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  إقرار

  
قر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة               أ

ا لم يقدم لنيل أية درجة عليـا        و أي جزء منه   ليه حيثما ورد، وان هذه الرسالة أ      باستثناء ما أشير إ   

  .و معهدألية جامعة أ

  

  
  
  
  

   :التوقيع
  
  

   أحمد محمود أحمد البطمة:االسم
  

  10/5/2014: التاريخ 
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  الشكر والتقدير

ال يسعني وقد أنهيت هذا الجهد العلمي المتواضع إال أن أحمد اهللا عز وجل الذي أعـانني علـى                   

  .إنجازه

وأتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى أستاذي الدكتور إبراهيم الصليبي على مـا بذلـه مـن جهـد                  

  .وعطاء

  .ألعضاء لجنة المناقشةشكر  بجزيل الأتقدم كما

  .كما أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلساتذتي األفاضل في جامعة القدس

  . الدراسة، وأفراد العينة الذين طبقت عليهم الدراسةاةكما وأتقدم بالشكر ألعضاء لجنة تحكيم أد

 العمل، وفق اهللا الجميع والحمـد هللا        وأخيرا أتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من أسهم في إخراج هذا          

  .    رب العالمين

  
  
  

  أحمد البطمة   :                                                           الباحث
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  



 ج 
 

  
  الملخص

  

بيت لحم للتعلـيم   ممارسة معلمي المرحلة الثانوية في محافظة مدىهدفت هذه الدراسة إلى معرفة     

  .تطويرهوجهة نظرهم ومقترحات اإللكتروني من 

   .)2013/2014(طبقت هذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

التابعـة   في المدارس الحكومية     المرحلة الثانوية تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات        

  . ومعلمةامعلم) 366(حيث بلغ مجتمع الدراسة . بيت لحملمحافظة  

من مجتمع الدراسة، تم اختيارها     %) 25(معلما ومعلمة بما نسبته     ) 90( الدراسة من    تكونت عينة 

  .بالطريقة الطبقية العشوائية، حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي في هذه الدراسة

 ثالثـة فقرة موزعة علـى     ) 36(استخدم الباحث أداة الدراسة وهي عبارة عن استبانه مكونة من           

الهدف مـن اسـتخدام التعلـيم االلكترونـي                      و ،   ماط استخدام التعليم االلكتروني   أن(مجاالت وهي   

  ).التعليم االلكترونيصعوبات و، 

 عرض األداة على مجموعة من المحكمين للتأكد من صدقها، وتم حساب الثبات عـن طريـق                 تم

  ).0.85(ألفا توزيعها على عينة استطالعية حيث بلغ معامل الثبات عن طريق كرونباخ 

ممارسة معلمي المرحلة الثانوية في محافظة بيـت لحـم للتعلـيم    درجة أن  وقد أظهرت الدراسة

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية      بينت النتائج   ، و كانت متوسطة االلكتروني من وجهة نظرهم     

 بيت لحم مدى ممارسة معلمي المرحلة الثانوية في محافظةفي α  ≤ 0.05 ) (عند مستوى الداللة 



 د 
 

، دورات سابقة في التعليم االلكترونـي     الجنس،  (لمتغير تعزى   للتعليم االلكتروني من وجهة نظرهم    

 ).المدرسةمكان 

مـدى  في α  ≤ 0.05 ) (وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة بينت النتائج كذلك 

تعزى  لكتروني من وجهة نظرهم   ممارسة معلمي المرحلة الثانوية في محافظة بيت لحم للتعليم اال         

سـنوات   5(ولمتغير سنوات الخبرة لصالح     ,  وذلك لصالح الدراسات العليا    )المؤهل العلمي (لمتغير

 ).فاقل

صميم مناهج تتناسـب    بت الباحث أن تقوم وزارة التربية والتعليم        يوصيوفي ضوء نتائج الدراسة     

ن أجل والتعليم بعقد دورات تدريبية للمعلمين مقيام مديريات التربية  وكذلك ،لكترونيمع التعليم اال

  .لكترونيتأهيلهم لتطبيق التعليم اال
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The extent of the practice of secondary school teachers in the province 
of Bethlehem e-learning and their suggestion for developing. 

 
Student: Ahmad Mahmoud Al Botmah 
 
Supervisor: Dr. Ibrahim Slaibi. 

Abstract 

The objective  of  this  study  has  been  to  explore  the  extent  to which  
Bethlehem  area  Government  high school  teachers use (e – learning) and 
their suggestions for developing. 

The fieldwork for this study was connected during the second term of the 
school year 2013/2014, and the study population comprised all government 
high school teachers in Bethlehem area, who numbered 366 teachers. The 
study sample was comprised of 90 teachers or 25% of the study population. 
The researcher used a descriptive survey method as part of his approach in 
this study. 

A questionnaire was developed comprising 36 main questions broken down 
across three main areas: patterns of use of e- learning , objective from use of 
e- learning , and hardly and difficulties faced by teachers in implementing to 
ensure its rigor and a pilot survey was conducted and  the – was calculated at 
0.85 . 

The study indicates that the extent of e-learning in Bethlehem area 
government high school is medium with no major differences at the 
statistical level of α ≤ 0.05 in teachers’ e-learning according to gender, or 
number of courses taken in e-learning or university of study. 

On the other hand, the research shows that there are differences at the α≤ 
0.05 level in the practice e-learning by teachers in the Bethlehem area 
government high school according to educational qualification and 
experience. Teachers with post graduate education and those with less than 5 
years of experience, have a statistically significant higher likelihood of 
engaging in e-learning compared to their colleagues. 
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  :الفصل األول 

____________________________________________________  

  مشكلة الدراسة وأهميتها

  
  :   المقدمة1 . 1

اتجهت الدراسات التربوية المختلفة إلى إعداد المعلم إعداداً علمياً إلنجاح العملية        

التعلمية، حيث أن قدرة المعلم تمكنه من اختيار الطرائق التربوية المناسبة للتدريس، وتزيد من 

 بسهولة ويسٍر وبمستوى أداء عال طلبةغوبة لدى الكفاءته لتحقيق األهداف التربوية المر

  .)2011حسامو،(

اقتصادية واجتماعية وثقافية وتربوية في جوانب تغيرات كبيرة ومتسارعة تحمل وقد حصلت 

المجتمعات العربية في السنوات األخيرة حملت جملة من التحديات  وشكلت تلك التحديات 

 النظام التربوي بجميع  وتطويردة بضرورة إصالحبأبعادها المختلفة منطلقاً لدعوات عدي

عناصره وعملياته واركانه، خصوصاً في ضوء عجز النظام الحالي عن مواجهة التحديات 

لهذا تعمل كثير من الدول على .  التي أفرزها تحول العالم إلى مجتمع المعرفة و المعلومات

 ولمواجهة هذه التحديات والتطورات .إصالح نظمها التربوية بهدف إعداد مواطنيها لعالم جديد

المتسارعة،  كان ال بد من نقل التربية والتعليم من الحالة التقليدية في العملية التعلمية الى حالة 

إكساب الطالب المعرفة والحقائق التي تساعده على  تواكب هذه التغيرات، بحيث يكون الهدف

 على  المستجدةاً على التفاعل مع المتغيراتتنمية مهاراته و قدراته وبناء شخصيته ليكون قادر

 ).2009، وآخرون يعل( بيئته 



3 
 

تطوير أساليب لتصاالت إلى الحاجة في مجال تكنولوجيا المعلومات واإللقد أدى التقدم   

فرض على   مماالتعليم والتعلم ومهاراتهما للوصول بالمتعلم إلى اكتساب المعلومات بنفسه،

 في العملية  وتوظيفهمن التقدم التكنولوجيم حلوالً لالستفادة المؤسسات التربوية أن تقد

التقدم في  بما يتماشى مع أهدافها،  كما يوجب عليها أن تقدم الخطط لالستفادة من ةالتربوي

 يعد هدف حيث لم ،يةمالعملية التعليمن اجل تطوير مخرجات تصاالت مجال التكنولوجيا واإل

لمعرفة بحد ذاتها، بل أضحى اكتساب مهارات التعليم الذاتي التعليم في هذه المرحلة تحصيل ا

 والقدرة على توظيف المعلومات والتقنيات المتطورة في حل المشكالت الحياتية هو الهدف،

التعليم، كما وبدأ سوق العمل من خالل حاجاته  رات واسعة على مجال طرأت مؤخراً تغيحيث

صاصات مستحدثة تلبي حاجات االقتصاد يفرض توجهات واخت لمهارات ومؤهالت جديدة

لذا فإن المناهج والوسائل التعليمية خضعت هي األخرى إلعادة نظر لتواكب . الجديد

  ). 2011حسامو،( طلبات الحديثة والتقنيات المتاحةالمت

جذب تؤدي إلى البحث باستمرار عن أفضل الطرق والوسائل لتوفير بيئة تعليمية تفاعلية إن 

 ي األساس الذي ينطلق منه واضع، شكل وحثهم على تبادل اآلراء والخبراتاهتمام الطلبة

 من وسائط متعددة من أنجح هلكتروني وما يلحق بالتعليم اال عتبريو. ةالسياسات التربوي

، وحتى يقوم كل من المعلم والطالب بمهامه في مجال ةالوسائل  لتوفير هذه البيئة التعليمي

ثمر ذلك في المجتمع المعاصر، فإن هناك متطلبات تقنية وبشرية ال التعلم اإللكتروني، وحتى ي

فاستخدام هذه التكنولوجيا تزيد من فرص التعليم وتمتد بها إلى مدى أبعد من ا توفرهبد من 

  ).2012الحرباوي، (المرحلة التعلمية القادمة نطاق المدارس، الذي يعد من أهم ميزات 

عليم والتعلم لتتجاوز حدود جدران المدارس التقليدية، توسيع مفهوم عملية التإن         

أساسي  ون لتقنيات التعليم الحديثة دور يك يتطلب أنواالنطالق لبيئة غنية متعددة المصادر،
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 تقنية تدعم إدارة علم والمتعلم من خالل توفير بيئةفيها بحيث يعاد صياغة دور كل من الم

تعزز دور المعلم كمشرف وموجه ومنظم إلدارة  نفسه وفي الوقت ،عملية التعليم والتعلم

ساس  األ يعدديد، هذا التوسع بهذه العناصرالعملية التعليمية، ومتوافقاً مع تطورات النظام الج

  .)2006اطميزي، ( الذي يبنى عليه التعليم االلكتروني

توضح ظام التربوي ال بد من توفر دراسات وأبحاث نلنجاح أي عملية تطوير في الو       

حيث أكدت الكثير من لهذه العملية، أهمية عملية التطوير ووضع الخطوط العريضة 

المؤتمرات وورشات العمل في الوطن العربي على ضرورة االهتمام بالتعليم االلكتروني 

 التعليملى أهمية وضع خطط لتطبيق  والتركيزعوعلى الدور الذي سيأخذه في العملية التعلمية،

 للتجربة هير ال بد من عملية تقويم مستمريواستكماالً لعملية التغ ،لوطن العربيروني في اتلكاال

التعليم مدى الممارسة والصعوبات التي تواجه تطبيق من خالل الدراسات التي تتناول 

  .)2011حسامو،( لكترونياال

 لتعرف علىل و،لتخطيط ووضع السياسات التربويةإشراك المعلمين في ا مبدأ وانطالقاً من

معلمي المرحلة الثانوية يحاول الباحث استقصاء مدى ممارسة   التعليم االلكترونيصعوبات

وزارة التربية والتعليم على دمج  حاوالتوتجاوبا مع م، هم من وجهة نظرللتعليم االلكتروني

   .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالتعليم
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  :  مشكلة الدراسة2. 1

تكنولوجيا في التعليم ضرورة ملحة، لذا فالمناهج التعليميـة خـضعت           دخال التقانة وال   إ أصبح

إلعادة النظر لتواكب المتطلبات الحديثة والتقنيات المتاحة كـالتعليم االلكترونـي ، وأصـبح              

  للمعلمين والطلبة أدوار جديدة يتوجب عليهم ممارستها في مجـال تطـوير الـتعلم والتعلـيم               

  ).2010مشاغلة وآخرون، (

رحلة التعليمية التي نمر بها مرحلة انتقالية ما بين النظام التقليدي والجديد، وبالتالي لـم               أن الم 

 فقـد   ، اي أن هناك مدى لهذا االسـتخدام       ،نصل الى مرحلة التطبيق الكامل للتعليم االلكتروني      

يكون هذا االستخدام في الصورة البسيطة كاستخدام وسائل الكترونية مساعدة في عملية عرض             

لكترونيـة  تقال إلستخدام الوسائط اال   نعلومات أو إللقاء الدروس في الفصول التقليدية، أو اال        الم

والحاسوبية في بناء الصفوف االفتراضية من خالل تقنيات اإلنترنـت واألشـكال المختلفـة              

  ).2007، وآخرونطوالبة(  لكترونيللعرض اال

تطورا سريعاً نتيجـة التقـدم العلمـي،        لكتروني من أكثر المجاالت التى تشهد       يعد التعليم اال  و

 فـي   انة والتكنولوجيا ووسائل اإلتصال الحديثـة     بات من التربويين على دمج التق     وتزايد المطال 

وباعتبار أن هناك محاوالت لتطبيق التعليم اإللكتروني وإن كان بنسب واشكال مختلفة            . التعليم

يـرة، حيـث قامـت وزارة التربيـة         في مدارس السلطة الوطنية الفلسطينية في السنوات األخ       

والتعليم  الفلسطينية بعقد ندوات ودورات في مجال التعليم االلكتروني للمعلمـين والمـشرفين              

والمدراء، كما عملت الوزارة على توفير بعض البرمجيـات المحوسـبة  لـبعض الوحـدات              

  . الدراسية
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 تطبيقهـا لكتروني، وأهمية   االوبعد الرجوع إلى العديد من الدراسات التي أجريت حول التعليم           

في العملية التعلمية،  تبين أنه لم تُجر أي دراسة محلية حول مدى ممارسة معلمـي المرحلـة                  

 . على حد علم الباحثالثانوية للتعليم االلكتروني من وجهة نظرهم  في محافظة بيت لحم

لمـي  سـة مع   برزت مشكلة الدراسة من خالل محاولة الباحث الكشف عن مـدى ممار            ولذلك

 .لكتروني من وجهة نظرهمالمرحلة الثانوية للتعليم اال

  :  أهمية الدراسة3. 1

يواجه العالم تحديات هائلة في مجال التكنولوجيا والمعلومات، وهذا األمر انعكس على مختلف             

القطاعات اإلقتصادية واإلجتماعية بشكل عام، وعلى النظام التربوي والتعليمي بشكل خـاص،            

شأنه أن يسهم في إحداث العديد من التغيرات والتطورات فـي العمليـة التعليميـة               وهذا من   

بمختلف عناصرها، وإيجاد االستراتيجيات الفعالة تجاه عمليتي التعليم والتعلّم، ويتـأتى ذلـك             

بتوظيف التقنيات الحديثة في البيئة التعليمية واستثمارها بالشكل الذي يقـرب المـسافة بـين               

لذلك فإن أهميـة هـذه      . ها، وإمكانية الحصول عليها بأي وقت ومكان ممكنين       المعلومة وطالب 

  :الدراسة تتمثل في النقاط التالية

إلى واقع ممارسة التعلـيم االلكترونـي فـي         للتعرف  نبع أهمية هذه الدراسة من السعي        ت -1

ء المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم من قبل المعلمـين والمعلمـات، معتمـدا علـى أرا                

لكتروني في العملية التعليمية أصبح المرتكز األساس في         التعليم اال  المعلمين، حيث أن استخدام   

  .تطوير العملية التعليمية

تساعد هذه الدراسة المسؤولين والمشرفين على فهم الواقع وتزويدهم بمعلومات واقعية           قد   -2

التي يجب أن يركز عليها أثنـاء       لكتروني واألمور   ت المعلمين المتعلقة بالتعليم اال    عن ممارسا 

  .تدريب المعلمين
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تظهر أهمية هذه الدراسة من الناحية التطبيقية في االستفادة من نتائجها في لفت نظـر               قد   -3

المسؤولين ووزارة التربية والتعليم، وتقديم تصور واضح وعملـي لواقـع تطبيـق التعلـيم               

  االلكتروني في محافظة بيت لحم 

لدراسة اآلفاق إلجراء المزيد من الدراسات حول مدى ممارسات المعلمين          تفتح هذه ا  ربما   -4

  . في تطبيقه من وجهة نظرهمهمللتعليم االلكتروني، وبعض الصعوبات التي تواجه

  :   أهداف الدراسة4. 1

  : تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف التالية

لتعليم االلكتروني   ل فظة بيت لحم   معلمي المرحلة الثانوية في محا     مدى ممارسة  استقصاء -1

 : من خالل، وذلكمن وجهة نظر

 .استقصاء أنماط استخدام التعليم االلكتروني من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية  )  أ

 استخدام التعليم االلكتروني من وجهـة نظـر معلمـي المرحلـة             اهدافإلى  التعرف   )  ب

 .الثانوية

  .ن وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية تطبيق التعليم االلكتروني مصعوباتاستقصاء  )  ت

الجنس، و التخصص، و مكان المدرسة، و سـنوات الخبـرة،           (معرفة أثر المتغيرات     -2

على ممارسة  معلمي المرحلة الثانوية      ) المستوى األكاديمي للمعلم، وتدريب المعلمين    و

 .للتعليم اإللكتروني  في محافظة بيت لحم 

لكتروني وزيادة الممارسة فـي      تطبيق التعليم اال   مقترحات المعلمين للتطوير  استقصاء   -3

  . العملية التعلمية
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  :  أسئلة الدراسة5. 1

  :  الرئيسية التاليةاألسئلةن تحاول هذه الدراسة اإلجابة ع

  ما مدى ممارسة معلمي المرحلة الثانوية للتعليم االلكتروني من وجهة نظرهم ؟  -1

  : ية اآلتيةوقد انبثق عن السؤال الرئيس األسئلة الفرع

  نحـو مـدى ممارسـتهم      المرحلة الثانوية  متوسطات وجهات نظر معلمي      هل تختلف  - 

 .محافظة بيت لحم باختالف جنس المعلم بكتروني في المدارس الثانويةلللتعليم اال

  نحـو مـدى ممارسـتهم      معلمي المرحلة الثانوية   متوسطات وجهات نظر     هل تختلف  - 

محافظة بيت لحم باختالف مكـان المدرسـة        بوية  لكتروني في المدارس الثان   للتعليم اال 

  ؟)قرية، مدينة( للمعلم

  نحـو مـدى ممارسـتهم      معلمي المرحلة الثانوية   متوسطات وجهات نظر     ختلفتهل   - 

 سـنوات    عـدد  محافظة بيت لحم بـاختالف    بلكتروني في المدارس الثانوية     للتعليم اال 

  الخبرة؟

  نحو مـدى ممارسـتهم     انويةمعلمي المرحلة الث   متوسطات وجهات نظر     ختلفت هل   - 

محافظـة بيـت لحـم بـاختالف المـستوى        بلكتروني في المدارس الثانوية     للتعليم اال 

  األكاديمي للمعلم؟

ـ  متوسطات وجهات نظر معلمين المرحلة الثانوية نحو مـدى           ختلفت هل   -  تهم ممارس

 ؟مين باختالف تدريب المعل محافظة بيت لحمبفي المدارس الثانوية  للتعليم االلكتروني

كتروني في العملية التعلمية من وجهة نظـر        م اإلل ما المقترحات لتطويراستخدام التعلي     -2

  المعلمين ؟
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  :   فرضيات الدراسة6. 1

  لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم تحويلها إلى فرضيات صفرية عند مستوى الداللة

) ( α  ≤ 0.05.  

  :الفرضية األولى

 متوسطات وجهات فىα  ≤ 0.05 ) (مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند 

لكتروني في المـدارس الثانويـة       للتعليم اال   مدى ممارستهم   نحو  معلمي المرحلة الثانوية   نظر

 . محافظة بيت لحم تُعزى لمتغير الجنسب

  : الفرضية الثانية

جهات  متوسطات وفيα  ≤ 0.05 ) (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

لكتروني في المـدارس الثانويـة       للتعليم اال   نحو مدى ممارستهم    معلمي المرحلة الثانوية   نظر

  .  محافظة بيت لحم تعزى لسنوات الخبرةب

  : الفرضية الثالثة

 متوسطات وجهات فيα  ≤ 0.05 ) (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

لكتروني في المـدارس الثانويـة       للتعليم اال  ى ممارستهم  نحو مد   معلمي المرحلة الثانوية   نظر

  .   لمتغير مكان المدرسةمحافظة بيت لحم تعزىب

  :الفرضية الرابعة

 متوسطات وجهات فيα  ≤ 0.05 ) (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

المـدارس الثانويـة    لكتروني في   ال للتعليم ا   نحو مدى ممارستهم    معلمي المرحلة الثانوية   نظر

  .   للمعلماألكاديميلمتغير المستوى محافظة بيت لحم تعزى ب
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  :الفرضية الخامسة

 متوسطات وجهات فيα  ≤ 0.05 ) (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

لكتروني في المـدارس الثانويـة       للتعليم اال   نحو مدى ممارستهم    معلمي المرحلة الثانوية   نظر

    .لمتغير التدريبافظة بيت لحم تعزى محب

  : الدراسةحدود  7. 1

  :اقتصرت الدراسة على

  ).2013/2014( الفصل الثاني  للعام الدراسي :حدود زمانية •

  .الثانوية في محافظة بيت لحم  المدارس الحكومية:ة مكانيحدود •

  .محافظة بيت لحم بمدارس معلمو ومعلمات المرحلة الثانوية :ة بشريحدود •

 تحددت الدراسة بالمنهج ، واألدوات من حيث صدقها وثباتها ، والمعالجات             :ة إجرائي ودحد •

  . اإلحصائية التي سيتم استخدامها فيها ، وطرق اختيار مجتمع الدراسة وعينتها

 .  الواردة فيها اإلجرائية اقتصرت هذه الدراسة على المفاهيم والمصطلحات:ة مفاهيميحدود •

   :  مصطلحات الدراسة8 .1

 هم المعلمين أو المعلمات الذين يقومـون بتـدريس مـواد دراسـية              :معلمو المرحلة الثانوية  

في المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعلـيم        ) الحادي عشر، والثاني عشر   (للصفوف

  .في محافظة بيت لحم الفلسطينية ويحملون مؤهالت تؤهله للقيام بهذه المهمة

لكترونية في االتصال بين المعلمـين       التعلم الذي يعتمد على الوسائط اال      هو: لكترونيالتعلم اال 

  ).2006محمد وزمالؤه،  (. لكترونيامي ي، وتقديم محتوي تعلوالمتعلمين والمؤسسة التعليمية

  .مدى استجابة أفراد العينة على استبانه البحث :لكترونيممارسة التعليم اال
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  :الفصل الثاني

  اسات السابقة والدراالطار النظري

    األدب التربوي1.2

    الدراسات السابقة2.2

    الدراسات العربية1.2.2

    الدراسات األجنبية2.2.2
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  :الفصل الثاني 

_____________________________________________________  

   والدراسات السابقةاالطار النظري

  :االطار النظري  1. 2

ة في النظام التربوي الحديث ان االنشطة داخل الصف وخارجـه تحولـت             ساسيمن األمور األ  

إلى بيئة تعلمية واحدة، وأصبح للتقنيات التعليمية دور اساسي لربط مـدخالت هـذا النـشاط                

وباإلضافة إلى ذلك فقد صارت تلك التقنيات تلعب دوراً مهماً في تطـوير كافـة               . ومخرجاته

وجعلها أكثر فاعلية وكفاءة، وذلك من خالل االستفادة منها          ،عناصر النظام التربوي بوجه عام    

في عملية التخطيط لهذه المناهج وتنفيذها وتقويمها ومتابعتها وتطويرها بما يسهم بشكل كبيـر              

  ).1995فالتة،(في تحقيق أهدافها المرجوة 

  :لكترونيمفهوم التعليم اال

لكتروني يظهر أن هناك تعريف التعليم االفي  إن سياق التتبع  لما أورده الباحثون والمختصون

ألسباب عدة، منها  تبين أن ذلك راجع تباينًا واختالفاً في التعريفات، وباستقصاء هذه التعريفات

 ىعـز ي، ومنها ما يمكن أن )تربوي، تقني(بتخصص الباحث الذي قام بالتعريف  ما هو متعلق

لتي تختلف قطعاً عن اآلخر، ومنهـا مـا يعـود إلـى             إلى الرؤيا التي يتبناها هذا المعرف وا      

"  لكترونيالتعليم اال " وقد وجد من خالل التعريفات المتباينة لمفهوم        . موضوع حداثة المصطلح  

  .أنه يمكن حصر التعريفات ضمن فئتين،  يمثل كلّا منهما فريق

 نقل المحتـوى إلـى      لكتروني طريقة تدريس يتم من خاللها     الفريق األول يرى بأن التعليم اال     

لكترونية، أي أن التقانة وسيلة من وسائل التعليم،  حيث التعلـيم            المتعلم من خالل الوسائط اال    

االلكتروني  يهدف إلى إيجاد بيئة تفاعلية، غنية بالتطبيقات المعتمدة على تقنيات الحاسب اآللي              
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 وقـت ومـن أي مكـان      واإلنترنت، وتُمِكن الطالب من الوصول إلى مصادر التعلّم فـي أي            

  .)2011، ىالموس(

، عبر الوسائط   )لكترونيا(تقديم محتوى تعليمي    " لكتروني    التعليم اال ) 2005زيتون،(ويعرف  

المعتمدة على الكمبيوتر وشبكاته إلى المتعلم، بشكل يتيح له إمكانية التفاعل النشط مـع هـذا                

 لكتزامنة أم غير متزامنة، وكـذ     المحتوى، ومع المعلم، ومع أقرانه، سواء أكان ذلك بصورة م         

إمكانية إتمام هذا التعليم في الوقت والمكان وبالسرعة التي تناسب ظروفه وقدراته، فضالً عن              

  ".  إمكانية إدارة هذا التعلم أيضاً من خالل تلك الوسائط

ي لكترونلكتروني حيث يرى أن التعليم اال     الفريق الثاني ينحو منحى آخر في تعريف التعليم اال        

هذا   أنيشمل جميع أركان العملية التعليمية كاملة، ويمثله عدد من الباحثين والمختصين، حيث             

 تـشمل جميـع أركـان       ،منظومة متكاملة في العملية التربوية    تروني  كل يعتبر التعليم اال   فريقال

األنظمـة  (العملية التعليمية، وهي المدخالت والعمليات والمخرجات، وبكلمة أخـرى تـشمل            

  ).2011،ىالموس ( )لوائح والبرامج واإلدارة والتعليم والتقييم ومنح الشهاداتوال

منظومة تعليمية لتقـديم البـرامج      " لكتروني على أنه    تعريف للتعليم اال  ) 2004سالم،(ويقدم  

التعليمية أو التدريبية للمتعلمين أو المتدربين في أي وقت وفي أي مكان باسـتخدام تقنيـات                

لكترونـي،  الاإلنترنت ، القنوات المحليـة ، البريـد ا      ( االت التفاعلية مثل    المعلومات واالتص 

لتوفير بيئة تعليمية تعلمية تفاعليـة متعـددة        ) الخ  .. األقراص الممغنطة ، أجهزة الحاسوب      

المصادر بطريقة متزامنة في الفصل الدراسي أو غير متزامنة عن بعد دون االلتزام بمكـان               

 ".لم الذاتي والتفاعل بين المتعلم والمعلم محدد اعتماداً على التع
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   : وتقنياتهلكترونيالتعليم اال

النمو المتسارع في الوسائل التكنولوجية والتقنية التي يمكن استخدامها في العملية التعليمية 

التعلمية، جعل استخدام هذه التقانة ضرورة ملحة حيث أصبح المعلم والطالب جزء منها، فبدالً 

تعليمي يكون فيه المعلم ملقناً والطالب اداة للتسجيل والحفظ، أصبح الهدف نظام من نظام 

تعليمي يعطى فيه المجال للطالب لكي يفكر ويبحث ويتعاون مع زمالئه ويصبح فعليا هو 

 العملية كتروني فيلاللذلك يجب العمل على تبني مفهوم التعليم ا. محور العملية التعليمية

ن الطالب من تحمل مسؤولية أكبر في العملية التعليمية عن لكتروني يمكّاالفالتعلم . التعليمية

 فتتغير األدوار حيث يصبح الطالب متعلماً بدالً من متلق ،طريق االستكشاف والتعبير والتجربة

  .والمعلم موجهاً بدالً من مصدر المعرفة

التعليم وتسخيرها لتعليم فالبيئة التي تقوم على استعمال التقانة والوسائل التكنولوجية في 

الطالب، بدءا من التقنيات المستخدمة للعرض داخل الصف الدراسي من وسائط متعددة 

وأجهزة إلكترونية، وانتهاء بالخروج عن المكونات المادية للتعليم كالمدرسة الذكية والصفوف 

بكة اإلنترنت وتقنيات االفتراضية التي من خاللها يتم التفاعل بين أفراد العملية التعليمية عبر ش

ويمكن أن يتم التعلم اإللكتروني في ثالث . الفيديو التفاعلي تسمى ببيئة التعليم االلكتروني

 .بيئات مختلفة وهي التعلم الشبكي المباشر، والتعلم الشبكي المتمازج والتعلم الشبكي المساند

كامالً وتقدم المادة التعليمية  تلغي هذه البيئة مفهوم المدرسة :التعلم الشبكي المباشر: أوالً

بشكل مباشر بواسطة التقانة ، بحيث أن الطالب يعتمد بشكل كلي على البرمجيات واإلنترنت 

  .والوسائل التكنولوجية للوصول للمعلومة و تلغي العالقة المباشرة بين األستاذ والطالب
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لكترونية استخداماَ إذ يمية اال والذي يعتبر أكثر البيئات التعل:التعلم الشبكي المتمازج: ثانياً

لكتروني مع التعليم التقليدي بشكل متكامل ويطوره بحيث يتفاعل ويستخدم يمتزج فيه التعلم اال

  . التقانةلبةفيه المعلم والط

وفيه يتم استخدام التكنولوجيا من قبل الطلبة للحصول وتـدعيم          : التعلم الشبكي المساند   :ثالثاً

   ).2005الهادي، (.ةمصادر المعلومات المختلف

لكترونـي  لكترونية المناسبة السـتخدام التعلـيم اال  ومما سبق يمكن القول بأن مطالب البيئة اال 

 : تنحصر فيما يلي

  .المطالب المادية وتشمل األجهزة والتقنيات، وملحقاتهما من برامج وغيرة

  .لكترونيمطالب بشرية وتشمل التدريب على مهارات تطبيق التعليم اال

  .لب ادارية تتعلق بالمنهاج وتطويرهمطا

عليم االلكتروني التي يمكن استخدامها في عمليتي التعلـيم والـتعلم           تهناك الكثير من تقنيات ال    

  :ماوالتي تندرج تحت قسمين وه

والتي تنقسم إلى نوعين، األول تفـاعلي         والمرئيات التكنولوجيا المعتمدة على الصوتيات   : أوالً

ة والراديو والتواصل من خالل القتوات التعلمية، أما الثانية فهي أدوات           مثل المؤتمرات السمعي  

  .صوتية مثل األشرطة السمعية

لكترونـي، فهـو    وهو أهم العناصر األساسية في عملية التعلـيم اال        : الحاسوب و شبكاته  : ثانياً

  : يستخدم في عملية التعلم بثالثة أشكال وهي

  .ثل بالتفاعل بين الحاسوب والمتعلم فقطالتعلم المبني على الحاسوب والتي تتم  -  أ
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التعلم بمساعدة الحاسوب يكون فيه الحاسوب مصدراً للمعرفة ووسيلة للتعلم والتواصـل،             -  ب

 . والحصول على المعلومة

  ).2006قنديل، (لحاسوب على توجيه وإرشاد المتعلمالتعلم بإدارة الحاسوب حيث يعمل ا -  ت

  :يلكتروندور المعلم  في تطبيق التعليم اال
تتطلب مهنة التدريس من المعلم عمالً متواصالً ومهاراٍت خاصة وخلقاً قويمـاً ينبثـق مـن                

المعلم ركن اساسي في العملية التعليمية، ونظراً       فالشعور العميق بالمسؤولية نحو الفرد المتعلم،       

سب مع الدور   لألهمية الكبيرة التي يتمتع بها المعلم، فال بد وأن ينال من العناية القدر الذي يتنا              

الكبير الذي يقوم به في تربية األجيال وتكوين الصورة المثلى للمجتمع الذي يعيش فيه، ولذلك               

تهتم المجتمعات بإعداد المعلمين لقيادة عملية التغير والبناء، فإي عملية تطـوير إقتـصادي أو    

الكفء يمثـل دون    اجتماعي ال بد ان يكون للمدرسة الدور االساسي فيها، وبالتالي فإن المعلم             

شك ذخيرة وطنية كبرى، ألن تكوين جيل بأكمله يعتمد إلى حد كبير على ما يتصف به المعلم                 

من سمات وكفاءة في أداء هذه المهمة، ومن هنا كان البد من االهتمام الشديد بـالمعلم، ومـن                  

اعيـة  مظاهر االهتمام بالمعلم بحث ما يؤثر على أدائه المهني على مستوى الظـروف االجتم             

 لكي ال تلقي بظاللها على عمله       تذليلهاواالقتصادية والسياسية التي يعيشها المعلم، والعمل على        

  .كمدرس داخل المدرسة

في واقعنا التعليمي الحالي هناك خلل في العالقة بين الطالب والمعلم، حيث  أن المعلـم هـو                  

 وبناء صورة جديدة لهذه العالقـة       المحور الرئيسي للعملية التعليمية، وهذا مايجب تغييره تماماً       

 والمعلم هو القائد و المشرف و       ،بحيث يكون الطالب فعليا هو محور العملية التعليمية التعلمية        

  ).2006إطميزي،  (الموجه
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  مترابطة، لكتروني بل هو حلقة أساسية ضمن حلقات      المعلم وحده تطبيق التعليم اال    وال يستطيع   

ين أركان العملية التعلمية للوصول للهدف المنـشود، أي أننـا           لذلك ال بد من تكامل الجهود ب      

بل يشمل جانبين    نحتاج إلى التغيير الذي ال يقتصر فقط على طريقة توصيل المعلومة للطالب           

ومن هنـا   آخرين وهما المادة المطروحة في المنهاج و مالئمة الوسيلة المستخدمة في التعليم،             

 علينا إعداد   ، يفرض تعلم سواء في مجال التعليم أو التدريب       إدخال هذا النمط الجديد من ال      فان

فريق من معدي البرامج والقائمين عليها، وكذلك التأكد من وجود الخبرات الفنية القادرة علـى               

دعم هذا التحول لكي يؤتي ثماره، كما أن كل هذا يستلزم منا نشر ثقافة جديدة هي ثقافة التعلم                  

ت وتمهيد البيئة المناسبة لتقليل مقاومة التغيير لدى جموع المعلمين          المستمر واالعتماد على الذا   

  ).2004الغراب، (والطالب على حد سواء 

  :  ونلخصه بما يلي،وبناء على ذلك فقد تغير دور المعلم

الشارح باستخدام الوسائل التقنية بحيث يستخدم شبكة اإلنترنت والتقنيات المختلفة لعرض : أوالً

  . م يعتمد الطالب على هذه التكنولوجيا لحل الواجبات وعمل األبحاثمن ث. المحاضرة

لم يعد المعلم هو مقدم المعلومات الوحيد ولم يعد دوره :المعلمون ميسرون للمعلومات: ثانياً

ناقالً أو موزعاً للمعلومات والبيانات التي توفرها الشبكة فحسب بل أيضاً ميسراً لها ومزوداً 

  .المتنوعةالتالميذ بمصادرها 

دور المشجع على التفاعل في العملية التعليمية عن طريق تشجيع طرح األسئلة :  ثالثاً

  . واالتصال بغيرهم من الطلبة والمعلمين في مختلف الدول

دور المحفز على توليد المعرفة واإلبداع فهو يحث الطالب على استخدام الوسائل :  رابعاً

ة التي يحتاجونها، ويتيح لهم التحكم بالمادة الدراسية بطرح التقنية وابتكار البرامج التعليمي

  .)2005الهادي،   (.آراءهم ووجهات نظرهم
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إلى المعلم في عصر التعليم  ينظر: لمون مطورون للمقررات الدراسيةالمع:  خامساً

لكتروني على أنه مطور للمقررات الدراسية، أي أن هناك مساحة للمعلم لتطوير المادة اال

  .مية بما تتناسب مع األهداف العامة للمنهاجالتعل

وهذا يعني بأن دور المعلم قد تحول في ظل التعليم االلكتروني من الملقن للنظريات والحقائق 

والمسلمات والقوانين وحل تطبيقاتها إلى دور المخطط للمواقف التعليمية والمصمم للدروس 

  ).2011، ىالموس ( لكتروني وأدواتهالتي ستقدم باستخدام التعليم اال

  :دور وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في تطبيق التعليم االلكتروني

الى السيطرة ) 1994(االنتقال من سيطرة  وإشراف اإلحتالل على العملية التعلمية في عام 

 ى جر نفسهاالفلسطينية وضع العملية التعلمية في فلسطين في وضع خاص،  وفي هذه الفترة

ستخدام الشبكة ا في استخدام الحاسوب في العملية التعلمية في العالم، وأصبح تطور هائل

  .المعلوماتية من المسلمات

تدريسها من الصف دة التكنولوجيا ليبدأ عتماد مااجهة هذه التحديات كانت خطوة الوزارة المو

تية، ومن علوما الصناعية والمالتكنولوجياي عشر بما يشمل مجاالت نالخامس وحتى الصف الثا

توفير المختبرات المدرسية المجهزة ، وتوفير الكادر البشري  لذلك تم النتائج المباشرة

الكثير من التغير في السياسة التعلمية في فلسطين ليصبح التعليم المتخصص، والذي أحدث 

  ).2008الشيخ،( في الخطط و السياسات التربوية أساسياااللكتروني عنواناً 

لكتروني في وزارة التربية والتعليم ها لدعم التعليم االائنشا التي تم ن االقساماك العديد منأن ه

  :الفلسطينية على سيبل المثال قسم التفتيات التربوية، والذي يقوم بمايلي
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  بتدريب المعلمين على برنامح 2009تدريب المعلمين حيث تقوم الوزارة ومن عام  -1

التكنولوجيا في الصفوف التعلمية والمصمم لتوظيف االدوات والمصادر  انتل،

   ).2013جبر،(

تصميم دروس تعليمية وتوزيعها على المدارس ويأتي ذلك في إطار التعليم    -2

  .االلكتروني المباشر والتعليم االلكتروني المعتمد على الحاسوب

  .وتوزيعها على المدارس أقراص مدمجة  تحويل أشرطة فيديو الى  -3

ارس وذلك لمتابعة التطور التقني وتكنولوجيا التعليم  إدخال أجهزة حديثة في المد -4

  .، كرت فيديو وستااليت   DVD, LCDااللكتروني مثل جهاز 

 العمل على تطوير شبكات الحاسوب المتوفرة بالمدارس وربط كافة المرافق التعليمية  -5

  .كة داخليةبمن مختبرات ومكتبه وغرفة المعلمين واالدارييين بش

ة على شبكة االنترنت، وفتح مجال التواصل ما بين المعلمين يعلمإنشاء البوابات الت -6

  .والطالب

   . عمل برامج تدريب للمعلمين بشكل مستمر -7

وهي عبارة عن برنامج يحتوي على : وضع الخطط لتصميم حقيبة المعلم االلكترونية  -8

يث تم شفافيات، لقطات فيديو ،مادة اثرائية، ح: العديد من المواضيع المناسبة للمنهاج 

إصدار النسخة التجريبية منها للصف الثامن والتاسع االساسي لمادة العلوم ، وتم 

 )2014،  وزارة التربية والتعليم.(إشراك مجموعة من المدارس فيها
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  :   الدراسات السابقة2. 2

ـ   لت موضوع مما  بعد مراجعة الباحث للدراسات واألبحاث التي تناو        للتعلـيم   ونرسـة المعلم

، تناول الباحث هذه الدراسات التي تكون ذات عالقة مباشرة بموضوع الدراسة أو             اإللكتروني

  .أنها مرتبطة بها

  : الدراسات العربية  1.2.2

إلى معرفة الصعوبات التي يواجهها معلمـي العلـوم العامـة           )  2013جبرين،(هدفت دراسة   

  .حاسوب في الموقف التعليمي والحلول المقترحة من وجهة نظرهمللمرحلة األساسية العليا لل

تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات العلوم العامة من الصف الخامس إلى الصف              

الوسـط والـشمال    (العاشر في المدارس الحكومية  التابعة لمحافظة الخليل بمديرياتها الثالث           

  .معلما ومعلمة) 765(حيث بلغ مجتمع الدراسة ). والجنوب

من مجتمع الدراسـة، تـم      %) 30(معلما ومعلمة بما نسبته     ) 229(تكونت عينة الدراسة من     و

اختيارها بالطريقة الطبقية العشوائية، حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي في هـذه             

وزعة فقرة م ) 57(استخدم الباحث أداة الدراسة وهي عبارة عن استبانه مكونة من           و .الدراسة

مجال الصعوبات المتعلقة بالمعلم، ومجال الـصعوبات المتعلقـة         ( على خمسة مجاالت وهي     

بمنهاج العلوم العامة، ومجال الصعوبات المتعلقة بالبيئة الصفية، ومجال الصعوبات المتعلقـة            

  ).بالطالب، ومجال الصعوبات المتعلقة بالمشكالت الفنية واإلدارية

 الصعوبات التي يواجهها معلمي العلوم العامة للمرحلة األساسية أن درجة وقد أظهرت الدراسة

العليا في محافظة الخليل للحاسوب في الموقف التعليمي كانت متوسطة، وبينت النتـائج عـدم               

في الـصعوبات التـي   α  ≤ 0.05 ) (وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
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في الموقف التعليمي في المرحلة األساسية العليـا        تواجه معلمي العلوم في استخدام الحاسوب       

 ).الجنس، التخصص، مكان السكن( في محافظة الخليل تعزى لمتغير

فـي  α  ≤ 0.05 ) (كذلك بينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ي المرحلـة   الصعوبات التي تواجه معلمي العلوم في استخدام الحاسوب في الموقف التعليمي ف           

األساسية العليا في محافظة الخليل تعزى لمتغير المؤهل العلمي وذلك لصالح البكـالوريوس،             

سنوات، ولمتغير نـوع المديريـة      ) 5(ولمتغير سنوات الخبرة لصالح سنوات الخبرة اقل من         

 .لصالح مديرية شمال الخليل

 أن تقـوم وزارة التربيـة       وفي ضوء نتائج الدراسة خرج الباحث بالعديد من التوصيات أهمها         

لتكنولوجيا، وتقليـل األعمـال الكتابيـة       اوالتعليم بتوفير كل ما يحتاجه معلم العلوم من أدوات          

 .الملقاة على المعلم

 هدفت إلى التعرف إلى مستوى الثقافة الحاسـوبية لـدى           )2011،  مطر(وفي دراسة قام بها     

عالقته باتجاهاتهم نحـو الحاسـوب،      معلمي المرحلة األساسية في مدارس محافظة بيت لحم و        

معلما ومعلمة ، ولتحقيق أهـداف الدراسـة ، صـممت أداة            ) 211(تكونت عينة الدراسة من     

لقياس الثقافة الحاسوبية وأداة لقياس اتجاهات المعلمين نحـو الحاسـوب ، وأظهـرت نتـائج                

و مستوى جيـد،    وه %)75.7(الدراسة أن مستوى الثقافة الحاسوبية لدى المعلمين والمعلمات         

وكذلك أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا في اتجاهات المعلمين نحو الحاسـوب              

حسب متغير الجنس ، وسنوات الخبرة ، والمؤهل العلمي ، والتخصص ، والجهـة المـشرفة                

  .على المدرسة

  

.  
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 من ينتشر جامعة في االلكتروني التعليم واقع الىالتعرف  )2011حسامو،(  دراسة هدفت

 بأعضاء خاصة األولى استبانتين إعداد تم لذا والطلبة، التدريسية الهيئة نظر أعضاء وجهة

تشرين  جامعة في التدريسية الهيئة أعضاء من عشوائية عينة على طُبقت الهيئة التدريسية

 طلبة السنة من عشوائية عينة على طُبقت بالطلبة خاصة والثانية ،( 113 ) عددهم والبالغ

 عدم :اآلتية النتائج إلى وتوصلت الدراسة ،)774(عددهم  والبالغ تشرين جامعة في بعةالرا

 مدى( محور على التدريسية الهيئة أعضاء متوسط درجات بين إحصائية داللة ذي فرق وجود

 وتبعاً العلمية، الرتبة لمتغير تبعاً )ومعوقاته وسلبياته، االلكتروني، وإيجابياته، التعليم استخدام

 أعضاء درجات متوسط بين إحصائية داللة ذي فرق وجود وعدم الخبرة التدريسية، تغيرلم

 تبعاً )ومعوقاته وإيجابياته، االلكتروني، التعليم استخدام مدى(محور على الهيئة التدريسية

 بالتعليم والطلبة التدريسية الهيئة أعضاء من كل اهتمام نسبة وكانت لمتغير التخصص

 أقل من والصورة بالصوت المحاضرات وبث االلكتروني البريد ويعد ،ضئيلة االلكتروني

 الحاسوبية، المهارات وزيادة الذاتي التعلم في دوره على العينة أفراد أكد حين في استخداماته،

 أمام الطويل الجلوس أن عن فضالً المدرسين، أعباء من يقلل أنه هي سلبياته أكثر وأن

 مخصصة قاعات توافر عدم هي المعوقات أهم وكانت راض،األم من الكثير يسبب الحاسوب

  .االلكتروني للتعليم

 دراسة هدفت إلى الكشف عن معوقـات اسـتخدام          )2008(الهرش ومفلح والمدهون    أجرى  

  ،منظومة التعلم االلكتروني من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية في لواء الكورة في االردن             

  فقرة، موزعة على أربعة مجاالت،    ) 36(ير استبانة مكونة من     ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطو    

معلمة، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية و      ) 58(معلما و   ) 47(حيث تكونت عينة الدراسة من      

بعد جمع البيانات وتحليلها باستخدام األساليب الوصفية، أشارت نتائج الدراسة بان المعوقـات             
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بة األولى، تلتها المعوقات المتعلقة بـاإلدارة، ثـم المعوقـات           المتعلقة بالمعلمين جاءت بالمرت   

المتعلقة بالبنية التحتية والتجهيزات، ثم المعوقات المتعلقة بالطلبة في المرتبة األخيـرة، كمـا              

أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للجنس في مجال المعوقات المتعلقة              

 األساسية لصالح الذكور، كما بينت النتائج وجود فروق ذات داللـة            بالبنية التحتية والتجهيزات  

إحصائية تعزى للمؤهل العلمي في مجال المعوقات المتعلقة بالطلبة لصالح حملـة الماجـستير          

فأعلى ، بينما لم تظهر فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر الدورات التدريبية فـي جميـع                 

  . المجاالت

 التي هدفت إلى تحديد الصعوبات التي تواجـه معلمـي العلـوم             )2007،  زامل( وفي دراسة 

أداة مساعدة في التعليم بمحافظة     كوالرياضيات للصف العاشر األساسي في استخدام الحاسوب        

النوع، المؤهل العلمي، سنوات الخبـرة، والمـادة        : رام اهللا، والى معرفة مدى تأثير متغيرات      

لى هذه الصعوبات، وقد طور الباحث اسـتبانة لقيـاس          التي يدرسها المعلم، وموقع المدرسة ع     

معلما ومعلمة، وأظهرت النتائج عدم وجود فـروق        ) 212(الصعوبات، وقد تكونت العينة من      

  .دالة إحصائيا من حيث الصعوبات التي تواجه المعلمين تعزى إلى كافة المتغيرات

كة االنترنـت فـي      دراسة هدفت إلى الكشف عن مدى استخدام شـب         )2007،  مفلح(وأجرى  

التعليم، من معلمي تربية اربد الثانوية ومعلماتها، ومعوقات استخدامها، وتكونت عينة الدراسة            

معلما ومعلمة، اختيروا بالطريقة العشوائية، وكشفت نتائج الدراسة عـن وجـود            ) 172(من  

م الكلي الخاصة بدرجة االستخدا)  α 0.05 ≥( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

المؤهل العلمي ، المعرفة باللغة االنجليزيـة ،        : لالنترنت، في مجال التعليم ،تعزى لمتغيرات       

والمعرفة الحاسوبية، وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة             

)≤0.05 α (        ،تعـزى   الخاصة بدرجة التعويق الكلي للمعيقات التي تواجه المعلمين والمعلمات
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المؤهل العلمي، والتخصص لصالح المعلمين والمعلمـات ذوي تخـصص العلـوم        : لمتغيرات

الطبيعية ومتغير الخبرة لصالح ذوي الخبرة القصيرة ، ومتغير المعرفة باللغـة االنجليزيـة،              

  .والمعرفة بالحاسوب، ودرجة االستخدام باأليام

لتعرف على مدى توظيف معلمـي       دراسة هدفت الى ا    )2007( الطوالبة والخزاعلة وأجرى  

شـارك فـي    . التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية العليا للتعلم االلكترونـي فـي التـدريس             

معلماً ومعلمة يدرسون التربية اإلسالمية في المرحلة األساسية العليا، وأظهـرت           ) 66(الدراسة

ثـم مواقـع االنترنـت      النتائج إن أكثر توظيف للتعلم االلكتروني كانت البرامج الحاسـوبية           

وبينت . اإلسالمية، ثم االتصال غير المباشر ثم االتصال المباشر، وأخيراً مجموعات المناقشة          

الحـصول علـى    : النتائج أن أهداف تطبيقات التعلم االلكتروني كانت علـى النحـو التـالي              

دة الطلبة فـي    المعلومات ، دعم تعلم الطلبة، واالتصال مع أطراف العملية التعليمية ، ثم مساع            

من معلمي التربية اإلسالمية ال يستثمرون أي       ) 0.62(وأشارت النتائج أيضا أن هناك      . التعلم

وقت في التعلم االلكتروني وان متوسط جميع تطبيقات معلمـي التربيـة اإلسـالمية للـتعلم                

  . االلكتروني قد بلغ ساعة واحدة في األسبوع

 الكشف عن معوقات استخدام التعليم االلكتروني        دراسة هدفت إلى   )2007،  الحوامدة(وأجرى  

من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية،  وتعرف اثر التخـصص               

األكاديمي، ولتحقيق ذلك اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ، حيث تم تطـوير اسـتبانة               

عضوا من أعضاء الهيئة التدريسية من      ) 96(فقرة ، وقد بلغت عينة الدراسة       ) 24(مكونة من   

كلية اربد الجامعية ، وكلية الحصن الجامعية، وأظهرت نتائج الدراسة أن بنـود األداة ككـل                

شكلت معوقات للتعلم االلكتروني ، تواجه أعضاء الهيئة التدريسية ، حيث شـكلت المعوقـات               

المعوقـات المتعلقـة بـالتعلم      المتعلقة بالجوانب اإلدارية والمادية اكبر المعوقـات ، تالهـا           
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االلكتروني نفسه ، أما المعوقات التي تتعلق بالمدرس والطالـب جـاءت بالمرتبـة الثالثـة ،                 

وأظهرت النتائج انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات اعضاء الهيئة              

فـي التخصـصات    التدريسية في التخصصات األكاديمية العلمية وأعضاء الهيئة التدريـسية          

األكاديمية األدبية على معوقات استخدام التعلم االلكتروني بالنسبة لكل محـور مـن محـاور               

  .الدراسة ، وعلى المحاور ككل

 بهدف التعرف إلى أهم المشكالت والمعوقـات        )2007(بني دومي والشناق    وجاءت دراسة   

تروني لمادة الفيزياء ، تكونت عينة      التي تواجه المعلمين والطلبة أثناء تنفيذ برنامج التعلم االلك        

معلما ومعلمة ممن درسوا مادة الفيزياء المحوسبة للصف األول الثـانوي           ) 28( المعلمين من   

موزعين على خمس مجموعات في ثالثـة مـدارس         ) 118(العلمي، وتكونت عينة الطلبة من      

خدمت أدوات الدراسة   ثانوية للذكور في محافظة الكرك باألردن ، ولتحقيق أهداف الدراسة است          

وهي استبانة للعوائق التي تواجه المعلمين في التعلم االلكتروني ، واستبانة للعوائق التي تواجه              

الطلبة في التعلم االلكتروني، إضافة إلى إجراء بعض المقابالت الفردية مع عينة من المعلمين              

ي واجهت المعلمين عدم توافر     والطلبة ، وكان من أهم نتائج الدراسة انه من أهم المعوقات الت           

مختبر حاسوب لتعلم العلوم وعدم امتالك الطالب جهاز حاسوب في البيت وكثرة عدد الطلبـة               

  .في الصف الواحد 

 التي هدفت إلى الكشف عن معوقات التوظيف الفعـال          )2006(خزاعلة وجوارنة   أما دراسة   

 تصورات المعلمين في الميـدان،      لتكنولوجيا المعلومات في المدارس األردنية من خالل تحليل       

) 61(وقد جمعت المعلومات من خالل إجراء مقابالت مفتوحة مع عينة قصدية، تكونت مـن               

معلما ومعلمة من مستخدمي تكنولوجيا المعلومات في مدارس المرحلتين األساسية والثانويـة ،        

 المدارس األردنيـة    وقد أظهرت النتائج أن معوقات التوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومات في         
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النقص الحاد في أجهزة الحاسوب والتجهيزات المتصلة  تقع في ست مجموعات رئيسية ، هي

بتكنولوجيا المعلومات في المدارس ، وضعف فعالية برامج تـدريب المعلمـين فـي مجـال                

تكنولوجيا المعلومات، وقلة امتالك طلبة المدارس لمهارات وكفايات تكنولوجيـا المعلومـات            

ساسية ، وقلة كفاية الوقت الالزم للمعلمين للتخطيط واإلعداد لتوظيف تكنولوجيا المعلومات            األ

في التدريس ، وصعوبة الوصول إلى األجهزة والمعدات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات فـي             

  .المدارس ، وقلة توفر البرمجيات التعليمية ذات النوعية الجيدة النتجه محليا 

 دراسة هدفت إلى الكشف عن مدى استخدام تكنولوجيا التعلـيم           )2005،  عرمان (كما أجرى 

 25في تدريس مقرر العلوم العامة لطالب الصف التاسع ، حيث تكونت عينة الدراسـة مـن                 

 2005-2004طالبا من طالب الصف التاسع األساسي في الفصل الثاني من العام األكاديمي             

باحث إلى فعالية استخدام تكنولوجيا التعليم في       وقد توصل ال  . في مدرسة شهداء حلحول للبنين      

تدريس مقرر العلوم العامة ، وذلك من وجود فروق بين متوسطي درجات طالب عينة البحث               

ووجـد أن  . في التطبيق القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي ، وذلك لصالح التطبيـق البعـدي   

تتمثل هذه الفعالية في قيمة التحـصيل       الستخدام تكنولوجيا التعليم فعالية في تدريس المقرر، و       

، كما تقاس بالنسبة المعدلة للكسب لبالك وكذلك حقق اسـتخدام           ) 1.2( التي زادت قيمتها عن   

تكنولوجيا التعليم فعالية في تدريس المقرر، وتمثلت هذه الفعالية في قيمة التحصيل التي لم تقل               

وكذلك حقق استخدام تكنولوجيـا     . ان  ، كما تقاس بنسبة الكسب لماك جوجي      ) 0.6(قيمتها عن   

  . على التحصيل) 0.14(التعليم حجم تأثير أعلى من 

  دراسة بعنوان توظيف الحاسب اآللي في مناهج التعليم الفني           )2000(عمار   و أبو زيد أجرى  

من معلمـي واختـصاصي     ) 24(بدولة البحرين واقعه وصعوباته ، تكونت عينة الدراسة من          

القصور الشديد في بعض    : ية، حيث أظهرت الدراسة بعض النتائج مثل        مناهج صناعية وتجار  
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المناهج العربية، وعدم إلمام المعلمين بالحاسب وامكانياته في العملية التعليمية ، وقلـة عـدد               

  .األجهزة والمعدات في مختبر الحاسوب ، وقلة الدورات التدريبية للمعلمين

  :  الدراسات األجنبية2.2.2

 دراسة هدفت إلى الكشف عن المواقف األوليـة لمعلمـي   ) ,2010Dogan (دوقان أجرى 

واجرى الباحـث دراسـة     . الرياضيات للمتدربين في تركيا نحو جهاز الحاسوب والتكنولوجيا       

طالبا ) 361(، وتكونت عينة الدراسة من    ) 0.94(استطالعية مع استبيان موثوق ودرجة ثباته     

ووجدت الدراسة أن اتجاهـات     . مختلفتين في تركيا    وطالبة من قسم الرياضيات في جامعتين       

المعلمين المتدربين بصفة عامة ايجابية نحو استخدام الحاسوب في الرياضيات ، والتعبير عن             

  .المشاعر االيجابية نحو استخدام الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات 

سوبية لـدى    دراسة هدفت إلى تحديد مستوى الثقافة الحا       ),Konan  2010(كونان  وأجرى  

) 506(المعلمين ، وتكونت العينة التي اختارها الباحث من المعلمين في تركيا والبالغ عـددهم               

، وقد أظهرت الدراسة انه يوجد فروق بين مستويات الثقافة الحاسوبية لدى المعلمين حـسب               

متغير الجنس لصالح الذكور ، ووجدت الفروق حسب خبرة المعلمين كانت لصالح المعلمـين              

  . ألقل خبرة ا

 دراسة هدفت إلى الكشف عن اتجاهات معلمي العلوم في ) ,2009Cavas(كافـاس  واجرى 

تركيا نحو تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم ، ثم اكتشاف العالقـة بـين مواقـف                

معلمي العلوم للمرحلة االبتدائية في المدارس التركية والعوامل التي ترتبط بخصائص المعلمين            

وتكونـت  ). الجنس ، العمر، ملكية الحاسوب في المنزل، وتجربة الكمبيوتر          (وهي المتغيرات   

معلما ومعلمة، وأظهرت النتائج أن معلمي العلوم في تركيا كانـت           ) 1071(عينة الدراسة من    

مواقفهم ايجابية نحو تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وعلى الرغم من مواقـف المدرسـين             
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يا المعلومات واالتصاالت ال تختلف بين الجنسين، وهي تختلـف فيمـا يتعلـق              نحو تكنولوج 

  .بالعمر، وملكية الحاسوب في المنزل والخبرة في مجال استخدام الحاسوب

 هدفت إلى معرفـة  ),2003Ng & Gunstone(وجون ستون   ج ن اوفي دراسة قام بها 

نحو استخدام التكنولوجيـا المعتمـدة      اتجاهات معلمي العلوم في المدارس الثانوية الحكومية ،         

على الحاسوب في التعليم في والية فيكتوريا ، وجاءت هذه الدراسة فـي ضـوء محدوديـة                 

الدراسات التي تناولت اتجاهات المعلمين نحو استخدام التقنيات المعتمـدة علـى الحاسـوب ،             

علوم في المدارس   ولتحقيق هدف الدراسة جمعت آراء ومالحظات معلمي العلوم في تدريسهم لل          

الثانوية الحكومية في والية فيكتوريا، وفي هذه الدراسة تم تناول ومناقشة المعوقات التي تحول              

دون استخدام هذه التقنيات في الغرف الصفية ، وأظهرت النتائج أن معظم معلمـي المـدارس         

م مواظبـة   التي تناولتهم الدراسة يقومون بإدخال هذه التقنية للمدارس، وأظهرت كـذلك عـد            

  .المعلمين على استخدام هذه التقنيات في الغرف الصفية

 دراسة هدفت إلى معرفة كيفيـة توظيـف المعلمـين فـي     ) ,2001Becker(بيكروأجرى 

) 4100(الواليات المتحدة األمريكية لتطبيقات التعلم االلكتروني، والتي تكونـت عينتهـا مـن            

مدرسة مختلفة  ) 378(ف الثاني عشر في     معلما ومعلمة يدرسون في الصف الرابع وحتى الص       

أن مدرسي اللغة االنجليزية هم أكثر المدرسين توظيفـا         : ، فقد أظهرت الدراسة النتائج اآلتية     

وان اقل المعلمين توظيفا لتطبيقـات      %) 48(لتطبيقات التعلم االلكتروني ، وبنسبة وصلت إلى      

وبينت نتائج  %) . 18(سبة وصلت إلى    التعلم االلكتروني هم معلمو الدراسات االجتماعية ، وبن       

برامج معالجة النـصوص، بـرامج      : الدراسة كذلك أن أكثر البرامج توظيفا هي على التوالي        

المصادر على األقراص المدمجة، برامج األلعاب المهارية، بـرامج البحـث عبـر الـشبكة               
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 بـرامج العـروض     العنكبوتية، برامج الصور، برامج قواعد البيانات والجداول االلكترونية ،        

  .التقديمية ، برامج تأليف الوسائط المتعدد، برامج البريد االلكتروني

 دراسة هدفت إلى معرفـة العالقـة بـين    ) ,Becker & Riel 2000(بيكر وريل وأجرى 

ممارسة المعلمين التعليمية في والية أريزونا، وتوظيفهم للحاسوب في الغرف الصفية ، والتي             

معلما ومعلمة إلى أربع فئات متتالية بناء على ممارستهم الصفية          ) 2214(قسمت عينتها البالغة  

المعلمـون الخبـراء،    : المعلمون القياديون، والفئة الثانية   : الفئة األولى : للتعلم االلكتروني، هي  

المعلمون العاديون، فقـد أظهـرت نتـائج       : المعلمون المتفاعلون، والفئة الرابعة   : والفئة الثالثة 

إن المعلمين من الفئة األولى والثانية أكثر توجيها لطلبتهم لتوظيف الحاسوب           :  يأتي الدراسة ما 

في التعلم بشكل منتظم في أوقات التدريس حيث وصلت النسبة في بعض التخصـصات إلـى                

وكذلك كشفت نتائج الدراسـة أن المعلمـين   . خمسة أضعاف المعلمين من الفئة الثالثة والرابعة 

  .فون معظم تطبيقات التعلم االلكتروني في تعليمهم لطلبتهممن الفئة األولى يوظ
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   :الفصل الثالث

_____________________________________________________  

  :الطريقة واإلجراءات

  : المقدمة1. 3

يتضمن هذا الفصل وصفا لإلجراءات التي اتبعت في هذه الدراسة بما في ذلك منهج الدراسة،               

وصدقها وثباتها، وإجراءات التطبيق ومتغيرات الدراسـة،     عينتها، وأداة الدراسة،  ومجتمعها، و 

  . والمعالجات اإلحصائية التي استخدمها الباحث الستخراج النتائج

  :منهج الدراسة  2. 3

لطبيعة هـذه الدراسـة،     نظراً لمالءمته   قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي في هذه الدراسة         

ية فـي محافظـة بيـت لحـم للتعلـيم           ممارسة معلمي المرحلة الثانو    مدىوذلك للكشف عن    

  .كتروني من وجهة نظرهم ومقترحات لتطويرهلاال

  :مجتمع الدراسة  3. 3

إلى الحادي عشر    من الصف    الثانويةلمرحلة  اتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات        

 ، والبـالغ    2013/2014 ، للعـام الدراسـي    بيت لحم  في مدارس محافظة     الثاني عشر الصف  

 وذلـك حـسب الـسجالت       معلمة) 179(ا و معلم) 187(، منهم    ومعلمةً معلماً) 366(عددهم  

  .يوضح ذلك) 1.3(الجدول و بيت لحممحافظة ب التربية والتعليم ةالرسمية في مديري

  2013/2014بيت لحم محافظة يةتوزيع مجتمع الدراسة على مدير): 1.3(الجدول 

  الجنس
  المديرية

  أنثى  ذكر
  لمجموعا

  366  179  187  بيت لحم
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  :  عينة الدراسة4. 3

 بنسبة  معلماً ومعلمةً ) 90( وقد بلغ عددها     ،تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية      

كما معلمةً  ) 45(معلماً و   ) 45(من مجتمع الدراسة تم تعيينهم عشوائيا موزعين على         ) % 25(

  ).2.3(يبين الجدول 

  . توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات:)2.3(لجدول ا

  النسبة المئوية  العدد  الفئة  المتغير

  %50  45  ذكر

  الجنس  %50  45  أنثى

  %100  90  المجموع

 %15 13  سنوات فـأقل5

 %32 29  سنوات10 -6

 %53 48   سنوات فأكثر10

عدد سنوات الخبرة 

  %100 90 المجموع

  %50 45  دينةم

  مكان المدرسة  %50 45  قرية

  %100 90  المجموع

 %79 71  بكالوريوس

  المؤهل العلمي %21 19  دراسات عليا

  %100 90  المجموع

 %68 77  حضر دورات

 %14 13  لم يحضر دورات

دورات سابقة في 

  التعليم االلكتروني
  %100 90  المجموع
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  :  أداة الدراسة5. 3

على مدى ممارسة معلمـي المرحلـة الثانويـة للتعلـيم           لتعرف  لتحقيق أهداف الدراسة في ا    

  )2007( الطوالبـة والخزاعلـة     مثـل  قام الباحث باالطالع على األدب التربوي     لكتروني  اال

ودراسة الهرش ومفلـح    ) 2006(ودراسة خزاعلة وجوارنة     )2007(مفلح  و  )2007(زامل  و

 فـي صـورتها     عن استبانة مكونـة   ارة  هي عب  والتي    أداته  من أجل بناء   )2008(والمدهون  

  ). 1ملحق (فقرة )   54 (األولية من 

  :  صدق أداة الدراسة6. 3

تم التحقق من صدق أداة الدراسة من خالل عرضها على مجموعة من المحكمـين مـن ذوي                 

 محكمـاً  ) 8(  البالغ عـددهم  الخبرة واالختصاص ومن العاملين في مجال التربية والتعليم، و    

، حيث طلب الباحث منهم مالحظة مدى مناسبة الفقرات من حيث صياغتها،            )3قملح (ومحكمةً

  .ومدى مناسبتها للمجال الذي تنتمي إليه، وتدوين أي مالحظات

وإرشادات المشرف، قام الباحـث بإعـادة       :  ضوء المالحظات التي أشار إليها المحكمون      وفي

 بصورتها النهائية حيث تكونت     ، وبذلك بنيت االستبانة   غة لبعض الفقرات وحذف بعضها    الصيا

  . مجاالتثالثة موزعة على فقرةً)   36 (من 

، التخـصص الجنس،  (  معلومات عامة عن المستجيب وتشمل متغيرات الدراسة      : القسم األول   

  ).مكان المدرسة، المستوى األكاديمي للمعلمسنوات الخبرة، 

فقرة موزعة على   ) 36(تكونت من   تكون من مجاالت االستبانة وفقراتها، حيث       : القسم الثاني   

  :مجاالت هيثالثة 

 .أنماط استخدام التعليم االلكتروني - 

               .الهدف من استخدام التعليم االلكتروني - 
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 .التعليم االلكترونيصعوبات التي تواجه تطبيق  - 

ـ        في نهايتها على مقترحات    واشتملت األداة  -  ة  لتطوير استخدام التعليم االلكتروني في العملي

  .)2ملحق  (التعلمية التعلمية

  

  :  ثبات أداة الدراسة7. 3

 مـن   معلماً ومعلمةً ) 15(تم التحقق من ثبات األداة بتطبيقها على عينة استطالعية مكونة من            

  طريقة االتساق الـداخلي باسـتخدام معادلـة        مجتمع الدراسة وخارج عينتها، وقد تم استخدام      

  ).3.3( ستبانة واالستبانة ككل، كما في الجدول لكل مجال من مجاالت االكرونباخ ألفا

  .قيمة معامل الثبات لكل مجال من مجاالت الدراسة وقيمة الثبات الكلي): 3.3(الجدول 

  قيمة الثبـات  عدد الفقرات  المجـال  الرقـم

  0.90  14  أنماط استخدام التعليم االلكتروني  1

  0.91  11الهدف من استخدام التعليم االلكتروني            2

  0.75  11   التعليم االلكترونيصعوبات  3

  0.93  36  الثبـات الكـلي
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  :إجراءات تطبيق الدراسة  8. 3

  :أجرى الباحث الدراسة وفق الخطوات اآلتية 

مـن  ) 2013/2014(الحصول على إحصائيات بأعداد معلمي مجتمع الدراسة للعـام           -1

  .يت لحمب التربية والتعليم في محافظة ةمديري

 .االطالع على األدب النظري والدراسات في ذات الصلة بأهداف الدراسة -2

إعداد أداة الدراسة في صورتها األولية بالعتماد على األدب النظري والدراسـات ذات              -3

 .الصلة

 .تحكيم أداة الدراسة  -4

 إعداد أداة الدراسة بصورتها النهائية -5

 .تحديد أفراد عينة الدراسة -6

عينـة   دغير أفرا المرحلة الثانوية   ة على عينة من معلمي ومعلمات       توزيع أداة الدراس   -7

 .من حيث القبول والرضاآرائهم في االستبانة  لمعرفة الدراسة

 .توزيع وجمع أداة الدراسة من قبل الباحث -8

 .تبويب البيانات ومعالجتها إحصائيا -9

 :اعتمد الباحث الدرجات اآلتية من اجل تفسير النتائج  - 10

 .2.69اقل من  - 

  .متوسطة بدرجة 2.69-3.39 - 

 فأكثر 3.39 -

  :  متغيرات الدراسة9. 3

  :ةاشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتي
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  :وهي: المتغيرات المستقلة-1

  .ذكر، وأنثى:  وله مستويان:  الجنس-أ

ر من     ،   سنوات  10 -5،   سنوات  5 أقل من    :ولها ثالثة مستويات  :   سنوات الخبرة   -ب  10أآث

  .سنوات

  .مدينة، وقرية: مستويانوله : المدرسة مكان -ج

  .دبلوم، بكالوريوس، دراسات عليا: وله ثالثة مستويات :  المؤهل العلمي-د

   حضر دورات، لم يحضر دورات: مستويان وله: دورات سابقة في التعليم االلكتروني -ـه

   : المتغيرات التابعة وهي -2

  للتعليم االلكتروني من وجهة نظرهم ممارسة معلمي المرحلة الثانوية في محافظة بيت لحم  - أ

  :  التحليل اإلحصائي10. 3

لجـة اإلحـصائية    للمعا) SPSS(استخدم الباحث برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية        

للعينـات  ) ت(النسب المئوية ، والمتوسطات الحسابية، واختبار     استخراج  للبيانات حيث قام تم     

 Analysis of(واختبـار تحليـل التبـاين األحـادي     ) Independent t- test( المـستقلة  

Variance One way Anova ( ومعامل الثبات كرونباخ ألفا ، )Cronbach Alpha. (  
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   :الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

    المقدمة1.4

    نتائج الدراسة  2.4

  . النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس األول1.2.4

  .5 إلى 1باألسئلة الفرعية من علقة  النتائج المت2.2.4

 .الفرعي السادس النتائج المتعلقة بالسؤال 3.2.4
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  :الفصل الرابع 

___________________________________________________  

  نتائج الدراسة 

  :   المقدمة 1. 4

  التعرف إلـى   فت إلى التي هد و للنتائج التي توصلت إليها الدراسة،       يتناول هذا الفصل عرضاً   

مدى ممارسة معلمي المرحلة الثانوية في محافظة بيت لحم للتعليم االلكترونـي مـن وجهـة                

، اسـتخدمت    الدراسـة وجمـع بياناتهـا      ، وبعد تطبيق إجراءات   نظرهم ومقترحات لتطويره  

  .، وفيما يلي عرضا للنتائج بالتسلسل حسب أسئلة الدراسةلمناسبةالتحليالت اإلحصائية ا

  :نتائج الدراسة   2. 4

  : األول  الرئيسالنتائج المتعلقة بالسؤال 1. 2. 4

  ما مدى ممارسة معلمي المرحلة الثانوية للتعليم االلكتروني من وجهة نظرهم ؟

 استخدمت المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة           الرئيس  السؤال  هذا لإلجابة عن 

  . ص)4(، كما يوضح الملحق وللدرجة الكليةمن أداة الدراسة والنسب المئوية لكل فقرة 

ممارسة معلمي المرحلة الثانوية في محافظة بيت لحـم         ل الدرجة الكلية    أن) 4ملحق(يتضح من   

وانحـراف  ) 3.04( وبمتوسـط حـسابي   متوسطه  كانت  للتعليم االلكتروني من وجهة نظرهم      

  ).1.05(معياري 

وقد رتبت فقرات االستبانة ترتيبا تنازليا حسب الدرجة، وقد جاء في مقدمـة هـذه الفقـرات                 

، وبـانحراف معيـاري     )4.14(حـسابي    بمتوسط   (word).استخدم برامج معالجة النصوص   

، وبانحراف  )3.87(حسابي   بمتوسط   عدم إعطاء حيز للمعلم في تطبيق المنهاج      ، يليها   )0.73(
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، )3.60(بمتوسـط حـسابي     استخدم بـرامج العـروض التقديميـة        ، ويليها   )0.86(معياري  

ضعف تأهيلي في مهارات    في حين كانت اقل الفقرات درجة هي         .)1.32(وبانحراف معياري   

  ).1.01(، وبانحراف معياري )1.86(سابي بمتوسط ح استخدام الحاسوب

   الممارسات مجاالت 

، لمرحلـة الثانويـة    ا  عند معلمي  اتهاممارس تنازليا حسب درجة     الممارساتلقد رتبت مجاالت    

الهدف من اسـتخدام    ، ثم مجال     أنماط استخدام التعليم االلكتروني   حيث جاء في البداية مجال      

     .التعليم االلكترونيصعوبات ، ويليها مجال التعليم االلكتروني

  : أنماط استخدام التعليم االلكتروني  مجالالنتائج المتعلقة بفقرات

أنماط استخدام  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال :)1.4(الجدول 

  .التعليم االلكتروني

الرقم 

  التسلسلي

الرقم في 

 االستبانة

مجال أنماط أستخدام التعليم 

  لكترونياال

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

1 1  
استخدم برامج معالجة 

 كبيرة 4.14 0.73 (word).النصوص

2  5  
 استخدم برامج العروض التقديمية

)powerpoint(  3.60 1.32 

 كبيرة

 كبيرة 3.54 1.16  تاستخدم برامج قواعد البيانا  2 3

4 8  
استخدم المواقع االلكترونية 

 3.51 1.02 .تربوية

 كبيرة
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 متوسطة 3.33 1.04 .استخدم الكتب االلكترونية  13 5

6  12  
اعمل مجموعات للطلبة عبر الفيس 

 3.22 1.24 .كبو

 متوسطة

 متوسطة 2.92 0.93 .استخدم برامج الوسائط المتعددة  10 7

 متوسطة 2.82 0.93 .استخدم البريد االلكتروني  9 8

9  15  
استخدم الموسوعات العلمية 

 2.70 1.14  االلكترونية

 متوسطة

10  11  
أتواصل مع الطلبة عن طريق 

 2.43 0.92 .البريد الصوتي

 قليلة

 قليلة 2.39 1.14  .م برامج الصوراستخد  3  11

 قليلة 2.37 1.14  استخدم برامج الرسوم  4  12

 قليلة 2.33 0.96 .استخدم غرف الدردشة االلكترونية  14  13

14  16  
أتواصل مع الطلبة في المنتديات 

 2.28 0.96  المدرسية

 قليلة

 متوسطة 2.97 0.71  الدرجة الكلية

  

لحسابية واالنحرافات المعيارية، لكل فقرة من فقـرات        أن المتوسطات ا  ) 1.4(يوضح الجدول   

، مرتبة تنازليا حسب الدرجة ، وتشير الدرجة الكليـة           أنماط استخدام التعليم االلكتروني   مجال  

بالممارسـات المتعلقـة بانمـاط التعلـيم        الواردة في الجدول إلى أن وجهات نظر المعلمـين          
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مـع انحـراف    ) 2.97(لحسابي لهذا المجـال      كانت متوسطة، حيث بلغ المتوسط ا      االلكتروني

   ).0.71(معياري 

، بمتوسـط حـسابي     (word).استخدم برامج معالجـة النـصوص     وقد جاء في مقدمة هذه الفقرات       

أتواصـل مـع الطلبـة فـي        ، في حين كانت أدنى الفقرات       )0.73(، وانحراف معياري    )4.14(

  ).0.96(عياري ، وانحراف م)2.28(، بمتوسط حسابي  المنتديات المدرسية

  : من استخدام التعليم االلكترونيالهدفالنتائج المتعلقة بفقرات 

الهدف من استخدام    المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال        :)2.4(الجدول  

  . مرتبة تنازلياالتعليم االلكتروني

الرقم 

 التسلسلي

الرقم في 

  االستبانة
  لكتروني االمجال الهدف من أستخدام التعليم

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

1 17  
  .استخدم التعليم االلكتروني لجذب انتباه الطلبة

3.42 0.97 

  كبيرة

 

2 18  
  .استخدم التعليم االلكتروني لزيادة فاعلية التعلم

3.41 0.91 

  كبيرة

 

 متوسطة 3.17 1.27  .الدروس استخدم التعليم االلكتروني لعرض  20 3

4 22  
 ثرائيةإ مواد استخدم التعليم االلكتروني في تقديم

 2.92 0.93  .للطلبة

 متوسطة

5 21  
 إجابات عن استخدم التعليم االلكتروني في البحث

 2.91 1.18  .األنشطة

 متوسطة

 متوسطة 2.90 0.92  الطالبية األنشطة استخدم التعليم االلكتروني لعرض  23 6
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 متوسطة 2.82 0.93  .ي للتواصل مع الطلبةاستخدم التعليم االلكترون  25 7

 متوسطة 2.71 1.00  .استخدم التعليم االلكتروني في نشر اعمال الطلبة  27 8

9 19  
 مواعيد استخدم التعليم االلكتروني في تحديد

 2.63 1.18  االمتحانات

 متوسطة

10 26  
 استخدم التعليم االلكتروني في توجيه مسار تعليم

 2.46 0.94  .الطلبة 

 قليلة

 قليلة 2.44 0.95  .استخدم التعليم االلكتروني في تقييم اعمال الطلبة  28 11

 متوسطة 2.89 0.76  الدرجة الكلية

  

أن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، لكل فقرة من فقـرات          ) 2.4(يوضح الجدول   

درجة ، وتشير الدرجـة     ، مرتبة تنازليا حسب ال     الهدف من استخدام التعليم االلكتروني    مجال  

 للهدف من استخدام التعليم االلكتروني    الكلية الواردة في الجدول إلى أن وجهات نظر المعلمين          

مـع انحـراف معيـاري      ) 2.89(كانت متوسطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذا المجـال          

،  ”الطلبـة استخدم التعلـيم االلكترونـي لجـذب انتبـاه     “وقد جاء في مقدمة هذه الفقرات       ).0.76(

اسـتخدم  “في حين كانت أدنى الفقرات      ،  )0.97(، وانحراف معياري    )3.42(بمتوسط حسابي   

، وانحـراف معيـاري     )2.44(، بمتوسط حسابي     ”التعليم االلكتروني في تقييم اعمال الطلبة     

)0.95.(  
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  : التعليم االلكتروني تطبيق صعوباتبمجالالنتائج المتعلقة بفقرات 

التعلـيم  صعوبات  لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال        ا :)3.4(الجدول  

  .مرتبة تنازلياااللكتروني 

الرقم 

  التسلسلي

الرقم في 

  االستبانة
  لكترونيالتعليم االصعوبات مجال 

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
 الدرجة

 بيرةك 3.87 0.86  .عدم إعطاء حيز للمعلم في تطبيق المنهاج   39 1

 كبيرة 3.48 1.03  قلة األنشطة التي تتالئم مع التعليم االلكتروني في المنهاج  37 2

 متوسطة 3.24 1.29  .عدم توفر الوقت لدي الستخدام التكنولوجيا في التعليم  32 3

4 38  
النظام التربوي السائد يشجع على استخدام التعليم 

 3.04 1.05  .االلكتروني

 متوسطة

 متوسطة 2.60 1.18  شبكة انترنت داخل المدرسةعدم وجود   31 5

 متوسطة 2.52 1.27  .ال يوجد لدي ثقة في استخدام التعليم االلكتروني في التعليم  33 6

 قليلة 2.39 1.00  عدم توفر اجهزة حاسوب في المدرسة  29 7

 قليلة 2.32 1.37  .قلة خبرتي باالمور التكنولوجية  30 8

 قليلة 2.14 1.11  .وبين التكنولوجيا في التعليموجود حاجز نفسي بيني   34 9

10 35  
سيطرة اتجاهات سلبية لدي نحو استخدام التكنولوجيا في 

 2.08 1.03 .التعليم

 قليلة

 قليلة 1.86 1.01 .ضعف تأهيلي في مهارات استخدام الحاسوب  36 11

 متوسطة 2.69 0.61  الدرجة الكلية

  

حسابية واالنحرافات المعيارية، لكل فقرة من فقـرات        أن المتوسطات ال  ) 3.4(يوضح الجدول   

، مرتبة تنازليا حسب الدرجة ، وتـشير الدرجـة الكليـة             التعليم االلكتروني  صعوبات   مجال

 للمعيقات التي تواجه التعلـيم االلكترونـي      الواردة في الجدول إلى أن وجهات نظر المعلمين         
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مـع انحـراف معيـاري      ) 2.69(جـال   كانت متوسطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذا الم       

  .بدرجة متوسطةصعوبات ، مما يدل على وجود )0.61(

 ، بمتوسـط حـسابي      المنهـاج للمعلم في تطبيق    عدم إعطاء حيز    وقد جاء في مقدمة هذه الفقرات       

فـي مهـارات     يضعف تـأهيل  ، في حين كانت أدنى الفقرات       )0.86(، وانحراف معياري    )3.87(

  ).1.01(، وانحراف معياري )1.86(ط حسابي ، بمتوس استخدام الحاسوب

  .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألداة ومجاالتها) 4.4(الجدول 

  مجاالتال ترتيب المجاالت
المتوسطات 

  الحسابية

االنحرافات 

  المعيارية
  الدرجة

1  
ــتخدام   ــاط اس أنم

  التعليم االلكتروني
2.970.71

 متوسطة

2  
الهدف من استخدام   

لتعليم االلكتروني    ا
2.890.76

 متوسطة

3  
التعلــيم صــعوبات 

  االلكتروني
2.690.61

 متوسطة

  الدرجة الكلية
3.051.05

 متوسطة

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات األداة كلها وهـي         ) 4.4(يوضح الجدول   

في محافظة بيت لحم للتعليم االلكتروني من       ممارسة معلمي المرحلة الثانوية     التي تقيس درجة    

 كانـت   الممارسة إلى أن درجة     )4.4(وتشير الدرجة الكلية الواردة في الجدول        .وجهة نظرهم 

مـع  ) 3.04(متوسطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الدرجة على الدرجة الكلية للمقيـاس             
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أنماط استخدام التعليم   ور هو   المحااعلى متوسطات   ، حيث كان    )1.05(هانحراف معياري مقدار  

  الهدف مـن اسـتخدام التعلـيم االلكترونـي        يليها محور   ) 2.97( بمتوسط حسابي    االلكتروني

  ).2.89(بمتوسط 

  .5إلى 1 من باألسئلة الفرعية للدراسةالنتائج المتعلقة  2. 2. 4

الثانوية فـي   معلمي المرحلة الثانوية للتعليم اإللكتروني في المدارس        ممارسة    مدى هل تختلف 

 فـي   ،  المؤهـل العلمـي   ،  مكان المدرسة ،  سنوات الخبرة باختالف الجنس،   محافظة بيت لحم    

   ؟ االلكترونيالمعلمين لتطبيف التعليم  تدريب

   : والتي تنص علىالفرضية األولىنتائج 

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

للتعليم االلكتروني من   نحو مدى ممارستهم    علمي المرحلة الثانوية في محافظة بيت لحم        منظر  

  ". تعزى لمتغير الجنسوجهة نظرهم

 لقياس داللة الفـروق فـي        لعينة مستقلة  للتحقق من صحة الفرضية األولى استخدم اختبار ت       

ـ        لالمتوسطات الحسابية    ت لحـم للتعلـيم     مدى ممارسة معلمي المرحلة الثانوية في محافظة بي

  ) .5.4(تعزى لمتغير الجنس كما في الجدولااللكتروني من وجهة نظرهم 
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  .لجنسل تبعاللعينات المستقلة ) ت(تبار  اخنتائج :)5.4(الجدول 

  العدد  الجنس
 المتوسط

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  الحرية

) ت(

  المحسوبة

 مستوى

الداللة 

  المحسوبة

45 2.830.42  ذكر

45 2.880.44  أنثى

88  0.55  0.5  

  

، وهي أكبـر مـن مـستوى         )0.5( لة المحسوبة    الدال  مستوى أن) 5.4( يالحظ من الجدول    

، وعليه تقبل الفرضية الصفرية بعدم وجـود فـروق ذات داللـة       )0.05( الداللة اإلحصائية   

ـ   متوسطات وجهات نظـر فيα  ≤ 0.05 ) (احصائية عند مستوى الداللة  ي المرحلـة  معلم

تعزى لمتغيـر الجـنس      للتعليم االلكتروني     نحو مدى ممارستهم   الثانوية في محافظة بيت لحم    

، وكان بدرجة متوسطة وبـانحراف معيـاري         )2.83( المتوسط الحسابي للذكور    حيث بلغ   .

   ).0.44( ، وانحراف معياري  )2.88( ، في حين كان المتوسط الحسابي لإلناث  )0.42(
  

  :  والتي تنص على ضية الثانيةالفرنتائج 

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

 للتعلـيم االلكترونـي      نحو مدى ممارستهم   المرحلة الثانوية في محافظة بيت لحم      نظر معلمي 

  ".سنوات الخبرةتعزى لمتغير 

اختبار تحليل التباين األحادي  لقياس داللة الفروق        للتحقق من صحة الفرضية الثانية استخدم       و

مدى ممارسة معلمي المرحلة الثانوية في محافظـة          في في المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية    

 تعزى لمتغير عدد سنوات الخبـرة كمـا فـي           بيت لحم للتعليم االلكتروني من وجهة نظرهم      

  ).6.4(الجدول 
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  .سنوات الخبرة حسب متغير الممارسات األحادي لدرجة  نتائج تحليل التباين:)6.4(الجدول 

  

  .α  ≤ 0.05 )( مستوى الداللة  دال احصائيا عند* 

  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 6.4( يالحظ من الجدول 

  )(α  ≤ 0.05 نحو معلمي المرحلة الثانوية في محافظة بيت لحم متوسطات وجهات نظر  في

  .لخبرةتعزى لمتغير عدد سنوات اللتعليم االلكتروني مدى ممارستهم 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           :  والتي تنص على      الثالثة ةالفرضي

)(α  ≤ 0.05 نحو معلمي المرحلة الثانوية في محافظة بيت لحم   متوسطات وجهات نظرافي

  ".مكان المدرسةتعزى لمتغير للتعليم االلكتروني مدى ممارستهم 

ة استخدم اختبار ت  لقياس داللة الفروق فـي المتوسـطات            للتحقق من صحة الفرضية الثالث    

مدى ممارسة معلمي المرحلة الثانوية في محافظة بيت لحم للتعليم االلكترونـي مـن              الحسابية  

  ).7.4(كما في الجدول  . تعزى لمتغير مكان السكن كما في الجدولوجهة نظرهم 

  

 

 

 

مجموع   مصدر التباين  المحور

 المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة 

الداللة 

  اإلحصائية

  بين المجموعات
0.0720.04

  داخل المجموعات
16.23870.19

  الدرجة الكلية

  

 المجموع
16.3089 0.20 0.82 
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  .مكان المدرسة حسب متغير الممارسات نتائج تحليل التباين األحادي لدرجة: )7.4(الجدول 

  المحور
 العدد مكان السكن

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة

درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

452.910.45  مدينة   الدرجة الكلية

 452.810.411.02 88.00 0.31  قرية

  

  .α  ≤ 0.05 )( دال احصائيا عند مستوى الداللة * 

هي أكبر من مـستوى      ) 0.31(  مستوى الداللة المحسوبة     أن قيمة ) 7.4(يالحظ من الجدول    

، وعليه تقبل الفرضية الصفرية بعدم وجـود فـروق ذات داللـة       )0.05( الداللة اإلحصائية   

 معلمـي المرحلـة    متوسطات وجهات نظـر  فيα ≤ 0.05 )(إحصائية عند مستوى الداللة 

تعـزى لمتغيـر مكـان      للتعليم االلكتروني   نحو مدى ممارستهم     لحم   الثانوية في محافظة بيت   

  . المدرسة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى         "  : والتي تنص على   الفرضية الرابعة نتائج  

معلمي المرحلة الثانوية في محافظة بيـت    متوسطات وجهات نظرافي α  ≤ 0.05 )(الداللة 

  ".المؤهل العلميتعزى لمتغير  االلكتروني  للتعليم نحو مدى ممارستهملحم

  

 استخدم اختبار تحليل التباين األحادي  لقياس داللة الفروق          الرابعةللتحقق من صحة الفرضية     

مدى ممارسة معلمي المرحلة الثانوية في محافظـة        في  في المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية      

  فـي الجـدول     كما المؤهل العلمي لمتغير   تعزى   بيت لحم للتعليم االلكتروني من وجهة نظرهم      

)8.4 (.  
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  .المؤهل العلمي حسب متغير الممارساتنتائج تحليل التباين األحادي لدرجة ): 8.4(الجدول

مجموع   مصدر التباين  المحور

 المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة 

الداللة 

  اإلحصائية

 0.9320.46  بين المجموعات

 15.37870.18  داخل المجموعات

  الدرجة الكلية

  

 16.3089 2.63 0.08  المجموع

  

  فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة عدم وجود ) 8.4(يالحظ من الجدول 

)( α  ≤ 0.05 نحو معلمي المرحلة الثانوية في محافظة بيت لحم  متوسطات وجهات نظر في

 في الدرجـة    المؤهل العلمي  تعزى لمتغير    تروني من وجهة نظرهم    االلك للتعليممدى ممارستهم   

  .الكلية

  : والتي تنص علىالفرضية الخامسةنتائج 

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

كترونـي  الل للتعلـيم ا    نحو مدى ممارستهم   معلمي المرحلة الثانوية في محافظة بيت لحم      نظر  

  ".دورات سابقة في التعليم االلكترونيتعزى لمتغير 
  

للتحقق من صحة الفرضية الثالثة استخدم اختبار ت  لقياس داللة الفروق فـي المتوسـطات                

مدى ممارسة معلمي المرحلة الثانوية في محافظة بيت لحم للتعليم االلكترونـي مـن              الحسابية  

  ) .9.4(كما في الجدول التعليم االلكترونيدورات سابقة في تعزى لمتغير وجهة نظرهم 
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للعينـات  ) ت(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لنتـائج اختبـار         ): 9.4(الجدول  

  .متغير دورات سابقة في التعليم االلكتروني حسب الممارسةالمستقلة لدرجة 

  المتوسط  العدد  التدريب
االنحراف 

  المعياري

درجة 

  الحرية

) ت(

  المحسوبة

قيمة الداللة 

  المحسوبة

حضر 

77 2.820.43  دورات

لم يحضر 

13 3.070.33  دورات

88  1.91  0.6  

  

، وهي أكبر من مستوى الداللـة        )0.6( لة المحسوبة    الدال أن قيمة ) 9.4( يالحظ من الجدول    

، وعليه تقبل الفرضية الصفرية بعدم وجود فروق ذات داللة احـصائية             )0.05( اإلحصائية  

معلمي المرحلـة الثانويـة فـي    متوسطات وجهة نظر في α  ≤ 0.05 ) (د مستوى الداللة عن

دورات سـابقة فـي     تعزى لمتغيـر    للتعليم االلكتروني    نحو مدى ممارستهم     محافظة بيت لحم  

، وكـان بدرجـة متوسـطة        )2.82( المتوسط الحسابي للذكور    حيث بلغ    .التعليم االلكتروني 

، وانحـراف   )3.07(  في حين كان المتوسط الحسابي لإلنـاث         ، )0.43(وبانحراف معياري   

   ).0.33( معياري 
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  : ل الرئيس الثاني النتائج المتعلقة بالسؤا3.2.4

  ؟ما المقترحات لتطوير استخدام التعليم االلكتروني في العملية التعلمية 

 المتعلق في    المقترح  على السؤال الموجود في االستبيان      عينة الدراسة   أفراد من خالل استجابة  

الحلول المقترحة تركزت معظم االستجابات حول مجموعة من الحلول المقترحة كما يظهر في             

  . )10.4(الجدول 

لتطـوير   عينة الدراسة على الحلول المقترحة       أفرادالنسب المئوية الستجابة    ): 10.4(الجدول  

  .مرتبة تنازلياالتعليم االلكتروني 

  لمئويةالنسبة ا  العدد  المقترح

  %62  56  .دعم المدرسة من الجانب المادي 

  %57  52  توفير أجهزة حاسوب في الغرف الصفية

  %35  32  .توفير شاشة عرض داخل غرفة الصف

أعطاء مساحة للمعلمين للخروج من حالة التعليم       

  التقليدي
28  31%  

  %24  22  .تخفيف أعداد الطلبة داخل الغرف الصفية

  

المدرسة من  دعم   على االستبيان يرون     نمن المستجيبي %) 62(أن  ) 10.4(يالحظ من الجدول    

، فيمـا يـرى     المقترحات لتطوير التعليم االلكتروني في المـدارس      هو أفضل   الجانب المادي   

هو اقل المقترحات أفضلية     تخفيف أعداد الطلبة داخل الغرف الصفية      من المعلمين أن  %) 24(

    . لتعليم االلكتروني في المدارسمن ناحية التطوير في عملية استخدام ا
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تطوير التعليم  أن توفير اإلمكانيات المادية المناسبة الخطوة االولى التي تضمن االنطالق نحو

االلكتروني، زيادة الوعي لدى المعلمين و األهالي بأهمية التعليم االلكتروني في العملية 

مدارس وربط كافة المرافق التعليمية العمل على تطوير شبكات الحاسوب المتوفرة بال .التعلمية

  .كة داخليةبمن مختبرات ومكتبه وغرفة المعلمين واالدارييين بش

  .ة على شبكة االنترنت، وفتح مجال التواصل ما بين المعلمين والطالبيإنشاء البوابات التعلم
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  : الخامسالفصل 

  مناقشة النتائج والتوصيات

   المقدمة1.5

  النتائج  مناقشة2.5

   الحلول المقترحة3.5

   الدراسة  توصيات4.5
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  مسالفصل الخا

  مناقشة النتائج والتوصيات

  :  المقدمة1. 5

مـدى ممارسـة معلمـي        وهي يتضمن هذا الفصل مناقشة النتائج التي توصلت إليها الدراسة        

 هم ومقترحات لتطويره  المرحلة الثانوية في محافظة بيت لحم للتعليم االلكتروني من وجهة نظر          

 في ضوء النتائج التي توصـلت إليهـا         الباحث التوصيات التي يراها      يتضمن هذا الفصل   كما

  .الدراسة

  مناقشة النتائج  2. 5

  :مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الرئيس األول

   ؟ما مدى ممارسة معلمي المرحلة الثانوية للتعليم االلكتروني من وجهة نظرهم 

لإلجابة عن هذا السؤال حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة السـتجابات              

ـ        المعلمين على فقرات االستبانة، واعتماداً      مـستويات   ة على سلم االستجابة فقد اعتمـدت ثالث

  ).كبيرة، متوسطة، قليلة (  لالستجابات

  .بدرجة متوسطة) 2.86(ستبانة  بلغ المتوسط الكلي الستجابات أفراد العينة على فقرات اال

، )(word).استخدم برامج معالجـة النـصوص      (كانتكما أظهرت النتائج إلى أن أعلى فقرة        

استخدم (، تليها الفقرة    )حسابي بمتوسط   عدم إعطاء حيز للمعلم في تطبيق المنهاج      (تليها الفقرة   

  .)برامج العروض التقديمية

 أثنـاء ولة التي يتمتع بها برنامج معالجة النصوص        السهويعزو الباحث ظهور هذه النتيجة إلى       

 يوجد نـسبة كبيـرة مـن        وألنه،   االستخدام أثناء مهارات معقدة    إلىاالستخدام وانه ال يحتاج     

 المدرسـية وخاصـة     األعمالالمعلمين يعملون على برنامج معالجة النصوص في العديد من          
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لى سهولة برنـامج البوربوينـت حيـث        إ  الباحث  أما بالنسبة لبرامج العروض فيعزه     الكتابية،

  . في عرض بعض الدروس حيث يقوم على جذب انتباه الطلبةنالمعلمييستخدمه الكثير من 

والتي هدفت إلى كشف عن مدى اسـتخدام        ) 2007مفلح  (ق نتائج هذه الدراسة مع دراسة       وتتف

  شبكة االنترنت من معلمي تربية اربد الثانوية ومعلماتها

فـي مهـارات     خبرتي   ضعف(التي حصلت على متوسط حسابي هي الفقرة        قل الفقرات   وان أ 

سيطرة اتجاهات سلبية لدي نحو اسـتخدام التكنولوجيـا فـي           ( تليها الفقرة    )استخدام الحاسوب 

  ). وجود حاجز نفسي بيني وبين التكنولوجيا في التعليم( تليها الفقرة )التعليم
  

أن اسـتخدام    اقل متوسط حـسابي إلـى        ويعزو الباحث السبب في حصول هذه الفقرات على       

  .الحاسوب بالنسبة للمعلمين أصبح من االمور االساسية
  

  : لكترونيالأنماط استخدام التعليم امناقشة النتائج المتعلقة بمجال 

وقد جـاء    المرتبة األولى،    انماط استخدام التعليم االلكتروني    المتعلقة بمجال    الممارساتاحتلت  

، في حين كانـت أدنـى       )(word).استخدم برامج معالجة النصوص   ( هذه الفقرات في مقدمة   

  ).أتواصل مع الطلبة في المنتديات المدرسية(الفقرات 

السهولة التي يتمتع بها برنامج معالجة النصوص أثنـاء         ويعزو الباحث ظهور هذه النتيجة إلى       

د نـسبة كبيـرة مـن       وألنه يوج ،  االستخدام وانه ال يحتاج إلى مهارات معقدة أثناء االستخدام        

المعلمين يعملون على برنامج معالجة النصوص في العديد من األعمال المدرسـية وخاصـة              

، باالضافة إلى القوانين التي وضعتها مديرية التربية وفرضتها على المعلمين بان تكون             الكتابية

  .االمتحانات التي تقدم للطالب مطبوعة
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  :من استخدام التعليم االلكترونيالهدف مناقشة النتائج المتعلقة بمجال 

، وقـد   الثانية المرتبة   الهدف من استخدام التعليم االلكتروني     المتعلقة بمجال    الممارساتاحتلت  

، في حين كانـت     )استخدم التعليم االلكتروني لجذب انتباه الطلبة     (جاء في مقدمة هذه الفقرات      

، تتـشابه هـذه النتـائج مـع         ال الطلبة لكتروني في تقييم اعم   استخدام التعليم اإل  أدنى الفقرات   

 والتي هدفت إلى التعرف على مدى توظيـف         2007الدراسة التي قام بها الطوالبة والخزاعله       

  .معلمي التربية اإلسالمية في المرحلة األساسية العليا

أن التعليم االلكتروني يعتبر هو نمـط تعليمـي          إلى   الممارساتويعزو الباحث السبب في هذه      

   .تقل به الطلبة من الجو التقليدي إلى أجواء الكترونية تجذب انتباههمجديد، ين
  

  : لكترونيالالتعليم ا صعوبات مناقشة النتائج المتعلقة بمجال

 المرتبة الثالثة، وقـد حـصلت       لكتروني التعليم اإل  صعوبات المتعلقة بمجال    الممارساتاحتلت  

، يليهـا الفقـرة   على اعلى متوسط حسابي  )عدم إعطاء حيز للمعلم في تطبيق المنهاج    (الفقرة  

  .)لكتروني في المنهاجتتالئم مع التعليم اإلقلة األنشطة التي (

  ).في مهارات استخدام الحاسوبخبرتي ضعف (وان اقل الفقرات هي

خطة الوزارة في تصميم مناهج تتناسـب مـع         ويعزو الباحث السبب في هذه الصعوبات إلى        

يكـون هـم     بحيـث ال     ئل التعليمية التي يستطيع أن يوفرها المعلم      ، والوسا لكتروني  التعليم اإل 

المعلم الوحيد هو أن ينهي هذا المنهاج وال يهتم بالطريقة أو الكيفية، ألن تفكيره يكون مركـزاً              

 فحجم المنهاج يقلل من مرونة المعلم في التعامل         .على أن يعمل جاهداً من االنتهاء من المنهاج       

 اسـتخدام   كيفيـة  الدورات التي تعملها الوزارة لتأهيل المعلمـين علـى  وقلة مع هذا المنهاج   

 التـي   2006التكنولوجيا في التدريس، اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة خزاعلة وجوارنة            
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 األردنيـة رس  اهدفت إلى الكشف عن معوقات التوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومات في المد          

  .في الميدانمن خالل تحليل تصورات المعلمين 
  

  :5 إلى 1 من  األسئلة الفرعيةمناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية األولى 

 متوسطات وجهات فىα  ≤ 0.05 ) (ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 

روني في المـدارس الثانويـة       للتعليم اإللكت   نحو مدى ممارستهم    معلمي المرحلة الثانوية   نظر

 . محافظة بيت لحم تُعزى لمتغير الجنسب
  

 مدى  متوسطات فيα≤ 0.05 )(  داللة إحصائية عند مستوى الداللةكشفت النتائج عدم وجود 

 تعـزى إلـى متغيـر       ممارسة معلمي المرحلة الثانوية بمحافظة بيت لحم للتعليم االلكترونـي         

  .الجنس
  

ل مـن مـدارس     ك إلى تشابه الظروف واإلمكانيات السائدة في ك       ويعزو الباحث السبب في ذل    

  .الذكور ومدارس اإلناث
  

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية 

 متوسطات وجهات فىα  ≤ 0.05 ) (ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 

تروني في المـدارس الثانويـة       للتعليم اإللك   نحو مدى ممارستهم    معلمي المرحلة الثانوية   نظر

 .لمتغير سنوات الخبرةمحافظة بيت لحم تُعزى ب

 في متوسطات مدى α≤ 0.05 )(  داللة إحصائية عند مستوى الداللةكشفت النتائج عدم وجود 

متغير سنوات   تعزى إلى    ممارسة معلمي المرحلة الثانوية بمحافظة بيت لحم للتعليم االلكتروني        

 المعلمين الذين يتمتعون بسنوات خبرة اقل مـن         أن السبب في ذلك إلى      ويعزو الباحث الخبرة،  
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توجد عندهم الرغبة في إدخال الوسائل التكنولوجية في التدريس أكثر مـن الـذين               سنوات 5

  . سنوات10سنوات خبرتهم أكثر من 
  

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة 

 متوسـطات  فـى α  ≤ 0.05 ) (ستوى الداللـة  ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند م" 

 للتعليم اإللكتروني فـي المـدارس        نحو مدى ممارستهم    معلمي المرحلة الثانوية   وجهات نظر 

 .لمتغير مكان المدرسةمحافظة بيت لحم تُعزى بالثانوية 
  

للعينات المستقلة للتعـرف إلـى داللـة        ) ت(تبين من خالل فحص الفرضية باستخدام اختبار        

 معلمي المرحلة الثانوية في محافظة بيت لحم للتعليم         اتممارسبين متوسطات درجات    الفروق  

انه لم  ) 8.4( ، ويتضح من الجدول      تعزى لمتغير مكان المدرسة   االلكتروني من وجهة نظرهم     

مكان  تعزى إلى متغير α≤ 0.05 )(  تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

  .المدرسة
  

المدن تتشابه إلـى حـد      في  و اإلمكانيات    التقدم العلمي    باحث السبب في ذلك إلى أن     ويعزو ال 

، بغض النظر عن مكان السكن حيث أصبح كل بيت ال يكاد أن يخلى من أجهزة                مع القرى كبير

   .حاسوب وشبكة معلومات

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة 

 متوسطات وجهات فىα  ≤ 0.05 ) (توى الداللة ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مس

 للتعليم اإللكتروني في المـدارس الثانويـة         نحو مدى ممارستهم    معلمي المرحلة الثانوية   نظر

 .لمتغير المؤهل العلميمحافظة بيت لحم تُعزى ب
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تحليل التباين األحادي للتعرف إلـى داللـة        (تبين من خالل فحص الفرضية باستخدام اختبار        

مدى ممارسة معلمي المرحلة الثانوية فـي       المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية في       بين   الفروق

، ويتضح   المؤهل العلمي  تعزى لمتغير    محافظة بيت لحم للتعليم االلكتروني من وجهة نظرهم       

  إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) 9.4(من الجدول 

  )( α  ≤ 0.05 مدى ممارسة معلمي المرحلة الثانوية في محافظة بيت لحـم   متوسطات  في

  . في الدرجة الكليةالمؤهل العلمي تعزى لمتغير للتعليم االلكتروني من وجهة نظرهم

ولمعرفة مصدر الفروق   الهدف من استخدام التعليم االلكتروني        بينما وجود فروق في المحور       

يالحـظ مـن الجـدول      و ).10.4(كما في الجدول  تم استخدام اختبار شيفيه للمقارنات البعدية       

وكانـت الفـروق لـصالح       دبلوم دراسات عليا   المؤهل العلمي  أن الفروق كانت بين    )10.4(

  .الدراسات العليا

حاصلين على شهادات علمية عليا لـديهم خبـرة         الالمعلمين  ويعزو الباحث السبب في ذلك أن       

  .  العملية التعليميةأثناءااللكتروني ويمارسونها  الحديثة للتعليم األساليب في التعامل مع أكثر

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة 

 متوسطات وجهات فىα  ≤ 0.05 ) (ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 

 للتعليم اإللكتروني في المـدارس الثانويـة         نحو مدى ممارستهم    معلمي المرحلة الثانوية   نظر

 .لمتغير دورات سابقة في التعليم االلكترونيافظة بيت لحم تُعزى محب
  

للعينات المستقلة للتعـرف إلـى داللـة        ) ت(تبين من خالل فحص الفرضية باستخدام اختبار        

 معلمي المرحلة الثانوية في محافظة بيت لحم للتعليم         اتممارسالفروق بين متوسطات درجات     

 ، ويتضح من    غير دورات سابقة في التعليم االلكتروني     تعزى لمت االلكتروني من وجهة نظرهم     
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 α≤ 0.05 )( انه لم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) 11.4(الجدول 

  . لكترونيدورات سابقة في التعليم اإلتعزى إلى متغير 
   

 التعلـيم   حضر المعلم دورات في كيفية اسـتخدام      نه مهما   أويعزو الباحث السبب في ذلك إلى       

كون عنـد المعلـم     ي إذا لم االلكتروني داخل غرفة الصف فهذا ال يؤثر على درجة الممارسة،         

  .دافعية واستعداد إلدخال ذلك النوع من التعليم داخل المدرسة

   :رئيس الثاني المناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال

لكتروني في العملية لتطوير استخدام التعليم اال المعلمين ما مقترحات :والذي ينص على

  التعلمية ؟

لإلجابة على هذا السؤال تم تبويب استجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال المتعلق 

 وتم استخراج األعداد المقترحات لتطوير استخدام التعليم االلكتروني في العملية التعلميةب

 . الجانب الماديدعم المدرسة منها ، حيث كان من أهموحساب النسب المئوية لكل مقترح

  .لكترونيوإعادة صياغة المنهاج بما يتناسب مع التعليم اال

  :العملية التعلميةالمقترحات لتطوير استخدام التعليم االلكتروني في  3. 5

درسة من الجانب المادي مـن قبـل المجتمـع           يرى الباحث أهمية دعم الم     مما سبق من نتائج   

ة لخدمة التكنولوجيا، وتقديم الدعم الفني الالزم لـذلك،         المحلي والوزارة لتوفير الوسائل الالزم    

  تعريف المجتمـع    و والعمل على تهيئة الجو الدراسي لتوظيف التكنولوجيا داخل غرفة الصف         

  .بأهمية التعليم االلكتروني

 توفير شبكات انترنت داخل المدرسة وتشجيع المعلمين على اسـتخدام التعلـيم             يقترح الباحث 

 ويقترح الباحـث  واصل مع الطالب من خالل المواقع والصفحات االلكترونية         االلكتروني والت 

الكثير من المعلمين فـي ضـوء النتـائج         المناهج الحالية، الن    على الوزارة إعادة النظر في      
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فالباحـث  . السابقة يرون ان النظام التربوي السائج ال يشجع على استخدام التعليم االلكترونـي        

 إلتاحة الفرصة أمـام     تناسب مع التغيرات الحادثة في العملية التعلمية         بما ي  المنهاجتغير  يرى  

التعليم االلكتروني بشكل موسع وشامل ويكون قـادر علـى حـل            المعلم ليتمكن من استخدام     

  .األنشطة والتمارين باستخدام ذلك النوع من التدريس
  

فـي ضـوء النتـائج       علميةلتطوير استخدام التعليم االلكتروني في العملية الت      ومن المقترحات   

  :ما يليالسابقة 

  . في العملية التعلميةااللكترونيالتعليم  تركيز المشرفين على - 

 .لكترونيإحداث تغيرات في المنهاج، بما يتناسب مع التعليم اال_ 

، أي  فتح المجال أمام المعلم إلدخال أساليب جديد في التدريس والخروج من حالة النمطية- 

  .معلم في تطبيق المنهاج كما يراه مناسبااعطاء مساحة لل

  : التوصيات4. 5

  :في ضوء النتائج التي توصل إليها الباحث فأنه يوصي بما يأتي

  :توصيات موجهة إلى وزارة التربية والتعليم

 العبء الدراسي بالنسبة للمعلمالعمل على تقليل  -1

 .تخصيص دورات خاصة بالتعليم االلكتروني -2

 .لمات على استخدام التعليم االلكترونيتشجيع المعلمين والمع -3

  :توصيات موجهة إلى مديريات التربية والتعليم
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 علـى اسـتخدام التعلـيم       نقيام مديريات التربية والتعليم بعقد دورات تدريبيـة لمعلمـي          -1

  .اإللكتروني

 .   في التدريس تطبيق التعليم اإللكترونيتوعية المعلمين بأهمية -2

  .رف التربوي بمتابعة التعليم االلكتروني في المدرسةان يقوم كل من المدير والمش -4

  :مقترحات موجهة للباحثين

مدى ممارسة معلمي   إجراء البحوث والدراسات التربوية المماثلة لهذه الدراسة للتعرف إلى           -1

  .للتعليم االلكتروني األساسيةالمرحلة 

هذا  الذي حصل في     التقدموالتغيرات  مدى  تكرار هذه الدراسة بعد فترة من الزمن لمعرفة          -2

  .المجال
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 .)2(26، المفتوحة

–لكتروني  التعلم اال–رؤية جديدة في التعلم  .)2005 (زيتون ، حسن حسين
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المؤسسة . المنهاج الفلسطيني إشكاالت الهوية والمواطنة ).2008(الشيخ، عبدالرحيم
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  )1(الملحق
  استبانة للتحكيم

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  
  جامعة القدس

  لية الدراسات العلياك
 قسم أساليب التدريس

  أختي المعلمة/أخي المعلم 
  :السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

يقوم الباحث بإجراء دراسة تهدف للتعرف على مدى ممارسة معلمي المرحلة الثانوية 
في محافظة بيت لحم للتعليم االلكتروني من وجهة نظرهم ومقترحات لتطويره، أرجو 

 التكرم باإلجابة على فقرات هذا االستبيان بصدق وموضوعية ، علما بان من حضرتكم
  .الدراسة ستحاط بالسرية التامة وستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط 

  شاكرا لكم حسن تعاونكم
  الباحث  

  احمد البطمه
  

  معلومات شخصية وعامة: القسم األول 

  :راه مناسبا داخل مربع اإلجابة الذي ت) ×  (  الرجاء وضع إشارة 

  أنثى                     ذكر:                الجنس 

 سنوات 10 اكثر من    سنوات   10 – 5 منسنوات        ) 5(اقل من : سنوات الخبرة 
  فأكثر

  مدينة                قرية:            مكان المدرسة 
  دراسات عليا            بكالوريوس                       دبلوم :        المؤهل العلمي 

حضر دورات                     أ دورات                لم ةحضر:     دورات سابقة في التعليم االلكتروني
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  فقرات االستبانة: القسم الثاني 

 فـي عمـود   ) × ( الرجاء قراءة كل فقرة من الفقرات التالية ثم اإلجابة عليها بوضع إشـارة              
  . فقرةاإلجابة المناسب أمام كل

  الفقرات  الرقم
  كبيرة

  جدا
  قليلة  متوسطة  كبيرة

  قليلة

  جدا

  اشكال استخدام التعليم االلكتروني: المجال األول 
           . استخدم برامج معالجة النصوص   1
              .قواعد البياناتاستخدم برامج   2
           .الصور والرسوماستخدم برامج   3
           العروض التقديمية برامج استخدم  4
           .االنترنتاستخدم برامج   5
           .نظم التعلم الممزوجةاستخدم برامج   6
           .تقنيات االحتياجات الخاصةاستخدم برامج   7
           .مواقع التربوية االلكترونيةاستخدم   8
           .البريد االلكترونياستخدم برامج   9
           . المتعددةالوسائطاستخدم برامج   10
           .اتواصل مع الطلبة عن طريق الفيس بوك  11
           .اتواصل مع الطلبة عن طريق البريد الصوتي  12
           .اعمل مجموعات للطلبة عبر الفيس بوك  13
           .ساحات الحواراستخدم   14
           .استعين بالهاتف في التدريس  15
           .الكتب االلكترونيةاستخدم   16
            .استخدم غرف الدردشة االلكترونية  17
            .استخدم الموسوعات العلمية  18
           اتواصل مع الطلبة في منتديات المدرسية  19
           .نحل التمارين عبر المواقع االلكترونية  21
           .اقوم تعلم الطلبة الكترونيا  22
           .اقدم انشطه عالجية للطلبة بطرق الكترونية   23
           .استلم الواجبات من الطلبة الكترونيا  24

  الهدف من استخدام التعليم االلكتروني: المجال الثاني 
            .يعتبر استخدام التعليم االلكتروني جاذبا النتباه الطلبة  25
            .يساعد التعليم االلكتروني على توفير المعلومات بشكل اسرع  26
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            .ور الوسائل التقليديةيلغي التعليم االلكتروني د  27
            .يساعد التعليم االلكتروني على زيادة فاعلية التعلم  28
            .يختزل التعليم اللكتروني الوقت والجهد في التعليم  29
            االمتحانات مواعيد تحديد  30
            .الدروس عرض  31
            .األنشطة إجابات عن البحث  32
            .لطلبةل إغنائية مواد تقديم  33
            .والواجبات األنشطة عرض  34
            اإللكترونية الطلبة رسائل تلقي  35
            .زيادة التواصل بين المعلم والطلبة  36
            .توجيه مسار تعليم الطلبة  37
            .نشر اعمال الطلبة  38
            .تقييم اعمال الطلبة بشكل دقيق  39

   االلكترونيمعيقات التعليم: المجال الثالث

            .عدم توفر اجهزة حاسوب في المدرسة  40
            .قلة خبرتي باالمور التكنولوجية  41
            .عدم وجود انترنت داخل المدرسة  42
            .عدم توفر الوقت الكافي لدي الستخدام التكنولوجيا في التعليم  44
            ضعف الوعي بقيمة التكنولوجيا في التعليم   45
            . في التدريسالتعليم االلكتروني يوجد لدي ثقة في استخدام ال  46
            .التكنولوجيا في التدريسوجود حاجز نفسي بيني وبين   47
           .سيطرة اتجاهات سلبية لدى المعلم نحو استخدام التكنولوجيا في التدريس  48
           .ضعف تأهيل المعلم في مهارات استخدام الحاسوب في التدريس  49
            . في التدريسالتعليم االلكترونيقلة األنشطة التي تهتم باستخدام   50
            .النظام التربوي السائد ال يشجع على استخدام الحاسوب في التدريس  51
            . وعدم ترابطها مع بعضها البعضالرياضياتتعدد وحدات منهاج   52
            . لمستوى الطلبةالرياضياتعدم مالءمة منهاج   53
             التعليم االلكترونيعدم إعطاء مرونة أو حرية للمعلم في تطبيق   54

  

 .اذكر المقترحات لتطوير استخدام التعليم االلكتروني في العملية التعلمية •

1. ............................................................................ 

2. ............................................................................ 

3. ...........................................................................  
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  )2(الملحق 
  االستبانة بصورتها النهائية

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  جامعة القدس

  كلية الدراسات العليا
 قسم أساليب التدريس

  معلمةأختي ال/أخي المعلم 
  :السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

 مدى ممارسة معلمي المرحلة الثانويـة فـي         على يقوم الباحث بإجراء دراسة تهدف للتعرف     

، أرجـو مـن     للتعليم االلكتروني من وجهة نظرهم ومقترحـات لتطـويره         محافظة بيت لحم  
لما بان الدراسـة    حضرتكم التكرم باإلجابة على فقرات هذا االستبيان بصدق وموضوعية ، ع          

  .ستحاط بالسرية التامة وستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط 
  شاكرا لكم حسن تعاونكم

  
  الباحث
  احمد البطمه

  
  معلومات شخصية وعامة: القسم األول 

  :داخل مربع اإلجابة الذي تراه مناسبا ) ×  (  الرجاء وضع إشارة 

      أنثىذكر                                 :الجنس 
   سنوات10اكثر من  سنوات     10 – 5سنوات        من ) 5(اقل من  :سنوات الخبرة 
        قرية       مدينة                            :مكان المدرسة 
  دبلوم                     بكالوريوس               دراسات عليا        :المؤهل العلمي 
                        حضر دوراتألم                    دوراتةحضر     : في التعليم االلكترونيدورات سابقة
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  فقرات االستبانة: القسم الثاني 
في عمود اإلجابة المناسب    ) × ( الرجاء قراءة كل فقرة من الفقرات التالية ثم اإلجابة عليها بوضع إشارة             

  .أمام كل فقرة

  الفقرات  الرقم
  ةكبير

  جدا
  قليلة  متوسطة  كبيرة

  قليلة

  جدا

  انماط استخدام التعليم االلكتروني: المجال األول 
           (word).استخدم برامج معالجة النصوص  1
            تقواعد البيانااستخدم برامج   2
            .الصوراستخدم برامج   3
            استخدم برامج الرسوم  4
           )powerpoint (العروض التقديميةاستخدم برامج   5
           .تربويةالالمواقع االلكترونية استخدم   6
           .البريد االلكترونياستخدم   7
           .الوسائط المتعددةاستخدم برامج   8
           .اتواصل مع الطلبة عن طريق البريد الصوتي  9
           .اعمل مجموعات للطلبة عبر الفيس بوك  10
           .الكتب االلكترونيةاستخدم   11
            .استخدم غرف الدردشة االلكترونية  12
            استخدم الموسوعات العلمية االلكترونية  13
            اتواصل مع الطلبة في المنتديات المدرسية  14

  الهدف من استخدام التعليم االلكتروني              : المجال الثاني 
            .استخدم التعليم االلكتروني لجذب انتباه الطلبة  15
            .استخدم التعليم االلكتروني لزيادة فاعلية التعلم  16
            االمتحانات مواعيد تحديداستخدم التعليم االلكتروني في   17
            .الدروس عرضاستخدم التعليم االلكتروني ل  18
            .األنشطة إجابات عن البحثاستخدم التعليم االلكتروني في   19
            .للطلبة ثرائيةإ مواد تقديمكتروني في استخدم التعليم االل  20
            الطالبية األنشطة عرضاستخدم التعليم االلكتروني ل  21
            .استخدم التعليم االلكتروني للتواصل مع الطلبة  22
            .استخدم التعليم االلكتروني في توجيه مسار تعليم الطلبة  23
            .ال الطلبةاستخدم التعليم االلكتروني في نشر اعم  24
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            .استخدم التعليم االلكتروني في تقييم اعمال الطلبة  25
  التعليم االلكترونيتطبيق  صعوبات: المجال الثالث

            عدم توفر اجهزة حاسوب في المدرسة  26
            . في العملية التعلمية التكنولوجية بأستخدامقلة خبرتي  27
            مدرسةعدم وجود شبكة انترنت داخل ال  28
            .عدم توفر الوقت لتطبيق التعليم اإللكتروني  29
            .التعليم االلكتروني في التعليمال يوجد لدي ثقة في استخدام   30
            .التكنولوجيا في التعليموجود حاجز نفسي بيني وبين   31
           . التعليم نحو استخدام التكنولوجيا فيسيطرة اتجاهات سلبية لدي  32
           .في مهارات استخدام الحاسوب رتيخب ضعف  33
             المنهاج فيتتالئم مع التعليم االلكترونيقلة األنشطة التي   34
            . التعليم االلكترونييشجع على استخدام النظام التربوي السائد  35
            .المنهاج للمعلم في تطبيق عدم إعطاء حيز   36

  

  

 .العملية التعلمية التعلميةتخدام التعليم االلكتروني في اذكر المقترحات لتطوير اس •

1. .......................................................................... 

2. .......................................................................... 

3. .......................................................................... 

4. .......................................................................... 
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  )3(الملحق

  أسماء المحكمين

  قائمة بأسماء المحكمين

  مكان العمل  االسم  الرقم
  جامعة القدس  إبراهيم عرمان. د  1
  جامعة القدس  إيناس ناصر. د  2
  جامعة القدس  زياد قباجة. د  3
  بيت لحم– مدير مدرسة ذكور الخضر الثانوية  شبلي العزة. د  4
  جامعة القدس  محسن عدس. د  5
   بيت لحم–ذكور الخضر الثانوية   جمال زهران. أ  6
  جامعة القدس  حاتم أبو هالل. أ  7
  الخليل–الزويدين الثانوية المختلطة   يوسف جبارين.أ  8
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  .وسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات األداة مرتبة تنازليا المت)  4(الملحق

الرقم 

 التسلسلي

الرقم في 

 االستبانة
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

 كبيرة 4.14 0.73 (word).استخدم برامج معالجة النصوص 1 1

 كبيرة 0.86 3.87 .عدم إعطاء حيز للمعلم في تطبيق المنهاج  36 2

3 5 
استخدم برامج العروض التقديمية 

)powerpoint( 3.60 1.32 

 كبيرة

 كبيرة 1.16 3.54 استخدم برامج قواعد البيانات 2 4

 كبيرة 1.02 3.51 .تربويةاللكترونية استخدم المواقع اإل 8 5

6 34 
قلة األنشطة التي تتالئم مع التعليم االلكتروني في 

 1.03 3.48 المنهاج

 يرةكب

 .لكتروني لجذب انتباه الطلبةاستخدم التعليم اإل 15 7
3.42 0.97 

  كبيرة
 

 .لكتروني لزيادة فاعلية التعلماستخدم التعليم اإل 18 8
3.41 0.91 

  كبيرة
 

 متوسطة 1.04 3.33 .لكترونيةاستخدم الكتب اإل 11 9

 ةمتوسط 1.29 3.24 لتطبيق النعليم اإللكترونيعدم توفر الوقت  29 10

 متوسطة 1.24 3.22 .اعمل مجموعات للطلبة عبر الفيس بوك 10 11

 متوسطة 1.27 3.17 .الدروس استخدم التعليم االلكتروني لعرض 18 12

13 35 
النظام التربوي السائد يشجع على استخدام التعليم 

 1.05 3.04 .االلكتروني

 متوسطة

 وسطةمت 0.93 2.92 .استخدم برامج الوسائط المتعددة 8 14

15 20 
 إثرائية مواد لكتروني في تقديماستخدم التعليم اإل

 0.93 2.92 .للطلبة

 متوسطة

16 19 
 إجابات عن لكتروني في البحثاستخدم التعليم اإل

 1.18 2.91 .األنشطة

 متوسطة

 متوسطة 0.92 2.90  األنشطة تروني لعرضكاستخدم التعليم اإل 21 17

 متوسطة 0.93 2.82 .لكترونياستخدم البريد اإل 7 18
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 متوسطة 0.93 2.82 .لكتروني للتواصل مع الطلبةاستخدم التعليم اإل 22 19

 متوسطة 1.00 2.71.لكتروني في نشر اعمال الطلبةاستخدم التعليم اإل 24 20

 متوسطة 1.14 2.70 لكترونيةاستخدم الموسوعات العلمية اإل 13 21

22 17 
 مواعيد تحديداستخدم التعليم االلكتروني في 

 1.18 2.63 االمتحانات

 متوسطة

 متوسطة 1.18 2.60 عدم وجود شبكة انترنت داخل المدرسة 28 23

24 30 
ال يوجد لدي ثقة في استخدام التعليم االلكتروني 

 1.27 2.52 .في التعليم

 متوسطة

25 23 
استخدم التعليم االلكتروني في توجيه مسار تعليم 

 0.94 2.46 .الطلبة

 ةقليل

26 25 
استخدم التعليم االلكتروني في تقييم اعمال 

 0.95 2.44 .الطلبة

 قليلة

 قليلة 0.92 2.43 .أتواصل مع الطلبة عن طريق البريد الصوتي 9 27

 قليلة 1.14 2.39 .استخدم برامج الصور 3 28

 قليلة 1.00 2.39 عدم توفر اجهزة حاسوب في المدرسة 29 29

 قليلة 1.14 2.37 وماستخدم برامج الرس 4 30

 قليلة 0.96 2.33 .استخدم غرف الدردشة االلكترونية 14 31

32 27 
 بأستخدام التكنولوجيا في العملية قلة خبرتي
 1.37 2.32 .التعلمية

 قليلة

 قليلة 0.96 2.28 أتواصل مع الطلبة في المنتديات المدرسية 14 33

34 31 
ي وجود حاجز نفسي بيني وبين التكنولوجيا ف

 1.11 2.14 .التعليم

 قليلة

35 32 
سيطرة اتجاهات سلبية لدي نحو استخدام 

 1.03 2.08 .التكنولوجيا في التعليم

 قليلة

 قليلة 1.01 1.86 .في مهارات استخدام الحاسوبخبرتي ضعف  33 36

متوسطة 1.05 3.04 الدرجة الكلية
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  فهرس الجداول

 الصفحة  الموضوع  الرقم

  31   الدراسة على مديرية محافظة بيت لحمتوزيع مجتمع  1.3

  32  عينة الدراسة حسب المتغيراتوزيع أفراد ت  2.3

  34  قيمة معامل الثبات لكل مجال من مجاالت الدراسة   3.3

1.4  
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لفقرات مجال أنماط 

  39  استخدام التعليم اإللكتروني

2.4  
 واإلنحرافات المعيارية لمجال الهدف من استخدام المتوسطات الحسابية

  41  ة التعليم اإللكتروني

3.4  
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمجال صعوبات التعليم 

  43  اإللكتروني
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5.4  
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7.4  
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  48  المدرسة

8.4  
دي لدرجة الممارسة حسب متغير المؤهل نتائج تحليل التباين االحا

  49  العلمي

9.4  
للعينات المستقلة لدرجة الممارسة حسب متغير دورات ) ت(اختبار 

  50  سابقة

  51  الحلول المقترحة من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية  10.4
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