ) 230( قامت الباحثة بتوزيعها على عينة عشوائية بلغ عدد أفرادهـا            ةمن استبان 

، وأن   متوافرة بدرجة غير كافية    ومعلمة، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن المواد واألجهزة       

زة وفرة هي الراديو والمسجل والتلفاز وباقي األجهزة التعليمية متوفرة بنـسبة        أكثر األجه 

ن درجة استخدام المعلمين والمعلمات للمواد واألجهزة متدنيـة، وأن          أ، و %)40(قل من   أ

 ذات داللة إحصائية بين درجة استخدام كل من المواد واألجهـزة التعليميـة              هناك فروقاً 

ن لم تظهر أية فروق تعزى لكل من الخبرة التدريـسية           تعزى للتخصص األكاديمي، ولك   

والدورات التدريبية، كما دلت نتائج الدراسة أن هناك معيقات تواجه المعلمين في استخدام             

الوسائل التعليمية كنقص المواد واألجهزة التعليمية، وكثرة األعباء اليومية التي يقوم بهـا             

الئمة ألهداف المناهج الدراسية وموادها، وعـدم       المعلم، وعدم توفر الوسائل التعليمية الم     

   .صالحية بعض األجهزة التعليمية، وعدم كفاية المواد التعليمية

، أوصت الباحثة بضرورة اهتمام الجهـات        عنها الدراسة  وفي ضوء النتائج التي أسفرت    

ولين ومتخذي القرارات بموضوع وسائل االتصال التعليمية، وبتوفيرهـا         ؤالمعنية والمس 

 وصيانتها، وتشجيع المعلمين على استخدامها، وعقد دورات تدريبيـة للمعلمـين أثنـاء            

  .الخدمة
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دراسة مسحية للتعرف إلى آراء مـديري       ) 1992( وأجرى كل من العوضي والغزاوي      

مدارس المراحل المتوسطة بالكويت في واقع التقنيات التربوية من حيـث مـدى تـوافر               

التسهيالت المادية والدورات التدريبية، وقد وزع الباحثـان        األجهزة والوسائل التعليمية و   

 ومديرة، وأشارت النتائج إلى توافر األجهزة التعليمية بنـسب          مديراً) 122(استبانة على   

مقبولة، ولكن ما يحول دون استخدامها عدم وجود المواد التعليمية التي تستخدم في هـذه               

شرفين للتقنيات يتصفون بالكفـاءة، ومـن       األجهزة إال بنسب قليلة، وكذلك عدم وجود م       

عدم توافر قاعات للعرض، وعدم توافر أماكن لحفظ الوسائل التعليمية فـي            أيضاً  نتائجها  

معظم المدارس، وقلة المدارس التي تتوافر فيها أماكن إلنتاج الوسائل التعليمية، وصفوف            

 اعتماد معظم المـدارس      التعليمية، كما أظهرت الدراسة    لدراسية مجهزة الستخدام الوسائ   

 .على الوزارة لتزويدها بوسائل تعليمية

 

 إدخـال  في اتبعت التي اإلجراءات استعراض إلى هدفت دراسة) 1991 (سالمة وأجرى

 المختبـرات  وإنـشاء  ،المعلمين تدريب مثل من األردنية الخاصة المدارس إلى الحاسوب

  :اآلتية األسئلة عن اإلجابة الدراسة فحاولت ،الخ ...الكتب وتأليف األجهزة وشراء

  األردنية؟ الخاصة المدارس في الحاسوب أجهزة توافر مدى ما .1

  األردنية؟ الخاصة المدارس في المستخدمة التعليمية البرمجيات توافر مدى ما .2

 تعليميـة  برمجيـات  أو حاسوبية لغات أو برامج هي هل (البرمجيات هذه طبيعة ما .3

  ؟محلياً إعداداً معدة مأ جاهزة؟ اتبرمجي هي وهل ؟)حاسوبية

 المدرسـي،  البرنامج في ثابتة حصص لها وهل البرمجيات؟ هذه استخدام مجاالت ما .4

  ؟ةثرائيإ برامج مجرد هي أم
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 المـدارس استخدام الحاسوب فـي      فيالمعرفية   الحاسوب معلمات و معلمية  خلفي ما. 5

   األردنية؟ الخاصة

 فـي  الحاسـوب  اسـتخدام  في المعلماتو المعلمين اجهتو التي والعقبات المشكالت ما.6

  األردنية؟ الخاصة المدرسة

 لـشؤون  والتعليم التربية لمديرية التابعة الخاصة المدارس من الدراسة عينة تكونت وقد

 عـدد  وبلغ،  التعليم في الحاسوب تستخدم التي الكبرى عمان محافظة في الخاص التعليم

 معلمـي  وعدد. وطالبة طالباً) 20387 (طلبتها عدد وبلغ مدرسة،) 129 (المدارس هذه

 واقـع "ة  اسـتبان  الدراسة هذه واستخدمت ومعلمة، معلماً) 141 (فيها الحاسوب معلماتو

  .وثباتها صدقها دالالت واستخراج تطويرها تم أن بعد" التدريس في الحاسوب استخدامات

 الستجابات المئوية والنسب ةالحسابي المتوسطات استخراج تم الدراسة أسئلة عن ولإلجابة

  .الدراسة عينة أفراد

  :يلي ما الدراسة نتائج أبرز من وكان

  .اًجهاز) 6.0 (بلغ الواحدة المدرسة في الحاسوب أجهزة عدد متوسط .1

  .واحداً مختبراً) 1.0 (بلغ الواحدة المدرسة في الحاسوب مختبرات عدد متوسط .2

 نـسبة  بلغـت  إذ ،MSX جهـاز  هو اصةالخ المدارس في انتشاراً الحاسوب أنواع أكثر

  .)%93.0(الجهاز هذا تقتني التي المدارس

  

 في السعودية المعارف وزارة تجربة إلى التعرف هدفت بدراسة) 1987 (المنصور وقام

 مواصـفات  مـن  األدنـى  الحد أن الدارسة نتائج وكشفت التعليم، في الحواسيب استخدام

  : يأتي ما تتضمن أن يجب السعودية المدارس في الحاسوب مختبر
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  .متر)  X 68 (حوالي عادية صف غرفة .1

 .الواحد المختبر في للمعلم جهاز إلى إضافة للطلبة حاسوباً جهازاً) 16 (تركيب .2

 أن ويستحسن ،مناسبة طاولة جهاز لكل يكون بحيث مناسب بأثاث المختبر تزويد .3

 األقـراص  ينلتخز أماكن لها يكون وأن بملحقاته، الجهاز الحتواء مصممة تكون

 ويكون سم،) 75 (عن وعرضها واحد متر عن طولها يزيد ال وأن شابهها، وما

 .االرتفاع لتغيير وقابل للظهر بمسند كرسي معها

 .للغبار مانع بغطاء وملحقاته جهاز كل تزويد .4

 الفنيـة  األصـول  وفـق  اإللكترونية والتوصيالت الكهربائية التمديدات تكون أن .5

 . العامةالسالمة وأصول

 وأن طفـايتين،  عـن  تقل ال حاسوب مختبر لكل الحريق طفايات من عدد توفير .6

 ,Halon (الغازي النوع من الطفاية تكون  أرطال تسعة عن تقل ال بسعة) 1211

 .غرامات كيلو أربعة حوالي أو) باوند( نجليزيةإ

 داخـل  المستخدمة األجهزة جميع لتشغيل تكفي قدرة ذو للتيار منظم جهاز توفير .7

 فـي  الحاسوب تعليم يواجه معوقاً يعتبر المواصفات هذه في نقص وأي. تبرالمخ

 .السعودية المدارس
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  :األجنبية الدراسات 2.2.2

 يتعلـق بمنهـاج      :، المحـور األول   محـاور التاليـة   الاشتملت الدراسات األجنبية على     

 المعوقات إلى تحديد التكنولوجيا المقررة، باإلضافة قرراتمن حيث تقويم م تكنولوجياال

يتعلق بالدراسات التي بحثت في  :تكنولوجيا، والمحور الثانيال قررم تطبيق في تؤثر التي

الدراسات التي بحثـت بـشكل      تناول   :أما المحور الثالث  ،  تكنولوجياالمناهج غير منهاج    

  .عام  في التقنيات الحديثة والوسائل وصعوبات إدخالها والمختبرات واالنترنت

   تكنولوجياال منهاج  التي بحثت فيدراساتال 1.2.2.2

دراسة حول تقـويم  ) and Warshauer Brown ,2006 ( براون ووارشورأجرى

مناهج التكنولوجيا المقررة على طالب المرحلة الدراسية من الصف األول وحتى الثـاني             

لوصـفي  عشر بوالية بوسطن بالواليات المتحدة األمريكية، واستخدمت الدراسة المنهج ا         

لمعرفة نتاجات مناهج التكنولوجيا وأثرها على الطلبة، وأشارت النتـائج إلـى أن هـذه               

يجـابي علـى    المناهج تركز على مفهوم اإلبداع، وتسهم في إبراز دور التكنولوجيـا اإل           

 بالمهن ذات العالقة بهـا،       ونحو الرغبة في التخصص مستقبالً     ،اتجاهات الطالب نحوها  

لطلبة لألدوات التكنولوجية المستخدمة في التـدريس كاالنترنـت         كما أسفرت عن تقدير ا    

  .والتعلم القائم على الحاسوب

  

 التي المعوقات تحديدبهدف   دراسة)Harlow, etal 2002(وآخرون هارلو كما أجرى

 االسـتفادة  حيث تم نيوزلندا، في الوطنية المدارس في تكنولوجياالمنهاج  تطبيق في تؤثر

 وتم استخدام االستبانة كأداة دراسة، حيث تكونـت مـن    التكنولوجيا،مناهج لتطوير منها

 واسـتراتيجيات  المهنـي،  والتطوير الطلبة، الدعم تعلم تقييم المنهاج، :هي محاور خمسة
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 معوقـات  أهم أن إلى النتائج وقد أشارت ،اًمعلم (801) على وزعت والمعلم، التدريس،

 وكبـر  المنهاج، تنظيم تكمن في االبتدائية ةالمرحل معلمي نظر وجهة من المنهاج تطبيق

ـ  تعلم الطلبة تقييم محور شكل حين في والنشاطات، ألمثلةل وافتقاره حجمه،  لـدى  اًعائق

 مـن  تطبيق المنهاج معوقات أهم من تعد الفيزيائية البيئة وأن اإلعدادية، المرحلة معلمي

  . الثانوية المرحلة معلمي نظر وجهة

  

 إلى) ,Hamilton & Middleton  2002 (املتون ومدليتون هفي حين هدفت دراسة

كونيزالند  مدرسة في التكنولوجية التربية مناهج تطبيق تعزز أو تعيق التي العوامل تحديد

الوثـائق   دراسـة  خـالل  مـن  التحليلـي  المنهج الباحثان اعتمد وقد الثانوية باستراليا، 

)(Queenslandبعض في التكنولوجية األنشطة قتطبي الحظا كما المقابالت،  وإجراء 

 األدوات توفير أن النتائج أظهرت وقد الجانب، لهذا المعلم مدى إعداد على للحكم الجامعات

 الطلبة وتشجيع اإلدارة، من والمادي الفني الدعم وتوفير المدرسة، في المناسبة والمراكز

 تـؤثر  التي العوامل أهم من الخدمة، أثناء لمعلمل الجيد والتدريب ،المنهاج أنشطة لتطبيق

   .التكنولوجية التربية مناهج تطبيق معوقات على للتعرف التكنولوجيا منهاج تطبيق في

  

  تكنولوجيا الالتي بحثت في مناهج غير منهاج  دراساتال 2.2.2.2

إلى تحديد أهـم  ) Bataineh & Barakat,1998( وبركات نيههدفت دراسة كل من البط

نجليزية في استعمال الوسائل التعليمية في المـدارس        إللمي اللغة ا  المعيقات التي تواجه مع   

الحكومية الخاصة من وجهة نظر المعلمين أنفسهم، وتأثير عوامل الجنس والتدريب على            

استخدام الوسائل التعليمية، والمؤهل العلمي، ونوع المدرسة على مـدى تـأثر هـؤالء              

 ومعلمـة ممـن     معلمـاً ) 148(اسة من   المعلمين بتلك المعيقات، حيث تكونت عينة الدر      
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نجليزية للصفوف من الخامس وحتى الصف الثاني الثانوي في المدارس          يدرسون اللغة اإل  

 مكونـة مـن    ةإربد األولى، واستخدمت في الدراسة استبان     الحكومية والخاصة في منطقة     

  .فقرة) 31(

جود تسهيالت ماديـة    و: وقد أظهرت نتائج الدراسة أن أهم المعيقات في استخدام الوسائل         

الستخدام الوسائل التعليمية، وكثرة عدد المتعلمين في الصفوف المتوالية، وعـدم وجـود             

في الوسائل التعليمية في المدارس، وانعدام التنـسيق بـين المـدارس            ) فنيين(مختصين  

ومراكز مصادر التعلم، وغياب التعاون بين اإلدارات المدرسية والمعلمين فـي تحديـد             

   .ت المدرسة من وسائل تعليميةاحتياجا

، )لصالح اإلناث (وكما أظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية لعوامل الجنس           

، )لصالح المدارس الخاصـة   ( ونوع المدرسة    ،)لصالح المؤهل األعلى  (والمؤهل العلمي   

في حين لم تظهر أية فروق ذات داللة إحصائية في إدراك المعلمين لمعيقـات اسـتخدام                

 استخدام الوسائل التعليمية، إذ تساوى من مع        علىعزى لعامل التدريب    تالوسائل التعليمية   

  .من لم يتدرب في رؤيته لهذه المعيقات

  

 تعلـيم  في الحاسوب استخدام على التعرفإلى   هدفت دراسة) Ito,1996 (إيتو طبق كما

 أجريـت  وقـد . والفـشل  النجاح من كدروس المتحدة الوالياتواليابان   في الرياضيات

 نجـاح  مـدى  في بينهما المقارنة أجل من المتحدة والواليات اليابان من كل في الدراسة

 كانـت ) 1990 (عـام  في أنه إلى الباحث وأشار. الرياضيات تعلم في الحاسوب استخدام

 االبتدائيـة،  المـدارس  في%) 14: (كاآلتي اليابانية المدارس إلى الحاسوب إدخال نسبة

%) 35 (اسـتخدام  وتم الثانوية، المدارس في%) 99(و المتوسطة، ارسالمد في%) 75(
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 أدخلـت  قـد  المتحـدة  الواليات وكانت. والعلوم الرياضيات تعليم ألغراض البرامج من

  . عاماً بعشرين اليابان قبل مدارسها إلى الحاسوب

 

 وصـعوبات   ل التي بحثت بشكل عام في التقنيات الحديثة والوسـائ         دراساتال 3.2.2.2

  :االنترنتإدخالها والمختبرات و

 & Sherman (كورشامو شيرمان دراسة فيو Kursham,   دور على التأكيد تم) 2005

 اسـتخدام  أن االدعاء يمكن ال انه إلى أشارا  إنهما إال دراستهما، في االيجابي الحاسوب

 نولوجيـا التك أن غيـر  التعليمية، والبيئة المتطلبات توفير على يعمل التعليم في الحاسوب

 اسـتخدام   الطلبـة  تعليم ويمكن الصفي، التدريس تدعم تعليمية بأدوات تزود أن يمكنها

 اسـتخدام  إلـى  باإلضـافة  جيـدين،  متعلمـين  ليصبحوا لياتهمؤومس لتقابل التكنولوجيا

  ؟يتعلمون وكيف ماذا الطلبة تعليم أي المحتوى، لتعليم فعالة كأدوات التكنولوجيا

  

 التكنولوجيا استخدام مدى عن للكشف) Baue & Kenton,2005( دراسة هدفت حين في

 دروسـهم  في الحاسوب يستخدمون ممن ومعلمة معلماً )30( قبل من ةتعلمي تعليمية كأداة

 إداراتهـم  تقـارير  حـسب  التعلـيم  في للتكنولوجيا الممارسين أكثر من اعتبروا وممن

 الكمية الطرق الدراسة هذه في استخدم حيث تصادفهم، التي المعوقات وتحديد ،المدرسية

 الظـاهرة  معنى وتفسير لفهم كأداة استخدم الكيفي األسلوب أن حيث البحث، في والكيفية

 فـي  المعلمين، مع المعمقة والمقابالت الصفية المشاهدات خالل من حقيقية  أوضاع في

 الفئـة  مـن  ممكـن  عدد كبرأ رأي على للحصول البحث في الكمية الطريقة وظفت حين

 لتكنولوجيـا  حقيقـي ال دراجاإل أن ووجـد  وتحليلهـا،  االستمارات خالل من لمستهدفةا

  ةمهـر  كانوا الدراسة هذه في المعلمين تغييرمع أن    أيالمتعلمين   مع يحدث لم الحاسوب
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 االعتبـار  بعين األخذ مع الدروس، وقت من) %50( من قلأ بنسبة وجد فقد ومتحمسين،

 مـن  مجموعة إلى المعلمون أشار وقد. للتكنولوجيا استخداما األكثر هم معلماً الثالثين أن

 في تتمثل وهي مستمر، بشكل صفوفهم في للحاسوب استخدامهم دون تحول التي القضايا

 وبطيئـة  قديمـة  مدارسهم في المتوافرة الحواسيب من العديد أن وااعتبر حيث المعدات،

 عدم مع المناسبة الشبكة إلى فتقاراال إلى إضافة جديدة، تعليمية برمجيات تحملها ومتعذر

 احـد  فـي  عطـل  أي حـصل  إذا نهإ المجال هذا في المعلمون وأشار الطابعات، توافر

 حـد أ إلـى  أيلج ما عادة نهأو متوفر، غير صيانةال بعامل السريع االتصال نإف ،األجهزة

  . معرفة لديه ممن المدرسة طاقم

 بالوقت االهتمام في بالغوا أنهم إال سوب،الحا الستخدام متحمسين المعلمين أن مع: الوقت

 باسـتخدام   التعلـيم  أن اعتبارهم عن عدا الحاسوب، باستخدام للدروس للتحضير الالزم

   .كبرأ وقتاً يتطلب الحاسوب

 يـأتون  الطلبة أن المعلمين من العديد أشار حيث: الحاسوب على الطلبة مهارات مستوى

 اجمعوا أنهم رغم بالنسبة لالنترنت  أما .المتفاوتة المهارات من تشكيلة ولديهم الصف إلى

 إال والثمينة، المفيدة معلوماتال مصدر نهأو ،التربية في مهم كشيء وتمييزه تمجيده على

 لعمـل  محددة مواقع اختيار على قتصرتو ةمحدود تدريس كأداة لالنترنت استخدامهم أن

   .الطالب

  

 تجهيـز  كـان   مـا إذ بفحـص   خاللها من قام التي )Cuban etal, 2001(أما دراسة 

 في الحاسوب استخدام من يعزز المعدات وتوزيع والبرمجيات الحاسوب بأجهزة المدارس

 وادي في بالتكنولوجيا مجهزتين مدرستين أكثر في والتعليم التعلم أساليب ويطور،  التعليم

 اعتمـدت  يـة، كيف بدراسـة  القيام خالل من المتحدة الواليات في كاليفورنيا في سيليكون
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 ومراجعة الصفية، المشاهدات إلى باإلضافة ومديرين، وطلبة معلمين مع معمقة مقابالت

 مـن  ووجـد  المدرستين، في والمعلمين الطلبة لكل استمارات وتوزيع المدرسية، وثائقال

 والفاعل الكبير واالستخدام االنتشار إلى يقود ما نادراً التجهيزات توفر أن الدراسة  خالل

 هـاتين  فـي  المعلمـين  ثلثـي  من أكثر أن حيث والطلبة، المعلمين قبل من نولوجياللتك

 في للتكنولوجيا مستخدمين غير اعتبروا األكاديمية المواضيع يدرسون والذين المدرستين

 أو الحاسـوب  مختبـرات  أو المدرسـة  فـي  التعليمية الوسائط مركز في سواء التعليم،

 مـن  المعلمـين  لـدى  مخاوف أو مقاومة أية ودوج عدم من الرغم على فيها، الصفوف

 معالجة على يقتصر استخدامهم أن حيث للطلبة بالنسبة شيءال وذات الحاسوب، استخدام

 أن دراسـة  من وتبين وأبحاثهم، مشاريعهم وإتمام العالمية، الشبكة في والبحث النصوص

 سـببين  في تركزي التعليم في للحاسوب المتكرر وغير المحدود لالستخدام األسباب أكثر

 التعليمية البرمجيات وإيجاد للبحث الكافي الوقت المعلمين لدى ليس  :األول السبب ،هما

 والبرمجيـات  الحاسـوب  اسـتخدام  على تدريبال هو :الثاني والسبب وتقييمها، المناسبة

 على الفرص من العديد وجود من الرغم على المتاحة، األوقات في تقدم ما نادرا التعليمية

 التـدريب  هذا أن إال الحاسوب، مهارات لتعلم اإللكترونية الشبكة وعبر المقاطعة مستوى

  . المعلمين حتياجاتإب الصلة وثيق ليس

  

العوامل التي تـؤثر علـى اسـتخدام        ) ,2000Mumtaz(از  في حين تناولت دراسة ممت    

وجـد أن   المعلمين للوسائل التكنولوجية من حاسوب وغيرها في المدارس البريطانيـة، و          

 من المعلمين يعزفون عن استخدام هذه الوسائل لعدة أسباب منها نقص اإلمكانيـات              كثيراً

المادية في بعض المدارس، والذي  يؤدي بدوره إلى نقص التجهيزات التكنولوجية مـن              

 أمام المعلمين، ويحد من      حقيقياً أجهزة حاسوب وأقراص برمجيات وغيرها، يشكل عائقاً      

هذه األجهزة بالشكل المطلوب، أيضا شعور بعض المدارس بعدم حاجتها          إمكانية استخدام   
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للتطوير واستخدام هذه الوسائل واقتناعها بالطرق التقليدية في التعليم أدى إلـى مقاومـة              

التغيرات الحديثة، وبالتالي عدم التعاون مع المعلمين من أجل توظيف هذه الوسائل فـي              

   .العملية التعليمية بشكل عام

  

 فـي  نترنتاال شبكة ودور أهمية) Bare & Meek, 1998 (وميك بير من كل بحث كما

 المتصلة األمريكية المدارس نسبة أن الدراسة نتائج وبينت. األمريكية الحكومية المدارس

 المعلمـين  تواجه التي المعوقات أهم أن النتائج بينت كما%). 78 (تشكل نترنتالا بشبكة

 :اآلتي في تتمثل نترنتاال استخدام في

  .للمدارس الفني الدعم قلة .1

 .مكثفة بصورة نترنتاال خدمات من لالستفادة المخصص الوقت قلة .2

 نترنتاال استخدامات حول للمعلمين متخصصة دورات بتنظيم المتعلق الدعم قلة .3

 .التعليم في

 .الطلبة تعلم يدعم بما نترنتلال الفعال االستخدام قلة .4

 يمكن التي والضارة المناسبة غير المواد من طلبةلل الضرورية الحماية توفير قلة .5

 .نترنتاال عبر إليها الوصول
 
 

 اسـتخدام  عـدم  أسباب إلى التعرف هدفت دراسة) Loveless,1996 (لوفليس وأجرى

 المـدارس  امـتالك  مـن  الرغم على بأنه الدراسة وتشير. المدارس من أكثر الحواسيب

 وجدي أنه إال واحد جهاز طالب تسعة لكل أن أي حاسوب جهاز مليون) 5.8(ل األمريكية

 أهـم  أن عـن  الدراسة نتائج وكشفت. وتعليمه الحاسوب تعلم أمام الصعوبات من العديد

  :اآلتي في تتمثل الصعوبات

  .وتعليمه الحاسوب تعلم نحو السلبية والطلبة المعلمين اتجاهات .1
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 .وتعليمه الحاسوب بتعلم تتعلق المدرسي النظام في تنظيمية مشكالت وجود .2

 .الحاسوب أجهزة في نقص وجود .3

 :باآلتي الدراسة وأوصت

 فيها التكنولوجي التعليم تطوير أجل من عديدة تسهيالت المدارس إعطاء ضرورة .1

  .الحاسوب خالل من

 .المعلمين على العمل ضغط لتخفيف المدرسية اإلدارة في الحاسوب استخدام .2

 لمجـرد  ولـيس  للطلبـة  لعلميا التحصيل زيادة في للمساعدة الحاسوب استخدام .3

 .حديثة تكنولوجية كفكرة وجوده
 
 

 واسـتخدام  توافر مدى معرفة إلى هدفت) Okwudishu,1993 (أوكوديشو دراسة وفي

 قلـة  الدراسة أظهرت فقد نيجيريا، في الثانوية أوندو والية مدارس في التعليمية الوسائل

 أجهزة أن النتائج وبينت ،جداً متدنياً كان االستخدام مستوى نأو التعليمية، الوسائل توافر

 الطابعـة  أمـا  المـدارس،  معظم في متوافرة هي السريع السحب وآلة والتسجيل الراديو

ـ  وأجهزة ملم )16( األفالم عرض وجهاز الشرائح عرض وجهاز  فـي  متـوافرة  زاالتلف

ـ  فـي  التعليمية األجهزة بعض توافر عدم إلى النتائج أشارت كما المدارس، بعض  عجمي

 كمـا  الـرأس،  فوق العرض وأجهزة الفيديو، وكاميرات الحاسوب، أجهزة مثل المدارس

  .التعليمية الوسائل ودورات مساقات في المعلمين أعداد مستوى تدني إلى النتائج أشارت

   

 المـدارس  مناهج في الحاسوب استخدام إلى هدفت دراسة) White,1993 (وايت وطبق

 إلى الدراسة وأشارت التدريس، استراتيجيات من متنوعةو جديدة كإستراتيجية المتوسطة

 الحاسـوب  مجـال  في تعلموه ما بين المقارنة على يعملون المتوسطة المدارس طلبة أن

 يـشجعون  ال ،الحاسـوب  عن خبرة يملكون ال الذين المعلمين وأن األخرى، المواد وبين
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 أو األجهـزة  علـى  لالحصو صعوبة عن الدراسة نتائج وكشفت المدارس، في استخدامه

  :يأتي بما الدراسة وأوصت كافية، مالية اعتمادات وجود لعدم البرامج

  .مالئم بشكل الحاسوب مختبرات تجهيز .1

 .المعلمين تدريب .2

 .جديدة أجهزة لتوفير خارجية بمنح التوصية .3

 .باستمرار للمتابعة الحاسوب مجال في والخبراء المتخصصين من فريق تشكيل .4

  .المتوسطة المدارس في الحاسوب جمنها تعديل .5    

  

 إلى نيجيريا في أكوارا مقاطعة في أعدها دراسة في) Oluyori,1992 (أوليري وحاول 

 مـن  مكونة عشوائية عينة الباحث اختار وقد العامة، المدارس في التعليمية الوسائل تقييم

 وزعو شخـصية،  مقـابالت  أفرادها مع أجرى حيث ،)أكوارا( مقاطعة في مدارس )9(

 فـي  الموجـودة  التعليميـة  الوسـائل  كفاية عدم الدراسة نتائج أكدت وقد ،ةاستبان مهعلي

  . التعليمية بالوسائل اإلداريين اهتمام عدم إلى ذلك إلى باإلضافة المدارس،

  

 فقد ندونيسيا،أ في التعليمية التقنيات واقع حول) Mahady,1992  (هاديام دراسة وفي

 التعليميـة،  للتقنيـات  الثانويـة  المرحلـة  معلمي استخدام دىم تحديد إلى الدراسة سعت

 التعليميـة  الوسـائل  نأو المـدارس،  فـي  التعليمية الوسائل توافر عدم النتائج وأظهرت

 والـصور  والرسـوم  والخـرائط  الطباشيرية كالسبورة وتقليدي بسيط معظمها المتوافرة

 ،والكتـب  المحاكاة لعابأو فوالصح اإليضاحية والرسوم المختبر وأدوات الفوتوغرافية

 واألدوات الوسـائل  تـوفر  بعـدم  يتـأثر  التعليمية التقنيات استخدام أن إلى أشارت كما

 المقدمة الحوافز وقلة التعليمية، المواد إلى إضافة المدرسية، التسهيالت ونقص التعليمية،
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 أظهـرت  فقـد  ،يةالتعليم التقنيات استخدام نحو المعلمين باتجاهات يتعلق وفيما لمعلمين،ل

 المدرسـية  الكتـب  في الواردة والصور كالرسوم الوسائل نحو مفضلة اتجاهات الدراسة

 والـشرائح  والجرائد والمجالت الحاسوب وبرامج الفيديو وأشرطة الطباشيرية، والسبورة

  .المختبر وأدوات

 

إلى أهم المشكالت والعوائـق التـي   ) Gunningham, 1991(في حين أشارت دراسة 

جه المعلم في المدرسة، حيث دلت النتائج أن أهم العوائق التي تواجـه المعلـم أثنـاء                 توا

ـ استخدام الوسائل التعليمية هي األدوات واألجهزة غيـر          صالحة، وأعـداد المتعلمـين     ال

 األمر الذي يعوق استخدام الوسائل التعليمية وال سيما إذا كان من النـوع الـذي                ،كبيرةال

  .ع المتعلمين في الصفيجب تداوله من قبل جمي

  

 يواجههـا  التي المشاكل إلى التعرف إلى   )Clark,1991 (كالرك دراسة هدفتفي حين   

 الدراسـة  سـؤال  عن اإلجابة الدراسة وحاولت التعليمية، الوسائل اتجاه الجدد المعلمون

 وبـين  ؟ التعليميـة  الوسـائل  اتجاه الجدد المعلمون يواجهها التي المشاكل هي ما: التالي

 الذي األمر كفايتها عدم أو التعليمية، الوسائل توفر عدم: هي المشاكل هذه أهم أن لباحثا

   .التربوية العملية أثناء للوسيلة االستخدام في عاقةلإل سبباً يجعلها

  

 تحديـد  إلـى  هدفت  التي دراسةال) Sales,1985 (سيلز به قام التي الدراسات أهم منو

 كبيـرة  الغرفـة  تكون أن: مثل المدرسي الحاسوب برمخت في توفرها الالزم المواصفات

 الـشمس  أشـعة  عـن  بعيـداً  المدرسة في متوسطاً موقعها يكون وأن الشكل، ومستطيلة

ـ اع بإضـاءة  تزود وأن اللمعان، منخفض بدهان جدرانها تطلى وأن المباشرة،  غيـر  ةلي
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 لدرجـة  وبـضابط  بيـضاء،  بسبورة تزويدها مع قفلها، يمكن وخزائن ورفوف مباشرة،

 ومريحة مناسبة الحاسوب طاولة أبعاد تكون وأن الكهربائي، التيار ألخذ ونقاط الحرارة،

 سم،) 140 (وطول سم،) 89 - 82 (بين ما ارتفاع وذات الطالب، جانب من الستخدامها

 توضـع  التي الطاولة سطح مستوى تحت المفاتيح قاعدة توضع وأن سم،) 60 (وعرض

 حـوالي  الحاسـوب  وشاشة الطالب عيني بين المسافة كونت وأن الحاسوب، شاشة عليها

 من كالً تواجه التي الصعوبات من يعتبر المواصفات هذه مثل توافر عدم نإو سم،) 46(

  .الحاسوب مع التعامل في والطلبة المعلمين
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  : التعقيب على الدراسات3.2.2

تبـين أن هنـاك      الحاسوب،من خالل استعراض الدراسات المتعلقة بمدى توافر أجهزة         

 ودراسـة الريمـاوي     ،)2008( في عدد أجهزة الحاسوب في دراسـة الخطيـب           نقصاً

 ودراســة ممتــاز ،)2002(ودراســة مــسلم  ،)2005(، ودراســة الطيبــي )2007(

)Mumtaz,2000(،   لوفليس ودراسة) Loveless,1996(      ودراسـة جمبـي ،)1995( ،

 من مجموعة إلى تحديثها، أيضا تم اإلشارة      باإلضافة إلى عدم     ،)1991(ودراسة سالمة   

 وهـي  مستمر، بشكل صفوفهم في للحاسوب  نالمعلمو استخدام دون تحول التي القضايا

 قديمـة  مدارسهم في المتوافرة الحواسيب من العديد أن وااعتبر حيث المعدات، في تتمثل

 المناسـبة  الشبكة إلى االفتقار إلى إضافة جديدة، تعليمية برمجيات تحملها ومتعذر وبطيئة

ــع ــدم م ــوافر ع ــات ت ــاوي  الطابع ــة الريم ــا دراس ــة، )2007(منه  ودراس

)Bauer,Kenton,2005(    ودراسة السرطاوي ،)باإلضافة إلى هـذا أشـارت      )2001 ، 

  ). سماعات، بطاقة الصوت، ميكروفون( إلى قلة وجود أجهزة ملحقة بالحاسوب دراسته

منهـا   المدرسي الحاسوب مختبر في وفرهات الالزمدراسات حددت المواصفات     وهناك  

أيضا أشارت بعض الدراسات     ،)sales,1985 (سيلز ، ودراسة )1987(دراسة المنصور   

   ، ودراسـة الطيبـي     )2007(إلى سوء المختبرات أو عدم تحديثها منها دراسة الريماوي          

   ).2000(، ودراسة خطاطبة )2001( ودراسة السرطاوي ،)2005(

ض الدراسات السابقة والمتعلقة بمدى توافر واستخدام الوسائل التعليمية         من خالل استعرا  و

  : ما يلية الباحثتومعيقات استخدامها، استخلص

  أشارت معظم الدراسات التي طبقت على المراحل التعليمية المختلفة إلى نقص المـواد             

واألنشطة العلميـة  وأجهزة التقنيات التعليمية الالزم توافرها في المدرسة ولتنفيذ التجارب          

، )2003(تكنولوجيا أو المواد األخرى، كما ورد فـي دراسـة عقـل             ال قررسواء في م  
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، )2000(، ودراسة  بني إسـماعيل       )2002(، ودراسة عودة    )2003(ودراسة سميران   

 ودراسة التل   ،)1995( ودراسة جمبي    ،)1998(، ودراسة بشايرة    )2000(ودراسة عقل   

ــة ،)1994( ــشو ودراسـ ــة و،)Okwudishu,1993( أوكوديـ ــادي دراسـ  ماهـ

)Mahady,1992(،   كالرك ودراسة) Clark,1991(،      حيث أشار فيها أيضاً لعدم كفاية  

دراسـة  ، و )Oluyori,1992 (أوليـري دراسـة   كذلك   ،المواد وأجهزة التقنيات التعليمية   

)Gunningham,1991 ( إلى أن األدوات واألجهزة غير صالحة فيهاأشارالتي.  

ظم الدراسات أخذت عينتها من المدارس الحكومية منها دراسة النجار، واسليم           في حين مع  

، ودراسـة عـودة     )2007(، ودراسـة الريمـاوي      )2007( ودراسة قصيعة    ،)2007(

، ودراسـة الـسرطاوي     )2002(، ودراسة عـودة     )2004(، ودراسة المومني    )2006(

ة البطانية وبركات   ودراس ،)1995( ودراسة جمبي    ،)1999(، ودراسة عدوان    )2001(

)Bataineh and Barakat,1998 (التي طبقت في المدارس الحكومية والخاصة .  

أشارت بعض الدراسات إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مدى توافر المواد              

 ،)2003(واألجهزة التعليمية واستخدامها تعزى إلى متغيرات الجنس مثل دراسة سميران           

 ودراسـة   ،)2002( ودراسة خطاطبة    ،)2007(ة كل من قصيعة     في حين أشارت دراس   

 Bataineh( ودراسة البطانية وبركـات  ،)2000(عقل  and  Barakat,1998  (  إلـى

   .وجود مثل هذه العالقة

أوصت معظم هذه الدراسات بضرورة إجراء دورات تدريبية للمعلمين، وضرورة توفير           

، ودراسـة المـومني     )2005(ة العنـزي    المواد واألدوات واألجهزة الناقصة مثل دراس     

   .)1994 (، ودراسة التل)1995(، ودراسة جمبي )2004(
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  الثالث الفصل

  جراءاتاإلو طريقةال

  : المقدمة1.3

 بمعلمـي  المتمثـل  الدراسة ولمجتمع الدراسة لمنهج وصفاً الفصل هذا في الباحثة تناولت

 حتـى  الخامس من الصفوف تشمل التي المدارس في لونميع الذين تكنولوجياال ومعلمات

 التـي  واإلجراءات،  وثباتها صدقهاو الدراسة ألداة وصفاً وكذلك ، األساسي التاسع صفال

 تحليـل  في استخدمتها التي اإلحصائية المعالجة وكذلك الدراسة، تنفيذ في الباحثة اتبعتها

  .البيانات

  

  :الدراسة منهج 2.3

نات المتعلقة  البيا  الذي يقوم على وصف الظاهرة وجمع      الوصفي المنهج الباحثة استخدمت

  .بها وتحليل هذه البيانات للوصول الى النتائج

  

  : الدراسة مجتمع 3.3

تـشمل   التـي  المدارسمعلمي ومعلمات التكنولوجيا في      جميع تكون مجتمع الدراسة من   

 والخاصـة  الحكوميـة  المدارس في األساسي التاسع صفال حتى الخامس من الصفوف

 حيـث   والخليل، لحم بيت محافظتي فيالالجئين   غوث وتشغيل    لوكالةالمدارس التابعة   و
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قائمة ) 189( منها   ، وكان العائد     عليهم جميعاً  قائمة الرصد ، ووزعت   )197(بلغ عددها   

   .)1.3(رقم  جدول فيهو موضح كمارصد 

    ةتوزيع مجتمع الدراسة حسب متغيرات الدراس): 1.3(جدول رقم 

 المديرية  المدرسة المشرفة على الجهة  العدد  موقع المدرسة  العدد  جنس المدرسة  العدد

19   0  ذكور  57  مدنية   حكومة

21   65  إناث  4  قرية   خاصة

27   2  مختلطة   وكالة  6  مخيم

 جنوب

  الخليل

67    67    67    المجموع  

9   31  ذكور  26  مدنية   حكومة

20   0  إناث  3  قرية   خاصة

2   0  مختلطة  2  مخيم   وكالة

 وسط

  الخليل

31    31    31    المجموع  

15   0  ذكور  28  مدنية   حكومة

19   33  إناث  2  قرية   خاصة

2   مختلطة 3   6  مخيم   وكالة

 شمال

  الخليل

36    36    36    المجموع  

12   ذكور 15   مدنية 35    حكومة

13   إناث 36   14  قرية   خاصة

30   مختلطة 4   6  مخيم   وكالة

  لحم بيت

55    55    55    لمجموعا  

189    189    189   لمجموعا  

  الكلي

  

  .تعبئة قائمة رصد واحدة لكل مدرسة من قبل معلمي التكنولوجياتم حيث 
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  :الدراسة أداة 4.3

 الماديـة عناصر البيئـة     تحليلمن أجل معالجة مشكلة الدراسة والتوصل إلى نتائجها تم          

 كما هو في الملحـق      ، باستثناء الصف العاشر   العليا األساسية للمرحلةتكنولوجيا  ال قررلم

فاهيم بعض المصطلحات الواردة في األداة كما وردت في كتـب           ، وتم توضيح م   )1(رقم  

 لتقيـيم  قائمة رصـد   إعدادتم   ثم من، و )2(التكنولوجيا كما هو موضح في الملحق رقم        

  :هما على التحليل، حيث تكونت من قسمين بناء تكنولوجياال لمقرر المتوافرة المادية البيئة

،  التي تتبع لها المدرسـة     المديرية(ث شملت   ويشمل معلومات ديمغرافية، حي   : األول القسم

  .) المدرسة جنسو  وموقع،المدرسةعلى  المشرفة والجهة

:  وهـي  ،تكنولوجيـا ال المادية لمقرر  البيئة واقع لقياس محاور   ةعد يشملو: الثاني القسم

أجهـزة  :  (، المحور الثاني  )خدمات، مكونات، وسائط تخزين   (الحاسوب  : المحور األول 

ـ    ،)أجهزة وأدوات غير كهربائية     : (، المحور الثالث  )ائيةوأدوات كهرب  :    عالمحـور الراب

، المحور ) أدوات الرسم والهندسة: (، المحور الخامس)، لوحات، صور بيانات، خرائط (

أدوات ومواد  : (، المحور الثامن  )أدوات يدوية : (ع، المحور الساب  )مواد الصقة : (السادس

  .)3(رقم   في الملحق موضحكما هو) أخرى

  

   Validity: األداة صدق 5.3

من حيث دقـة وصـحة ووضـوح المفـاهيم،          األداة   )قائمة الرصد (للتحقق من صدق    

عدد  على عرضها، وتسمية المحور، قامت الباحثة ب     مناسبتها للمحور الذي أدرجت تحته    و

ـ    تكنولوجيا  المن أساتذة الجامعات والمختصين في التربية وتدريس         ي الواردة أسـمائهم ف
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خر وإضـافة مفـاهيم     اآلتم حذف بعض المفاهيم وتعديل البعض        حيث .)4(الملحق رقم   

  .جديدة

  

   : Reliabilityاألداة ثبات 6.3

 تكنولوجيـا، ال قررلم التعليمية البيئة عناصر تحليل البداية في تم ،األداة ثبات من للتحقق

   .، واألخذ بهامادةال معلمي من مجموعة قبل من أخرى مرة التحليل إعادة  تمثم ومن

 Cronbach" (لفـا أكرونباخ " عاملباستخدام م  لألداةوتم حساب معامل الثبات Alpha( 

 حيث بلغت الدرجة الكلية لمعامل الثبات       بشكل كامل لكل محور من محاور األداة ولألداة       

  ): 2.3( في جدول رقم هو موضحكما ، و)0.94(

   األداة معامل ثبات ):2.3( جدول رقم 

 معامل الثبات ورالمح

 0.92 أدوات الرسم والهندسة

 0.96 بيانات، خرائط ، لوحات، صور

 0.91 )خدمات، مكونات، وسائط التخزين(الحاسوب 

 0.89 أجهزة وأدوات كهربائية

 0.96 أدوات ومواد أخرى

 0.93 مواد الصقة

 0.95 أجهزة وأدوات غير كهربائية

 0.94 الدرجة الكلية
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لكل  أن األداة تتمتع بدرجة عالية من الثبات )2.3( رقم دولحيث تبين من ج

  .وللدرجة الكلية لها) قائمة الرصد(محور من محاور األداة 

  

  :  تحليل المحتوى7.3

  األساسـي  تكنولوجيا للصفوف من الخامس حتى الصف التاسع      ال قررتم تحليل محتوى م   

مـن  حيث كان الهـدف     ،  )هزةأدوات، وسائل، أج   مواد، (ماديةمن حيث عناصر البيئة ال    

عليه تم تصميم    بناءتكنولوجيا، و ال مقرر الضرورية لتطبيق    ةالتحليل معرفة عناصر البيئ   

  .  في فلسطينمدارسالأداة لمعرفة مدى توافر هذه المواد في واقع 

  

  :الدراسة  تطبيقإجراءات 8.3

  : تمثلت إجراءات الدراسة في اآلتي

 تحليـل  وبعـد  ،ماديةال البيئة عناصر حيث من تكنولوجياال كتب تحليل البداية في تم. 1

 الـصف  حتـى  الخـامس  صفال من العليا األساسية للمرحلة تكنولوجياال قررم محتوى

قائمـة   إعـداد  تـم  ثم من ،ومشرفيه تكنولوجياال معلمي قبل من التحليل إعادة مت التاسع،

 المـدارس  في تكنولوجيالا قررم لتطبيق الالزمة ماديةال البيئة عناصر رصد بهدفرصد  

مـن  للتأكـد  المحكمـين  من مجموعة على عرضها تم إعدادها وبعد ، على التحليل  بناء 

  .بها واألخذ، المحكمين وتعديالت اقتراحات على االطالع تم تحكيمها وبعد صدقها،

 الحصول بعد وذلك الدراسة، بتطبيق تسمح التي والرسمية الفنية باإلجراءات القيام تم. 2

قسم الدراسات العليا موجه إلى وزارة التربيـة والتعلـيم العـالي             من رسمي كتاب على

  ).5( الباحثة في تطبيق الدراسة، كما في الملحق رقم مهمة لتسهيل الفلسطيني؛
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على إجراء  ) وزارة التربية والتعليم العالي   (الحصول على موافقة من الجهات المعنية       . 3

  . )10( ،)9 (،)8 (،)7 (،)6 (الدراسة، كما في المالحق اآلتية

حصول الباحثة على أعداد المدارس التي تشمل الصفوف من الخامس وحتى الـصف              .4

   .من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية  األساسيالتاسع

 تشمل الصفوف  التي مدارسال في تكنولوجياال قررم معلمي على قائمة الرصد  توزيع .5

 فـي  وكالـة  أو خاصة أو حكومية كانت سواء األساسي لتاسعا صفال حتى الخامس من

  .والخليل لحم بيتمحافظتي 

 بهـا  خاصـة  جـداول  في النتائج وعرض تحليلها، على والعمل قوائم الرصد   جمع .6

  .قترحاتالمو توصياتال ووضع ومناقشتها،

  

  :  تصميم الدراسة9.3

  : غيرات اآلتيةهذه الدراسة ضمن المنهج الوصفي، واشتملت على المت صممت

    :وشملت المستقلة متغيراتال:  أوالً

 مديرية ،الخليل جنوبمديرية   (مستويات أربعة ولها: المدرسة التي تتبع لها   المديرية. 1

   ).لحم  بيت مديرية،الخليل  شمالمديرية، الخليل وسط

  ).، وكالة، خاصةحكومة( مستويات ةثالث ولها: المدرسة على شرفةالم الجهة. 2

 .)مخيم ،قرية مدينة،( مستويات ثالثة وله: المعلم فيها يعمل التي المدرسة موقع .3

  .)مختلطة إناث، ،رذكو( مستويات ةثالث ولها: المعلم فيها يعمل التي المدرسة جنس. 4
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  :التابعة المتغيرات: ثانياً 

ـ  من العليا األساسية للمرحلة تكنولوجياال قررلم ماديةال البيئة مدى توافر عناصر      صفال

  .فلسطين في التاسع صفال حتى الخامس

  

  :اإلحصائية المعالجة 10.3

 قائمـة الرصـد    محـاور  الدراسة على    مجتمعتم إيجاد األعداد والنسب المئوية إلجابات       

 استخدمت األشكال البيانية حسب المتغيرات المستقلة في الدراسة، وذلـك           كما، و وفقراتها

  .من أجل الوصول إلى النتائج )SPSS(ضمن برنامج الرزم اإلحصائية 
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة 
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  :الفصل الرابع

  راسة نتائج الد

تكنولوجيا للمرحلة األساسـية    قرر ال  لم مادية هذه الدراسة إلى تقييم عناصر البيئة ال       تهدف

تعزى العليا من وجهة نظر معلميه، ومعرفة إن كانت هناك فروق في تقييم هذه العناصر               

 المدرسة، وموقع   على شرفة، والجهة الم   التي تتبع لها المدرسة    المديرية: للمتغيرات التالية 

  : هوالسؤال الرئيس  نحيث كا: وجنس المدرسة، وكانت النتائج على النحو اآلتي

   فلسطين؟ في تكنولوجياال قررلم ماديةال البيئة واقع ما  1.4      

  : فرعية اآلتيةولإلجابة عنه تم وضع األسئلة ال

 تكنولوجيـا ال قررم لتطبيق الضرورية لماديةا البيئة عناصر هي ما:  األول لالسؤا 1.1.4

   فلسطين؟ في

 للمرحلة األساسـية  اتكنولوجيال قرر لمماديةتم اإلجابة عنه من خالل تحليل عناصر البيئة ال        

ـ          العليا، حيث تبين   ط علـى مختبـر     من خالل التحليل أن مقرر التكنولوجيا ال يختصر فق

أن أدوات  وأجهزة حاسوب لتطبيقه إنما يحتاج إلى أجهزة وأدوات ومواد أخرى، أيضاً تبين             

 خـامس، (الرسم والهندسة ومختبر الحاسوب بما فيه ضروري لتطبيق كل من الـصفوف             

  .)ا ( رقم في الملحق موضح هواكم )سادس، سابع، ثامن، تاسع

   :الثاني سؤال الفرعيالاإلجابة عن النتائج المتعلقة ب 2.1.4

    فلسطين؟ في تكنولوجياال قررم لتطبيق الضرورية ماديةال البيئة عناصر مدى توافر  ما

لإلجابة على هذا السؤال تم استخراج النسب المئويـة للعناصـر المتـوفرة والـصالحة،               

كما في  ) %100(والمتوفرة وغير الصالحة، وتكون نسبة غير المتوفر هي باقي النسب من            
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بين ترتيب نسب المواد المتوفرة والصالحة،      ): 1.4(وكما في جدول رقم     ) 11(رقم  لملحق  ا

  .والمتوفرة وغير الصالحة للمحاور حسب درجة توافرها

 المتوفرة والصالحة، والمتوفرة وغير الـصالحة        المحاورترتيب نسب   ): 1.4( جدول رقم   

   حسب درجة توافرها

 المحور
 رالنسبة المئوية للعناص

 متوفرة والصالحةال

 للعناصر ةالنسبة المئوي

 المتوفرة وغير الصالحة

 2.68 84.66 أدوات الرسم والهندسة

 4.92 72.11 بيانات، خرائط ، لوحات، صور

 6.16 67.56 )  التخزينخدمات، مكونات، وسائط(الحاسوب 

 7.06 65.14 أجهزة وأدوات كهربائية

 1.34 64.13 ىأدوات ومواد أخر

 2.35 57.67 مواد الصقة

 5.23 53.20 أجهزة وأدوات غير كهربائية

 2.20 52.40 أدوات يدوية

 3.99 64.60 الدرجة الكلية 

  

الدرجة الكلية لجميع محاور األداة للعناصـر المتـوفرة          أن )1.4(الحظ من جدول رقم     ي

 أعلى نسبة للمواد    ، وأن )3.99(، وللعناصر المتوفرة وغير الصالحة      )64.60(والصالحة  

 )%84.66(، حيث توفرت بنسبة     المواد المتعلقة بالرسم والهندسة    هي   ةالمتوفرة والصالح 

، فيما كانت أقـل هـذه       )%72.11(، لوحات، صور بنسبة     خرائط،  تالها في ذلك بيانات   

  ير ، أما بالنسبة للمواد المتوفرة وغ)%52.4( هي األدوات اليدوية بنسبة المواد توفراً

، بينما أقل   )%7.06(بنسبة  ) أجهزة وأدوات كهربائية  (الصالحة فكانت أعلى نسبة لمحور    

   .%)1.34(نسبة كانت ألدوات ومواد أخرى بنسبة 
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 تكونت منها المحاور، حيث تبين من خالل استخراج النـسب           يأما بالنسبة  للعناصر الت    

 بنـسبة  أي ءس دون استثنا في جميع المدار  تأن هناك عناصر توفر   : والتكرارات ما يلي  

، وهناك أدوات ومـواد     )مسطرة مترية خشبية، ورق رسم، مغناطيس     (هي   و ،)100%(

، عـداد كهربـاء     )%98.41(بنـسبة  ساعة يد تالفة   وأجهزة توفرت بنسب مرتفعة، وهي    

، )%97.88(، خرائط طبيعية بنسبة     )%98.36(، كرتون مقوى بنسبة     )%98.41(بنسبة

، مجـسمات بنـسبة     )%97.35(، ملقط مختبـر بنـسبة       )%97.35(مثقاب يدوي بنسبة    

، هـاتف بنـسبة     )%94.71(، مسامير بنـسبة     )%95.77( شفافيات بنسبة    ،)96.83%(

 بنسبة  T، مسطرة   )%92.59(، دورق بنسبة    )%93.12(، متر معدني بنسبة     )93.65%(

ف  مجفف شعر تال   قل األجهزة توفراً  أ، بينما كانت    %)92.06(، صمغ بنسبة    )92.06%(

، ودراجـة هوائيـة بنـسبة       )%5.82(، وساعة منبه بنسبة     %)3.17(حيث توفر بنسبة    

   ).11(، كما هو موضح في الملحق رقم %)8.99(

  

  : السؤال الفرعي الثالثاإلجابة عن النتائج المتعلقة ب 3.1.4

بـاختالف  تكنولوجيا  ال قرر الضرورية لتطبيق م   مادية توافر عناصر البيئة ال     هل يختلف 

  رية؟المدي

لإلجابة على هذا السؤال تم استخراج النسب المئوية للعناصـر المتـوفرة والـصالحة،              

) %100(، وتكون نسبة غير المتوفر هي بـاقي النـسب مـن             صالحةوالمتوفرة وغير ال  

   .)1.12(  رقموكما في الملحق) 2.4(مجاالت الدراسة كما يظهر في جدول رقم ل

  

  



  81

والمتـوفرة وغيـر     عناصر المتـوفرة والـصالحة    النسب المئوية لل   ):2.4(جدول رقم   

  ة للمحاور حسب المديرية الصالح

  النسبة المئوية للمتوفر وغير صالح  النسبة المئوية للمتوفر والصالح  المديرية  المحور

 66.98 0.87جنوب الخليل

 67.35 2.35وسط الخليل

 67.25 1.98شمال الخليل

 66.98 1.25بيت لحم

وسائط  خدمات، مكونات، ( الحاسوب

  )التخزين

  1.61  67.14 الدرجة الكلية للمحور

 65.25 0.68جنوب الخليل

 64.25 1.25وسط الخليل

 65.25 3.58شمال الخليل

 65.38 1.36بيت لحم

  أجهزة وأدوات كهربائية

  1.71  65.03 الدرجة الكلية للمحور

 53.65 0.36جنوب الخليل

 54.98 2.25وسط الخليل

 55.36 14.36شمال الخليل

 52.36 2.25بيت لحم

  أجهزة وأدوات غير كهربائية

  4.80  54.08 الدرجة الكلية للمحور

 73.21 0.27جنوب الخليل

 74.36 1.03وسط الخليل

 70.58 5.78شمال الخليل

 72.41 1.04بيت لحم

  بيانات، خرائط ، لوحات، صور

  2.02  72.64 الدرجة الكلية للمحور

 82.63 4.25جنوب الخليل

 86.35 1.36وسط الخليل

 84.39 5.36شمال الخليل

 84.24 0.58بيت لحم

  أدوات الرسم والهندسة

  2.88  84.40 الدرجة الكلية للمحور

 58.25 1.45جنوب الخليل

 56.34 0.03وسط الخليل

 57.36 4.32شمال الخليل

 57.58 1.02بيت لحم

  مواد الصقة

  1.70  57.37 الدرجة الكلية للمحور

 52.14 1.25جنوب الخليل

 52.21 0.25وسط الخليل

 52.37 0.58شمال الخليل

 52.13 2.04بيت لحم

  أدوات يدوية

  1.03  52.21الدرجة الكلية للمحور

 63.69 0.36جنوب الخليل

 66.25 4.25وسط الخليل

 63.89 7.25ليلشمال الخ

 78.35 0.24بيت لحم

  3.02  68.04 الدرجة الكلية للمحور

  أدوات ومواد أخرى

ة لألداةالدرجة الكلي  65.11  2.34  
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 في تقييم عناصر البيئة     فروقاًأن هناك   ): 1.12( رقم   الملحقو) 2.4(تبين من جدول رقم     

، تبع لها المدرسة  التي ت تكنولوجيا للمرحلة األساسية العليا تعزى للمديرية       ال قرر لم ماديةال

، وأن النـسبة     المتعلقة بأدوات الرسـم والهندسـة      الحظ أن أعلى نسبة هي المواد     يحيث  

، أيضا استحوذت مديريـة     %)86.3(ة  األكبر استحوذت عليها مديرية وسط الخليل بنسب      

) ، وسائط التخـزين   خدمات، مكونات (أعلى نسبة في محور الحاسوب      على  وسط الخليل   

بنـسبة   خرائط ، لوحات، صـور     بيانات،: ع المحور الراب  يذلك ف  وك ،)%67.3(بنسبة  

أعلى نسبة  في محور أجهزة وأدوات        ، بينما استحوذت مديرية بيت لحم على      %)74.3(

أعلى نسبة ألدوات ومواد أخرى بنسبة       ، أيضا استحوذت على   )%65.3 (ةكهربائية بنسب 

أجهـزة  محـور   سبة فـي    ، بينما مديرية شمال الخليل استحوذت على أعلى ن        %)78.3(

، وكذلك استحوذت على أعلى نسبة ألدوات يدوية        )%55.3(وأدوات غير كهربائية بنسبة     

 نسبة للمواد الالصـقة     أعلى، بينما استحوذت مديرية جنوب الخليل على        )%52.3(بنسبة  

اليدويـة ولقـد     ، بينما كانت أقل نسبة من المواد المتوفرة هي األدوات         )%58.2(بنسبة  

   .)%52.13(ى مديرية بيت لحم بنسبة كانت لد

  

   :السؤال الفرعي الرابعاإلجابة عن النتائج المتعلقة ب 4.1.4

 بـاختالف تكنولوجيا  ال قرر الضرورية لتطبيق م   مادية توافر عناصر البيئة ال    هل يختلف 

   المدرسة؟على المشرفةالجهة 

تـوفرة والـصالحة    جابة على هذا السؤال تم استخراج النسب المئويـة للعناصـر الم           إلل

 )%100(وتكون نسبة غير المتوفر هي بـاقي النـسب مـن             ،صالحةوالمتوفرة وغير ال  

  ).2.12( والملحق رقم )3.4(لمجاالت الدراسة، كما يظهر في جدول رقم 
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النسب المئوية للعناصر المتـوفرة والـصالحة والمتـوفرة وغيـر     ): 3.4(جدول رقم    

  .المدرسة على المشرفة للمحاور حسب الجهة الصالحة

الجهة المشرفة على  المحور

 المدرسة

النسبة المئوية للمتوفر 

  والصالح

النسبة المئوية  للمتوفر 

  وغير صالح
 64.33 3.23 حكومة

 67.34 3.32  وكالة

 68.32 3.58  خاصة

خدمات، (الحاسوب 

  )وسائط التخزين مكونات،

  3.37  66.66  الدرجة الكلية للمحور
 64.63 2.36 حكومة

 65.22 8.25  وكالة

 68.25 2.58  خاصة
  هربائيةأجهزة وأدوات ك

  4.39  66.03  الدرجة الكلية للمحور
 53.36 7.51 حكومة

 52.45 6.23  وكالة

 54.98 11.36  خاصة

أجهزة وأدوات غير 

  كهربائية

  8.36  53.62  الدرجة الكلية للمحور
 71.36 1.83 حكومة

 73.47 1.63  وكالة

 74.35 2.76  خاصة

بيانات، خرائط، لوحات، 

  صور

  2.07  73.06  الدرجة الكلية للمحور
 82.53 3.24 حكومة

 83.35 2.42  وكالة

 86.36 0.36  خاصة
  أدوات الرسم والهندسة

  2.00  84.08  الدرجة الكلية للمحور
 56.98 0.05 حكومة

 56.38 0.23  وكالة

 57.98 0.21  خاصة
  مواد الصقة

  0.16  57.11  الكليةالدرجة 
 51.32 2.32حكومة

 53.11 0.45  وكالة

 52.14 0.48  خاصة
  أدوات يدوية

  1.08  52.19  الدرجة الكلية للمحور
 63.47 6.36 حكومة

 63.25 4.25  وكالة

 64.37 2.25  خاصة

  4.28  63.69  الدرجة الكلية للمحور

  أدوات ومواد أخرى

  3.21  64.55  الدرجة الكلية لألداة
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بشكل عام نسب المواد المتوفرة لدى      ) 2.12(والملحق رقم    )3.4(حظ من جدول رقم     يال

المدارس الخاصة أفضل من نسب المواد المتوفرة في المـدارس الحكوميـة والوكالـة،              

فالمدارس الخاصة استحوذت على أعلى نسبة في جميع المحاور ماعدا محـور األدوات             

األدوات اليدويـة    كانت فـي   توفراًوكالة، وأقل المواد    اليدوية استحوذت عليه مدارس ال    

 .المدارس الحكوميةلدى %) 51.3(بنسبة 

  

   :السؤال الفرعي الخامساإلجابة عن  النتائج المتعلقة ب5.1.4

 بـاختالف تكنولوجيا  ال قرر الضرورية لتطبيق م   مادية توافر عناصر البيئة ال    هل يختلف 

  موقع المدرسة؟

ال تم استخراج النسب المئويـة للعناصـر المتـوفرة والـصالحة            لإلجابة على هذا السؤ   

 )%100(والمتوفرة وغير الصالحة، وتكون نسبة غير المتوفر هي بـاقي النـسب مـن               

 .)3.12 ( رقمقوالملح) 4.4(في جدول رقم هو موضح لمجاالت الدراسة كما 
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توفرة وغير الصالحة   النسب المئوية للعناصر المتوفرة والصالحة والم     ):4.4(جدول رقم   

  للمحاور حسب موقع المدرسة

ــوفر   موقع المدرسة  المحور ــة للمت ــسبة المئوي الن

  والصالح

النسبة المئوية للمتوفر وغيـر     

  صالح

 65.33 0.43 مدنية

 64.85 0.12  قرية

 67.32 2.56  مخيم

خدمات، مكونات،  (الحاسوب  

  )وسائط التخزين

  1.03  65.83  الدرجة الكلية للمحور

 63.64 1.23 مدنية

 66.22 4.26  قرية

 63.24 1.51  مخيم

  أجهزة وأدوات كهربائية

  2.33  64.36  الدرجة الكلية للمحور

 54.37 4.51 مدنية

 54.45 4.24  قرية

 53.97 1.36  مخيم

  أجهزة وأدوات غير كهربائية

  3.37  54.26  الدرجة الكلية للمحور
 72.35 0.73 مدنية

 71.47 2.53  قرية

 72.32 1.76  مخيم

بيانات، خرائط ، لوحات، 

  صور

  1.67  72.04  الدرجة الكلية للمحور

 82.53 3.25 مدنية

 82.35 3.12  قرية

 84.36 2.36  مخيم

  أدوات الرسم والهندسة

  2.91  83.08  الدرجة الكلية للمحور
 55.98 0.55 مدنية

 55.38 3.21  قرية

 56.97 2.21  مخيم

  مواد الصقة

  1.99  56.11  الدرجة الكلية
 52.32 1.32 مدنية

 54.11 1.47  قرية

 53.14 1.58  مخيم

  أدوات يدوية

  1.45  53.19  الدرجة الكلية للمحور

 63.37 2.36 مدنية

 62.25 2.15  قرية
  أدوات ومواد أخرى

 63.37 1.24  مخيم

  1.91  62.99  الدرجة الكلية للمحور  

  
  الدرجة الكلية لألداة

63.98  2.08  
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، أن المدارس الموجودة في المخـيم       )3.12 ( رقم   قوالملح )4.4( جدول رقم    يالحظ من 

) ، وسـائط تخـزين    خدمات، مكونـات  ( نسبة في محور الحاسوب      استحوذت على أعلى  

لى نسبة  ، وكذلك أع  %)56.97( بنسبة   وكذلك استحوذت على أعلى نسبة للمواد الالصقة      

، وأن المـدارس الموجـودة فـي القريـة          %)84.36(ة  في أدوات الرسم والهندسة بنسب    

، أيـضا  %)66.22( بنسبة  أجهزة وأدوات كهربائيةمحوراستحوذت على أعلى نسبة في      

، وكـذلك فـي     %)54.45(كهربائيـة بنـسبة    أجهزة وأدوات غير      محور أعلى نسبة في  

 توذ بيانات وخرائط ولوحات وصور استح     محوراألدوات اليدوية، إال أن أعلى نسبة في        

 هي  ، بينما كانت أقل المواد توفراً     %)72.35(يها المدارس الموجودة في المدنية بنسبة       عل

  ).%52.3(األدوات اليدوية في المدارس الموجودة في المدنية بنسبة 

    

  : السادس السؤال الفرعياإلجابة عن بالنتائج المتعلقة  6.1.4

بـاختالف  تكنولوجيا  ال قررطبيق م  الضرورية لت  مادية توافر عناصر البيئة ال    هل يختلف 

  جنس المدرسة؟

لإلجابة على هذا السؤال تم استخراج النسب المئويـة للعناصـر المتـوفرة والـصالحة               

 )%100( وتكون نسبة غير المتوفر هي بـاقي النـسب مـن             ،والمتوفرة وغير الصالحة  

  .)4.12 ( رقموالملحق) 5.4( في جدول رقم هو موضحلمجاالت الدراسة كما 
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النسب المئوية للعناصر المتـوفرة والـصالحة والمتـوفرة وغيـر           ): 5.4(جدول رقم   

 للمحاور حسب جنس المدرسةالصالحة 

النسبة المئويـة للمتـوفر      جنس المدرسة  المحور

 والصالح

النسبة المئويـة  للمتـوفر      

  وغير صالح
 64.43 6.46 ذآور

 67.64 0.13  إناث

 66.32 1.46  مختلطة

 خدمات، مكونات،(الحاسوب 

  )وسائط التخزين

  2.68  66.13  الدرجة الكلية للمحور
 62.44 7.23 ذآور

 65.21 2.36  إناث

 62.25 2.41  مختلطة

  أجهزة وأدوات كهربائية

  4  63.3  الدرجة الكلية للمحور
 53.37 3.51 ذآور

 53.45 1.22  إناث

 54.96 2.26  مختلطة

  أجهزة وأدوات غير كهربائية

  2.33  53.83  ة الكلية للمحورالدرج
 71.99 4.73 ذآور

 72.47 3.13  إناث

 72.11 1.16  مختلطة

بيانات، خرائط ، لوحات، 

  صور

  3  72.19  الدرجة الكلية للمحور
 83.52 2.15 ذآور

 84.31 4.10  إناث

 84.36 0.96  مختلطة

  أدوات الرسم والهندسة

  2.40  84.06  الدرجة الكلية للمحور
 54.97 1.02 ذآور

 55.38 0.32  إناث

 52.65 0.65  مختلطة

  الصقةمواد 

  0.66  54.33  الدرجة الكلية للمحور
 55.12 3.42 ذآور

 50.11 2.36  إناث

  52.14 1.78  مختلطة

  أدوات يدوية

  2.52  52.45  الدرجة الكلية للمحور
 63.38 2.36 ذآور

 61.27 3.12  إناث

 61.36 2.54  مختلطة

  2.67  62  الدرجة الكلية للمحور

  أدوات ومواد أخرى

  2.52  63.53  الدرجة الكلية لألداة
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 أن النسبة األعلى في المواد المتوفرة       ،)4.12 ( رقم والملحق )5.4(الحظ من جدول رقم     ي

ــدارس المختلطــة  ــا الم ــي أدوات الرســم والهندســة، واســتحوذت عليه  كانــت ف

 األدوات اليدوية، وكانت النسبة لمدارس اإلناث،       اًتوفر، بينما أقل المواد     %)84.36(بنسبة

، وسائط  خدمات، مكونات (في الحاسوب   إال أن مدارس اإلناث استحوذت على أعلى نسبة         

أجهزة وأدوات كهربائيـة بنـسبة      محـور ، وأعلى نسبة فـي      )%67.6(بنسبة  ) التخزين

 ، أيضاً )%72.4(بنسبة  ) ، صور بيانات، خرائط، لوحات  ( أيضا في محور     ،%)65.21(

قل نسبة في هذا المحور استحوذت عليـه        أ بينما   ،)%55.3(محور المواد الالصقة بنسبة     

  ).  %64.4(مدارس الذكور بنسبة 

  

  :  السابعالسؤال الفرعياإلجابة عن بالنتائج المتعلقة  7.1.4

في المدارس  ما مدى توفر كل من مختبر الحاسوب وشبكة االنترنت وأجهزة الحاسوب            

  ؟يةالفلسطين

لإلجابة على هذا السؤال تم استخراج األعـداد والنـسب المئويـة للعناصـر المتـوفرة                

      والصالحة والمتوفرة وغير الصالحة، وتكون نسبة غير المتوفر هي بـاقي النـسب مـن      

  .)6.4( لمجاالت الدراسة كما يظهر في جدول رقم )100%(
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ر المتـوفرة والـصالحة والمتـوفرة       األعداد والنسب المئوية للعناص   ): 6.4(جدول رقم   

  )نترنت، أجهزة الحاسوباالمختبر، شبكة ال(وغير الصالحة 

 المدارس المتوفر وغير الصالح بها المدارس المتوفر والصالح بها

 العنصر

 النسبة العدد النسبة العدد

مختبر 

 الحاسوب
160 84.66 20 10.58 

 6.35 12 24.87 47 شبكة انترنت

أجهزة 

 الحاسوب

160 84.66 17 8.99 

  

 ما  أيمدارس ال يتوفر فيها مختبر للحاسوب،       ) 9(أن هناك   ) 6.4( الحظ من جدول رقم   ي

 أيتكنولوجيا،  ال قررمدرسة المختبر فيها غير صالح لتطبيق م      ) 20(، و )%4.76(نسبته  

مدرسة ال يوجد فيهـا     ) 12(أما بالنسبة ألجهزة الحاسوب فيوجد      ،  %)10.58 (تهنسبما  

مدرسة أجهزة  ) 17(و ،%)6.35( ما نسبته    أيتكنولوجيا،  ال قرر لتطبيق م  ب حاسو أجهزة

النترنت فيوجـد  لشبكة اتكنولوجيا، أما بالنسبة ال قررالحاسوب فيها غير صالحة لتطبيق م  

مدرسة ال  ) 130(مدرسة فيها متوفرة ولكن غير صالحة لالستخدام، في حين يوجد           ) 12(

   %).68.78(ما نسبته  أي ،يوجد فيها انترنت بتاتاً
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  : الثامن السؤال الفرعياإلجابة عن بالنتائج المتعلقة  8.1.4

 فـي   فر كل من مختبر الحاسوب وشبكة االنترنت وأجهـزة الحاسـوب          ا تو هل يختلف 

   المديرية ؟ باختالف المدارس الفلسطينية

ظهر في جدول لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج النسب المئوية للصالح والمتوفر كما ي           

   .)5.12 ( رقمالملحق و)7.4(رقم 

م      نترنت، أجهـزة   االمختبر، شبكة   ال(النسب المئوية للمتوفر والصالح     ): 7.4(جدول رق

  حسب المديرية) الحاسوب

  للمتوفر والصالح النسبة المئوية  المديرية  المحور

  83.55  جنوب الخليل
  84.65  وسط الخليل
  85.24  شمال الخليل
  84.35  بيت لحم

  مختبر الحاسوب

  84.44  الدرجة الكلية للمحور
  23.12  جنوب الخليل
  24.12  وسط الخليل
  20.34  شمال الخليل
  24.15  بيت لحم

  االنترنت شبكة

  22.93  الدرجة الكلية للمحور
  83.67  جنوب الخليل
  84.56  وسط الخليل
  84.69  شمال الخليل
  86.32  بيت لحم

  84.81  الدرجة الكلية للمحور

  أجهزة الحاسوب

  64.06  الدرجة الكلية
   

 أن أعلى النسب كانت فـي أجهـزة         ،)5.12 ( رقم الملحقو )7.4(الحظ من جدول رقم     ي

تالها مديرية شمال الخليل    ) %86.3(مديرية بيت لحم بنسبة      الحاسوب واستحوذت عليها  

 وكانـت   ،)%20.3(نـسبة    االنترنت ب   شبكة ، بينما أقل النسب كانت في     %)84.6(بنسبة  

  ).  %23.1(لمديرية شمال الخليل تالها مديرية جنوب الخليل بنسبة 
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  : التاسع السؤال الفرعياالجابة عن النتائج المتعلقة ب 9.1.4 

 فـي   فر كل من مختبر الحاسوب وشبكة االنترنت وأجهـزة الحاسـوب            ا تو هل يختلف 

  لمدرسة؟  اعلى المشرفة الجهة المدارس الفلسطينية باختالف

 في  هو موضح لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج النسب المئوية للصالح والمتوفر كما            

 .)6.12 ( رقمالملحقو) 8.4(جدول رقم 

نترنت، أجهـزة   االمختبر، شبكة   ال(النسب المئوية للمتوفر والصالح      ):8.4(جدول رقم   

   المدرسةالمشرفة علىحسب الجهة ) الحاسوب

  للمتوفر والصالحالنسبة المئوية   فة على المدرسةالجهة المشر المحور

  82.33  حكومة

  86.78  خاصة

  85.26  وكالة
  مختبر الحاسوب

  84.79  الدرجة الكلية للمحور

  24.12  حكومة

  25.13  خاصة

  24.24  وكالة
  شبكة انترنت

  24.49  الدرجة الكلية للمحور

  80.19  حكومة

  87.56  خاصة

  84.47  ةوكال

  84.07  الدرجة الكلية للمحور
  أجهزة الحاسوب

  64.36  الدرجة الكلية لألداة

  

بشكل عام، أن النسب المتوفرة سواء      ) 6.12 ( رقم الملحقو) 8.4(الحظ من جدول رقم     ي

االنترنت أو أجهزة الحاسوب لدى المدارس الخاصة أفضل        شبكة  في مختبر الحاسوب أو     

 والوكالة، بينما أقل النـسب كانـت  لـشبكة           من النسب المتوفرة في المدارس الحكومية     

  .مدارس الحكوميةدى  وكانت ل%)24.12( بنسبةاالنترنت
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  : السؤال الفرعي العاشراإلجابة عن النتائج المتعلقة ب 10.1.4 

فـي  فر كل من مختبر الحاسوب وشبكة االنترنت وأجهـزة الحاسـوب            اتوهل يختلف   

   موقع المدرسة؟المدارس الفلسطينية باختالف

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج النسب المئوية للصالح والمتوفر كما يظهر في جدول            

  .)7.12 ( رقمالملحقو) 9.4(رقم 

نترنـت،  االمختبر، شبكة   ال(النسب المئوية للمتوفر والصالح     ): 9.4(جدول رقم   

  حسب موقع المدرسة) جهزة الحاسوبأ

   والصالحللمتوفرالنسبة المئوية  موقع المدرسة المحور

  87.45  مدنية

  83.68  قرية

  83.28  مخيم
  مختبر الحاسوب

  84.80   الدرجة الكلية للمحور

  25.22  مدنية

  25.13  قرية

  23.21  مخيم
  شبكة انترنت

  24.52  الدرجة الكلية للمحور

  85.24  مدنية

  84.57  قرية

  83.47  مخيم

  84.42  الدرجة الكلية للمحور

  أجهزة الحاسوب

  64.58  الدرجة الكلية لألداة

  

بشكل عام، أن النـسب سـواء فـي          )7.12 ( رقم الملحق و )9.4(يتضح من جدول رقم     

مختبر الحاسوب أو شبكة االنترنت أو أجهزة الحاسوب لدى المـدارس الموجـودة فـي               

 المدارس الموجودة في القرية والمخيم، وأن أعلـى         يالمدنية أفضل من النسب المتوفرة ف     
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قل النـسب كانـت لـشبكة االنترنـت         أ، بينما   %)87.4(مختبر الحاسوب بنسبة    النسب ل 

   %).23.21( بنسبةللمدارس الموجودة في المخيم

 

  : الحادي عشر السؤال الفرعياإلجابة عن ب النتائج المتعلقة 11.1.4

فـي   فر كل من مختبر الحاسوب وشبكة االنترنت وأجهـزة الحاسـوب          اتوهل يختلف   

   المدرسة؟جنس ية باختالفالمدارس الفلسطين

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج النسب المئوية للصالح والمتوفر كما يظهر في جدول            

  .)8.12(والملحق رقم ) 10.4(رقم 

، نترنتاالمختبر، شبكة   ال(النسب المئوية للمتوفر والصالح     ): 10.4(جدول رقم   

    حسب جنس  المدرسة) أجهزة الحاسوب

  للمتوفر والصالحالنسبة المئوية  رسةجنس المد المحور

  84.75  ذكور

  88.01  إناث

  82.45  مختلطة
  مختبر الحاسوب

  85.07  الدرجة الكلية للمحور

  25.01  ذكور

  25.13  إناث

  23.01  مختلطة
  شبكة انترنت

  24.38  الدرجة الكلية للمحور

  84.24  ذكور

  86.57  إناث

  83.47  مختلطة

  84.76  لدرجة الكلية للمحورا

  أجهزة الحاسوب

  64.73  الدرجة الكلية لألداة
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بشكل عام، أن النسب سـواء فـي        ) 8.12(والملحق رقم    )10.4( يتضح من جدول رقم   

مختبر الحاسوب أو شبكة االنترنت أو أجهزة الحاسوب لدى مدارس اإلناث أفضل مـن              

 في مختبـر الحاسـوب      نسبالن أعلى   أ مدارس الذكور والمختلطة، و    يالنسب المتوفرة ف  

قل النسب كانت في شبكة االنترنت لدى المدارس المختلطة بنـسبة           أ، بينما   %)88(بنسبة  

)23% .(  
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  الفصل الخامس 

  قترحاتالممناقشة النتائج والتوصيات و

   المقدمة 1.5

   مناقشة النتائج 2.5

  قترحات الم التوصيات و3.5
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  الفصل الخامس 

    والمقترحاتشة النتائج والتوصياتمناق

   :المقدمة 1.5

تكنولوجيـا للمرحلـة    ال قـرر  لم ماديةهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع البيئة ال        

األساسية العليا من وجهة نظر معلميه في محافظتي بيت لحم والخليل في فلسطين، وقـد               

ى نتـائج، وقامـت الباحثـة       توصلت الدراسة بعد إجراء المعالجة اإلحصائية المناسبة إل       

 لترتيـب   ، وفيما يلي عرض لمناقشة النتائج تبعـاً       على هذه النتائج   بناءبوضع التوصيات   

  . أسئلة الدراسة

خالل األسئلة الفرعية، حيث كان السؤال       حيث تم اإلجابة عن سؤال الدراسة الرئيس من       

   ين؟فلسط فيتكنولوجيا ال قررلم ماديةال البيئة واقع ما: الرئيس هو

  : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي األول 1.2.5

   فلسطين؟ في التكنولوجيا قررم لتطبيق الضرورية ماديةال البيئة عناصرهي  ما

تكنولوجيا للمرحلة األساسية العليا من حيث مـا        ال قررلإلجابة عن هذا السؤال تم تحليل م      

طبيقه، حيث تبين من خالل التحليل      لت) ، أدوات، أجهزة  مواد(ي من مستلزمات    هو ضرور 

السبورة، ( منها   ةحلة األساسية العليا يحتاج إلى مستلزمات عديد      ر للم اتكنولوجيال قررأن م 

توضيحية، ، وخرائط   حجهاز عرض الشرائ  نترنت، و واال والطباشير، وأجهزة الحاسوب،  

ـ   ،)، ونماذج ومجسمات  ن البيئة وأشياء حقيقية م  ورسوم بيانية،    ى العناصـر    باإلضافة إل

) 2006(دراسة عودة   وهذه العناصر أشارت إليها     ،  )1 (الواردة في الملحق رقم    األخرى

والتي هدفت إلى التعرف على واقع الوسائل التعليمية من حيث مدى توافرها وصالحيتها             
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أن أكثـر   ) 2006 ،ةعود(، حيث ظهر نتيجة التحليل في دراسة        م2004/2005في العام   

ز التسجيل الصوتي، جهاز    ماكينة التصوير، جها  ( هي   تعليمية استخداماً األجهزة والمواد ال  

. ) واألطالس، أشرطة تسجيل الكاسيت    ، الخرائط التوضيحية، الكرات األرضية      الحاسوب

، جهـاز   ) DVD(  جهاز    ، الصور المعتمة  ضجهاز عر  (قل األجهزة استخداماً  أفي حين   

ة المحسوبة، اللوحة   ، البرامج التعليمي  رنتاالنت( وأقل المواد استخداماً    ،  )حعرض الشرائ 

: أن أكثر التقنيات المـستخدمة هـي      ) 2005( ظهر في دراسة العنزي      أيضاً. )الكهربائية

 السبورة الطباشيرية، وأشياء حقيقية من البيئة، والخرائط ، والرسوم البيانيـة، والنمـاذج            

ز عرض األفالم السينمائية    جهاأما التقنيات التعليمية قليلة االستخدام فكانت       . والمجسمات

، ثم جهاز عـرض األفـالم       )ملم 8أفالم  ( ، يليه جهاز عرض األفالم الحلقية       ملم )16(

تكنولوجيا يتطلب االنترنت لـيس بـشكل       ال قرر م ى، إال أن هذه الدراسة أو باألحر      الثابتة

ـ    ،إنما بشكل أساسي  ) 2006(دراسة عودة   قليل كما أشارت إليه      از عـرض    أيـضا جه

   ).بروجكتر(فافيات الش

  

  : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الثاني 2.2.5

  فلسطين؟ في تكنولوجياال قررم لتطبيق الضرورية ماديةال البيئة عناصر توافر مدى ما 

 أن الدرجة الكلية لجميـع      دلت النتائج التي تم التوصل إليها بعد تنفيذ إجراءات الدراسة،         

، %)64.6(عناصر المتوفرة والصالحة كانـت متوسـطة بنـسبة          محاور قائمة الرصد لل   

، فتـدني   )1.4(كماهو موضح في جدول رقم      %) 3.9(وللعناصر المتوفرة وغير صالحة     

نسبة العناصر المتوفرة وغير صالحة قد يرجع لالسباب منها، حرص المدرسـة علـى              

الف التي يكون من    توفير العدد الكافي من األجهزة واألدوات والمواد، وحرص لجنة االت         

ضمنها المدير على إتالف كل ما هو غير صالح هذا بالنسبة للمواد واالدوات، أما بالنسبة               
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أيـضاً دلـت    . للمختبر فهذا دليل على حرص المسؤولين على عمل مختبرات نموذجيـة          

أن هناك مواد وأجهزة متوفرة بدرجة كافية في مدارس أفراد العينة، كمـا يـشير               النتائج  

) مسطرة مترية خشبية، ورق رسم أو ورق الطباعة، مغنـاطيس         (منها   )11(رقم  الملحق  

 ساعة اليـد بنـسبة      ،%)98.36( والكرتون المقوى بنسبة     ،)%100(حيث توفرت بنسبة    

، مثقاب  )%97.88(، خرائط طبيعية بنسبة     %)98.41( عداد كهرباء بنسبة     ،%)98.41(

، ) %96.83(، مجسمات بنسبة    )%97.35(، ملقط مختبر بنسبة     %)97.35(يدوي بنسبة   

ة    دورق بنـسب  ،  %)93.65(عدسات محدبة ومقعرة بنسبة     و،  %)95.77(شفافيات بنسبة   

 T، مـسطرة    )%93.12(، متر معـدني بنـسبة       %)93.65(، الهاتف بنسبة    )92.59%(

 وتعزو الباحثة توافر هذه األجهزة والمواد       ،%)92.06(، صمغ بنسبة    )%92.06( بنسبة  

كثـر مـن    بنسب مئوية مرتفعة لتؤدي المهام المطلوبة في العملية التعليمية في أ          التعليمية  

 االهتمام الكبير الذي توليه وزارة التربية والتعلـيم         موضوع من موضوعات المنهاج إلى    

الفلسطينية لتوفير اإلمكانات المادية لتحقيق أهدافها، كذلك ال يمكن إغفال دور المجتمـع             

 المحلي في دعم المدارس باألجهزة والمواد التعليميـة مـن           المحلي ومؤسسات المجتمع  

وكـان هنـاك     خالل التبرع بميزانيات لتوفير هذه األجهزة مساهمة في تعلـيم أبنـائهم،           

بالنسبة لتوفر أوراق الطباعة، حيـث تـوفرت        ) 2001( مع دراسة السرطاوي     اختالف

تفق مـع دراسـة عـودة       ياإل إنه    ، وهو أشار إلى قلتها    )%100(أوراق الطباعة بنسبة    

التي أظهرت نتائج دراسته أن المواد واألجهزة التعليمية متوفرة بدرجة كافيـة،             )2006(

إال أن  مـن      ،  بة للمذياع فهو تـوفر بنـسبة عاليـة        بالنس) 1994(أيضا مع دراسة التل     

 ألن ،والهاتف في جميـع المـدارس  ) بائيعداد الكهر(المفروض أن يتوفر تيار الكهرباء   

   . والتطورافي عصر التكنولوجياليوم عيش ي مالعال

وهناك دراسات أشارت إلى توفر األجهزة التعليمية بنسب مقبولة مثل دراسة العوضـي             

ألسباب منها عدم توافر قاعات للعرض أو أمـاكن لحفـظ الوسـائل    ) 1992(والغزاوي  
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ئل التعليمية خاصة   ، فلو توفر أماكن لحفظ الوسا     هذه الدراسة التعليمية وهذا يتفق مع نتائج      

مقطر شمسي، سـاعة    (أعمال الطلبة منها لكانت توفرت بنسبة أعلى مما كانت عليه مثل            

  ). لوحات إشارات طرق، لوحات رموز وإشارات لمواد مستعملة ساعة رملية، مائية،

، وسـاعة   )%3.17( مجفف شعر تالف، حيث توفر بنسبة        بينما كانت أقل األجهزة توفراً    

 قد يرجع السبب في عدم تـوفر        .%)8.99(، ودراجة هوائية بنسبة     %)5.82(منبه بنسبة   

يد وحتـى   تكنولوجيا جد ال قررهذه العناصر إلى عدم احتياجها في مواد أخرى أيضا أن م          

 على المراحـل التعليميـة      الدراسات التي طبقت   ، وهذا يتفق مع   )متغير(اآلن يتم تعديله    

عليمية الالزم توافرهـا فـي      جهزة التقنيات الت  ، والتي أشارت إلى نقص المواد وأ      المختلفة

تكنولوجيـا أو فـي المـواد       ال قررلتنفيذ التجارب واألنشطة العلمية سواء في م      المدارس  

، )2007(، ودراسـة النجـار واسـليم        )2007(األخرى، كما ورد في دراسة  الخطيب        

 ،)2004(، ودراسـة  المـومني       )2007(، ودراسة الريماوي    )2007(ودراسة قصيعة   

، ودراسـة   )2002(، ودراسة عـودة     )2003( ودراسة سميران    ،)2003( ودراسة عقل 

، ودراسة  )2000(، ودراسة عقل    )2000(ودراسة  بني إسماعيل     ،  )2001(السرطاوي  

ودراسـة التـل    ) 1995(، ودراسة جمبـي     )1998(، ودراسة بشايرة    )2000(خطاطبة  

، ودراسـة   %) 40(قل مـن    أنسبة  ن بعض األجهزة متوفرة ب    أالتي أشار فيها ب   ) 1994(

 كـالرك ودراسـة   ،  )2003(، ودراسـة العمـايرة      )Okwudishu,1993 (أوكوديشو

)Clark,1991(  ،            كما بينت النتائج أن أعلى نسبة للمتوفر وغير صالح ألجهـزة وأدوات

، وتعزو الباحثة ذلك إلى األسباب التالية منها، معايير جودة صناعة           %)7(كهربائية بنسبة   

ة الكهربائية ليست بمستوى المواصفات المطلوبة باإلضافة إلـى عـدم اسـتخدام             االجهز

دراسـة  وهـذا يتفـق مـع        ،األجهزة بطريقة صـحيحة ممـا يـؤدي إلـى إتالفهـا           

)Gunningham,1991 (األدوات واألجهزة غير صالحةأن  إلى  فيهاالتي أشار.  
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طابعـات وشاشـات    في عـدد ال حيث تبين في هذه الدراسة بشكل واضح أن هناك نقصاً  

، وشاشات العرض بنسبة    %)35.45( ةالعرض، حيث كانت نسبة الطابعات غير المتوفر      

) 2007(دراسة الريمـاوي    ، وهذا يتفق مع     %)53.97(، والميكرفون بنسبة    %)48.68(

تتمثل في  ومن استخدام الحاسوب في تعليم العلوم       التي أشارت إلى أن هناك معوقات تمنع        

 دراسـة و أجهـزة العـرض وشاشـات العـرض والطابعـات،         نقص  : معوقات مادية 

)BauerKenton,2005(  وكـذلك دراسـة     الطابعـات   توافر  إلى عدم    التي أشارت ،

، سماعات(هزة ملحقة بالحاسوب مثل     التي أشارت إلى قلة وجود أج     ) 2001(السرطاوي  

   ). والميكروفون،بطاقة الصوت

  

  : ي الثالثمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الفرع 3.2.5

 بـاختالف  تكنولوجياال قررم لتطبيق الضرورية ماديةال البيئة عناصر توافر هل يختلف  

  المديرية؟

 والموضحة في جدول رقـم      دلت النتائج التي تم التوصل إليها بعد تنفيذ إجراءات الدراسة         

، أن الفروق كانت بسيطة والنسب المئوية متقاربة في مـدى          )1.12(والملحق رقم   ) 2.4(

 التـي    بالنسبة للمديرية  تكنولوجياقرر ال م لتطبيق الضرورية ماديةال البيئة عناصرتوافر  

 األدوات اليدوية توفرت في المدارس التابعـة لمديريـة جنـوب             المدرسة، فمثالً  لها تتبع

، وفـي   %)52.2(، وفي المدارس التابعة لمديرية وسط الخليـل         %)52.1(الخليل بنسبة   

، وفي المدارس التابعة للمديريـة      %)52.3(ية شمال الخليل بنسبة     المدارس التابعة لمدير  

 65.2(، وفي األجهزة واألدوات كهربائيـة علـى التـوالي           %)52.1(بيت لحم  بنسبة     

تعزو الباحثة تقارب هـذه النـسب إلـى أن وزارة            ،)65.3% ، % 65.2 ،   64.2%،%
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بعة لهذه المديريات من المـواد      التربية والتعليم العالي الفلسطينية تقوم بمنح المدارس التا       

  . واالجهزة بشكل متقارب

  

  : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الرابع 4.2.5

 بـاختالف  تكنولوجياال قررم لتطبيق الضرورية لماديةا البيئة عناصر توافر هل يختلف 

   ؟المشرفة على المدرسة الجهة

 فـي   مادية أن واقع البيئة ال    )2.12(والملحق رقم   ) 3.4(حيث تبين من خالل جدول رقم       

 في المدارس الحكوميـة، وقـد       ماديةالمدارس الخاصة والوكالة أفضل من واقع البيئة ال       

 منها أغلبية المدارس الموجودة في فلسطين تابعة للحكومـة  إلى األسباب التالية  يرجع هذا   

 لـسلطة الوطنيـة   ا بينما   ،مما يتطلب من الحكومة توفير أموال كبيرة لشراء مستلزماتها        

، مما يؤدي هذا إلى شراء بعض مستلزماتها عكس المـدارس            مالية الفلسطينية تمر بأزمة  

فـي   الدراسات المعمولـة   وهذا يتفق مع     التي تتلقى دعم من جهات خاصة ومن الخارج،       

، )2007(، واسـليم     ودراسة النجار  ،)2007(المدارس الحكومية منها دراسة الريماوي      

، )2001( ودراسـة الـسرطاوي      ،)2002(، ودراسة عـودة     )2004( المومني   ودراسة

 يتفـق مـع    وأيضاً أشارت إلى نقص في الوسائل التعليمية،     التي  ) 1995(ودراسة جمبي   

 إلى وجـود   التي أشار فيها)Bataineh and Barakat,1998( وبركات هدراسة البطني

ي استعمال الوسـائل    فروق ذات داللة إحصائية لنوع المدرسة ولصالح مدارس الخاصة ف         

فيهـا  حكومية ال يوجد     بينت نتائج هذه الدراسة إلى أنه يوجد ثالث مدارس           كما ،التعليمية

  إلـى قلـة التوصـيالت      أيضاً) 2004(أشارت دراسة المومني    في حين   ،  بائيتيار كهر 

، إال أن هناك مواد متوفرة بنسبة مرتفعة في المـدارس           الكهربائية في المدارس الحكومية   

، %)82.5( والمواد المتعلقة بالرسم والهندسة حيث توفرت بنسبة       األدوات،  ومية منها الحك
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والتي أشارت إلى أن المـواد واألجهـزة متـوفرة          ) 2006(وهذا يتفق مع دراسة عودة      

رخص أثمان هذه المواد، باإلضافة إلـى       : وقد يرجع توفرها ألسباب منها    ،  بدرجة كافية 

  .ع مما يقتضي األمر أهمية وجودها في كل مدرسةاالستعانة بها في أكثر من موضو

أما بالنسبة لمدارس الوكالة بالرغم من أن عددها محدود، فهي توفر جميع مـستلزماتها،              

منها عدم وعـي    :  لألسباب اآلتية  إال أن يبقى صعوبات في الناحية المادية، قد يرجع ذلك         

 ،ملية التعليمية وبالتالي عدم توفيرها    المدير والمعلم بأهمية الوسائل والتقنيات التعليمية للع      

 المـشكالت هـي     ، والتي أشارت إلـى أن أكثـر       )2007(وهذا يتفق مع دراسة قصيعة      

والتي أشارت إلى عدم    ) 2006(الصعوبات المتعلقة باإلمكانيات المادية، ودراسة العمايرة       

  . العدد الكافي من أجهزة التقنيات التعليمية الوكالةتوافر في مدارس

  

  : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الخامس 5.2.5 

  بـاختالف  تكنولوجياال قررم لتطبيق الضرورية ماديةال البيئة عناصر توافرهل يختلف   

  المدرسة؟ موقع

كما هو موضـح فـي    من خالل النتائج التي تم التوصل إليها بعد تنفيذ إجراءات الدراسة    

تعزى لموقع    فروق ذات داللة إحصائية    ظهرت ،)3.12(والملحق رقم   ) 4.4(جدول رقم   

 أفضل من غيره في تـوفر       رسة ولكن ال نخص موقع مد     ،)مدنية، مخيم، قرية  (المدرسة  

  المدارس الموجودة في المخيم استحوذت على أعلى نسبة فـي          ، فمثالً جميع المحاور معاً  

تحوذت وكذلك اس %) 67.32(بنسبة  ) خدمات، مكونات، وسائط تخزين   ( الحاسوب   محور

  محور المتعلق  ، وكذلك أعلى نسبة في    %)56.97( بنسبة   على أعلى نسبة للمواد الالصقة    

أدوات الرسم والهندسة، والمدارس الموجودة في القرية استحوذت على أعلى نسبة فـي             ب

 أعلى نسبة فـي      على ، أيضاً %)66.22( بنسبة   أجهزة وأدوات كهربائية  محور المتعلق ب  
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 بنـسبة   ، وكـذلك فـي أدوات يدويـة       %)54.45( بنسبة   ئيةأجهزة وأدوات غير كهربا   

) بيانات، خرائط، لوحـات، صـور     (، إال أن أعلى نسبة في المحور المتعلق         %)54.11(

، وهذا قد يرجع إلى أن      %)72.35( بنسبة   استحوذت عليه المدارس الموجودة في المدنية     

ت المدراء والمعلمين في    المدرسة الحكومية أينما وجدت تتلقى نفس الدعم، إال أن اهتماما         

تلك المدارس تختلف بتوفير مواد وأجهزة معينة أكثر من غيرها، وكذلك األمر بالنـسبة               

   .للمدارس الخاصة والوكالة

  

  : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي السادس 6.2.5

 الفبـاخت  تكنولوجياال قررم لتطبيق الضرورية ماديةال البيئة عناصر هل يختلف توافر  

   المدرسة؟جنس 

، كما هو موضح فـي      من خالل النتائج التي تم التوصل إليها بعد تنفيذ إجراءات الدراسة          

أن أعلى نسبة في األدوات اليدوية كانـت         تبين   ،)4.12(والملحق رقم   ) 5.4(جدول رقم   

لصالح مدارس الذكور، وهذا دليل على أن مدارس الذكور تهتم بالشيء اليدوي أكثر من              

التي أشارت إلى وجـود فـروق تعـزى         ) 2000( وهذا يتفق مع دراسة خطاطبة       غيره،

إال أن مدارس اإلناث استحوذت على أعلى       للجنس ولصالح الذكور في استخدام الوسائل،       

، وأعلى نـسبة    %)67.6(بنسبة  ) خدمات، مكونات، وسائط التخزين   (نسبة  في الحاسوب     

بيانـات، خـرائط،    ( في محـور     أيضاً ،%)65.21(في أجهزة وأدوات كهربائية بنسبة      

 على أعلى نسبة في المحور المتعلـق بـالمواد          ، أيضاً %)72.4(بنسبة  ) لوحات، صور 

، وهذا دليل على اهتمام المديرات والمعلمات بالعملية التعليمية         )%55.3(الالصقة بنسبة   

أكثـر مـن     الدراسة الجامعية  على   يبرر إقبال اإلناث  أكثر من المدراء والمعلمين، وهذا      

، ودراسة عقل   )2004(ودراسة المومني   ،  )2007(قصيعة  الذكور، وهذا يتفق مع دراسة      
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، والتي أشارت إلى وجود مثل هذه العالقة  في مدى توفر المـواد واألجهـزة                )2000(

ـ  التعليمية، حيث أشارت إلى استخدام الوسائل لصالح اإلناث، وكذلك مع             هدراسة البطني

 Bataineh(وبركات  and  Barakat,1998(، ال يتفق مـع دراسـة سـميران     إال أنه

  .، والتي  أشارت إلى عدم وجود فروق تعزى لمتغير الجنس)2003(

  

  : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي السابع 7.2.5

في المدارس  ما مدى توافر كل من مختبر الحاسوب وشبكة االنترنت وأجهزة الحاسوب            

 ؟الفلسطينية

، كما هو موضح فـي      نتائج التي تم التوصل إليها بعد تنفيذ إجراءات الدراسة        من خالل ال  

 ما نـسبته  أيمدارس ال يتوفر فيها مختبر للحاسوب، ) 9 (تبين وجود  ،)6.4(جدول رقم   

 مـا   أيتكنولوجيـا،   ال قررمدرسة المختبر فيها غير صالح لتطبيق م      ) 20( و ،)4.76%(

مدرسـة ال يوجـد فيهـا       ) 12( لحاسوب فيوجد ، أما بالنسبة ألجهزة ا    %)10.58(نسبته  

مدرسة أجهزة  ) 17(و،  %)6.35(  ما نسبته  أيتكنولوجيا،  ال قرر لتطبيق م  بأجهزة حاسو 

مدرسة ال يوجد فيها    ) 12(يوجد  ، و  التكنولوجيا قررالحاسوب فيها غير صالحة لتطبيق م     

نسب ليـست   ، وهذه ال  %)6.35(  ما نسبته  أيتكنولوجيا،  ال قرر لتطبيق م  بأجهزة حاسو 

بالكبيرة، بالرغم من أن معدل أجهزة الحاسوب لكل طالبين جهاز واحد، إال أن هذا دليل               

على ازدياد االهتمام بالحاسوب في الفترة األخيرة، وهذا ال يتفـق  مـع دراسـة مـسلم              

%) 87(توفر أجهزة الحاسوب في المـدارس بنـسبة         عدم  ها إلى    في التي أشار ) 2002(

  .وعدم وجود مختبرات

، وهذا يتفق مع  دراسة الريماوي       بالنسبة لعدد الطلبة   نقص في عدد األجهزة      إال أن يوجد  

 ،)2005(ومع دراسة  الطيبي      الذي أشار إلى نقص في عدد أجهزة الحاسوب،          )2007(
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 دراسـة و،  (Loveless,1996) لـوفليس  ، ودراسـة  )Mumtaz,2000(ودراسة ممتاز   

التي أشار ) Bauer and Kenton,2005( دراسة و،Okwudishu,1993) (أوكوديشو

 تحملهـا  ومتعـذر  وبطيئة قديمة مدارسهم في المتوافرة الحواسيب من العديد  أن بها إلى 

، إال أن ذلك ال يتفق مع الدراسات        )2001( ودراسة السرطاوي  ،جديدة تعليمية برمجيات

واصفات فـي   بالنسبة للمختبر، ألنه زاد االهتمام بعمل مختبرات نموذجية كما وردت الم          

ختبرات  حيث تشكل نسبة الم    ،)sales,1985 (سيلز ، ودراسة   )1987(دراسة المنصور   

الذي أشـار    ) 2007(، وهذا ال يتفق مع دراسة الريماوي        %)86.6(الصالحة ما نسبته    

دراسـة   ، ومـع  درسة مع صـغر مـساحته     مختبر حاسوب واحد في الم    فيها إلى وجود    

 ووجود مختبـر واحـد غيـر        إلى سوء المختبرات  التي أشار فيها      ) 2001(السرطاوي

التي أشار فيها  إلـى      ) 1998( العمري    ودراسة ،)2000(، ومع دراسة خطاطبة     مناسب

 .سوء ظروف المختبرات من تهوية وإضاءة وتدفئة وأثاث قديم

مدرسة ال يوجـد    ) 130( يوجد   إلى أنه أما بالنسبة لالنترنت حيث أشارت نتائج الدراسة        

مدرسة فيها متوفر ولكن    ) 12( يوجد   في حين  ،)%68.78( ما نسبته    أي بتاتاًفيها انترنت   

  يحتـاج  حيث المادية التكلفة: وهذا يعود إلى األسباب التالية منها      غير صالح لالستخدام،  

 إلـى  باإلضـافة  ،هاتف وخطوط وبرامج معينة بمواصفات كمبيوتر أجهزة إلى االنترنت

 الـسريع  التطور هذا مالحقة ضرورة يتطلب مما امجوالبر األجهزة في المستمر التطور

 االنترنـت  استخدام أثناء نووالمعلم نوالمتعلم يواجهها التي الفنية والمشكالت والمستمر،

 دخـول  من التربويين تخوف ذلك من همأو،  الفيروسات مشكالت أو االنقطاع كثرة مثل

 وسلوكية، اجتماعية سلبية رآثا من عنها ينتج قد لما خاصة بصفة المدارس إلى االنترنت

، التعليميـة  والمهام الدراسية بالحصص للمعلمين الدراسي الجدول ازدحام إلى باإلضافة

 فكرة مجرد المؤسسات إلى االنترنت دخول يجعل هذا ،لهم تشجيعية حوافز وجود وعدم

 التي أشار بها إلـى ) Bauer and Kenton, 2005(وهذا يتفق مع دراسة  ،تستخدم ال
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دراسـة  ، و )2007(دراسـة الريمـاوي      يتفق مـع     اًأيض و ،المناسبة الشبكة إلى فتقاراال

  .نترنت في المدارس إلى غياب شبكة اال فيها أشارالتي) 2001( السرطاوي

  

  :  المتعلقة بالسؤال الفرعي الثامنمناقشة النتائج 8.2.5

 فـي   ب   توافر كل من مختبر الحاسوب وشبكة االنترنت وأجهـزة الحاسـو           هل يختلف 

  المديرية؟ المدارس الفلسطينية باختالف 

والموضحة في جدول   من خالل النتائج التي تم التوصل إليها بعد تنفيذ إجراءات الدراسة            

 ماديـة  بسيطة في توفر البيئـة ال      فروقاًهناك  ، تبين أن    )5.12(والملحق رقم   ) 7.4(رقم  

النـسبة  ؤولة عن المدرسة، حيث     تكنولوجيا بالنسبة للمديرية المس   ال قررالصالحة لتطبيق م  

، وهذا قد يعود إلى أن مديريـة        %)86.3(األكبر استحوذت عليها مديرية بيت لحم بنسبة        

 المـدارس   أن هذه ات األخرى، حيث    يمدرسة خاصة أكثر من المدير    ) 14(بيت لحم فيها    

ما وبالتالي يتم توفير أجهزة الحاسوب، بين       من جهات خاصة ومن الخارج،     مدعومة مادياً 

وكانت لمديرية شمال الخليل تالها مديريـة       ) %20.3(أقل النسب كانت لالنترنت بنسبة      

وهذا يرجع إلـى نظـرة وتخـوف         ، فهذه فروق بسيطة،   )%23.1(جنوب الخليل بنسبة    

، وسلوكية اجتماعية سلبية األغلبية من دخول االنترنت إلى مدارسهم لما في ذلك من آثار          

  . على دفع تكاليفه المرتفعة في فلسطينوعدم مقدرة أغلبية المدارس 
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  : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي التاسع 9.2.5

 فـي    توافر كل من مختبر الحاسوب وشبكة االنترنت وأجهـزة الحاسـوب             هل يختلف 

  ؟ المدارس الفلسطينية باختالف الجهة المشرفة على المدرسة

 الموضحة في جـدول     بعد تنفيذ إجراءات الدراسة   من خالل النتائج التي تم التوصل إليها        

النسب المتوفرة والصالحة سواء في مختبر        بشكل عام  ،)6.12(والملحق رقم   ) 8.4(رقم  

الحاسوب أو االنترنت أو أجهزة الحاسوب لدى المدارس الخاصة أفـضل مـن النـسب               

يعود إلـى   المتوفرة في المدارس الحكومة والوكالة، وخاصة في مختبر الحاسوب، وهذا           

 من جهات خاصة ومن الخارج، باإلضافة إلى أن عددها          أن المدارس الخاصة تمول مادياً    

، إال أنه يبقى هناك نقص       تكلفتها عالية  محدود مما يؤدي إلى شراء مستلزماتها مهما كانت       

 معدل جهاز لكل طالبين، وهذا ال يتفق مـع دراسـة            ، فمثالً متزايدةنتيجة أعداد الطلبة ال   

التي أخذت عينتها من المدارس الخاصة، والتي أشارت إلى نقص فـي            ) 1991(سالمة  

، )6.0( عدد أجهزة الحاسوب حيث بلغ عدد متوسط األجهـزة فـي المدرسـة الواحـدة              

 بينما المدارس الحكومية استحوذت     ،)1.0 ( في المدرسة الواحدة   عدد المختبرات متوسط  و

 رغم اهتمام وزارة    تحاسوب أو االنترن  على أقل النسب سواء في المختبرات أو أجهزة ال        

، تبقى أعداد المدارس كبيـرة    إال أنه    التربية والتعليم العالي بدعمها وتمويلها بشكل دائم،      

وهـذا يتفـق مـع دراسـة         من التمويل الذي ال يسد شراء مستلزماتها،          جزءاً مما تأخذ 

وجود مختبـر   ، و التي أشار فيها إلى نقص في عدد أجهزة الحاسوب        ) 2007( الريماوي

) 1999( في المدارس الحكومية، ومع دراسة عدوان     غير مناسب وغياب شبكة االنترنت      

التي أشار فيها إلى قلة المواد واألجهزة المخبرية وعدم صالحيتها، وعدم توفر التمديدات             

مـدارس  الضرورية من ماء وكهرباء ومصادر الحرارة في المختبرات الموجودة فـي ال           

) Bare and Meek, 1998 (وميـك  بيـر  من كلتعارض مع دراسة ، وذلك يالحكومية

 نـسبة  أن هـا نتائج  بينـت  والتياألمريكية،   الحكومية المدارس التي  أخذت عينتها من    
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وهذه نسبة مرتفعـة علـى       %)78 ( تشكل اإلنترنت بشبكة المتصلة األمريكية المدارس

  .المدارس الفلسطينيةعكس ما هو في 

  

  : ج المتعلقة بالسؤال الفرعي العاشرمناقشة النتائ 10.2.5

هل يختلف توافر كل من مختبر الحاسوب واالنترنت وأجهزة الحاسوب فـي المـدارس              

  الفلسطينية باختالف موقع المدرسة؟ 

 الموضحة في جدول    من خالل النتائج التي تم التوصل إليها بعد تنفيذ إجراءات الدراسة            

ن النسب المئوية سواء فـي مختبـر        أبشكل عام     تبين ،)7.12(والملحق رقم   ) 9.4(رقم  

الحاسوب أو شبكة االنترنت أو أجهزة الحاسوب لدى المدارس الموجـودة فـي المدنيـة               

وهذا يعـود إلـى      ،موجودة في القرية والمخيم    المدارس ال  يأفضل من النسب المتوفرة ف    

ـ ضافة إلـى وجـود      ، باإل ز اهتمام للحكومة أكثر من القرى     كون المدنية مرك   دد مـن   ع

المدارس الخاصة في المدن أكثر من القرى والمخيمات التي تتلقى دعم أكثر من غيرهـا               

  .من المدارس

  

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الحادي عشر 11.2.5

هل يختلف توافر كل من مختبر الحاسوب واالنترنت وأجهزة الحاسوب فـي المـدارس              

   الفلسطينية باختالف جنس المدرسة؟

والموضحة في جدول   من خالل النتائج التي تم التوصل إليها بعد تنفيذ إجراءات الدراسة            

بشكل عام أن النسب سواء في مختبر الحاسوب        تبين  ،  )8.12(والملحق رقم   ) 10.4(رقم  

أو شبكة االنترنت أو أجهزة الحاسوب لدى مدارس اإلناث أفضل من النـسب المتـوفرة               



  109

 والمختلطة، وهذا يعود إلى اهتمام اإلناث بالتعليم أكثر من           مدارس الذكور  يوالصالحة ف 

اإلناث لديهن القدرة على المحافظة على هذه األجهزة والتعامـل معهـا             ، كما أن  الذكور

بشكل صحيح أكثر من الذكور الذين عادة ما يتعاملون مع هذه األجهزة بشكل اكثر عنفـاً                

  .مما يؤثر على سالمة وصالحية هذه األجهزة
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  :  والمقترحاتتوصيات ال3.5

قـرر  على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج حول المعيقات التـي تواجـه تنفيـذ م        بناء 

  : بما يلي الباحثة أوصت ،تكنولوجياال

  :التوصيات 1.3.5

  : توصيات إلى المسؤولين وأصحاب القرار في المؤسسات التربوية المختلفة 1.1.3.5

  .معلمون ذو تخصصات علمية مناسبةتكنولوجيا ال س مقررأن يقوم بتدري. 1

، بألفاظهـا اللغويـة الـصحيحة     تعطيهم المفاهيم   التي   لمعلمي تكنولوجيا توفير األدلة   . 2

  . شدهم في عملية تنفيذ المقرروتر

 قـصور   أيتكنولوجيا، وذلك لتالفـي     ال قرراإلكثار من الدورات التدريبية لمعلمي م     . 3

  .   أدائهم، وتزويدهم بكل ما هو جديد، ورفع مستوىلديهم

حتى لو كانـت    ) أدوات وأجهزة ومواد  (تكنولوجيا من   ال قررتوفير جميع مستلزمات م   . 4

  . إعاقة تطبيق نشاط عملي مافي سبب يقد  نقصها بسيطة، ألن

  :توصيات للمدراء والمعلمين 2.1.3.5

للمجال العملي وعـدم    يا  تكنولوجال قررمدى تطبيق معلمي م   لمتابعة مديري المدارس    . 1

  . الكفاية بالجانب النظري

 من مواد وأدوات وأجهزة في بدايـة العـام الدراسـي،            قرر بما يلزم الم   ةوضع قائم . 2

  .والعمل على توفيرها
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  : توصيات للباحثين  3.1.3.5

 توصي الباحثة بإجراء المزيد من البحـوث        في ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة،      

  : ت حول المواضيع اآلتيةوالدراسا

إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية على أن تشمل مديريات أخرى فـي فلـسطين،              . 1 

للمقارنة بين ما توصلت إليه هذه الدراسة مع ما تتوصل إليه الدراسات المقبلـة، لتقـديم                

  .النتائج ألصحاب القرار في المؤسسات التربوية المختلفة

تكنولوجيا من  ال قررصص على األجزاء التي يتم تطبيقها من م       دراسة مدى تأثير التخ   . 2

   .قبل المعلمين

  . للمدرسة بتوفير مواد وأدوات وأجهزة مدى يتم تكليف الطالبيدراسة أل .3

  ).لتطبيقتكنولوجيا بين النظري واال قررم( إجراء دراسة بعنوان. 4 

 وبيان أهميته وأنه ميـدان      تكنولوجياال قرر حول م  دراساتدعوة الباحثين إلى إجراء     . 5

  .معرفي عظيم ال يقتصر على توفير أجهزة الحاسوب ومختبرات فقط 

  .دراسة نظرة المجتمع الى مقرر التكنولوجيا ودوره في توفير أجهزة ومواد ووسائل. 6

، ثانويـة (إعادة إجراء هذه الدراسة على أن تكون إحدى المتغيرات مستوى المدرسة            . 7

  ).أساسية
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  :مقترحات ال2.3.5

توفير غرف في جميع المدارس لحفظ ولعرض الوسائل التعليمية، وخاصة الوسـائل            . 1

   .الطلبةالتعليمية التي من صنع 

، تزويدها باألدوات اليدوية في جميع المـدارس      و،  )مشاغل(رف  العمل على توفير غ   . 2

 أن تكـون     أن يكون واسع ذو إضاءة كافية، كذلك يجب       : على أن يتصف المشغل بما يلي     

التهوية والتدفئة جيدة، وجميع وسائل السالمة متوفرة فيه من إسعاف أولـي وطفايـات،              

باإلضافة إلى وجود رفوف أو خزائن مرتبة عليها األدوات اليدوية حسب النوع والحجم،             

أما بالنسبة للطاوالت فيجب أن تكون ذات عرض واسع ومريحه لإلسـتخدام مـن قبـل                

عد معدة وفق اعتبارات المتعلم النمائية والمناسبة لعمره، أيضاً ال بد           المتعلم، وكذلك المقا  

من وجود نقاط في كل ناحية ألخذ التيار الكهربائي منها، باإلضافة إلى توفر التوصيالت              

  .الكهربائية
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  :لمراجعا

  المراجع العربية : أوالً

  المراجع األجنبية : ثانياً
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   :العربية مراجعوال المصادر قائمة

  ن الكريم آالقر

  

معيقات استخدام الوسائل التعليمية التـي تواجـه معلمـي          ). 1998. (أبو حسان، خالد  

رسالة ماجـستير   . المدارس الحكومية في تعليم العلوم واالجتماعيات في محافظة الخليل        

  .  غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس

 التربيـة  كتـب  تـدريس  في التعليمية الوسائل اقعو. )2000. (صالح إسماعيل، بني 

 غير ماجستير رسالة .المعلمين نظر وجهة من العليا األساسية المرحلة لصفوف المهنية

  .ربدإ اليرموك، جامعة منشورة،

دراسة استقصائية للعوامل المؤثرة في استخدام وسائل االتصال        . )1994( . التل، باسمة 

 رسالة ماجـستير غيـر منـشورة،        .األساسية في األردن  التعليمية في مدارس المرحلة     

   .ربدإجامعة اليرموك، 

 فـي  الثانويـة  المرحلة في الحاسوب تدريس واقع)." 1995. (منصور بن كمال جمبي،

  .180 - 147 ،)16 (56 ،العربي الخليج رسالة مجلة ، "وجدة المكرمة مكة مدينتي

دار المـسيرة    :، عمان النظرية والتطبيق تكنولوجيا التعليم بين    ). 1998 (.الحيلة، محمد 

  .للنشر والتوزيع

دار المسيرة  : عمان ،تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية التعلمية    ). 2000. (الحيلة، محمد 

  .للنشر والتوزيع
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 دار: عمـان  ،4ط ،والتطبيـق  النظرية بين التعليم تكنولوجيا). 2004. (محمد الحيلة، 

  .والتوزيع للنشر المسيرة

واقع استخدام معلمي التربية اإلسالمية للوسائل التعليميـة        ). 2000. (، أسامة خطاطبة

رسـالة ماجـستير غيـر      . ربد من وجهة نظر المعلمين أنفـسهم      إفي مدارس محافظة    

  . ربدإ ،جامعة اليرموك، منشورة

 للمرحلـة  المعلومات تكنولوجيا منهاج معيقات ).2008. (الرؤوف عبد نايف الخطيب،

 غيـر  ماجستير رسالة. فلسطين في الشمالية المحافظات معلمي نظر وجهة من الثانوية

  .فلسطين القدس، جامعة منشورة،

 استخدام تعيق التي الصعوبات). 2001. (اهللا هوهب نادر، وعطااهللا، جبر، دعاء الدجاني،

 العمليـة  الوطنية، النجاح جامعة مؤتمر الفلسطينية، المدارس في تربوية كأداة االنترنت

  . الوطنية النجاح جامعة ،2001 مايو - 9 نابلس ،االنترنت عصر في تعليميةال

 فـي  اسـتخدامه  ومعوقات الحاسوب نحو االتجاهات). 2007( .سعيد صوفيا الريماوي،

 ماجـستير  رسالة .الغربية الضفة في الحكومية المدارس في العلوم معلمي لدى التعليم

  . بيرزيت جامعة منشورة، غير

 األساسي التعليم مرحلة في التكنولوجيا مقرر تعليم مشكالت (2007).  .الجم الزعانين،

 المناهج إعداد في الفلسطينية التجربة : األول العلمي المؤتمر. المعلمين نظر وجهة من

  83.ص األقصى، جامعة غزة، "والتطلعات الواقع"

 ،واالتصاالت اتالمعلوم عصر في التعليم تكنولوجيا. )2002( .الحميد عبد كمال زيتون،

  .الكتب عالم: القاهرة
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 الـتعلم ). 1989. (تيـسير  فهمي،  وهندي، صالح وعليان، هشام وكوافحة     نادر الزيود،

  .والتوزيع للنشر الفكر دار: عمان ،2ط الصفي، والتعليم

 المدارس في وتعليمه الحاسوب تعلم معوقات). 2001. (محمود فايز عادل السرطاوي،

 ماجـستير  رسالة .والطلبة المعلمين نظر وجهة من فلسطين الشم بمحافظات الحكومية

  .فلسطين نابلس، النجاح، جامعة منشورة، غير

 ميادين في نترنتواال الحاسوب استخدام ).2003( .جودت سعادة،و عادل، السرطاوي،

  . والتوزيع للنشر الشروق دار: عمان ،والتعليم التربية

 الـصفي  التدريس في الحاسوب استخدامات عواق ).1991. (محمد الحافظ عبد سالمة،

 عمان، األردنية، ةالجامع منشورة غير ماجستير رسالة. األردن في الخاصة المدارس في

  .األردن

 التعليميـة  للوسـائل  العربيـة  اللغة معلمي استخدام تقويم ).2003. (سليمة سميران،

 الباديـة  للـواء  لتعليموا التربية مديرية في نظرهم وجهة من العليا األساسية للمرحلة

  .  سودانال الفاشر، جامعة ،منشورة غير ماجستير رسالة. األردن -الشرقية الشمالية

 الشروق دار: عمان ،التعليم وتكنولوجيا التعليمية الوسائل ).1997. (علي محمد ، السيد

  .والتوزيع للنشر

 تعلم في ومعلميهم العاشر الصف طلبة يواجهها التي المعوقات ).2005. (منال الطيبي،

 جامعـة  منـشورة،  غيـر  ماجستير رسالة .نابلس محافظة في الحاسوب مبحث وتعليم

  .فلسطين نابلس،، النجاح

  .المسيرة دار: عمان ،والتطبيق النظرية بين المنهج). 2004. (راتب عاشور،
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ة المعيقات التي تواجه استخدام المختبرات المدرسية في المرحل    ).1990. (عبابنة، أديب 

 غير منـشورة، جامعـة      ررسالة ماجستي . اإلعدادية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات     

  .ربد، األردنإاليرموك، 

  .العربي الفكر دار: القاهرة المدرسية، اإلدارة). 2000. (حسنين محمد العجمي،

 دار: عمـان  المنفردة، والمدرسة الصفية، اإلدارة ).1995. (الرحيم عبد محمد عدس،

   .والطباعة لنشرل مجدالني

 المختبـرات المدرسـية فـي       م الصعوبات التي تواجه استخدا    .)1999 (.عدوان، احمد 

 معلمي ومعلمات المدارس الحكومية في محافظة       رالصف العاشر األساسي من وجهة نظ     

  . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح، نابلس، فلسطين. نابلس

 النظريـة  مفاهيمهـا  الحديثـة  لمدرسـية ا اإلدارة ).2004. (عـزت  جودت عطوي،

   .والتوزيع للنشر الثقافة دار: عمان ،العملية وتطبيقاتها

 معلمـو  يراهـا  كمـا  نجليزيـة اإل اللغة لموضوع الصفية البيئة ).2003. (زياد عقل،

، جامعـة النجـاح،     رسالة ماجستيرغير منـشورة    .نابلس في االنجليزية اللغة ومعلمات

  . نابلس، فلسطين

استخدام الوسائل التعليمية والصعوبات التي تحول دون استخدامها        . )2000. (فوازعقل،  

مجلة جامعة النجاح    .لدى معلمي اللغة االنجليزية في المدارس الثانوية في محافظة جنين         

  . 658 - 637، 14المجلد ، لألبحاث والعلوم اإلنسانية

 وتكنولوجيـا  التـصال ا وسائل. )1999. (عبد محمد والدبس، مصطفى، ربحي عليان،

  .والتوزيع للنشر صفاء دار: عمان ،التعليم
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 فـي  األردن/الدولية الغوث وكالة مدارس بعض معلمي آراء ).2003. (محمد،  العمايرة

 العلوم مجلة. ااستخدامه في تواجههم التي والصعوبات التعليمية، التقنيات استخدام أهمية

  .164 -  138 ،)4(4 ،والنفسية التربوية

 مجلـة ". الحاسـوب  تـدريس  تواجـه  التي المعوقات"). 1998. (محمود أكرم ري،العم

  .112 - 86 ،)27(124 قطر ،التربية

استخدام معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية للتقنيات التعليميـة        . )2005. (العنزي، سالم 

. والصعوبات التي يواجهونها في محافظة حفر الباطن في المملكة العربيـة الـسعودية            

  .الجامعة األردنية، عمان ،ة ماجستير غير منشورةرسال

 معلمـي  نظـر  وجهـة  من التعليمية الوسائل استخدام معيقات). 2002( .احمد عودة،

 رسـالة . نـابلس  محافظـة  فـي  الحكومية المدارس في األساسية للمرحلة الرياضيات

  .نابلس النجاح، جامعة منشورة، غير ماجستير

ظيف الوسائل التعليمية ومعيقـات اسـتخدامها مـن         واقع تو  ).2006( .عودة، محمود 

رسالة . وجهة نظر مديري ومديرات المدارس الحكومية في الضفة الغربية في فلسطين          

  . ماجستير غير منشورة، جامعة القدس، فلسطين

 دراسة مـسحية لواقـع التقنيـات        ).1992( .العوضي، عبد اللطيف، والغزاوي، محمد    

، العـدد الثالـث     المجلـة التربويـة   المتوسطة بالكويـت،    التربوية في مدارس المرحلة     

  . 49 - 45والعشرون، 

 منهـاج  تطبيـق  تواجه التي المشكالت . (2007). ياسين وعبده، ،الرحمن عبد قصيعة،

 :األول العلمـي  المـؤتمر  ،المعلمين نظر وجهة من االبتدائية المرحلة في التكنولوجيا
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 ص األقـصى،  جامعـة  ، غزة والتطلعات، الواقع" المناهج إعداد في الفلسطينية التجربة

179.  

 ،2ط ،الـسيكولوجية  األسس الصفوف إدارة). 2005. (نايفةقطامي،  و يوسف، قطامي،

  .الفكر دار: عمان

: عمـان  ،2ط ،والتعليم التعلم عملية في التكنولوجيا.)1999. (الحليم عبد بشير الكلوب،

  .والتوزيع للنشر الشروق دار

  والتعليم، التربية وزارة ،األول الفلسطيني المنهاج خطة. . (1997)اهجالمن تطوير مركز

   .فلسطين اهللا، رام

 األساسـي  الـسادس  للصف التكنولوجيا كتاب تطبيق معوقات.  (2002).جمال مسلم،

  .غزة اإلسالمية، الجامعة منشورة، غير ماجستير رسالة .بغزة

 يواجههـا  التي والمشاكل عوباتللص مسحية دراسة)." 1997 (.محمود احمد المصري،

 المعلمين نظر وجهة من الحاسوبية المادة تعلم في ربدإ محافظة في العاشر الصف طلبة

  . األردن ربد،إ اليرموك، جامعة منشورة غير ماجستير رسالة ".والطلبة

  .الكتب عالم: القاهرة ،التعليمية االنترنت مواقع إنتاج). 2006( .أكرم مصطفى،

 .للنشروالتوزيع الكندي دار: ،إربد الصفوف إدارة). 1996 (.حسين منسي،

 اآللية الحاسبات استخدام في المعارف وزارة تجربة " .)1987 (.العزيز عبد المنصور، 

 التربـوي،  والتوثيـق  اإلحـصائية  المعلومة مركز ،يالتربو التوثيق مجلة ،"التعليم في

  .152‐139 ،)28 (عدد سنوية، نصف نشرة السعودية،
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 المرحلـة  فـي  االجتماعيـة  الدراسات معلمي استخدام مدى). 2004. (محمد المومني،

 فـي  الشمال إقليم في نظرهم وجهة من استخدامها ومعيقات التعليمية للوسائل الثانوية

  .المفرق البيت، آل جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة. األردن

 وجهـة  من التكنولوجيا منهاج تطبيق معوقات. )2007. (محمد واسليم، حسن، النجار،

) 1( العدد 16، مجلد مجلة الجامعة االسالمية ،المتغيرات بعض ضوء في المعلمين نظر

   . 539 ‐ 505ص 

 المنـاهج  دار: عمـان  ،التعليم وتكنولوجيا التربوي االتصال. )2001. (مجد الهاشمي،

  .والتوزيع للنشر

 شـارع  معجـم  مع المعلومات اتوشبك االتصاالت تكنولوجيا). 2001. (محمد الهادي،

  .األكاديمية المكتبة: القاهرة ،للمصطلحات

  . 33،ص األول التربوي المنهاج خطة .)1997 (.الفلسطينية والتعليم التربية وزارة

الخطـة الـسنوية لـإلدارة العامـة      ). 1998 (.وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية    

  .، رام اهللا للتقنيات التربوية

، "منهاج الفلـسطيني األول   خطة ال "). 1998( .ة التربية والتعليم العالي الفلسطينية    وزار 

  .، فلسطينرام اهللا

التعليم الفلسطيني الواقع واالنجازات    . )1999( .وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية    

  . رام اهللا،1998‐1994
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   :)1( رقم ملحقال

  :فلسطين فيللمرحلة األساسية العليا  التكنولوجيا لمقررالمادية  البيئة  عناصرتحليل

  : األساسيالخامس صفلل مقررالتكنولوجيا لتطبيق الالزمة المادية البيئة عناصر

 مساطر مترية، مسطرة ،ملون ورق ألوان، مربعات، ورق (وتشمل وهندسة رسم أدوات

 الـسبورة،  ،ممحـاة  ،رصـاص  أقالم مقوى، كرتون معدنية، مسطرة ،T مسطرة قياس،

 عداد مروحة، شمسية، خاليا بالستيك، شفافيات، ،)فرجار منقلة، مثلثات، ،ملونة طباشير

 مفكـات  شـاكوش،  يد، مصباح ومقعرة، محدبة عدسات مرور، إشارات لوحة كهرباء،

 الحديد من قطع أسالك، عراية أسالك، قطاعه األحجام، مختلفة مسامير األشكال، مختلفة

  هوائيـة،  دراجة كهربائي، زر شفاف، بالستيك أو زجاج من ألواح ،جافة أحجار المرن،

 مغنـاطيس،  ،كهربـائي  جرس مختلفة، بطاريات شفاف، بالسيتك رول أسالك، مقص،

 مختلفـة  مجـسمات  كهرباء، فاتورة للنار، مصدر دورق، شمع، مدفأة، برك،مز بالون،

 تـراب،  ،)أغذية علب ،سمنة علبة ،ةجبن علبة األحذية، علب محارم، علب دواء، علب(

 مـن  متنوعـة  براغي قطع، شفرة صمغ، أو غراء أو الصق شريط كبريت، علبة زيت،

 أجهـزة  دية، زرا كماشة، مطرقة، كهربائي، مقدح أو يدوي درل وصاج، ومعدن خشب

 صـندوق  ،)قـديم  راديـو  تالفة، ساعة شعر، مجفف قديمة، كاميرا (مثل تالفة كهربائية

 ح،تمـسا  منـشار  ،قائمة زاوية حرارة، ميزان متر، خشبية، ألواح أو خشب قطع،  خشب

 دارة مفرغ، صمام ترانزستور، حاسبة، آالت حاسوب، مختبر زجاج، ورق خشب، مبرد

 قرص (تخزين أدوات إخراج، وأدوات إدخال أدوات قديمة، حاسب جهاز لوحة متكاملة،

  . CPU المركزية المعالجة وحدة ،)ميموري فالشCD    مضغوط قرص مرن،
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  : األساسيالسادس لصفل مقرر التكنولوجيا لتطبيق الالزمة المادية البيئة عناصر

 أقالم مبراة، ممحاة، فرجار، منقلة، مثلث، ،T مسطرة مترية، مسطرة (من هندسية أدوات

 مختلفـة  أوراق ملونة، طباشير السبورة، ألوان، رسم، لوحة منحنيات، مسطرة ،رصاص

 ،")قديمـة  صـحف "مستهلكة أوراق ملون، ورق مقوى، رقو مربعات، ورق ،A4 ورق(

 مـاء  مـصدر  ،جـداً  ناعم شبك معدنية، صفيح قطعة وصمغ، غراء مجسمات، مقص،

 منـشار،  خـشب،  من وقطع ألواحأوعية،   محقن، ورموز، طرق إشارات لوحة ،متدفق

 من إدخال أدوات حاسوب، أجهزة حاسوب، مختبر خيطان، بكرة، أو مسنن شمع، زيت،

 ميكروفـون  ، Scannerضـوئي  ماسح ،Key board مفاتيح حةلو( (Microphone 

 المركزيـة  المعالجـة  وحدة )Speakers سماعات ،Printer طابعة (من إخراج حداتو

CPU، مـرن  قرص (من تخزين أدواتFloppy Disk ،  صـلب  قـرصHard Disk، 

 مـن  لفـة مخت ساعات هوائية، دراجة ،)Compact Disk أو CD  رالليز مدمجة أقراص

 ريشة كهربائي، مولد ،)مزولة كهربائية، ساعة بندول، ساعة رملية، ساعة مائية، ساعة(

 عيـدان  مقعـرة،  مرآة تر،يوممريث كهربائي، مصباح مائي، توربين فولتميتر، مروحة،

  .شفاف بالستيك رول شمسية، بطارية ،شمسي مقطر شمسية، خاليا ثقاب،

 

  : األساسيالسابع صفلل مقرر التكنولوجيا يقلتطب الالزمة المادية البيئة عناصر

 رصاص، أقالم فرجار، منقلة، القياس، مساطر مترية، مسطرة (من وهندسة رسم أدوات

 مقـوى،  كرتـون  مجسمات، شفافيات، ،)ملونة طباشير السبورة، ممحاة، مربعات، ورق

 منـه،  المـصنوعة  المعـدن  حيث من متنوعة أسالك شفافيات، بروجكتر جهاز مقص،

 بطاريـات  كهربائية، مفاتيح الصف، في الموجودة الكهربائية العناصر مختلفة، صابيحم

 تر،يمبيرمأ جهاز ، مختلفة مقاومات والمدفأة، المذياع جهاز مثل كهربائية أجهزة مختلفة،
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 رمـوز  لوحـة  سماعة، ،كهربائية دارة تر،مياأل جهاز تر،يفولتم جهاز،  ميترثيرمو جهاز

 هندسية، لرسوم نماذج بناء، خرائط طبيعية، خرائط كهربائية، ئطخرا ،باريزأ ،كهربائية

 ميكرفـون،  (من إدخال وحدات ،جرس كهربائي  ،مركزي معالج حاسوب، مختبر مرآة،

 مختلفة أنواع ،)طابعات( إخراج وحدات ،)منوعة أقراص (تخزين وسائط ،)ضوئي ماسح

 ،)مطرقـة  (دقمـاق  ،رفيعـة  عـصا  تنس، كرة خيطان، بكرات، ،)ألواح( األخشاب من

 ،)المنحنيـات  أو التخـريم  منشار تمساح، منشار (مثل مناشير مفكات، كماشة، شاكوش،

 الصـقة  مـواد  يدوي، ملف فرنساوي، لولب  شوكة، آلي، مثقاب ي،خشبمبرد   أزميل،

 أدوات دهـان،  فرشـاة  األخشاب، دهان من أنواع براغي، مسامير، الغراء، مثل وتثبيت

  .عداد كهربائي  ، لوحة كهربائية،)حوليك ميزان متر، (قياس

  

  : األساسيالثامن صفمقرر التكنولوجيا لل لتطبيق الالزمةالمادية  البيئة عناصر

 مـسطرة  وخارجي، داخلي فرجار رسم، لوحة ،T مسطرة( وتشمل ورسم هندسة أدوات

 رةصو ،)ممحاة مبراة، أقالم، قياس، مساطر رسم، ورق ملونة، طباشير السبورة، فوالذ،

  بروجكتر حاسوب، أجهزة كهربائية، دوائر شفافيات، بروجكتر جهاز مجسمات، ،أشعة

LCDمتـر  ،)برونـز  سـبيكة  فوالذ، سبيكة قصدير، لحام سبيكة( مختلفة معدنية سبائك 

   Caliberالورانية، يدوي حديد منشار ، الخطاط الزاوية، مسطرة قائمة، زاوية معدني،

 مثاقـب  ،والـصواميل  براغـي  ثقب، ريش يدوي، مبرد تخريم، منشار ،معدنية اسورةم

 رمـوز  لوحـة ،  Switchesة  كهربائي مفاتيح مفكات، لولب، ،)كهربائية مقادح (كهربائية

 كهربائيـة  مكثفـات  بناء، رموز لوحة فوالذ، حديد حصى مثل مستعملة لمواد وإشارات

 فيـوزات  ،)Variable Capacitor متغيـرة  مكثفاتCapacitor  Fixed ثابتة مكثفات(

  .، فرشاة دهانمعادن دهان كهربائية، وأجهزة أدوات تر،يميمل جهاز مختلفة، كهربائية
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  :األساسي التاسع لصفل التكنولوجيا قررم لتطبيق الالزمة ماديةال البيئة عناصر 

 السبورة، مقص،،  )مجسمات كرتون، مربعات، ورق خشب، ألوان (ورسم هندسة أدوات

 مسامير ،مرآة ،زجاجية لمواد عينات ، شفافيات بروجكتر جهاز شفافيات، ملونة، طباشير

 ،)فارغـة  عبـوات  شـمع،  بالستيك، أكياس خرطوم،( بالستيكية مواد خشب، فوالذية،

 بوليـسترين  أو صناعي برافين حبيبات الصق، شريط ،مختبر ملقط ،)غاز( لهب مصدر

 صـحن  لمنيـوم، األ أو قـصدير  رقائق ،الماسة،  FR بدون أيضا للهب مضاد عامل مع

 البـوراكس  محلـول  بـيض، أ صـمغ  للحرارة، مقاوم زجاجي دورق ،صغير زجاجي

Na2B4O7، ،انترنـت،  شـبكة  حاسـوب،  مختبر هوائية، مروحة مستعملة، مواد قوالب 

 مخارج وأسالك، فيوزات نماذج تر،يمليم جهاز القدرة، مختلفة مصابيح كهربائية، دارات

 كهربائيـة  مفاتيح ،Fuses صهراتم ،الرئيسة التوزيع لوحة،  قواطع ،)باريزأ (كهربائية

Switches، كهربائية، رموز لوحة كهربائية، أدوات كهربائي، محول ، مختلفة مقاومات 

  مثـل  اتـصال  وسائل من نماذج سيليكون،  بطاريات، كهرباء، فاتورة كهربائية، خرائط

  ).Mobile خلوي هاتف ،Telephone هاتف ،Fax) فاكس( ناسخ(
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  ):2(رقم الملحق 

  الواردة  في األداة حسب ما وردت في كتب تكنولوجيا مفاهيم بعض المصطلحات 

 ومعالجتها المعلومات من هائلة كميات وتخزين البيانات استقبال يستطيع جهاز :الحاسوب

 بـرامج  (تـدعى  والتعليمات األوامر من سلسة تنفيذ خالل من ذلك ويتم عالية، وبسرعة

   .)الحاسوب

 فـي  تخزينهـا  المطلوب األصوات إلدخال تستخدم أداة هو:Microphone فونوميكرلا

  .التطبيقات بعض إليها تحتاج التي الحاسوب

 إلـى  الصور البيانات إلدخال يستخدم جهاز هو :Scannerالـضوئي ) القارىء (الماسح

  .الذاكرة إلى ونقلها تصويرها خالل من الحاسوب ذاكرة

  .الصوتية المعلومات إلخراج تستخدم، اإلخراج تأدوا من :الحاسوب  سماعات

 الواحـد  الجهـاز  يحتوي كان حيث األول، الجيل حاسبات اللمبات هي :المفرغ  الصمام

  .الحجم حيث من الجهاز لضخامة أدى مما الصمامات، هذه من آالف على

 عمليـات  بـإجراء  تقوم حيث الحاسوب، أجزاء أهم هي :CPUالمركزية المعالجة وحدة

  .المنفذ البرنامج أو المستخدم لتعليمات وفقاً البيانات على المطلوبة عالجةالم

 بعد النتائج استخراج طريقها عن يتم التي اإلخراج وحدات من هي :Printers الطابعات

  .الحرارية الطابعات، والليزر الطابعات منها أنواع عدة وهي ،المعالجة عملية

 Compact ليـزر  وقرص ،Floppy Disk مرن قرص وتشمل: بيانات تخزين وسائط 

Diskالثابت القرص، وHard Disk ، الحاسـب  بجهـاز  مثبتـة  الصلبة األقراص أن إال 

   .اآللي
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 شخص مع للحديث السماعة استخدام من الشخص يمكن جهاز هو :Telephone الهاتف

 1861 عـام  اختراعه وتم ،الشخص ذلك رقم طلب طريق عن معدودة ثوان خالل آخر

  .لبي لكسندرأ المخترع لقب من

 وإرسالها له تزود التي الورقة عن صورال بالتقاط يقوم جهاز هو :Fax الفاكس الناسخ،

 طبـق  نـسخة  لينتج الورق بطباعتهاعلى يقوم الذي آخر فاكس لجهاز الهاتف سلك عبر

 إلـى  ،)1842( عام لبي لكسندرأ العالم قبل من اختراعه تم المرسلة، الورقة عن األصل

   .والسبعينيات الستينات في تطويره تم أن

 ،الكربـون  من تصنع الكترونية قطع عن عبارة هي :  Resistors الكهربائية المقاومات

 في وتسمى،  خزفية قطعة على ملفوف سلك من أو كربونية مقاومة الحالة هذه في وتسمى

 قيمـة  تحديـد  بهدف الكهربائية الدارات في المقاومات وتربط ،سلكية مقاومة الحالة هذه

 لجـزء  الكهربائي الجهد قيمة في التحكم بهدف أو ،معين فرع في المار الكهربائي التيار

 :ثابتـة  مقاومات وهناك،  االوم بوحدة الكهربائية المقاومة وتقاس .الكهربائية الدائرة من

 المقاومـات  وهنـاك  الـسلكية،  المقاومـة  أو الكربونية المقاومة مثل ثابتة قيمة لها وهي

 تعـديالً  تتطلب التي التطبيقات في تستعمل حيث أطراف ثالثة لها مقاومة وهي: متغيرةال

 فـي  الـصوت  خفض أو لرفع تستخدم التي المتغيرة المقاومة مثل المقاومة لقيمة مستمراً

  .المذياع جهاز في الصوت جهاز

  . الكهربائي الجهد فرق لقياس جهاز :Vohmeter  فولتميتر

  .الكهربائي التيار شدة ياسلق جهاز :ميتر امبير

  . الكهربائيةالمقاومة لقياس جهاز :Ohmmeter ريتاالم
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 مـن  المفـك  ويتكـون  وتثبيتها، البراغي فك في تستعمل ،وتركيب فك تاوأد : المفكات

 فيلـبس،  مصلب مفك العادي، المفك المفكات أنواع ومن واليد، واللسان والسالح الرأس

  .أوتوماتكي ذاتي ومفك

 أو الكلـي  التلف من الكهربائية أواألجهزة الدوائر لحماية  تستخدم :الكهربائية ت الفيوزا

 أو للدارة به المسموح الحد من أعلى قيمة ذي كهربائي تيار مرور يسببه قد الذي الجزئي

  .مثالً كهربائي تماس أو عطل حدوث الجهازعند

 القـدرة  لها ،االلكترونيةو الكهربائية الدوائر في أساسي عنصر هي :الكهربائية المكثفات

 فتـرة  وخـالل  الحاجة حسب وتفريغها ،)االلكترونيات (الكهربائية الشحنات تخزين على

 Fixed ثابتة مكثفات :قسمين إلى تقسم، وبدقة تحديدها يمكن زمنية Capacitor)( أن أي 

ة تغييرهــا  يمكــن ال ثابتــة ســعته ات وغالبي ستخدمة المكثف ي الم دوائر ف ة ال  الكهربائي

ا  ،هي مكثفات ثابتة  وااللكترونية ر ال المكثف  أم  سعة أن أي  Variable Capacitor:متغي

 مثل محددة قيمة عند ضبطها أو معين نطاق ضمن باستمرار يدوياً تغييرها يمكن المكثف

  .والتلفاز المذياع أجهزة في المكثفات

 أو وصلهما يمكنطرفان   لها كهربائية قطعة عن عبارة هي: Switch الكهربائي المفتاح

 التيـار  بمـرور  الكهربائي المفتاح غلق يسمحو ،)كبسة (متحرك ذراع بوساطة فصلهما

  . التيار بمرور يسمح ال فانه فتحه وعند الكهربائي،

  م.ق1450 سنة المصريين قبل من اختراعها تم قديمة ساعة هي): المزولة (الظل  ساعة

 فـي  يتمثـل  الساعات من النوع هذا مثل به يعمل الذي المبدأ :والرملية المائية الساعة

 معـدل  قراءة من أو صغير ثقب من الرمل أو الماء من إناء لتفريغ ينقضي الذي الوقت

  . آخر إناء في )المستوى (المنسوب ارتفاع
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  .الرقاص أيضاً وتسمى، الساعات أنواع من نوع هي :البندلية  الساعة

 علـى  تمامـاً  مثبتة بالستيك أو شبالخ من قطعتين من تتركب مسطرة هي :T  مسطرة

  . T شكل

 لرسـم  تـستعمل  أقواس، حوافها جميع تكون بالستيك من قطعة هي :المنحنيات مسطرة

   .بالفرجار رسمها يصعب التي المنحنية الخطوط

 لقيـاس  تـستعمل  ،مدرجـة  الرقيق الخشب أو بالستيك من قطعة هي :القياس مسطرة

  .الرسم أثناء أطوالها وتحديد الخطوط

  . مستقيمة خطوط ثالثة من مكون مغلق شكل :المثلث

 طرفيـه  بوساطة الفوالذية المسطرة لىإو من األبعاد نقل في يستخدم :الخارجي  الفرجار

   . االسطوانية للمشغوالت الخارجية األقطار لقياس يستخدم كذلك المدببين،

 طرفيـه  باستخدام نيةاالسطوا األقطار قياس في يستخدم قياس أداة هو :الداخلي الفرجار

   ).الخارجي الفرجار بعكس (داخل إلى المدببين

 وأكثـر  ،)وأفقيـة  عموديـة  (وعرضية طولية بخطوط مسطر ورق هو :مربعاتال ورق

 الطـولي  االتجـاهين  في واآلخر الخط بين ملم) 5.0 (بمسافة المسطر استعماالً األنواع

  .المربعات شبكة أيضاً عليه ويطلق، والعرضي

 الـورق  قياس ناسبت مستطيل شكل على بالستيك أو الخشب من لوحة هي :رسمال لوحة

   .الرسام يستخدمه الذي

 النجارة ألعمال الضرورية التثبيت المواد من ويعد الغـراء  منها :واللصق تثبيتال أدوات

 سـطوح  بـه  تطلـى  الذي األبيض الغراء األنواع أشهر ومن ،األخشاب به تثبت حيث
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 لتجميـع  الـضرورية  التثبيت مواد إحدى هي :والبراغي المسامير أما جو،أو األخشاب

 مـع  تثبيتهـا  عند أو بعضها، مع مكوناتها أو المشغوالت تثبيت عند البسيطة الوصالت

 ورؤوسـها  مقاطعهـا  أشـكال  حيث من متنوعة، المسامير األخرى األماكن أو األجزاء

 الفـوالذ  من تصنع البراغي ماأ وأطوالها، أقطارها حسب المسامير وتقاس ،واستعماالتها

 التـي  الوصالت تثبيت في وتستعمل،  مبالكرو المطلي الفوالذ أو األلمنيوم أو النحاس أو

 وهو الرأس  من يالبرغ ويتكون المسامير، استخدمت لو مما أكثر المتانة زيادة فيها يلزم

   .نلمسنا والجزء الساق ومن) مسنن صامولة، شكل مصلب، عادي، (إما

 خـشب  مـن  يـد  في مثبتة الطري الصلب من قطعة ،الطرق أدوات من أداة :شالشاكو

، ومن أنواعه الـشاكوش العـادي، والـشاكوش         االستعمال عند منها لمسكة معدة الزان

   . المخلبي

 وفي القاطعة، األدوات على للطرق تستخدم خشبية مطرقة الطرق، أدوات من :لدقماقا 

 أو) منحرف شبه (منشوري رأس من ويتكون ية،الخشب المشغوالت أجزاء تركيب أو فك

   .غم500 - 300 من يتراوح ووزنه ،أيضاً الخشب من ويده أخرى بإشكال

،  األخشاب من نزعها أو الصغيرة المسامير لقص تستعمل،  الفك أدوات من أداة :الكماشة

  . متنوعة تهااساوقي الصلب، من وتصنع

 المستقيمة نسبياً الكبيرة األطوال لقياس تخدمويس المعدني، الشريط ويسمى :المعدني المتر

   .بالمرونة  لهالمعدني الشريط حركة تميزتو مستقيمة،ال وغير

  .المدبب الطرف بوساطة المعدن سطح على خدش لعمل  هو أداة تستعمل:الخطاط

، مختلفـة  بزوايـا  النصل فيها يتحرك زاوية عن عبارة قياس أداة هي :الزاوية مسطرة

   .بزوايا المائلة العالقات حديدت في وتستخدم
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إلجراء بعـض    ، وتحويلها إلى قطع أصغر، أو     األخشاب لنشر تستعمل أدوات :مناشيرال

، وحـدها القـاطع ذو      تسمى سالحاً )  صفائح من الصلب الرقيق   (العمليات، وتصنع من    

أسنان منتظمة القياس، وتصنع مقابضها من الخشب القاسي أو البالستيك، وتختلف أنواع            

المناشير وقياساتها وأشكالها وعدد أسنانها حسب طبيعة األداء المخصص لها، فمنها مـا             

يخصص للنشر المستقيم باتجاه ألياف الخشب لعمليات النشر الطولي، أو للنشر المـستقيم             

، ثـل نـشر المحنيـات      على اتجاه األلياف للقطع العرضي، وألعمال أخـرى م         عمودياً

 تخريقـة  ومنـشار  الزوانة ومنشار الظهر سراق ومنشار تمساح منشار ومنها،  غوالتفري

  .المنحنيات أو التخريم ومنشار

 الخـشبية  القطع لتفصيل الطولي الشق في يستعمل النشر أدوات من أداة :تمساحال منشار

  . ، ويستعمل المنشار عادة بيد واحدةالكبيرة

 وأعمـال  المنحنيـات  لنشر يستعمل أداة من أدوات النشر      :المنحنيات أو التخريم منشار

  ).تخريم( التفريغ

 شطف وفي التوصيل، عمليات في الخشب لتفريغ يستعمل القطع أدوات من هو :األزميل

  .والمشطوف، المقطع لالعادي مستطي :أنواعه ومن الزائدة، األجزاء وإزالة الحافات

 األجـزاء  وبخاصـة  الخامـات  تـشكيل  في تستعمل البرد، أدوات من :الخشبية المبارد

 جسم من المبرد ويتكون األخرى، األدوات أو بالفارات تشكيلها يصعب التي أو ،المنحنية

 الخـشب  مـن  ملفـوف  ومقبضه استعماله حسب تشكيالت ذو وسطحه المقسى الصلب

 الـسنتمتر  فـي  األسنان وعدد،  وقياسه وشكله،  استعماله حسب أنواعه وتصنف،  القاسي

 الخـشونة  متوسـط  الخشن فمنه ،)األسنان دعد (نعومة أو خشونته، حيث ومن ،المربع

  . الشكل حيث من والناعم
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 البراغي إدخال لتسهيل الثقوب تحضير أو الصغيرة، الثقوب لعمل تستعمل :الثقب أدوات

 والملـف ،  الفرنـساوي  واللولـب ،  الـشوكة : ومنها،  مختلفة بأنواع موجودة وهي فيها،

  . Drill اليدوي المثقابو، اليدوي

       المعـدن  أو الخـشب  مـن  يصنع ،)Level (ماء ميزان الشائع اسمه :يالكحـول  ميزان 

 لـضبط  ويـستخدم  ،تمامـاً  مستوية وأحرفه وأوجهه مختلفة، بأطوال ويتوافر )ألمنيوم(

   .45 قدرها بزاوية مائل مستوى في وأحياناً ورأسياً أفقياً السطوح

 قاعـدة  بتثبيـت  وذلك ،امدةالمتع الخطوط لرسم تستخدم قياس أداة هي :القائمة الزاوية

 المعدنية السطوح استواء لفحص وتستخدم،  المعدنية للقطعة المستقيم الطرف على الزاوية

  .وتعامدها

 للقطـع  والداخلية الخارجية األقطار لقياس تستخدم قياس أداة هي :)(Caliber الورانية 

  .المواسير مثل ةاالسطواني

 عناصـر  بإضـافة  معالجتهـا  تمت حديدية يروغ حديدية معادن هي :المعدنية  السبائك

 فيزيائيـة  خـصائص  علـى  الحـصول  بهـدف  األصلي، معدن إلى معينة بنسب أخرى

   .جديدة وميكانيكية
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  الرحيم الرحمن اهللا بسم

  ) : 3 ( رقمالملحق

  أداة الدراسة

  _ : ة / الفاضل ة / المعلم حضرة

   : وبعد طيبة تحية

 معلميه نظر وجهة من تكنولوجياال مقررل المادية البيئة تقييم " بعنوان بدراسة الباحثة تقوم

 الماجـستير  درجـة  علـى  للحصول كمتطلب وذلك ، "لتطويرها ومقترحات فلسطين في

 من البيانات استكمال في التعاون حضرتكم من يرجى القدس، جامعة من تدريس أساليب

 العمـود  فـي ) X( إشـارة  بوضـع  وذلك ، قائمة رصد  محاور جميع عن اإلجابة خالل

 تـستعمل  وسوف الباحثة، سوى عليها يطلع ال سرية ستكون إجاباتك نأب علماً المناسب،

  . فقط العلمي البحث لغايات

                                   

    تعاونكم لحسن لكم وشكرا                                       

   جبرين رانيه : الباحثة                                                                 
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  :المديرية

    لحم بيت) 4   الخليل شمال) 3  الخليل وسط )2   الخليل جنوب) 1 

  :المشرفة على المدرسة الجهة

    خاصة مدرسة )3   وكالة مدرسة) 2ة   حكومي مدرسة) 1 

  :المدرسة موقع

   مخيم )3        قرية) 2        مدنية) 1 

   :المدرسة جنس

  مختلطة) 3         إناث) 2       ذكور) 1

  

  : كالتالي تقييم في المعيار مالحظة

 حيث من التكنولوجيا   مقرر، ومناسب لتطبيق    المدرسة في موجود بمعنى: وصالح متوفر

 متوسط يقل ال أن يجب وصالح متوفر ضمن العدد الكمبيوتر أجهزة فمثالً ،والجودة العدد

  .المقرر يقتضيه ما به حسب االستعانة ويمكن، طالبين لكل جهاز بمعدل ةاألجهز عدد

 مـا  حـسب  للتطبيق مناسب غير ولكن المدرسة في موجود بمعنى: صالح وغير متوفر

   .الجودة أو العدد حيث منغير مناسب  يكون قد، تكنولوجياال مقرر يقتضيه

 في المدرسـة ولكـن      جودمو يكون قد أو المدرسة، في موجود غير بمعنى :متوفر غير

   .يقتضيه ما حسب لمقررللتطبيق ا به باالستعانة يسمح وال اإلدارية لألمور
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 الرقم

مقررلتطبيقالالزمةالماديةالبيئةعناصر

  العليا األساسية للمرحلة التكنولوجيا

 

  متوفرة

 صالحة

متوفرة 

غير 

 ةصالح

 متوفرة غير

 )التخزين سائطو ،مكونات، خدمات( الحاسوب: المحوراألول

    الحاسوب مختبر .1

    انترنت شبكة .2

    الحاسوب أجهزة  .3

     قديمة حاسوب مفاتيح لوحة .4

    ميكروفون .5

    رقمية كاميرا .6

    Scanner ضوئي ماسح .7

    متكاملة  دارات .8

    ترانزستور .9

    الحاسوب سماعات .01

   مفرغ صمام .11

   CPU المركزية المعالجة وحدة .12

   طابعات .13

   )ثابتة  (صلبة أقراص .14

   مرنة أقراص .15

   )ليزر (CD مدمجة أقراص .16

   ميموري فالش .17

 كهربائية وأدوات أجهزة: الثاني المحور

   ) فاكس ( ناسخ .18

    هاتف .19

     مروحة .20

    مدفأة .21

   مختلفة مقاومات .22
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   مصهرات .23

   القدرة مختلفة مصابيح .24

   )تالف (قديم شعر مجفف .25

   ) تالفة(قديمة كاميرا .26

   )تالف (قديم مذياع .27

    كهربائي محول .28

    كهربائي مولد .29

    ريتمثيرمو جهاز .30

   لتميترفو جهاز .31

    تريمبيرمأ جهاز .32

   ميتراال جهاز .33

    تريمليم جهاز .34

     شفافيات بروجكتر جهاز .35

   LCD بروجكتر جهاز .36

   )باريزأ (كهربائية مخارج .37

   ) كهربائية مقادح (كهربائية مثاقب .38

    األشكال مختلفة مفكات .39

    األشكال مختلفة فيوزات .40

    مختلفة سالكأ من نماذج .41

   كهربائية مكثفات .42

   )ماء موتور (مائي توربين .43

    كهربائية دوائر .44

   )كهربائية مفاتيح (قواطع .45

   الكترونية لوحة .46

   كهربائية ساعة .47

   مختلفة بطاريات .48

   منبه ساعة .49

    حاسبة آالت  .50
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   عداد كهرباء  .51

 كهربائيةغيروأدواتأجهزة:الثالث لمحورا

    هوائية دراجة .52

   شمسي مقطر .53

    حرارة ميزان .54

   )غاز (للنار مصدر .55

    شمسية خاليا .56

   )مزولة(الظل ساعة .57

     مائية ساعة .58

    رملية ساعة .59

     بندول ساعة .60

 صورلوحات،،خرائطت،بيانا :الرابع المحور

    كهرباء فاتورة .61

    طرق إشارات لوحة .62

    كهربائية رموز لوحة .63

    كهربائية خرائط .64

    طبيعية خرائط .65

    بناء خرائط .66

    هندسية لرسوم نماذج .67

    شفافيات .68

    أشعة صورة .69

    مستعملة وإشارات لمواد رموز لوحة .70

 والهندسةالرسمأدوات:الخامس المحور

    خشبية مترية مسطرة .71

    فوالذية معدنية مسطرة .72

   T مسطرة .73

    منحنيات مسطرة .74

    مثلثات .75
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    منقلة .76

    فرجار .77

    خشب ألوان .78

   )ستر فلوما (ملونة أقالم .79

    ملون ورق .80

   A4 رسم ورق .81

   مربعات ورق .82

    مقوى ورق .83

   مقوى كرتون .84

 الصقة مواد: السادسالمحور

    صمغ .85

    غراء .86

    جوأ .87

   سيليكون .88

     الصق شريط .89

 يدويةال دواتاأل: السابع المحور

    ورق مقصات .90

   أسالك عراية .91

   )أسالك قطاعة (أسالك مقص .92

   شاكوش .93

   )مشرط (قطع شفرة .94

   )دقماق (مطرقة .95

    صاج براغي .96

    معدن براغي .97

   خشب براغي .98

    كماشة .99

    زرادية.100

    معدني متر.101
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   الخطاط.102

    زاوية مسطرة.103

    تمساح منشار.104

   منحنيات تخريم منشار.105

    مسامير.106

   مسنن.107

    يدوي ملف.108

    يدوي خشب مبرد.109

    فرنساوي لولب.110

    يدوي مثقاب.111

    شوكة.112

    أزميل.113

    كحولي ميزان.114

    ثقب ريش.115

    قائمة زاوية.116

    ورانيةال.117

    ماسةال.118

    قوالب.119

 أخرى وأدوات مواد: الثامن المحور

    مجسمات.120

    بكرات   121

   مغناطيس.122

   مختبر ملقط.123

     بالون.124

    زمبرك.125

    شمع.126

    ومقعرة محدبة عدسات.127

    مرآة.128
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   محقن.129

   جاجي مقاوم للحرارة ز دورق.130

    خشبال من مختلفة أنواع.131

    دهان.132

    دهان فرشاة.133

    قديمة صحف.134

    زجاج ورق.135

   زجاج لمواد عينات.136

    بالستيكية مواد.137

    شفاف بالستيك رول.138

   جبس.139

    Na2B4O7 البوراكس محلول  140

   بوليسترين أو صناعي برافين حبيبيات.141

   )صفائح (معدنية سبائك.142

   ناعم جداً شبك.143
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  أسماء المحكمين): 4( رقم  الملحق

  العمل مكان  المحكم اسم  الرقم

   القدس جامعة   عدس محسن. د  .1

   القدس جامعة   زيدان عفيف. د  .2

   القدس جامعة   قباجه زياد. د  .3

  الخليل/القدس المفتوحة جامعة   صالح علي. د  .4

   بيت لحم /المفتوحة القدس جامعة   عساكره محمد. د  .5

   لحم بيت التعليمو تربيةال/ تكنولوجياال مشرفة   ضهغيا سماهر. أ  .6

   المختلطة األساسية ةأبو عبيد مدرسة مدير   ردايدة محمد. أ  .7

   القدس روابي مدرسة   وداعة أعمر سمر. أ  .8

   األساسية العبيدية بنات مدرسة   دعدوع منى. أ  .9

   لحم بيت /والتعليم التربية   صالح جهاد. أ  .10
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م   الملحق    مهمـة إلـى وزارة التربيـة والتعلـيم العـالي           ال تسهيل    طلب كتاب  )5(رق

  الفلسطيني
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  وزارة التربية والتعليم على إجراء الدراسة موافقة )6 ( رقمالملحق
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   موافقة مديرية جنوب الخليل على إجراء الدراسة)7 ( رقمالملحق
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  الخليل على إجراء الدراسةوسط  موافقة مديرية )8 ( رقمالملحق
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  يل على إجراء الدراسة موافقة مديرية شمال الخل)9(رقم الملحق 
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   إجراء الدراسة موافقة مديرية بيت لحم على)10( رقم الملحق
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  قائمة الرصد األعداد والنسب المئوية لمجاالت ):11(الملحق رقم 

المدارس المتوفر 

 والصالح بها

المدارس المتوفر 

 وغير الصالح بها  العنصر الرقم

النسبة  العدد النسبة المئوية ددالع

ة ال  10.58 20 16084.66 مختبر الحاسوب  .1

 6.35 12 24.87 47 شبكة انترنت  .2

 8.99 17 16084.66 أجهزة الحاسوب  .3

 22.22 42 13672.13 لوحة مفاتيح حاسوب قديمة  .4

 5.29 10 40.74 77  ميكروفون  .5

 0.00 0 27.51 52 كاميرا رقمية  .6

 7.41 14 44.44 84 ماسح ضوئي  .7

 11.64 22 11058.20 دارات متكاملة  .8

 11.11 21 13269.84 ترانزستور  .9

 4.76 9 16084.66 سماعات الحاسوب  .10

 0.00 0 32.80 62 صمام مفرغ  .11

 7.41 14 13370.37 وحدة المعالجة المركزية  .12

 4.23 8 11460.32 طابعات  .13

 1.59 3 14174.60 ةص صلباقرأ  .14

 1.59 3 14275.13 ةص مرناقرأ  .15

 1.59 3 15682.54 ةص مدمجاقرأ  .16

 0.00 0 15179.89  فالش ميموري  .17

  6.16   67.56  )وسائط التخزين خدمات، مكونات،(الحاسوب 

 4.76 9 50.26 95 ناسخ  .18

 1.59 3 17793.65 هاتف  .19

 5.29 10 15482.36 مروحة  .20

 11.11 21 15783.07 مدفأة  .21
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 1.59 3 14174.60 مقاومات مختلفة  .22

 0.00 0 11460.32 مصهرات  .23

 4.76 9 13772.25 مصابيح مختلفة القدرة  .24

 0.00 0 3.17 6 مجفف شعر قديم  .25

 5.82 11 26.98 51 كاميرا قديمة  .26

 13.23 28 16183.60 مذياع قديم  .27

 6.35 12 43.39 82 محول كهربائي  .28

 1.59 3 12365.08 مولد كهربائي  .29

 0.00 0 50.79 96 جهاز ثيرموميتر  .30

 0.00 0 13571.43 جهاز فولتميتر  .31

 0.00 0 13772.49 جهاز أمبيرميتر  .32

 4.23 8 12465.61 جهاز االميتر  .33

 1.59 3 13973.54 جهاز مليميتر  .34

 6.35 12 17489.95 جهاز بروجكتر شفافيات  .35

 LCD 87 46.03 10 5.29جهاز بروجكتر   .36

 0.00 0 11158.73 مخارج كهربائية  .37

 0.00 0 51.32 97 مثاقب كهربائية  .38

 0.00 0 16385.66 مفكات مختلفة األشكال  .39

 0.00 0 15783.07 فيوزات مختلفة األشكال  .40

 4.23 8 13873.02 نماذج من أسالك مختلفة  .41

 0.00 0 10756.61 مكثفات كهربائية  .42

 10.05 19 14375.66 )ماتور ماء (توربين مائي  .43

 5.82 11 12465.61 دوائر كهربائية  .44

 7.41 14 13873.02 قواطع  .45

 5.82 11 12264.55 لوحة الكترونية  .46

 0.00 0 18698.41 ساعة يد تالفة  .47

 4.76 9 13973.54 بطاريات مختلفة  .48

49.  
 4.23 8 5.82 11 ساعة منبه
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 11.11 21 15380.95 آالت حاسبة  .50

 0.00 0 18698.41 عداد كهربائي  .51

 7.06  65.14  أجهزة وأدوات كهربائية

 5.82 11 8.99 17 دراجة هوائية  .52

 0.00 0 41.80 79 مقطر شمسي  .53

 5.82 11 16687.83 ميزان حرارة  .54

 6.88 13 17190.48 مصدر للنار  .55

 0.00 0 46.56 88 خاليا شمسية  .56

 4.76 9 34.39 65 ساعة الظل  .57

 20.63 39 10756.61 ساعة مائية  .58

 3.17 6 12968.25 ساعة رملية  .59

 0.00 0 43.92 83 ساعة بندول  .60

  5.23   53.20  أجهزة وأدوات غير كهربائية

 0.00 0 17693.12 فاتورة كهرباء  .61

 19.58 37 13772.49 لوحة إشارات طرق  .62

 5.29 10 43.92 83 لوحة رموز كهربائية  .63

 0.00 0 44.44 84 خرائط كهربائية  .64

 2.12 4 18597.88 خرائط طبيعية  .65

 11.11 21 48.68 92 خرائط بناء  .66

 11.64 22 35.98 68 نماذج لرسوم هندسية  .67

 0.00 0 18195.77 شفافيات  .68

 0.00 0 30.69 58 صورة أشعة  .69

 1.59 3 11058.20لوحة رموز وإشارات لمواد   .70

 4.921  72.11  بيانات، خرائط، لوحات، صور

 0.00 0 189100.00 مسطرة مترية خشبية  .71

 0.00 0 12968.25 فوالذيةمسطرة معدنية   .72

 T 17492.06 3 1.59مسطرة   .73

74.  
 مسطرة منحنيات

12767.20 0 0.00 
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 2.65 5 17994.71 مثلثات  .75

 5.82 11 17089.95 منقلة  .76

 12.70 24 15979.37 فرجار  .77

 3.17 6 17291.01 ألوان خشب  .78

 11.64 22 16486.77 أقالم ملونة  .79

 0.00 0 15582.01 ورق ملون  .80

 A4 189100.00 0 0.00ورق رسم   .81

 0.00 0 14777.78 ورق مربعات  .82

 0.00 0 12867.72 ورق مقوى  .83

 0.00 0 18798.36 كرتون مقوى  .84

 2.68  84.66  أدوات الرسم والهندسة

 2.25 8 17492.06 صمغ  .85

 0.85 3 46.03 87 غراء  .86

 10.97 39 46.56 88  اجو  .87

 0.00 5 32.28 61 سيليكون  .88

 0.00 7 17391.53 صقشريط ال  .89

 2.68  57.67   مواد الصقة

 2.35 44 14575.13 مقصات ورق  .90

 0.00 0 15079.37 عراية أسالك  .91

 0.00 0 15984.13 مقص أسالك  .92

 5.29 10 15079.37 شاكوش  .93

 8.47 16 16587.30 شفرة قطع  .94

 2.12 4 13671.96 مطرقة  .95

 0.00 0 14476.19 براغي صاج  .96

 0.00 0 15280.42 نبراغي معد  .97

 0.00 0 11359.79 براغي خشب  .98

 0.00 0 14074.07 كماشة  .99

100.
 زرا دية

13873.02 0 0.00 
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 4.23 8 18193.12 متر معدني.101

 0.00 0 12465.61 خطاط.102

 0.00 0 16084.66 مسطرة زاوية.103

 0.00 0 15380.95 منشار تمساح.104

 0.00 0 41.80 79 منشار تخريم منحنيات  .105

 0.00 0 17994.71 مسامير  .106

 0.00 0 26.46 50 مسنن  .107

 10.58 20 29.63 56 ملف يدوي108.

 0.00 0 13169.31 مبرد خشب يدوي109.

 2.65 5 11761.90 لولب فرنساوي.110

 0.00 0 18497.35 مثقاب يدوي.111

 0.00 0 41.80 79 شوكة112

 0.00 0 40.21 76 أزميل  .113

 0.00 0 29.63 56 ميزان كحولي114.

 0.00 0 31.75 60 ريش ثقب115.

 0.00 0 47.09 89 الزاوية القائمة116.

 0.00 0 49.74 94 الورانية.117

 4.76 9 18.52 35  الماسة.118

 4.76 9 10857.14 قوالب.119

 2.20  52.40  أدوات يدوية

 0.00 0 18396.83 مجسمات.120

 0.00 0 49.21 93 بكرات.121

 0.00 0 189100.00 مغناطيس  .122

 0.00 0 18497.35 ملقط مختبر.123

 0.00 0 11560.85 بالون.124

 5.29 10 12566.14  زمبرك.125

 0.00 0 14275.13 شمع.126

127.
 عدسات محدبة ومقعرة

17793.65 0 0.00 
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 18.52 35 12867.72 مرآة.128

 0.00 0 13973.54 محقن.129

 0.00 0 17592.59 دورق زجاجي مقاوم للحرارة.130

 0.00 8 11460.32 أنواع مختلفة من الخشب.131

 0.00 0 42.33 80 دهان.132

 1.41 9 42.33 80 فرشاة دهان.133

 0.00 0 14476.19 صحف قديمة  .134

 0.00 0 10455.03 ورق زجاج  .135

 0.00 0 16084.66 عينات لمواد زجاج  .136

 0.00 0 17994.71 مواد بالستيكية  .137

 0.00 0 11158.73 رول بالستيك شفاف.138

 0.00 0 10555.56 جبس  .139

 5.63 20 52.38 99 محلول البوراكس.140

 0.00 0 11962.96 حبيبات برافين صناعي.141

 0.00 0 31.75 60 سبائك معدنية.142

 0.00 0 37.57 71  جداًشبك ناعم.143

 1.34  64.13  مواد وأدوات أخرى
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توزيع النسب المئوية للمواد المتوفرة والصالحة  للمحاور حسب         ): 1.12 ( رقم  الملحق

  المديرية  
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توزيع النسب المئوية للمواد المتوفرة والصالحة للمحاور حـسب         ): 2.12(رقم  الملحق  

  الجهة المشرفة على المدرسة 
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توزيع النسب المئوية للمواد المتوفرة والصالحة للمحاور حسب         ):3.12( رقم   الملحق  

  موقع المدرسة
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توزيع النسب المئوية للمواد المتوفرة والصالحة للمحاور حسب        ): 4.12( رقم   الملحق  

   جنس المدرسة
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ـ   المختبـر،   (النسب المئوية للمتوفر والصالح      ):5.12( رقم   الملحق ، تشـبكة االنترن

 حسب المديرية) أجهزة الحاسوب
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، ت شبكةاالنترن المختبر،(النسب المئوية للمتوفر والصالح     ): 6.12(رقم  الملحق  

 حسب الجهة المشرفة على المدرسة ) أجهزة الحاسوب
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المختبـر، شـبكة    (النسب المئوية للمتـوفر والـصالح       ): 7.12(رقم  الملحق  

 حسب موقع المدرسة )  أجهزة الحاسوب،تاالنترن
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المختبـر، شـبكة    (النسب المئوية للمتـوفر والـصالح       ): 8.12 ( رقم الملحق

 حسب جنس المدرسة ) ، أجهزة الحاسوبتاالنترن
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 101 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الرابع 

 102 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الخامس

 103 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي السادس

 104 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي السابع

 106 قة بالسؤال الفرعي الثامنمناقشة النتائج المتعل

 107 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي التاسع

 108 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي العاشر

 108 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الحادي عشر 
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 110 التوصيات واالقتراحات  

  المراجع
 114 المراجع العربية 

 121 ألجنبية المراجع ا

 165 فهرس المالحق

 166 فهرس الجداول

 167 فهرس المحتويات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 


