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 الشكر والتقدير

_ فالحمد هلل رب العالميف، كالصبلة كالسبلـ عمى  إف خير ما استيؿ بو حمد المكلى _ عز كجؿ
 أشرؼ الخمؽ كالمرسميف سيدنا محمد عميو أفضؿ الصبلة كالسبلـ.

لعمكـ التربكية كأساتذتيا األفاضؿ، أتقدـ بالشكر لجامعة القدس، كعمادة الدراسات العميا، ككمية ا
 أشكرىـ جميعان عمى جيكدىـ، لتمييد طريؽ الباحثيف كطمبة العمـ فجزاىـ اهلل كؿ خير.

عفيؼ زيداف عمى جيكده المتكاصمة لئلشراؼ عمى رسالتي  الدكتكرستاذ ألاممشرؼ كالشكر كالعرفاف ل
رشاد كتكجيو، حفظو اهلل كجعمو ذخران ا  ك كمتابعتيا إلى ما كصمت إليو اآلف، كلما أسدل إلي مف نصح 

 لطمبة العمـ.

دكتكرة سائدة عفكنة كالدكتكر محسف ال الشكر ألعضاء لجنة المناقشةكيسعدني كيشرفني أف أقدـ 
بلحظاتيـ القيمة التي ستككف محؿ االحتراـ كالتقدير كتقديـ ممناقشة الدراسة  لتفضميما بقبكؿ  عدس

 إلثراء ىذا الرسالة.

دـ بالشكر لمسادة المحكميف، أينما كجدكا لما قدمكه مف نصائح كتكجييات في تحكيـ أدكات كما كأتق
 الدراسة.

في دراستي ىذه كمف قدـ لي التسييبلت، إلتماـ ىذه  بجزيؿ الشكر لكؿ مف كاف لي عكنان كأتقدـ 
 الدراسة.

 

 والحمد هلل رب العالمين

 

 الباحثة

 ديما مفرح
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 الممخص

إلى كاقع تكظيؼ التعميـ الرقمي لدل معممي مدارس الرقمنة في محافظة بيت  ىدفت الدراسة التعرؼ
لحـ كعبلقتو باتجاىاتيـ نحكه، كبياف أثر متغيرات الدراسة عمى ذلؾ ) الجنس، المؤىؿ العممي، سنكات 

 كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثةريبية في مجاؿ التعميـ الرقمي(، الخبرة، عدد الدكرات التد
 كأداة لمدراسة كزعت عمى كافة مجتمع الدراسة االستبانة استخداـ ، كتـلمنيج الكصفي االرتباطيا

تـ تحميؿ البيانات، كأظيرت الدراسة النتائج ك  2018\2017 العاـ في كمعممة معممان ( 59)المككف 
 التالية:

حافظة بيت لحـ، كاف أظيرت النتائج أف كاقع تكظيؼ التعميـ الرقمي لدل معممي مدارس الرقمنة في م
 .( درجات5قصى )مف مقياس حده األ (3.28متكسطان إذ بمغ المتكسط الحسابي ليذا المستكل )

لدل معممي مدارس  كاقع تكظيؼ التعميـ الرقمي متكسطات فركؽ بيفكجكد الدراسة نتائج  بينت
ممؤىؿ العممي ل لتعز ، كىناؾ فركؽ ناثلصالح اإل متغير الجنسل تعزلالرقمنة في محافظة بيت لحـ 

 كاقع تكظيؼ التعميـ الرقمي متكسطات فركؽ بيفكجكد  كما بينت نتائج الدراسةبكالكريكس، للصالح ا
أكثر مف )فئة لمتغير سنكات الخبرة لصالح تعزل لدل معممي مدارس الرقمنة في محافظة بيت لحـ 

لدل معممي  عميـ الرقميكاقع تكظيؼ الت متكسطات فركؽ بيفكجكد ، كما بينت النتائج (سنكات 10
(  5-3 )لصالح فئة  عدد الدكرات التدريبية لمتغيرتعزل مدارس الرقمنة في محافظة بيت لحـ 

 دكرات.
 معممي مدارس الرقمنة نحك التعميـ الرقمي في محافظة بيت لحـ اتجاىات بينت نتائج الدراسة أف

 .( 3.74كبمتكسط حسابي ) بدرجة مرتفعة كانت
اتجاىات معممي مدارس الرقمنة نحك التعميـ الرقمي في  متكسطات فركؽ بيفجكد ك ضحت النتائج كك 

 متغيرل تعزلكجكد فركؽ  ، كما بينت النتائج الجنس لصالح اإلناث متغيرل تعزلمحافظة بيت لحـ 
اتجاىات معممي مدارس  متكسطات فركؽ بيفكجكد كظير  حممة الدبمكـالمؤىؿ العممي لصالح 

 5أقؿ مف )فئة لصالح  سنكات الخبرة متغيرل تعزلـ الرقمي في محافظة بيت لحـ الرقمنة نحك التعمي
اتجاىات معممي مدارس الرقمنة نحك التعميـ  متكسطات فركؽ بيفكجكد ، كما بينت النتائج (سنكات
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دكرات في (  5-3 )فئة لصالح عدد الدكرات التدريبية  متغيرل تعزلالرقمي في محافظة بيت لحـ 
 ـ الرقمي.مجاؿ التعمي

تعميـ الرقمي في مدارس كجكد عبلقة طردية إيجابية كبدرجة متكسطة بيف كاقع ال الدراسةبينت نتائج ك 
ية تجييز الصفكؼ الدراسب أكصت الدراسةك  اتجاىات المعمميف نحكه في محافظة بيت لحـ.الرقمنة ك 

متعددة الكسائط، كزيادة ف المناىج المدرسية محتكل رقمي في بيئة يتضمبتقنيات التعميـ الرقمي، ك 
 الحاسكب الستخداميا في التعميـ الرقمي. ةتفعيؿ أجيز 
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The reality of employing digital education among the teachers 

of the digitalization schools in Bethlehem governorate and its 

relation to their attitudes towards it. 

 

Prepared by: Deema Imad Mohammad  Mfareh 

Suprevised by: Prof. Afif H. Zeidan 

 

Abstract 

The study aimed to identify the reality of employing digital education among the teachers 

of the digitalization schools in Bethlehem governorate and its relation to their attitudes 

towards it. it also shows the effect of the variables of the study on gender, academic 

qualification, years of experience, number of training courses in the field of digital 

education. the study used the descriptive correlative method. the questionnaire was used as 

a tool for study and was distributed to the entire study population of (59) teachers in 

2017/2018. data were analyzed. the study showed the following results: 

The results showed that the reality of employing digital education among the teachers of 

the digitization schools in Bethlehem Governorate was average, with an average of (3.28) 

of the maximum scale of 5 degrees. 

 

The results of the study showed that there are differences between the averages of the 

reality of employing digital education among the teachers of the digitization schools in 

Bethlehem governorate due to the gender variable in favor of females. There are 

differences due to the scientific qualification in favor of the bachelor. the results of the 

study showed that there are differences between the averages of the reality of employing 

digital education among the teachers of the digitization schools in Bethlehem governorate 

due to the variable years of experience in favor of the category (more than 10 years). The 

results also revealed differences between the average employment of digital education 

among teachers of digitization schools in Bethlehem due to variable number of training 

courses for the category (3-5) courses.  

The results of the study showed that the attitudes of the teachers of the digitization schools 

towards the digital education in Bethlehem governorate towards the digitization schools 

were high and with averages (3.74). 

The results showed that there were differences between the averages of the attitudes of the 

digitalization school teachers in Bethlehem governorate due to the gender variable in favor 

of females. The results also showed differences due to the variable of the scientific 



و


qualification for the diploma. The results showed that there were differences between the 

averages of the attitudes of the teachers of digitization schools towards the digital 

education in Bethlehem governorate due to the variable number of training courses in 

favor of (3-5) courses in Digital Education. 

The results of the study showed a positive and intermediate relation between the reality of 

digital education in the digitization schools and the attitudes of the teachers towards it in 

Bethlehem governorate. The study recommended the preparation of classrooms with 

digital education techniques, the inclusion of digital content in the school curricula in a 

multimedia environment, and the activation of computers at schools for use in digital 

education. 
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 الفصل األول

 خمفية الدراسة وأىميتيا

كما باإلضافة ألسئمة الدراسة  راسة كالمشكمةيستعرض ىذا الفصؿ مقدمة عف مكضكع الد
 تطرقت لو مف أىمية كأىداؼ، ككذلؾ العرض لممحددات كالمصطمحات التي شممتيا الدراسة.

 المقدمة: 1:  1

شيدت األلفية الثانية تطكران ممحكظان في شتى مجاالت الحياة، كأصبحت التقنية تتحكـ بمختمؼ 
جتماعية كجكانبيا المتعددة، كانعكس تأثيرىا عمى التعميـ الذم المجاالت السياسية كاالقتصادية كاال

يمكف اعتباره جسر االنسانية لمرقي كالتطكر كالتقدـ كقد استثمرت ىذه التكنكلكجيا في تسييؿ كتحسيف 
عممية التعمـ كالتعميـ، كتـ إدخاليا بشكؿ تدريجي الى العممية التعميمية لتقؼ جنبان الى جنب مع المعمـ 

ب؛ كذلؾ مف أجؿ المساىمة بفاعمية في إيصاؿ المعرفة لمطمبة بسيكلة كبجكدة عالية. كقد كالكتا
اتضحت الحاجة إلى تفعيؿ استخداـ تقنية المعمكمات كاالتصاالت الرقمية في مؤسسات التعميـ عامة 
كالتعميـ العالي خاصة، كدعت الضركرة النابعة مف احتياجات العصر الحديث كمتطمباتو الى 

تعانة بالطرؽ الحديثة لمتغمب عمى الصعكبات كالتحديات المنبثقة عف التغيرات العالمية المستمرة، االس
دخاؿ الحاسكب كتطبيقاتو بما فييا شبكة االنترنت العالمية، كالمناىج االلكتركنية إلى العممية  كا 

 .(2010 )الحجايا، التعميمية التعممية

ية، كالطكفاف المعرفي كما تبعو مف تغيرات مستمرة يشيدىا كفي ظؿ التقدـ التقني كالثكرة التكنكلكج
العالـ الحديث، كما صاحبيا مف زيادة ىائمة في أعداد السكاف كتزايد مستمر في أعداد الممتحقيف في 
المؤسسات التعميمية، حيث يعد الحاسكب التعميمي مف أىـ الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة التي يمكف 

تقؼ العممية التعميمية في ثبات أماـ التحديات التي يطرحيا عصر المعرفة، استخداميا مف أجؿ أف 
بدأ التحكؿ مف التعميـ التقميدم القائـ عمى تمقي المعمكمات إلى التعمـ اإللكتركني الذم يعتمد عمى 
، التعمـ الذاتي كالمستمر، مع التركيز عمى المتعمـ كمحكر أساس لمعممية التعميمية )الشناؽ كبني دكمي

2009) . 
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كيعد التعمـ الرقمي أحد األساليب الجديدة لمتعمـ ففي البداية كاف التعميـ بالمراسمة كأدل بدء البث 
اإلذاعي إلى استخداـ الراديك في التعميـ فظير التمفزيكف كتبله الفيديك كبانتشار الحاسكب الشخصي 

التفاعؿ مف أىـ كسائؿ  كشبكات الحاسكب أصبحت تطبيقات الحكاسب الخاصة تمؾ القائمة عمى
 (.2002التعمـ كأكثرىا فاعمية كعمى كجو الخصكص في ميداف التعمـ الذاتي )الصاكم، 

كيأتي تكظيؼ التعمـ الرقمي في العممية التعميمية ككاحد مف المستحدثات فيك ال يعني مجرد استغبلؿ 
التعميـ، فقد تجاكز مرحمة  اإلمكانيات التقنية المتاحة فحسب بؿ ىك عبارة عف نقمة نكعية في عالـ

المغامرة التربكية كبات بمختمؼ أبعاده كاقعان تربكيان معاشان عالميان كنحف أحكج ما نككف إلى ضركرة 
لبلستفادة مف أفضؿ الممارسات التعميمية كالتربكية التي يكفرىا ىذا  اإلقداـ كالخكض في غاره سعيان 

بارة عف تحكؿ جذرم مف التعميـ التقميدم إلى التعميـ المبني الكاقع التعميمي المتجدد، فالتعميـ الرقمي ع
 (.2002بما فييا الحاسكب )عباس،  عمى استخداـ األجيزة التكنكلكجية الحديثة

خاصة في ظؿ  ،ـ الرقمي مف أىـ األساليب الحيكية المعتمدة في عممية التعمـ بشكؿ عاـميعتبر التع
حاصؿ في مختمؼ المجتمعات، باإلضافة إلى ىذا نجد أف المعرفي كالتطكر التكنكلكجي ال نفجارالا

التعمـ الرقمي يعمؿ عمى ارتفاع مستكل التحصيؿ في التعمـ بشكؿ عاـ كاإلقداـ عمى تحسيف أدائيـ  
كزيادة دافعيتيـ في البيئة التعميمة الرقمية، كفي ىذا اإلطار نجد أف معيد التدريب لتقنية المعمكمات 

سية لمتعمـ الرقمي في العديد مف المحاكر كدعـ عممية التعمـ، تصميـ التعمـ قاـ بتطكير معايير أسا
تأسيس المركز األكركبي  2002كمحتكاه، سيكلة االستعماؿ، باإلضافة إلى ىذا نجد أنو تـ في سنة 

ة لمجكدة في التعميـ االلكتركني كالذم ييدؼ أساس إلى العمؿ عمى تشجيع مختمؼ التطبيقات الناجح
لكتركني، مف خبلؿ ضركرة  تكفير جميع التكجيات الدعـ كالخدمات في التعمـ الرقمي كاإل كالفعالة

 المناسبة لمتقكيـ المستمر لخدمات ىذا النكع مف التعمـ في بيئات تعمـ تتميز بالتغير كالحركية الدائمة
(1Al-Karan& Al-ail, 200) . 

ؤدم دكران بارزان في المجتمع، كيأمؿ مف أفراده أف فالغاية النيائية لمتعميـ ىك إعداد جيؿ قادر عمى أف ي
يككنكا مبدعيف ككاعيف بما يحيط بيـ مف انفجار في المعرفة كتطكر في التكنكلكجيا، كمف ثـ الحد مف 
صفة االتكالية التي ينمييا التعميـ التقميدم السمبي لدييـ، كالعمؿ عمى تطكير مياراتيـ باالعتماد عمى 

)اليشامية،  ـ في أنفسيـ إلدارة تعمميـ الذاتي كزيادة دافعيتيـ لمتعمـ كاالستمرار فيوقدراتيـ كزيادة ثقتي
2011). 
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كلـ يعد يخفى عمى أحد أثر كأىمية التعمـ الرقمي كما أضفاه عمى العممية التعميمية األمر الذم جعمو 
تعميـ مما أدل إلى القياـ مف القضايا التعميمية التي تشغؿ التربكييف الميتميف منيـ بمجاؿ تكنكلكجيا ال

بالبحث عف الدراسات التي تيتـ بمفيكـ التعميـ الرقمي حيث أنو يمثؿ ثكرة كاممة قامت عمى أكتاؼ 
 (.2017رة تكنكلكجيا المعمكمات )عامر،ثك 

كفي الكاقع فإف التعمـ الرقمي ال يحتاج إلى شيء بقدر حاجتو إلى المعمـ الماىر المتقف ألساليب 
التعميـ الرقمي، المتمكف مف مادتو العممية، الراغب في التزكد بكؿ حديث في مجاؿ كاستراتيجيات 

تخصصو، المؤمف برسالتو أكالن ثـ بأىمية التعمـ المستمر، بحيث أف الدكر الذم يضطمع بو المعمـ  
لعمـك  في التعميـ بشكؿ عاـ دكر ىاـ لمغاية لككنو أحد أركاف العممية التعميمية، كىك مفتاح المعرفة كا

بالنسبة لمطالب، كبقدر ما يممؾ مف الخبرات العممية كالتربكية، كأساليب التدريس الفعالة، يستطيع أف 
يخرج طبلبان متفكقيف كمبدعيف، كفي التعميـ الرقمي تزداد أىمية المعمـ كيعظـ دكره، كىذا بخبلؼ ما 

ء عف المعمـ، لكف في الكاقع فإف يظنو البعض مف أف التعميـ الرقمي سيؤدم في النياية إلى االستغنا
التعميـ الرقمي يحتاج إلى المعمـ الذم يعي بأنو في كؿ يكـ ال تزداد فيو خبرتو كمعرفتو كمعمكماتو 
فإنو يتأخر سنكات كسنكات، لذا فإف مف الميـ جدان إعداد المعمـ بشكؿ جيد حتى يصؿ إلى ىذا 

 .(2001)سبلمة،  المستكل الذم يتطمبو التعمـ الرقمي

كسعت كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية إلى التحكؿ مف التعميـ التقميدم إلى التعمـ الرقمي، حيث 
أطمقت برنامج رقمنة التعميـ مف خبلؿ اإلدارة العامة لمتقنيات كتكنكلكجيا المعمكمات، كذلؾ ليستفيد منو 

برنامج رقمنة التعميـ الذم المدارس، كيأتي ىذا اإلطبلؽ في إطار الجيكد المبذكلة إلنجاح  مبةط
، لتكائـ المناىج التعميمية الجديدة، كخطط لشراكة مع مؤسسات المجتمع المحميأطمقتو الكزارة با

التطكير التي بدأت فييا الكزارة لتحقيؽ تغيير إيجابي كتنمية مستدامة مف خبلؿ الرقي بكاقع التعميـ 
 (.2017 العالي، كالتعميـ التربية كزارة) كأساليبو

 جياز( 701) شراء  لحـ بيت مدينة في المعارؼ ضريبة لجنة مّكلت فقد البرنامج ىذا كبمكجب 
 مدرسة: التالية المدارس عمى األجيزة ىذه ُكزَِّعت كقد شيقؿ ألؼ( 750) بمغت إجمالية بتكمفة رقمنة
 الخمفاء بنات مدرسة جياز،( 128) يكسؼ مار راىبات ، جياز( 243) األساسية العذراء مريـ بنات

 الديف صبلح ذككر كمدرسة جيازان،( 27) السادس بكلس افتح مدرسة جيازان،( 68) األساسية الراشديف
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 بالعممية منيكضل ليا المستمرة الصيانة كأعماؿ المدارس لبناء باإلضافة جياز،( 235) األساسية
 (.2017 العالي، كالتعميـ التربية كزارة) التعميمية

 

 :الدراسة مشكمة 2:  1

يبحث التربكيكف باستمرار عف أفضؿ الطرؽ كالكسائؿ لتكفير بيئة تعميمية تفاعمية لجذب اىتماـ الطمبة 
كحثيـ عمى تبادؿ اآلراء كالخبرات، كتعتبر تقنية المعمكمات كالتكنكلكجيا التعميمية ممثمة بالحكاسيب 

التعميمية الثرية، كىذا ما الذكية كاإلنترنت كما يمحؽ بيما مف كسائط متعددة لتكفير ىذه البيئة 
لمينتيا في التعميـ مف تكظيؼ لمتكنكلكجيا في العممية التعميمية استخدمتو الباحثة في أثناء ممارستيا 

كجعؿ المحتكل بطريقة برمجية ك تفاعمية لتمكف المتعمـ مف دكره في التعمـ الذاتي، كىذا بفعؿ ما جرل 
لى ضركرة  البحث عف األساليب التي تكاكب مدل التطكر مف تطكرات في النظاـ التعميمي كا 

 .كالمستحدثات التكنكلكجية بكسائؿ تراعي حاجة المتعمميف

 لدل الرقمي التعميـ مشركع في البدء خبلؿ مف الفمسطينيكىذا ما حصؿ في النظاـ التعميمي  
 لذا  ةالمعمكماتي كظيكر  االتصاؿ كسائؿ تطكر شيد الحالي عصرنا أف حيث المدارس، مف مجمكعة

 النظاـ عمى الحاصؿ كالتقدـ التقنية ىذه مف االستفادة كالتعميـ التربية عمى كالقائميف المسؤكليف عمى
 مف كاالستفادة التعميمية، كالبيئة كالمعمميف الطبلب بتأىيؿ التربكم التعميمي بالنظاـ بإدخالو التكنكلكجي

 .الحديثة كاالتصاؿ االعبلـ كسائؿ

االنترنت لمترفيو فقط بؿ أصبح اتقاف  جيزة التكنكلكجية الحديثة كالمتنقمة كشبكةاأل فمـ تعدكبالتالي  
 مبةالكمبيكتر كاالنترنت مطمبان لمعمؿ، كأصبحت المؤسسات التعميمية تنشر الميارات التي يستعمميا الط
 مبةقبؿ تخرجيـ، كسيتـ استخداـ مختمؼ الكسائط التكنكلكجية كالبرامج التعميمية التي تجعؿ الط

يتعممكف كما لك كاف المعمـ مكجكدان، كبذلؾ يتحكؿ دكر المعمـ مف ممقف لممعمكمة إلى مرشد كمكجو 
 .ليا

كذلؾ  مبةالصعكبات التي قد يتعرض ليا الط يسيـ في الحد مفالتعمـ الرقمي يمكف أف كبالتالي فإف  
بغض النظر عف زمف التعمـ، إلى مستكل اإلتقاف المطمكب  متعمـبتنكع الكسائؿ التكنكلكجية لتصؿ بال

يظؿ في حالة تعمـ حتى يصؿ إلى المستكل المرغكب فيو دكف كجكد عنصر ضغط عميو،  متعمـألف ال
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كما ساعد التعمـ الرقمي ذكم القدرات العقمية المرتفعة في تخطي مرحمتيـ التعميمية إلى المستكل 
مف ىنا ظيرت فكرة التعمـ الرقمي  األعمى، كساعد بطيئي التعمـ الذيف يحتاجكف كقت أطكؿ لمتعمـ

 كالمعتمد عمى الكمبيكتر كشبكات االنترنت كاألقراص المدمجة كالبرمجيات الجاىزة.

مع اتجاىات المعمميف الذيف عبلقتو درجة كلذلؾ تطرقت الباحثة لدراسة كاقع التكظيؼ لمتعمـ الرقمي ك  
استخداـ التكنكلكجيا في التعميـ لما الحظتو لمعرفة مدل ك  بتكظيؼ التعمـ الرقمي أثناء تدريسيـ،قامكا 

كمحكر أساسي في العممية الباحثة مف أىميتيا كدكرىا في تطكير التعميـ كاعطاء دكر لممتعمـ 
الرقمي لدل معممي مدارس  كاقع تكظيؼ التعميـفي  مشكمة الدراسة ان فقد بحثتتحديدك التعميمية، 

 ؟تيـ نحكهعبلقتو باتجاىاك  في محافظة بيت لحـ الرقمنة
 

 :الدراسة أسئمة 3:  1

 ؟مدارس الرقمنة في محافظة بيت لحـما كاقع تكظيؼ التعميـ الرقمي لدل معممي  السؤال األول:

ىؿ تختمؼ المتكسطات الحسابية لكاقع تكظيؼ التعميـ الرقمي لدل معممي مدارس الرقمنة  السؤال الثاني:
لمؤىؿ العممي. سنكات الخبرة. في محافظة بيت لحـ باختبلؼ متغيرات ) الجنس. ا

 الدكرات التدريبية(؟

 ما اتجاىات معممي مدارس الرقمنة نحك التعميـ الرقمي في محافظة بيت لحـ؟ السؤال الثالث:

ىؿ تختمؼ المتكسطات الحسابية التجاىات معممي مدارس الرقمنة نحك التعميـ الرقمي في  السؤال الرابع:
الدكرات  ،سنكات الخبرة ،المؤىؿ العممي ،) الجنس محافظة بيت لحـ باختبلؼ متغيرات

 التدريبية(؟

اتجاىاتيـ درجات ي مدارس الرقمنة ك ممالعبلقة بيف كاقع التعميـ الرقمي لدل مع درجة ما السؤال الخامس:
 نحكه في محافظة بيت لحـ ؟
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 :مة الفرعية اآلتيةاألسئكنتج عف ذلؾ 

بية لكاقع تكظيؼ التعميـ الرقمي لدل معممي مدارس ىؿ تختمؼ المتكسطات الحسا :السؤال األول
 الرقمنة  في محافظة بيت لحـ باختبلؼ الجنس؟

ىؿ تختمؼ المتكسطات الحسابية لكاقع تكظيؼ التعميـ الرقمي لدل معممي مدارس  السؤال الثاني:
 الرقمنة في محافظة بيت لحـ باختبلؼ المؤىؿ العممي؟

ت الحسابية لكاقع  تكظيؼ التعميـ الرقمي لدل معممي مدارس ىؿ تختمؼ المتكسطا السؤال الثالث:
 الرقمنة  في محافظة بيت لحـ باختبلؼ سنكات الخبرة؟

ىؿ تختمؼ المتكسطات الحسابية لكاقع  تكظيؼ التعميـ الرقمي لدل معممي مدارس  السؤال الرابع:
 الرقمنة  في محافظة بيت لحـ باختبلؼ الدكرات التدريبية؟

ىؿ تختمؼ المتكسطات الحسابية التجاىات معممي مدارس الرقمنة  نحك تكظيؼ  مس:السؤال الخا
 التعميـ الرقمي في محافظة بيت لحـ باختبلؼ الجنس؟

ىؿ تختمؼ المتكسطات الحسابية التجاىات معممي مدارس الرقمنة  نحك تكظيؼ  السؤال السادس:
 ي؟التعميـ الرقمي في محافظة بيت لحـ باختبلؼ المؤىؿ العمم

ىؿ تختمؼ المتكسطات الحسابية التجاىات معممي مدارس الرقمنة  نحك تكظيؼ  السؤال السابع:
 التعميـ الرقمي في محافظة بيت لحـ باختبلؼ سنكات الخبرة؟

: ىؿ تختمؼ المتكسطات الحسابية التجاىات معممي مدارس الرقمنة  نحك تكظيؼ السؤال الثامن
 باختبلؼ الدكرات التدريبية؟ التعميـ الرقمي في محافظة بيت لحـ

درجات ك  لدل معممي مدارس الرقمنة العبلقة بيف كاقع التعميـ الرقمي درجة : ماالسؤال التاسع
 اتجاىاتيـ نحكه في محافظة بيت لحـ؟
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 :الدراسة أىمية 5:  1

 تظير أىمية ىذه الدراسة مف خبلؿ ما يأتي:
 

 األىمية النظرية:أكالن: 

ميمان نظران لمتطكرات في مجاؿ تكنكلكجيا التعميـ مما تساعد في  كضكعان تتناكؿ ىذه الدراسة م -
 ـ الرقمي كاتجاىات المعمميف نحكه.ممعرفة الكاقع مف التع

ف مف المنيجية أك اإلطار النظرم لمدراسة أك األدكات التي تـ استخداميا، ك يستفيد الباحث قد -
 لتطكيعيا لدراستيـ.

 

 األىمية التطبيقية:ثانيان: 

تساىـ نتائج ىذه الدراسة كتكصياتيا في إفادة القائميف عمى برنامج رقمنة التعميـ في  قد -
 تطكيره كتعميمو .

تصميـ برامج رقمية تعميمية إثرائية  تناسب جميع  مفىذه الدراسة المختصيف قد تمكف   -
 المناىج الدراسية.

 

 األىمية البحثية:ثالثان: 

ثية جديدة أماـ باحثيف في ىذا المجاؿ لمقياـ بالمزيد فاؽ بحآقد تساىـ ىذه الدراسة في فتح  -
حدث ما تكصمت إليو التكنكلكجيا في مجاؿ أمف الدراسات حكؿ ىذا المكضكع الذم يعتبر مف 

 التعميـ كالتعمـ.
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 الدراسة: أىداف 6:  1

 سعت ىذه الدراسة إلى:
 التعرؼ إلى كاقع تكظيؼ التعميـ الرقمي. .1
الدكرات التدريبية(  ،سنكات الخبرة ،المؤىؿ العممي ،يرات )الجنسالتعرؼ إلى دكر بعض المتغ .2

 في كاقع تكظيؼ التعميـ الرقمي لدل معممي مدارس الرقمنة  في محافظة بيت لحـ.
التعرؼ إلى اتجاىات معممي مدارس الرقمنة نحك تكظيؼ التعميـ الرقمي في محافظة بيت  .3

 لحـ.

الدكرات التدريبية( ، سنكات الخبرة ،مؤىؿ العمميال ،بعض المتغيرات )الجنس دكر التعرؼ إلى .4
 في اتجاىات معممي مدارس الرقمنة  نحك تكظيؼ التعميـ الرقمي في محافظة بيت لحـ.

درجات العبلقة بيف كاقع التعميـ الرقمي لدل معممي مدارس الرقمنة ك  درجة التعرؼ إلى .5
 اتجاىاتيـ نحكه في محافظة بيت لحـ.

 

 :محددات الدراسة 7:  1

 معممي مدارس التعميـ الرقمي. البشري: دحدمال  -

 مدارس  محافظة بيت لحـ  المكاني: دحدمال  -

 .2019\2018الفصؿ األكؿ مف العاـ الدراسي  الزماني: دحدمال -
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 :مصطمحات الدراسة 8:  1

تعمـ أثناء العممية كتكنكلكجيا ال ىك التعميـ الذم يتـ فيو استخداـ التقنيات التربكية:  التعميم الرقمي
خبلؿ تفعيؿ استخداـ لكح العرض الرقمي داخؿ الغرفة الصفية كتجييز  التعميمية التعميمة، 

دخاؿ األلكاح الذكية في النظاـ التعميميالمادة التعميمية لعرضيا  بما فييا ، مف خبللو، كا 
عممية التعميمية المكتبة كمختبرات العمكـ كالحاسكب، كانتاج كسائؿ تعميمية محكسبة تدعـ ال

 الذم التعميـ بأنو إجرائيان  الباحثة كتعرفو( 2017العالي الفمسطينية، )كزارة التربية كالتعميـ 
 التكنكلكجية كالتقنيات األجيزة خبلؿ تفاعمية محكسبة بصكرة التعميمي المحتكل يقدـ

 عبر متزامنة غير أك متزامنة بصكرة الذاتي التعمـ إمكانية لممتعمـ تتيح التي التعميمية
 .المتعددة ككسائطو الكمبيكتر شبكات

تعرؼ إجرائيان بأنيا المدارس التي تـ اختيارىا كتجييزىا لتطبيؽ مشركع رقمنة التعميـ  مدارس الرقمنة:
كتحتكم عمى ستة مدارس مف مديرية تربية بيت لحـ الخاصة كالحككمية في 

مف ير مستمزمات ىذا المشركع كذلؾ بما يتناسب مع إمكانياتيا بتكف 2017\2016العاـ
نترنت كالتقنيات التكنكلكجية المختمفة مف أجيزة حكاسيب ذكية  لكؿ تمديدات شبكات اإل

مف المعمميف كالطمبة، كاأللكاح الذكية كالتفاعمية كمكاد محكسبة لكؿ مف المعمميف كالطمبة، 
جيا الحديثة ، كإلدخاؿ التكنكلك تفاعميك  محكسبة لدمج المناىج بشكؿ محكسب كبرامج

كتطبيقاتيا في المنظكمة التربكية التعميميِة، كما شممت التدريب لمعممي ىذه المدارس عمى 
 تكظيؼ التعميـ الرقمي.

الذم يتخذه الفرد أك االستجابة التي يبدييا إزاء شيء  حالة عقمية كعصبية لبلستعداد ىك االتجاه:
الرفض أك المعارضة، نتيجة لمركره معيف أك حديث معيف أك قضية معينة إما بالقبكؿ أك 

بخبرة معينة أك بحكـ تكافر الظركؼ أك شركط تعمؽ بذلؾ الشيء أك الحدث أك القضية، 
كىك مفيكـ يعكس مجمكع استجابات األفراد بحكـ أف ىذه المكضكعات أك المكاقؼ تككف 

درجات جدلية بالضركرة أم تختمؼ فييا كجيات النظر، كتتسـ استجابة الفرد بالقبكؿ ب
 (.2000)ممحـ، متباينة أك بالرفض بدرجات متباينة أيضان 
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ىي كاحدة مف المحافظات الستة عشر التابعة لمسمطة الكطنية الفمسطينية، مركزىا  :محافظة بيت لحم
 217,400مدينة بيت لحـ، تقع في جنكب الضفة الغربية، كيبمغ عدد سكاف المحافظة 

لمجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني، حيث  2017نسمة بحسب التعداد السكاني لعاـ 
كـ مربعان، كتضـ خمسة مدف رئيسية، كسبعيف قرية،  575تبمغ مساحة محافظة بيت لحـ 

كثبلث مخيمات لبلجئيف الفمسطينييف. أما مساحة مدينة بيت لحـ كالتي تخضع ضمف 
إلى العديد مف حدكد المخطط الييكمي لممدينة؛ فتبمغ ثمانية آالؼ دكنـ، كتقسـ المدينة 

 .(2017)الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني،  األحياء كاألسكاؽ التجارية
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 الفصل الثاني

 

 اإلطار النظري

 ألول: واقع توظيف التعميم الرقميالمحور ا

 المحور الثاني: اتجاىات المعممين نحو التعميم الرقمي

 

 الدراسات السابقة

 الدراسات العربيةأواًل: 

 األجنبيةالدراسات : ثانياً 

 

 

 

 

 

 

 



13 


 

 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

ستتناكؿ الباحثة في الفصؿ الثاني اإلطار النظرم لمدراسة كالذم سيشمؿ متغير التعمـ الرقمي، كمتغير 
 االتجاه، ثـ ستتناكؿ الباحثة الدراسات السابقة التي تناكلت متغيرات الدراسة. 

 إلطار النظري:أواًل: ا

 التعميم في تكنولوجياالتوظيف المحور األول: 

مف الجكانب األساسية التي يجب أف يكتسبيا المعمـ،  التكجو نحك تكظيؼ التكنكلكجيا في التعميـإف 
حتى يستطيع مسايرة التطكرات المستحدثة التي أدمجت في شتى مراحؿ التعميـ، فاتجاىات المعمميف 

لكتركني، قد يؤثر كبصكرة إيجابية عمى اتجاىات المتعمميف نحك استخداـ إلا ـماإليجابية نحك التع
 (.2015التكنكلكجيا في مجاؿ التعميـ، كذلؾ قد يؤثر عمى تحصيميـ الدراسي )عكض، كحمس، 

كستتناكؿ الباحثة في ىذا المحكر مفيكـ التعمـ اإللكتركني كأىميتو في العممية التعميمية، كأدكار المعمـ 
ـ الرقمي مف حيث المفيكـ كاألىمية كما يرتبط بو مف و، كمف ثـ ستتناكؿ الباحثة التعمب فيكالطال

 مفاىيـ.

 م اإللكتروني:التعم (1)
ثراء الع ممية تعتبر التكنكلكجيا الرقمية اليكـ بكافة أشكاليا كصكرىا الجسر نحك المعرفة الجديدة، كا 

حيث تعتبر  لتغيير اإليجابي في المجتمعكتككيف المجتمع العممي القادر عمى إحداث ا التربكية،
 منظكمة تعميمية لتقديـ البرامج التعميمية لممتعمميف باستخداـ تقنيات المعمكمات كاالتصاالت التفاعمية 

 (.2018)القحطاني، 

كتطكر مفيكـ التعميـ اإللكتركني بشكؿ متسارع نظران لمتغيرات التقنية الكبيرة التي حدثت مؤخران، فظير 
( في بداية الثمانينات مف القرف العشريف، ثـ الكسائط CALالتعميـ المعتمد عمى الحاسب )مفيكـ 

( حيث يمتقي المبلييف مف Internetالمتعددة في التسعينات، كفي منتصفيا دخؿ مفيكـ االنترنت )
 (.2008األفراد عبر أجيزة الحاسكب المرتبطة بشبكات االتصاؿ )آؿ محيا، 
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( التعمـ اإللكتركني بأنو طريقة إليصاؿ بيئات التعميـ المتمركز Khan, 2005حيث ُيعّرؼ خاف )
حكؿ الطالب ألم فرد في أم مكاف كزماف عف طريؽ التقنيات الرقمية التفاعمية. كىك مصطمح عالمي 
حديث لمتعميـ كالتدريب الذم يتـ تقديمو بالحاسب المعتمد عمى الشبكات. كيرل ىكرتف كىكرتف 

(Horton & Horton, 2003 أف التعميـ اإللكتركني ىك "استخداـ لتقنية الكيب كاالنترنت إلحداث )
 التعميـ.

( التعميـ اإللكتركني بأنو: "طريقة لمتعميـ باستخداـ آليات 113: 2005يعرؼ المكسى كالمبارؾ )ك 
االتصاؿ الحديثة مف حاسكب كشبكاتو، ككسائطو المتعددة مف صكت كصكرة، كرسكمات كآليات بحث 

كتبات إلكتركنية، ككذلؾ بكابات اإلنترنت سكاء أكانت عف بعد أـ في الفصؿ الدراسي، كىك كم
 استخداـ التقنية بجميع أنكاعيا في إيصاؿ المعمكمة لممتعمـ بأقصر كقت كأقؿ جيد كأكبر فائدة".

 ( بأنو: تقديـ محتكل تعميمي )إلكتركني( عبر الكسائط المعتمدة عمى2005بينما يعرفو زيتكف )
الكمبيكتر كشبكاتو إلى الطالب بشكؿ يتيح لو إمكانية التفاعؿ النشط مع ىذا المحتكل كمع المعمـ كمع 

أكاف ذلؾ بصكرة متزامنة أـ غير متزامنة، ككذا إمكانية إتماـ ىذا التعميـ في الكقت  أقرانو سكاء
التعميـ أيضان مف خبلؿ كالمكاف كبالسرعة التي تناسب ظركفو كقدراتو، فضبلن عف إمكانية إدارة ىذا 

 تمؾ الكسائط.

كباستقراء التعريفات السابقة، تستخمص الباحثة أف التعمـ اإللكتركني ىك تعمـ يعتمد عمى استخداـ 
الكسائط اإللكتركنية، كقائـ عمى استخداـ التقنية بجميع أنكاعيا، كتعمـ يتيح لمطالب التفاعؿ النشط مع 

مف خبلؿ نظـ إدارة المعمكمات، كيتـ بصكرة متزامنة أك غير المحتكل اإللكتركني، كيمكف إدارتو 
 متزامنة.

 

 أنواع التعمم اإللكتروني:

ُيصّنؼ التعميـ اإللكتركني إلى أصناؼ عديدة أشارت ليا الدراسات السابقة كاألدب التربكم، 
 (:2005كيمكف تصنيفو إلى أصناؼ حسب )المكسى كالمبارؾ، 

(: كىك تعمـ الكتركني يجمع Synchronousلى: االتصاؿ المتزامف )كُيقّسـ إ أواًل: حسب التزامن:
المعمـ كالطالب في آف )كقت( كاحد، حيث يتـ االتصاؿ فيما بينيـ بشكؿ متزامف بالنص أك الصكت 
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(: كىك تعمـ الكتركني يجمع بيف المعمـ Asynchronousأك الفيديك. كاالتصاؿ غير التزامني )
دؿ المعمكمات كالتفاعؿ عبر كسائط اتصاؿ متعددة مثؿ البريد اإللكتركني كالطالب، أك عدة أفراد لتبا

(E-mail( أك المنتديات ،)Forums.حيث يعتبر االتصاؿ غير المتزامف غير محدد بكقت ،) 

(: كتتـ فيو Online Learning: كُيقّسـ إلى: التعمـ اإللكتركني الكمي )ثانيًا: حسب الكل أو الجزء
كمي عبر شبكة االنترنت، أك أم كسيط الكتركني آخر، فبل يجتمع الطبلب  عممية التعميـ بشكؿ

 Blendedكالتعميـ اإللكتركني الجزئي كيطمؽ عميو )التعميـ المدمج/المزيج  ،كالمعمـ فيو كجيان لكجو
Learning كىك ال يقتصر عمى استخداـ المعمـ لمتعمـ اإللكتركني فحسب، بؿ يضاؼ إليو التعميـ )
 .يث يمتقي المعمـ بطبلبو في الصؼ كجيان لكجوالتقميدم ح

( إلى أف مفيـك التعمـ اإللكتركني غالبنا ما يساء تفسيره، كمف استعراض 2008كتشير الكنعاف )
ف ينظركف إلى التعميـ اإللكتركني باعتباره "تعممان عف بعد" كلكف يمكف ياألدبيات التربكية نجد أف الكثير 
لممكف عممان عف بعد، كلكف ليس كؿ التعميـ اإللكتركني يتـ عف بعد فمف اأف يككف التعمـ اإللكتركني ت
 أف يتـ داخؿ الصؼ الدراسي.

 أىداف التعمم اإللكتروني:

تظير الحاجة إلى التعميـ اإللكتركني، ككنو ُيشكؿ عامبلن مساعدان في تحقيؽ مجمكعة مف 
د عمى تساكم الفرص التعميمية، ( أف التعميـ اإللكتركني، كيساع2008األىداؼ، ذكرت الكنعاف )

ا لمجميع كيجعؿ التعميـ غير مرتبط بالمكاف كالزماف، كما كيكفر تعميـ مبني عمى  كيجعؿ التعميـ متاحن
االحتياجات، كيكفر تعميـ ذاتي قادر عمى المنافسة، كيعمؿ عمى سد النقص في المعمميف 

تحقيؽ التكاصؿ كاالنفتاح عمى المتخصصيف، كالنقص في المعامؿ، كعدـ تجييزىا، إضافة إلى 
 .عمميفاآلخريف، كتكفير مصادر تعميمية متنكعة مما يساعد عمى مراعاة الفركؽ الفردية بيف المت

 
 خصائص التعمم اإللكتروني:

 (:4 – 3: 2008اإللكتركني فيما يمي )الكنعاف،  ـيمكف تمخيص أىـ خصائص التعم

 لتعميـ.تكفير بيئة تعميمية غنية تتعدد فييا مصادر ا .1
 إعادة صياغة دكر المعمـ كالطالب بما يتكافؽ مع مستجدات الفكر التربكم. .2
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إيجاد الحكافز كتشجيع التكاصؿ بيف منظكمة العممية التعميمية كالتكاصؿ بيف المعمـ كالطالبيف  .3
 كالقيادات كالمجتمع المحمي.

معمميف كالمديريف تناقؿ الخبرات التربكية مف خبلؿ إيجاد قنكات اتصاؿ كمنتديات تمكف ال .4
 كالمشرفيف كالقيادات كالمتخصصيف كجميع الميتميف مف المناقشة.

 تقديـ الدركس بصكرة نمكذجية. .5
 يمتمؾ ميارات التعامؿ مع التقنية. مبةإعداد جيؿ مف المعمميف كالط .6
 تنمية ميارات التكاصؿ الفعَّاؿ لدل الطبلب خاصة المتردديف في المشاركة كالتفاعؿ. .7
 ى نشر التقنية في المجتمع. المساعدة عم .8

اإللكتركني يتميز بقدرتو عمى إتاحة فرص التعمـ لجميع الطمبة  ـكيتضح مما سبؽ أف التعم
 كفي كؿ األزمنة كبما يتبلءـ مع مستكل كقدرات الطمبة.

 م اإللكتروني والتعمم التقميدي:مالتع

يكر التعمـ اإللكتركني، ، كخصكصان بعد ظكرات الحادثة عمى المجاؿ التربكملقد أدخمت التط
تغييرات كاسعة عمى التعميـ. لذا فإفَّ أدكار المعمـ كالطالب، كشكؿ المنياج الدراسي قد اختمفت 
باختبلؼ العصر الجديد لما يقدمو مف ثكرة تكنكلكجية. كلذا ظير اختبلؼ بيف التعميـ التقميدم كالتعميـ 

 .اإللكتركني

 التكمفة ك التعميـ، عممية أساس ىك المعمـ كيككف رفةالمع إنتاج عمى التقميدم التعمـ يركز
  التقنية، الكفايات اكتساب عمى كالطبلب المعمميف كتدريب تحتية بنية إلى يحتاج فبل قميمة تككف

 ،(فقط متزامف صفي) الفصؿ قاعة كىك المكاف كنفس الكقت نفس في الطمبة التقميدم التعميـ كيستقبؿ
 البحث في جيد أم دكف المعمـ مف المعمكمات يتمقى  بحيث محدكد متعمـال نشاط يككف كبالتالي

( معيف سف في) متعمـال حضكر انتظاـ كيشترط كاإللقاء، المحاضرة أسمكب عمى كيعتمد كاالستقصاء
 عمى يككف فالمحتكل التعميـ نحكممتعمـ ل الدافعية زيادة عمى يعمؿ ال فإنو  التعميمية، المؤسسة إلى
ف تحريرية، نصكص بو مطبكع كتاب ىيئة  أما الضعيفة، الجكدة ذات الصكر بعض ذلؾ عف زادت كا 

)سالـ،  لممعمكمة كممقف ناقبلن  دكره كيككف الحصة بكقت فيحدد التقميدم التعميـ في المعمـ مع التكاصؿ
2004.) 
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 عممية محكر يككف أف متعمـال كيساعد المعرفة، معالجة عمى فيركز اإللكتركني التعمـ أما
 المعمميف كتدريب  تطبيقو، بداية في كخاصة عالية تكمفة إلى يحتاج بحيث المعمـ، كليس ميـالتع
 غير متعمـال بؿ الزماف أك المكاف نفس في تعميـ بتقديـ يمتـز ال فيك  استخدامو، كيفية عمى بةكالطم

 التعميـ عمى يعتمدك  العممية المادة تعمـ في بفاعمية متعمـال كُيشارؾ  محدد، كقت أك معيف بمكاف ـزمم
 العمؿ، مع متكامبلن  يككف أف يمكف فالتعميـ  المجتمع، فئات لكافة ُمتاح بككنو( التعميـ تفريد) الذاتي
 ىيئة عمى يككف اإللكتركني التعميـ في فالمحتكل التعميـ، عمى مبةلمط كدافعية إثارة أكثر كيككف

 حرية كىناؾ كمحاكاة، كمخططات اتكرسكم فيديك كلقطات كمتحركة، ثابتة كصكر تحريرية نصكص
 كالمساعدة كالنصح كالتكجيو اإلرشاد تقديـ  عمى المعمـ دكر كيقـك كقت، أم في المعمـ مع التكاصؿ

 (2004)سالـ،  لمطمبة كاالستشارة

 

 أدوار المعمم والطالب في التعمم اإللكتروني:

ر أىمية كأكثر صعكبة فيك ال يعني التعمـ اإللكتركني إلغاء دكر المعمـ بؿ أصبح دكره أكث
شخص مبدع ذك كفاءة عالية يدير العممية التعميمية باقتدار كيعمؿ عمى تحقيؽ طمكحات التقدـ 
رشادىـ لبلستفادة القصكل مف  كالتقنية، كلذلؾ أصبح دكر المعمـ مرتكزان عمى تكجيو الطبلب كا 

 (:2016التكنكلكجيا، كذلؾ مف خبلؿ قيامو بما يمي )عبد النعيـ، 

حكيؿ البيئة الصفية مف مكاف لنقؿ المعمكمات في اتجاه كاحد )مف المعمـ إلى الطالب( إلى ت -
 بيئة تعمـ ديناميكية تتمحكر حكؿ الطالب. 

 تطكير فيمان عمميان حكؿ صفات كاحتياجات الطبلب. -
 تطكير فيمان عمميان لتكنكلكجيا التعميـ. -
 ات كالتكقعات المتنكعة لمطبلب.اتباع ميارات تدريسية تأخذ بعيف االعتبار االحتياج -
 العمؿ بكفاءة كمرشد كمكجو حاذؽ لممحتكل التعميمي. -

( أنو ينبغي عمى المعمـ أف يحقؽ التكامؿ ما بيف التكنكلكجيا 2011كُيضيؼ عقؿ كالرنتيسي )
 كبيف تعميميـ، كلكي يصبح دكر المعمـ فاعبلن يجب أف يقكـ بما يأتي:

 رر الدراسي كتحديد األىداؼ التي يناسبيا التعمـ اإللكتركني.تحميؿ المحتكل التعميمي في المق -
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تصميـ األنشطة التعميمية اإللكتركنية البلزمة لتحقيؽ األىداؼ التعميمية كتحديد دكر المعمـ  -
 كالطالب في كؿ نشاط.

 اختبار أنظمة التأليؼ المناسبة لتقديـ المحتكل اإللكتركني. -
زمة لتنفيذ المياـ التعميمية االلكتركنية كالتأكد مف إمكانية اختيار االستراتيجية التعميمية البل -

 تنفيذ جميع خطكاتيا.
 تصميـ أشكاؿ مختمفة مف التقكيـ االلكتركني. -
 تقديـ التعزيز المستمر كتشجيع الطمبة عمى متابعة المقرر اإللكتركني. -
 تطكير المقرر اإللكتركني بشكؿ مستمر. -

 

اعيا، الطالب مف الُمتمقي لممعمكمات كحفظيا كاسترجدكر  كمف خبلؿ التعمـ الرقمي تغير
 في الفاعمة المشاركة خبلؿ مفتشكيؿ محكر العممية التعميمية، مف خبلؿ  كعدـ المشاركة الفاعمة إلى

نتاج تكليد  بخبراتو مستعينان  زمبلئو مع يتعاكفك ،المعمكمة عف كالمنقب الباحث بدكر القياـك  المعرفة كا 
 العبد) التعميـ عممية في مشاركتو خبلؿ مف الفعالة النَّشطة المشاركةالجديدة،  اتالخبر  لتعمـ السابقة
 (.2006 الكريـ،

 

 الرقمي: التعمم (2)
، كمع ذلؾ فإف مبةُيشير مصطمح التعمـ الرقمي إلى استخداـ أم شكؿ مف أشكاؿ التقنيات لتعميـ الط

لرقمي ىك التطبيؽ الفّعاؿ لمتقنيات التي ـ ام( فإف التعRobinداللة المصطمح أبعد مف ذلؾ، فكفقان لػ )
 (.2016تمكف مف التعميـ الذم يركز عمى التعمـ )الشيمي، 

( التعمـ الرقمي بأنو "بيئة رقمية عمى استخداـ الكسائط االلكتركنية 410: 2018كيعّرؼ الراشد )
رنت إلحداث التعميـ تستيدؼ إيجاد بيئة تفاعمية غنية بالتطبيقات المعتمدة عمى تقنيات الحاسب كاإلنت

 المطمكب كتقديـ المحتكل كما يتضمنو مف أنشطة كميارات كاختبارات، لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة".

التعمـ الذم يعتمد عمى استخداـ الكسائط االلكتركنية في االتصاؿ بيف المعمميف كالمتعمميف  كما أنو
 (.2002كالمؤسسة التعميمية برمتيا )المحيسف، 
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( إلى أنو ذلؾ التعمـ الذم يستيدؼ إيجاد بيئة تفاعمية غنية بالتطبيقات 2002كالحامد )كأشار العكيد 
المعتمدة عمى تقنيات الحاسب اآللي كاإلنترنت كتمكف الطالب مف الكصكؿ إلى مصادر التعميـ في 

 أم كقت كمف أم مكاف.

كالمدرسيف  مبةالط ( التعمـ الرقمي بأنو تعميـ يحقؽ فكرية االتصاؿ بيف2011كيعرؼ البحيرم )
 Networkedإلكتركنيان مف خبلؿ شبكة أك شبكات إلكتركنية حيث تصبح المدرسة مؤسسة شبكية )

Education.) 

كمف خبلؿ استعراض الباحثة لمفيكـ التعمـ اإللكتركني كالتعمـ الرقمي يتضح كجكد تقارب في 
كجيا التعميـ، معتبريف أف التعميـ المفيكميف، كىك ما ذىب إليو الكثير مف الباحثيف في مجاؿ تكنكل

 اإللكتركني ىك التعميـ الرقمي.

( إلى أف البعض استخدـ مصطمح التعمـ الرقمي كمرادؼ لمصطمح 2014حيث ُيشير أبك خطكة )
التعمـ اإللكتركني، كأف ىناؾ فركقان بسيطة يمكف أف تتحدد كفقان لنكع التكنكلكجيا المستخدمة، فالتعمـ 

آللي، كمكاقع اإلنترنت، كالتميفزيكف الرقمي ىك تعمـ إلكتركني رقمي، بينما التعمـ مف خبلؿ الحاسب ا
مف خبلؿ الراديك كالتميفزيكف التماثمي، كالتسجيبلت الصكتية ىك تعمـ إلكتركني، كيرل أف االختبلؼ 

 .الجكىرم بيف المصطمحيف يرجع إلى التكنكلكجيا المستخدمة في التعميـ كالتعمـ

أف مشركع رقمنة التعميـ في فمسطيف ال ُيقصد بو التعميـ اإللكتركني الذم يستخدـ  كمما سبؽ يتضح
الراديك كالتسجيبلت الصكتية كغيرىا، ألف ىذه التكنكلكجيا متكفرة في المدارس الفمسطينية سابقان، كلكف 

جيزة المقصكد المشركع ىك تكفير أجيزة الحاسب اآللي كشبكة االنترنت كاألجيزة الرقمية مثؿ األ
الذكية كالسبكرة الذكية، كتكفير بيئات تعمـ إلكتركنية، كشبكات تكاصؿ إلكتركنية بيف المدرسة كالكزارة 

 كأكلياء األمكر كالمجتمع المحمي.

 

 مكونات التعمم الرقمي: 

 يجب أف يشتمؿ التعمـ الرقمي عمى المككنات اآلتية: 

التعميمية، اإلداريكف، الماليكف، المكتبة،  ، األساتذة، المكادبةالمككف التعميمي: كيشمؿ؛ الطم -
 المعامؿ، مراكز األبحاث، االمتحانات.
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المككف التكنكلكجي: كيشمؿ؛ مكقع عمى االنترنت، الحكاسب الشخصية، الشبكة، تحكيؿ  -
 المككف التعميمي رقميان.

ط كبرامج طالمككف اإلدارم: كيشمؿ، أىداؼ التعميـ الرقمي، فمسفة التعميـ الرقمي، خ -
كمكازنات التعميـ الرقمي، الجداكؿ الزمنية لمتعميـ الرقمي، استراتيجية كأىداؼ كؿ مف األجؿ 
القصير كاألجؿ الطكيؿ، الرقابة المانعة الكقائية كالتابعة العبلجية النحرافات برنامج التعميـ 

 (.2011الرقمي )البحيرم، 
 مف:( إلى أف مككنات عناصر التعمـ الرقمي تتض2017كأشار عامر )

المضمكف: كيقصد بو كؿ ما يحتكم عميو عنصر التعمـ مف مادة تعميمية سكاء كانت نصية  -
 أك مرئية أك صكرة ثابتة أك متحركة.

النشاط: يقصد بو المياـ كالمشركعات المتضمنة داخؿ عنصر التعميـ لكي تتيح لممتعمـ  -
 التدرب كالفيـ.

 ي لعنصر التعميـ.التقكيـ: كيقصد بو التأكد مف تحقيؽ اليدؼ التعميم -
البيانات الكاصفة: كىي بمثابة معمكمات نصية مختصرة عف عنصر التعميـ تكضح مككناتو  -

 كأىدافو.
 

 أىداف التعمم الرقمي لممعمم:

أف يدلكا بنصيب  مبةُيحاكؿ التعمـ الرقمي تغيير التعميـ مف أساسو القديـ إلى تعمـ يسمح لمط 
لمعمكمات التي عمييـ أف يتعممكىا، كينطكم التعمـ الرقمي أكبر في ماذا سيتعممكف، ككيفية عرض ا

عمى عناصر كثيرة منيا برمجيات التييئة، كالمحتكل الرقمي عالي الجكدة، كالكصكؿ الفعاؿ كالسريع 
 (.2016إلى اإلنترنت، كاستخداـ نظـ البيانات لتغذية التعميـ )الشيمي، 

متعمميف المعرفية كالعممية، كتحسيف عممية االحتفاظ كييدؼ التعمـ الرقمي إلى تمبية حاجات كرغبات ال
بالمعمكمات المكتسبة كالكصكؿ إلييا في الكقت المناسب، كسرعة تجديد المعمكمات كالمعارؼ كترتيبيا 
حسب أىميتيا، إضافة إلى تحسيف التفاعؿ كالتعامؿ بيف طرفي العممية التعميمية، المعمـ كالمتعمـ 

 (.2007اشعبلف، ك )عمي 
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سبؽ يتضح أف األىداؼ التي ُيسيـ التعمـ الرقمي في تحقيقيا تتمثؿ في: إتاحة الفرصة إلنشاء  كمما
مصادر تعمـ رقمي ُمتاحة في كؿ األكقات، كتكفير قكاعد بيانات إدارية كتعميمية مف خبلؿ شبكات 

دارة عممية التعميـ مف خبلؿ بيئات تعمـ رقمية.  االنترنت، كا 

 مم:م الرقمي لممعمأىمية التع

ُيسيـ التعمـ الرقمي في إعداد معمـ القرف الحادم كالعشريف، مف خبلؿ تقديـ مصادر متعددة كبرامج 
كبحكث كدراسات تساعده عمى تنمية مياراتو كقدراتو، كما كُيساعده في االطبلع عمى الجديد في 

المدرسة  مجاؿ تخصصو، كُيساعد عمى تكفير الكقت كالجيد في متابعة أعماؿ طبلبو داخؿ كخارج
 (.2018)الراشد، 

 كيمكف إجماؿ أىمية التعمـ الرقمي في:

يؤثر التعمـ الرقمي عمى الممارسات التدريسية لممعمـ، ككذلؾ استخداـ الكسائط الرقمية، حيث  -
أدت التكنكلكجيا الرقمية إلى ظيكر أشكاؿ جديدة مف التقنيات تساعد في دعـ عمميات التعميـ 

 (.Macleod & Sinclair, 2015كالتعميـ )
يستخدـ التعمـ الرقمي التكنكلكجيا مف خبلؿ تقديـ المحتكل بأشكاؿ متعددة، بطريقة تفاعمية؛  -

ساليب تساعد في فيـ المفاىيـ أبلؿ تكفير كسائؿ ك خلتعزيز التحصيؿ العممي لمطبلب، كذلؾ مف 
 (.Hammond, Zielezinski & Goldman, 2014الصعبة )

ك المعرفة مف خبلؿ تصميـ، كاستخداـ، كتقييـ المكارد التعميمية يساعد التعمـ الرقمي في نم -
 (.Beulens, 2013  &Hartog, Scholtenالرقمية )

تكفر مصادر التعمـ الرقمية خيارات كفرص جديدة لممتعمـ، إضافة إلى مميزات المكارد التعميمية  -
 (.Yang, 2013الرقمية؛ مما يساعد في تثقيؼ المجتمع )

 ( إلى أف التعمـ الرقمي لو تطبيقات يمكف االستفادة منيا في:2003)كأشار المناعي 

 الكصكؿ إلى مصادر كمراجع كدكريات عممية تفتقر إلييا المكتبات التعميمية. -
 االتصاؿ بقكاعد البيانات كالدكريات اإللكتركنية كالمكتبات الرقمية المتاحة عمى االنترنت. -
 سمة المؤسسات كالجيات المسؤكلة.استخداـ خدمة البريد اإللكتركني في مرا -
متابعة التطكرات المتبلحقة في الميداف التربكم لبلستفادة مف نتائجيا في تطكير العممية  -

 .التعممية التعميمية
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 خصائص التعمم الرقمي:

 اآلخريف أدكار عمى تأثيران  االتصاؿ عممية في مشاركيفإف لمدرجة التي يككف فييا ال
 الرسالة، كبالتالي فإفالتفاعمية أك المتبادلة الممارسة ممارستيـ عمى طمؽكي تبادليا كباستطاعتيـ

 إلى كليس معينة، جماعة إلى أك كاحد فرد إلى تتكجو أف الممكف مف في التعمـ الرقمي االتصالية
 تصؿ بحيث االتصاؿ نظاـ في تحكـ درجة أيضان  كتعني الماضي، في كاف كما ضخمة جماىير
 مناسب كقت في كاستقباليا الرسائؿ إرساؿ، كيمكف مستيمكيا إلى الرسالة نتجم مف مباشرة الرسالة
، كفي التعمـ الرقمي نفسو الكقت في النظاـ يستخدمكا أف المشاركيف كؿ مف تتطمب كال المستخدـ لمفرد

؛ الرحيمي؛ العمرم)المستخدـ حركة أثناء آخر إلى مكاف أم مف االتصاؿ كسائؿ مف يمكف االستفادة
 (2014، فرمضا

 (:2014) كرمضاف كالرحيمي العمرم ذكرىا بيا يتصؼ أخرل خصائص الرقمي كلمتعمـ

: كتعني قدرة كسائؿ االتصاؿ عمى نقؿ المعمكمات مف كسيط آلخر، كالتقنيات قابمية التحويل .1
 التي يمكنيا تحكيؿ الرسالة المسمكعة إلى رسالة مطبكعة كالعكس.

صيؿ األجيزة االتصالية بتنكيعة كبرل مف أجيزة أخرل : كتعني إمكانية تك قابمية التوصيل .2
 بغض النظر عف الشركة الصانعة ليا أك البمد الذم تـ بو الصنع.

: كتعني االنتشار المنيجي لنظاـ كسائؿ االتصاؿ حكؿ العالـ كفي داخؿ الشيوع واالنتشار .3
ـ تتحكؿ إلى كؿ طبقة مف طبقات المجتمع، ككؿ كسيمة تظير تبدك في البداية أنيا ترؼ ث

 ضركرة.
 : كتعني أف بيئة كسائؿ االتصاؿ ىي بيئة عالمية دكلية.الكونية .4

 

 أدوار المعمم في التعمم الرقمي:

تدكر أدكار المعمـ في التعمـ الرقمي حكؿ أربع مجاالت رئيسية أشار ليا كٍؿ مف ماكغي،  
 (، كىي:McGhee & Kozma, 2001كككزما )

عممية تصميـ التعميـ تتطمب أف يككف المعمـ عمى دراسة  : حيث إفتصميم كفايات التعميم .1
بعمـ تصميـ التعميـ مف حيث اختيار المادة التعميمية كتحميؿ محتكاىا كتنظيميا كتطكيرىا 

دارتيا كتقكيميا.  كتنفيذىا كا 
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: حيث يقع عمى المعمـ مسؤكلية أف يككف عمى دراية بكظيفة كؿ تطبيؽ توظيف التكنولوجيا .2
 ة، كعيكبيا كمميزاتيا ككيفية استخداميا.أك تقنية رقمي

: كيشمؿ التفاعؿ، تفاعؿ المتعمـ مع المحتكل كالمعمـ كأقرانو كتفاعمو مع تشجيع تفاعل الطمبة .3
 نفسو.

: فالمعمـ مطالب بتطكير قدرة الطالب عمى التعميـ الذاتي، تطوير التعميم الذاتي لمطمبة .4
ارة الذاتية لعممية التعميـ، كالمراقبة الذاتية لنفسو كالتعميـ الذاتي يتضمف قدرة الطالب عمى اإلد

 كمدل تقدمو، كالدافعية لمتعمـ لدل الطالب.
 

ىناؾ أدكار جديدة لممعمـ في ظؿ التعمـ اإللكتركني تختمؼ عف أدكاره في التعميـ  كبالتالي فإف
 كاكتشافيـ ميـتعم مرحمة في الطمبة كمشاركة تكجيوبالتقميدم، كىذه األدكار فرضت عميو القياـ 

 لممعرفة الكصكؿ كيفية عمى المتعمميف تدريب، ك الشخصية خبراتيـ كاستخداـ كالمعرفة لمعمـ المستمر
 تقبؿ لو يكفؿ بما قدراتو كتطكير المستمر، التعميـ عمى، كما عمى المعمـ أف يحرص عمييا كالحصكؿ

 التقنيات استخداـ عمى فّعاؿ تدريب عمى الحصكؿ، ك الكفاءة مف عاؿٍ  مستكل عمى كالمحافظة الجديد
 متعمميو إلى الميارة ىذه ينقؿ أف ليستطيع كمعالجتيا، المعمكمات إلى لمكصكؿ عممو، في المعاصرة
 عمى العمؿالمستمرة، ك  التربية إطار في منيا كاإلفادة المعمكمة، عمى الحصكؿ مف بدكرىـ ليتمكنكا
 الجماعي العمؿ عمى كتدريبيـ ممارستيا يـعمي ينبغي التي السمككيات مف مجمكعة الطمبة إكساب
 مرشدان  المعمـ ككف االتجاىات سائر في النمك مف تمكنيـ التي كالخبرات المكاقؼ خبلؿ مف أيضان 
، إبراىيـ ) الشخصي سمككو في اإلنساف حقكؽ حتراـ، كعميو أف يقـك بتجسيد مبدأ الديمقراطية كاتربكيان 

2009). 

  

 عناصر التعمم الرقمي:

( عف غيره مف المكاد التعميمية في أنو Digital learning Objectsؼ محتكل التعمـ الرقمي )يختم
يمكف تفكيكو كتحميمو إلى عناصر ذات داللة ممكف تعمميا بشكؿ فردم كتخزينيا إلعادة استخداميا 
في مجمكعة متنكعة مف سياقات التعميـ المختمفة، كما يمكف تجميع ىذه العناصر مرة أخرل في 
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تككينات أخرل جديدة كمختمفة كفقان لمتطمبات حاالت التعميـ الفردية، فإعادة استخداـ المحتكل 
 (.2014التعميمي بأشكاؿ مختمفة ىي أحد القيـ األساسية في أنظمة التعميـ الرقمي )إبراىيـ، 

تكنكلكجيا كما كيتضح أف مصادر التعميـ ليست مرادفة لتكنكلكجيا التعميـ، إنما ىي منتجات لعمميات 
التعميـ، حيث تقكـ تكنكلكجيا التعميـ بإنتاج نكعيف مف المنتجات ىما: المصادر كالعمميات )خميس، 

2013.) 

( كحتى اآلف، كيرجع التطكر 1992كقد تطكر مفيكـ عناصر التعميـ تطكران كبيران منذ ظيكره في عاـ )
بكة اإلنترنت كاالعتماد عمى التعميـ في المفيكـ إلى: تطكر البيئات التعميمية مع زيادة استخداـ ش

الرقمي، كتحديث بنية المستكدعات الرقمية كتطكيرىا بما يتناسب مع متطمبات ىذا العصر )عامر، 
2017 .) 

كُتعّرؼ عناصر التعمـ الرقمي أجزاء تعميمية صغيرة )مككنة مف مقاطع الصكت كالفيديك كالصكر 
اف محدد يسمى مستكدعان رقميان، كيمكف استرجاعيا الثابتة كالمتحركة كالنصكص( مخزنة داخؿ مك

عادة استخداميا مرة أخرل، كما أف كممة  تشير إلى أنيا أبسط صكرة لممادة ” عنصر“كاالستفادة منيا كا 
 (.2017كال يمكف تحميميا إلى صكرة أبسط منيا كما كرد في تعريؼ العنصر )عامر، 

ائط رقمية صغيرة يتـ إعادة استخداميا في مكاقؼ ( بأنيا: مكاد أك كس2011كيعرفيا عبد الباسط )
تعميمية جديدة غير التي تـ إنتاجيا مف أجمو، كتتراكح بيف النص كالصكت، كالصكرة، كالرسكمات 
الثابتة كالمتحركة، كلقطات الفيديك كيستغرؽ عرض كؿ منيا في المكقؼ التعميمي ما بيف أقؿ مف 

 دقيقة. 15دقيقة إلى 

( بأنيا كسائط تعميمية متعددة األشكاؿ Hesse & Gumhold, 2011جكميمد )فيما عرفيا ىيسي ك 
كمتعددة األغراض تنظـ تنظيمان جيدان مف حيث المحتكل كالتمرينات، كتبني بشكؿ يككف قابؿ إلعادة 
االستخداـ كالتعديؿ كالقياس كالثبات كاالستدامة كالمركنة كالمرتبطة بكاجية تفاعؿ مشتركة يمكف 

 يا عبر بيئة الكيب.الكصكؿ إلي

كيتضح مف التعريفات السابقة أف عناصر التعمـ الرقمي تشمؿ كافة المصادر الرقمية التي يتـ 
 استخداميا لتحقيؽ أىداؼ تربكية، مف خبلؿ تكظيفيا في مكاقؼ تعميمية تعممية.
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ية التعميـ، كما كتتميز عناصر التعمـ اإللكتركنية بالعديد مف المزايا، حيث إنيا ُتساىـ في تحسيف عمم
أف احتكاء عنصر التعميـ عمى النص كالصكت كالصكرة قد يساعد في جذب انتباه الطبلب كزيادة 
نتاج صكرة تعميمية كاحدة تصمح  دافعيتيـ لمتعمـ، إضافة إلى قمة التكمفة: فمف الممكف تصميـ كا 

إف إمكانية التعديؿ عمى  لمكاقؼ تعميمية مختمفة، كما كتتميز عناصر التعميـ الرقمية بالمركنة حيث
عنصر التعميـ متكفرة بما يتناسب مع المكاقؼ التعميمية كمع طبيعة المتعمميف، إضافة إلى أنيا تساعد 
الطبلب عمى تنمية التفكير كالتخيؿ كالتحميؿ كاالستنتاج مف خبلؿ المحتكل الذم يعرض عمييـ 

 (.2017)عامر، 

ـ الرقمية تختمؼ عف المصادر التقميدية، حيث تتميز ( إلى أف مصادر التعم2013كقد أشار خميس )
 بالخصائص التالية:

التمثيؿ الرقمي: كيعني التمثيؿ الرقمي لممعمكمات المكتكبة كالمسمكعة كالمرئية، عمى أساس ( أ
 النظاـ الثنائي )الصفر كالكاحد(، سكاء أكانت منشأة رقمية أـ متحكلة مف مصادر تناظرية.

ف يتـ الكصكؿ إلى مصادر التعميـ اإللكتركني الرقمية عف طريؽ الكصكؿ الرقمي: كيعني أ( ب
 منصات رقمية، كمبيكتر، كيب، تميفكف محمكؿ، أك أم كسائط رقمية أخرل.

القابمية لمتعديؿ: حيث تتككف بنية ىذه المصادر مف كحدات، أك عناصر أك كائنات منفصمة، ( ت
عادة تنظيميا كتجميعيا لمحصكؿ عمى  مكتكبة كمسمكعة كمرئية، كبالتالي يمكف تعديميا كا 

 نسخ جديدة منيا، كما ىك الحاؿ في نظـ الكسائط المتعددة.
القابمية لمتشكيؿ: حيث يمكف تحكيميا مف شكؿ آلخر، كمف تنسيؽ آلخر، كعرض نفس ( ث

المحتكل بطرائؽ كأشكاؿ متعددة، إذ يمكف لممتعمـ تغيير مظير النصكص، كتكبير الصكر 
 كغمؽ الفيديك، كضبط إعدادات المتصفح كغير ذلؾ.كتصغيرىا، كضبط الصكت، 

األتمتة أك المكينة: كتعني استخداـ اآلالت كأنظمة التحكـ، كتكنكلكجيا المعمكمات، لتحسيف ( ج
 جكدة الخدمات، كزيادة اإلنتاجية.

القابمية لمتغير: المصادر الرقمية ليست ثابتة، بؿ يمكف إعادة تشكيميا كتركيبيا إلنتاج نسخ ( ح
 كمتعددة منيا، كي تناسب المكاقؼ التعميمية المختمفة، كحاجات المتعمميف المختمفيف.مختمفة 

التنكع: تتميز المصادر اإللكتركنية بالتنكع كالثراء في عرض المعمكمات، مكتكبة كمسمكعة ( خ
 كمرئية كمتحركة.
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مفة القابمية لمتشبيؾ: حيث يمكف تشبيؾ المصادر الرقمية كربطيا بمصادر أخرل بمكاقع مخت( د
 باستخداـ الركابط المتشعبة.

الديناميكية: مصادر التعميـ الرقمية ديناميكية متجددة، يتـ مراجعتيا كتحديثيا بشكؿ مستمر، ( ذ
 (.Manovich, 2001لذلؾ فيي تتميز بالدقة كالحداثة )

كلعناصر التعمـ الرقمية مجمكعة مف الخصائص التي تميزىا عف عناصر التعميـ األخرل، كىي 
 (:2017)عامر، 

: حيث إف عناصر التعميـ الرقمية يمكف نشرىا كتحميميا عمى اإلنترنت، سيولة الوصول إلييا .1
 كبالتالي يسيؿ الكصكؿ إلييا كتكظيفيا في مكاقؼ تعميمية مختمفة.

عادة االستخدام .2 : يمكف إجراء بعض التعديبلت عمى محتكل عنصر مف عناصر التوظيف وا 
 إعادة استخدامو في مكقؼ تعميمي آخر.التعمـ الرقمية، كبالتالي يمكف 

: يمكف تغيير بعض خصائص عنصر التعميـ مف حيث المكف كالحجـ كنكع الخط المالءمة .3
 كحجمو حتى تتناسب مع المكقؼ التعميمي.

: بمعنى أنو يمكف تشغيؿ ىذا العنصر مباشرة بدكف استخداـ أم برامج لتشغيمو أك التفرد .4
 فتحو.

ص ُعنصر التعميـ الرقمي، حيث تسمح ىذه الخاصية لممتعمـ : كىك مف أىـ خصائالتفاعل .5
بالتفاعؿ مع عنصر التعميـ عف طريؽ السحب كاإلفبلت أك كضع إطار حكؿ الصكرة أك 

 كتابة تعميؽ عمييا، فالمتعمـ نشط كمتفاعؿ.
 ( أف أىـ الخصائص التي يجب أف تتكفر في عناصر التعمـ الرقمية، كىي:2013كقد ذكر عقؿ )

ة الكصكؿ: إف كصؼ عناصر التعميـ بالعناصر الرقمية يعني إمكانية نشرىا عبر إمكاني .1
 االنترنت، كتكفرىا عبر محركات البحث، كالكصكؿ إلييا.

إعادة االستخداـ: يجب أف يتكفر في عناصر التعمـ الرقمية خاصية إعادة استخداميا  .2
عادة االستخداـ تشمؿ المحتكل كاألجيزة أيضا  ;Degen, 2001) ألغراض متعددة، كا 

Parrish, 2004.) 
االستقبللية: يجب أف يتميز عنصر التعمـ الرقمي باالستقبللية كالعمؿ المنفرد كذلؾ لكي  .3

تتحقؽ الفائدة منو، كمعنى ذلؾ أف عنصر التعميـ الرقمي ال يحتاج في الغالب إلى برامج 
 إضافية لتشغيمو.
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عمـ كالتي تتيح لممتعمـ التفاعؿ مع المحتكل التفاعمية: تعد التفاعمية مف أىـ سمات عناصر الت .4
 & Leeبطرؽ متعددة، كىذه يشبو حركات السحب كاإلفبلت التي تكجد في الممفات المختمفة )

Su, 2006.) 
  

 التعمم اإللكتروني في فمسطين:تاريخ  
ت فردية مرَّ التعمـ اإللكتركني في مراحؿ مختمفة؛ فمنذ قياـ السمطة الفمسطينية كانت ىنالؾ محاكال

( كمع انطبلقة 2004كمتفرقة لتكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في التعميـ؛ كفي سنة )
مبادرة التعميـ اإللكتركني، كالتي ىدفت إلى تحسيف نكعية التعميـ مف خبلؿ استخداـ التكنكلكجيا، تـ 

عدة مشاريع ساىمت في كضع استراتيجية لمتعمـ اإللكتركني كمنذ ذلؾ الحيف قامت الكزارة بتنفيذ 
 تعزيز تكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في التعميـ.

إلى تحسيف  بادرةالم تالحككمة الفمسطينية مبادرة التعمـ اإللكتركني الفمسطيني، حيث ىدف اطبلؽ كمع
عدة  كعية كجكدة التعميـ الفمسطيني مف خبلؿ تعزيز دكر التكنكلكجيا في التعميـ كالتعميـ كتكامميةن

محاكر منيا: تنمية المناطؽ التعميمية، كتطكير المناىج اإللكتركني، كبناء الشبكة التعميمية، كتطكير 
دارة التغير، كفي نياية عاـ  صناعة تكنكلكجيا االتصاالت كالمعمكمات، كالتعميـ مدل الحياة، كا 

كتركني )كزارة التربية كالتعميـ ـ( تـ اإلعبلف عف بدء التطبيؽ الفعمي لمشاريع مبادرة التعميـ اإلل2006)
 العالي الفمسطينية(. كمف ىذه المشاريع:

(، برنامج انتؿ لمتعميـ 2007مشركع شبكة المدارس النمكذجية: كالذم تـ إطبلقو في عاـ ) .1
(، مشركع تحسيف تعميـ العمـك 2008كالذم أطمؽ في فمسطيف منذ شير تشريف أكؿ مف عاـ )

، كقد تـ PSD(، مشركع نت كتابي 2012تـ إطبلقو في عاـ ) ( كالذمSeedبطريقة تكاممية )
(، كمف أكبر كأىـ المشاريع في تكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات 2011إطبلقو في شير آذار )

 كاالتصاالت في التعميـ التي ال تزاؿ الكزارة قائمة عمى تنفيذىا.
مف قبؿ الحككمة  مشركع تعزيز التعمـ اإللكتركني في المدارس الفمسطينية كالذم يمكؿ .2

( 2010البمجيكية، كيتـ تنفيذه بالتعاكف مع الحككمة الفمسطينية، كانطمؽ المشركع في سنة )
  )ككالة األنباء كالمعمكمات الفمسطينية(.
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( أعمف كزير التربية كالتعميـ الفمسطيني إطبلؽ مشركع رقمنة التعميـ في 2015نكفمبر ) 17كفي 
ارس الفمسطينية الحككمية باإلنترنت، حيث بدأت الكزارة بربط أكثر فمسطيف مف خبلؿ ربط كافة المد

  (2017)كزارة التربية كالتعميـ،  ( مدرسة في الكطف2200سة مف أصؿ )( مدر 1200مف )

 

لرقمنة لممياـ كما استنتجتو الباحثة فإف الرقمنة لـ تقتصر عمى عممية التعميـ كالتعمـ، بؿ شممت ا
عماؿ اإلدارية لممعمـ مف التخطيط كالتسجيؿ اإلككذلؾ  رة التربية كالتعميـ،اإلدارية كالتعميمية لكزا

مما ألعماؿ الطمبة كالتغذية الراجعة ، فدخمت التكنكلكجيا الحديثة في كؿ ما يخص القطاع التعميمي 
 يساعد آلية المتابعة كالتطكير عمى المنظكمة التعميمية بكافة مياميا سكاء اإلدارية أك التعميمية.

 

 المحور الثاني: االتجاىات
ُتعد االتجاىات مف الجكانب الكجدانية األساسية، التي ترتبط بمشاعر اإلنساف كمعتقداتو كحاجاتو 
كدكافعو كرغباتو، كيستدؿ عمييا مف بعض األنماط السمككية التي تنعكس في سمكؾ األفراد، أك مف 

 (.2000 )عبلـ،استجاباتو لمقاييس االتجاىات بأنكاعيا المختمفة 

 مفيوم االتجاه:

تعددت التعريفات التي تناكلت االتجاه، إال أف التعريؼ الذم ال يزاؿ يمقى َقبكالن عند غالبية 
المتخصصيف، ىك تعريؼ ألبكرت كالذم عرّفو عمى أنو "حالة مف االستعداد أك التأىب العصبي 

دينامي عمى استجابتو لجميع النفسي، تنتظـ مف خبللو خبرة الفرد كتككف ذات تأثير تكجييي، أك 
 (.2000المكضكعات كالمكاقؼ التي تستثير ىذه االستجابة" )ممحـ، 

"استعداد نفسي متعمـ لبلستجابة المكجبة أك السالبة نحك مثيرات  و( بأن384: 2006كيعّرفو الحمك )
 مف أفراد أك أشياء أك مكضكعات تستدعي ىذه االستجابة".

 بو يتعمؽ الذم لممكضكع القبكؿ أقصى تمثؿ نقطتيف، إحداىما بيف تديم خط مستقيـ ُيشبو االتجاهف
 عند نصفيف إلى تنقسـ بينيما قائمة كالمسافة المكضكع الرفض ليذا أقصى تمثؿ كاألخرل االتجاه،
 الحياد، نقطة عف ابتعدنا كمما القبكؿ ازدياد نحك فشيئان  شيئان  أحد النصفيف كيتدرج التاـ، الحياد نقطة

: 2004عف ىذا المفيكـ )بني جابر،  التاليشكؿ الالرفض. كيعبر  ازدياد نحك اآلخر لنصؼا كيتدرج
267.) 
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 الرفض التاـ          - - -القبكؿ التاـ          + + +        نقطة الحياد          

 تجاهاالح مفيـك كضيشكؿ 

التعمـ الرقمي بأنو: حالة مف االستعداد العقمي كفي ضكء ما سبؽ يمكف لمباحثة أف تعّرؼ االتجاه نحك 
كالكجداني تتككف لدل المعمميف في محافظة بيت لحـ عند أدائيـ لمياميـ التعميمية التعممية، مما 
يكّكف لدل المعمـ حالة مف الرضا كاالحساس بقيمة التعميـ الرقمي كاالستمتاع بو، كتقدير دكره في 

ية، كتؤدم ىذه الحالة إلى القياـ ببعض االستجابات التي يتحدد مف تطكير العممية التعميمية التعمم
 خبلليا درجة قبكؿ أك معارضة المعمـ لتكظيؼ التعميـ الرقمي في التدريس. 

 

 مكونات االتجاىات:

تتفؽ األدبيات التربكية عمى أف لبلتجاىات ثبلث مككنات أساسية، كىي كما يذكرىا كٍؿ مف )الحمك، 
 (:2007؛ أبك عبلـ، 2006

 المكّكف المعرفي: .1
يشير ىذا المكّكف إلى األفكار كالمدركات المتكفرة لدل الفرد حكؿ الحقائؽ المرتبطة بمكضكع االتجاه، 
كالتي عمى أساسيا يتحدد مكقفو، فاالتجاه االيجابي نحك التعميـ الرقمي يتضمف إدراؾ المعمـ ألىمية 

 التعميمية ككؿ، كلممجتمع. التعميـ الرقمي بالنسبة لو، كبالنسبة لممنظكمة

 المكّكف الكجداني )العاطفي(: .2
يتضمف ىذا المكّكف النكاحي العاطفية كالكجدانية التي تتعمؽ بمكضكع االتجاه، أم مشاعر الحب 
كالكراىية التي تتعمؽ بالمكضكع. ىؿ ىذا المكضكع يجعؿ الفرد سعيدان أـ ال؟ كىؿ ىذا المكضكع 

 محبكب لدل الفرد أـ ال؟

 ف النزكعي )السمككي(: المككّ  .3
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كيمثؿ ىذا المكّكف نزعة الفرد أك استعداده لمقياـ بأفعاؿ كاستجابات معينة تتفؽ مع اتجاىاتو، كما 
كيشمؿ كؿ االستعدادات السمككية المرتبطة بمكضكع االتجاه. كىذا يعني أف الفرد يصبح أكثر ميبلن 

 و شعكر محدد تجاىو.لمنزكع نحك سمكؾ محدد تجاه مكضكع ما، إذا تككَّف لدي

كيتضح مما سبؽ أف ىذه المككنات الثبلثة تتكامؿ فيما بينيا لتككف االتجاه، إذ ال يمكف أف تعمؿ 
 بشكؿ منفصؿ عف بعضيا البعض، فيي مترابطة كيصعب فصؿ كؿ مككف عف اآلخر. 

 خصائص االتجاىات:

؛ 2000ىات )ممحـ، في ضكء استعراض بعض األدبيات كالدراسات التي تناكلت مكضكع االتجا
 ( يمكف تكضيح بعض خصائص االتجاىات فيما يمي:2006الحمك، 

 االتجاه النفسي قابؿ لممبلحظة كالقياس كالتقدير. -
 االتجاىات تعبر عف مشاعر ذاتية أكثر منيا مشاعر مكضكعية. -
 االتجاىات تككف إّما إيجابية أك سمبية أك محايدة كتتجو دائمان بيف ىذيف الطرفيف. -
 اىات دينامية أم أنيا تحرؾ سمكؾ الفرد نحك المكضكعات التي تنظـ حكلو.االتج -
 االتجاىات مكتسبة كليست كراثية، كيتـ تعمميا بعدة طرؽ. -
 تتسـ االتجاىات بصفة الثبات النسبي كىي خاضعة لمتعديؿ كالتغيير. -
 ترتبط بمثيرات كمكاقؼ اجتماعية، كيشترؾ فييا عدد مف األفراد كالجماعات. -
 االتجاىات صكرة مف صكر تحكـ الفرد فيما يكاجيو.ُتعد  -
 قد تككف قكية عمى مر الزمف كتقاـك التعديؿ، كقد تككف ضعيفة يمكف تعديميا. -
 ال تتككف في فراغ كلكنيا تتضمف دائمان عبلقة بيف فرد كمكضكع مف البيئة. -
 .معرفة االتجاىات تساعد عمى التنبؤ بسمكؾ األفراد تجاه المكضكعات كاألشياء -
 يمكف التعبير عنيا بعبارات تشير إلى نزعات انفعالية. -

 
 وظائف االتجاىات:

 في ضكء استعراض بعض األدبيات التربكية يمكف تحديد كظائؼ االتجاىات عمى النحك التالي:

 االتجاه يحدد طريؽ السمكؾ كيغيره كيفسره. -
 خريف.االتجاىات تنعكس في سمكؾ الفرد كفي أقكالو كأفعالو كتفاعمو مع اآل -
 تبمكر كتكضح صكرة العبلقة بيف الفرد كبيف عالمو االجتماعي. -
 تعبر اتجاىات األفراد عّما يسكد المجتمع مف قيـ كمعتقدات. -
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التعبير عف االتجاىات سكاء كاف لفظي أك عممي يمدنا بمفاتيح الشخصية إذ يبيف بعض  -
 أنماط الشخصية كأبعادىا.

 بسطة لبلستجابة.تقدـ االتجاىات مجمكعة مف القكاعد الم -
ليا كظيفة تكيفية حيث تساعد الفرد عمى تحقيؽ ىدؼ معيف، كتزكده بالقدرة عمى التكيؼ في  -

 المكاقؼ المتعددة التي يكاجييا مع اآلخريف.
 ليا كظيفة دفاعية حيث يقـك الفرد بالدفاع عف ذاتو. -
بعض النكاحي المكجكدة  ينظـ االتجاه العمميات الدافعية كاالنفعالية كاإلدراكية كالمعرفية حكؿ -

 (.388: 2006في المجاؿ الذم يعيش فيو الفرد )الحمك، 
 
 
 

 أنماط االتجاه:

 ثبلثة أنماط عمى النحك اآلتي: ىيمكف تصنيؼ االتجاه إل

 االتجاه اإليجابي: 
 كىك االتجاه الذم يكافؽ أك يقبؿ أك يؤيد فكرة أك مكضكع معيف، فالمعمـ الذم يؤيد أك يقبؿ فكرة تطبيؽ

التعميـ اإللكتركني الرقمي في المدارس، كيتفاعؿ معو يككف لديو اتجاه إيجابي نحك مشركع رقمنة 
 التعميـ.

 االتجاه السمبي: 
كىك االتجاه الذم يرفض أك ال يقبؿ أك ال يؤيد فكرة أك مكضكع معيف، فالمعمـ الذم ال يؤيد أك ال يقبؿ 

 ارس، يككف لديو اتجاه سمبي نحك مشركع رقمنة التعميـ.فكرة تطبيؽ التعميـ اإللكتركني الرقمي في المد

 االتجاه المحايد:
كىك عدـ قدرة الفرد عمى تحديد مكقفو، كخيرتو بيف سمكؾ الرفض أك القبكؿ لفكرة أك مكضكع معيف،  

كف فالمعمـ الذم ال يقدر عمى تحديد مكقفو مف مشركع رقمنة التعميـ سكاء باإليجاب أك السمب، يك
 (.2001ايد )الصبحي، اتجاىو مح

 :العوامل المؤثرة في تكوين االتجاىات

ىنالؾ عدة عكامؿ تمعب دكران ىامان في تككيف االتجاىات، كربما تتفاعؿ تمؾ العكامؿ مع بعضيا  
 (:388: 2006لتككيف االتجاه، كمنيا ما ذكره )الحمك، 
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 جسـ كمو.كال يقصد بو نضج الجياز العصبي فحسب بؿ يتعداه إلى نمك الالنضج: 
العكامؿ الجسمية: تمعب الصحة دكران ىامان في تككيف االتجاىات اإليجابية، فعندما تعتؿ الصحة؛ 

 يصُعب تككيف اتجاىات إيجابية لمفرد. 
المؤثرات االجتماعية: يعتبر الكالداف مف أقكل العكامؿ المؤثرة في تككيف اتجاىات الفرد، فاتجاىات 

 في اتجاىات أبنائيـ. سمبية( تؤثر –اآلباء )إيجابية 
الدكافع كالحاجات: تعتبر بمثابة القكل المحركة لمفرد عمى العمؿ كالنشاط كتكجييو نحك األشياء 

 كاألىداؼ المرغكب فييا.
 المؤثرات الثقافية: المجتمع كما يحتكيو مف عادات كتقاليد كقيـ كفمسفات كأعراؼ.

لمحاجات كتبعان لما يتعرض لو الفرد مف حقائؽ المؤثرات المعرفية: تنمك االتجاىات كتتشكؿ تمبية 
 كمعمكمات.

 

 الدراسات السابقة

 العربيةالدراسات أواًل: 

اتجاىات معممات الركضة نحك استخداـ التعمـ الرقمي كدرجة امتبلؾ ميارات  (2018لراشد )ا درس
( معممة 120يا )التعمـ الرقمي لدييف. كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي عمى عينة مف المعممات قكام

مف ركضات بمناطؽ مختمفة بمدينة الرياض. كتمثمت أداة الدراسة في استبانة تتضمف محكريف يقيس 
كتككنت  األكؿ منيا اتجاىات المعممات نحك التعمـ الرقمي، كيقيس الثاني ميارات التعمـ الرقمي

، كافؽ، إلى حد ما، ال أكافؽ(( عبارة كيقابميا ثبلث استجابات) أ40االستبانة في شكميا النيائي مف )
لدل معممات الركضة حيث  كتكصمت النتائج إلى كجكد اتجاىات إيجابية مرتفعة نحك التعمـ الرقمي

( درجات كاتضح مف تحميؿ 3( مف أصؿ )2.49بمغ المتكسط الحسابي العاـ عمى محكر االتجاه )
لمتكسط الحسابي العاـ عمى محكر النتائج تكافر ميارات التعمـ الرقمي لدل عينة البحث حيث بمغ ا

كما اتضح مف نتائج البحث أف ىناؾ فقرات حصمت عمى  ( درجات3( مف أصؿ )2.56الميارات )
 مراتب عميا في االتجاىات كالميارات كأخرل حصمت عمى مراتب كسطى، فضبلن عف فقرات احتمت

 .المتكسط الحسابيمراتب دنيا مف حيث 

إلى الكشؼ عف اتجاىات الييئة التدريسية نحك استخداـ  (2017) دراسة العنزي والفيمكاويكىدفت 
تكنكلكجيا التعميـ في كمية التربية األساسية في الييئة العامة لمتعميـ التطبيقي كالتدريب. كاتبعت الدراسة 
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( مف أعضاء الييئة التدريسية في الييئة 246المنيج الكصفي التحميمي، كتككنت عينة الدراسة مف )
لمتعميـ التطبيقي كالتدريب، كتمثمت أداة الدراسة في استبانة لقياس اتجاىات أعضاء الييئة العامة 
 ،كتككف المقياس مف جزأيف: األكؿ ضـ معمكمات عامة كأساسية عف العينة تتضمف الجنس التدريسية

لتدريس نحك القسـ األكاديمي، الرتبة العممية، سنكات الخبرة الجامعي، كالجزء الثاني: اتجاىات ىيئة ا
ككشفت النتائج عف أف اتجاىات الييئة التدريسية نحك استخداـ تكنكلكجيا  استخداـ تكنكلكجيا التعميـ.

إذ بمغ  التعميـ في كمية التربية األساسية في الييئة العامة لمتعميـ التطبيقي كالتدريب كانت متكسطة
تعزل  ذات داللة إحصائية كد فركؽ، كأظيرت النتائج عدـ كج(3.33المتكسط الحسابي لؤلداة ككؿ )

 .ت الخبرة لصالح أقؿ مف خمس سنكاتلمتغير الجنس، ككجكد فركؽ تعزل لمتغير سنكا

التعرؼ عمى اتجاىات الطمبة كأعضاء ىيئة التدريس نحك  (2017دراسة الضالعي ) بينما استيدفت
( مف 337ينة الدراسة مف )التعمـ اإللكتركني. كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، كتككنت ع

( فقرة تـ 37تككنت مف ) أعضاء الييئة التدريسية في جامعة نجراف. كتمثمت أداة الدراسة في استبانة
لمكشؼ عف اتجاىات الطمبة كأعضاء الييئة التدريسية. كقد كشفت نتائج  التأكد مف صدقيا كثباتيا

س نحك زيادة التعمـ اإللكتركني في التحصيؿ الدراسة عف اتجاىات إيجابية لمطمبة كأعضاء ىيئة التدري
العممي كالخبرات العممية، كما أظيرت النتائج أف ىناؾ اتجاىات محايدة لدل الطمبة، كأعضاء ىيئة 
التدريس نحك االستمتاع عند إلقاء المحاضرات، أك تمقييا بالطريقة اإللكتركنية، كتشجيع الزمبلء عمى 

كفرصة حصكؿ الطمبة عمى كظيفة جيدة، كتفضيميـ التعمـ  استخداـ نظاـ التعمـ اإللكتركني،
االلكتركني عمى التعمـ التقميدم، كاستخداـ التعمـ مضطرنا كليس مّخيرنا. ثـ جاء االتجاىات سمبية نحك 
إىمالو لمجكانب التربكية في كما كشفت الدراسة عف فركؽ دالة إحصائنيا في اتجاىات الطمبة كأعضاء 

لمتغير الخبرة في استخداـ الببلؾ بكرد، كالسنة الدراسية لمطمبة، في حيف لـ يتبيف  ىيئة التدريس تبعنا
كجكد فركؽ دالة إحصائنيا تبعنا لمتغير الجنس، الكمية، كالمؤىؿ العممي. كبناءن عمى نتائج الدراسة تـ 

 تقديـ التكصيات كالمقترحات المبلئمة.

ـ تكنكلكجيا التعميـ في الكسط الجامعي الى معرفة درجة استخدا (2017زقاوة ) دراسة ىدفت
كالصعكبات التي تعيؽ ذلؾ مف كجية نظر الطبلب. كلتحقيؽ اليدؼ صمـ الباحث استبانة مككنة 

غميزاف قدرت بػ –( فقرة، كزعت عمى عينة مف طبلب معيد العمكـ االجتماعية كاإلنسانية 38مف )
كاف بدرجة كبيرة في أمكر مثؿ: التعامؿ مع  (. كأظيرت الدراسة أف استخداـ تكنكلكجيا التعميـ145)
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أدكات التخزيف، استعماؿ كتكظيؼ كسائؿ التكاصؿ االجتماعي، استخداـ البريد االلكتركني، تنزيؿ 
الكتب كالمراجع مف االنترنت. بينما كاف استخداـ برنامج االكسؿ كالباكربكينت، كاستغبلؿ األجيزة 

صعكبة استخداـ تكنكلكجيا التعميـ جاء بدرجة متكسطة. كما  المتكفرة بالمعيد بدرجة متكسطة كما أف
كشفت الدراسة عف كجكد بعض الصعكبات مثؿ قمة خبرة األستاذ كنقص الكسائؿ كاألجيزة التعميمية، 

كدلت النتائج عف عدـ كجكد فركؽ  .(SNDL) عدـ السماح لمطبلب بالدخكؿ الى المكتبات الرقمية
 .كنكلكجيا التعميـ في الجامعة يعزل الى المستكل االكاديميدالة في تقييـ كاقع استخداـ ت

التعرؼ إلى كاقع التعميـ اإللكتركني في الجامعات الفمسطينية في  (2017دراسة الطيطي )ىدفت 
( 1850ضكء إدارة المعرفة مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس فييا، كتككف مجتمع الدراسة مف ) 

رزيت، كالقدس، كالنجاح (، كتـ اختيار عينة طبقية عشكائية عضك ىيئة تدريس في جامعات )بي
(عضك ىيئة تدريس. كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي، 329%( كبمغ حجـ العينة )17.8بنسبة )

( فقرة، قاـ الباحثاف بإنشائيا ثـ تحميميا. 49كبعد جمع البيانات بكاسطة استبانة تككنت فقراتيا مف )
مجاؿ تكافر بيئة التعميـ اإللكتركني كاف في المرتبة األكلى حيث بمغ  كأظيرت نتائج الدراسة أف

(، كجاء في المرتبة الثانية مجاؿ 0.93( كانحراؼ معيارم )3.91المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية )
( كأما مجاؿ 0.76( كانحراؼ معيارم )3.81إدراؾ مفيكـ التعميـ اإللكتركني بمتكسط حسابي كاف )

( 3.76اإللكتركني فكاف في المرتبة الثالثة بمتكسط حسابي لمدرجة الكمية بمغ ) مخرجات التعميـ
(، كأظيرت نتائج الدراسة أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 0.77كانحراؼ معيارم مقداره )

لمتغير الجنس كسنكات الخبرة كمستكل الجامعة كالمؤىؿ العممي باستثناء كجكد فركؽ في متغير 
 مي بالنسبة لجامعة النجاح حيث كانت الفركؽ جكىرية كلصالح الدكتكراه عمى الماجستير. المؤىؿ العم

 

إلى التعرؼ عمى اتجاىات طمبة جامعة شقراء نحك التعميـ  (2016دراسة الشريف )كىدفت 
( مف طمبة الجامعة 336اإللكتركني. كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي عمى عينة مككنة مف )

مككف مف  في برامج البكالكريكس، كما استخدـ مقياس لقياس االتجاه نحك التعميـ اإللكتركني يدرسكف
( فقرة حيث يضـ القسـ األكؿ المتغيرات المتعمقة بالخصائص الشخصية كتتضمف الجنس، 28)

التخصص، القسـ المستكل الدراسي، كالقسـ الثاني البيانات المتعمقة بمدل اتجاه طمبة جامعة شقراء 
. كأسفرت الدراسة عف أف اتجاىات الطمبة نحك التعميـ اإللكتركني كانت نحك التعميـ اإللكتركني
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إيجابية، كأنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات الطمبة نحك التعميـ اإللكتركني تبعان 
عان لمتغير لمتغير التخصص، بينما كجدت فركؽ في استجابات الطمبة نحك التعميـ اإللكتركني تب

 .(3.86بمتكسط حسابي بمغ ) الجنس لصالح اإلناث

إلى التعرؼ إلى أىمية التكاصؿ االجتماعي اإللكتركني في  (2016دراسة عالونة وشتيات )كىدفت 
الحاجة إلى المعرفة لدل طمبة جامعة اليرمكؾ. كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي عمى عينة 

اختيركا بالطريقة  لبة مف السنة األكلى مف الكميات العممية كاإلنسانية( طالبان كطا420مككنة مف )
لتحقيؽ ىذا اليدؼ مقياس الحاجة إلى المعرفة الذم  كاستخدـ ،المتيسرة )تعرؼ بالعينة المتكافرة( 

ككشفت النتائج عف كجكد ( 2010، كاستخدمو جرادات كالعمي )1996طكره كاسيكبك كزمبلؤه عاـ 
، منخفض، متكسط، كمرتفع. كما بينت أربع مستكيات لم تكاصؿ االجتماعي اإللكتركني كىي معدـك

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الحاجة إلى المعرفة تعزم إلى مستكل التكاصؿ 
االجتماعي اإللكتركني كجنس الطالب كتخصصو األكاديمي، كجاءت الفركؽ لصالح الطمبة ذكم 

 لكتركني المرتفع كلصالح الذككر كالتخصصات العممية.مستكل التكاصؿ االجتماعي اإل

إلى تسميط الضكء عف كاقع التعميـ االلكتركني عبر الشبكات  (2016دراسة وسار )كاستيدفت 
االجتماعية مف كجية نظر أساتذة الجامعة الجزائرية. كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي كالتحميمي، 

كبل الجنسيف. ككشفت النتائج ظيكر ما يعرؼ بالتعميـ  ( أستاذان مف76كتككنت عينة البحث مف )
كالرقمي كاالفتراضي مف أجؿ خمؽ بيئة تعميمية شفافة كتفاعمية يككف فييا الّطالب عنصران فاعبلن 
يشارؾ في المسؤكلية، كليس مجّرد متمؽِّ سمبي لمعمكماٍت يمقنو إياىا األستاذ في القاعة الّدراسية، 

ت كعكائؽ تطبيؽ التعميـ االلكتركني عبر شبكات التكاصؿ االجتماعي في كبينت النتائج أف صعكبا
الجزائر تتمثؿ في المشكبلت التقنية كقمة اإلمكانيات كالكسائؿ المادية المدعمة ليذا التعميـ كالنقص 
الممحكظ في البني التحتية التي يشترطيا ىذا التعميـ مف شبكات، حكاسب، انترنت، كسائؿ ك تقنيات 

ؿ، انقطاع التيار الكيربائي.. الخ في الجامعات الجزائرية، كعدـ التحكـ في التكنكلكجيات االتصا
الحديثة، أك االعتماد السمبي عمييا كنقص الدكرات التككينية عدـ اقتناع البعض بو كبديؿ عف التعميـ 

 التقميدم كعدـ التحمس ليذا النكع مف التعميـ.

عمى االتجاه نحك تكنكلكجيا التعمـ عف بعد كعبلقتو  التعرؼ (2015دراسة عوض وحمس ) كىدفت
ببعض المتغيرات لدل طمبة الدراسات العميا في الجامعات الفمسطينية. كاتبعت الدراسة المنيج 
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( طالبان كطالبة يدرسكف ببرامج الدراسات العميا في 91الكصفي التحميمي، كتككنت عينة الدراسة مف )
طينية )األقصى، كاإلسبلمية، كاألزىر(، كتمثمت أداة الدراسة في مقياس كميات التربية بالجامعات الفمس

لبلتجاه نحك تكنكلكجيا التعمـ عف بعد، ككشفت النتائج عف أف اتجاىات طمبة الدراسات العميا في 
الجامعات الفمسطينية لمجاالت األداة ككؿ كانت كبيرة، كأف اتجاىات طمبة الدراسات العميا في 

طينية نحك تكنكلكجيا التعمـ عف بعد إيجابية، عمى مستكل األداة ككؿ، ككشفت أنو ال الجامعات الفمس
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات طمبة الدراسات بالجامعات الفمسطينية نحك التعمـ عف 

داة تكنكلكجيا التعمـ عف بعد، تبعان لمتغير الجنس كالمستكل التعميمي كالتقدير العاـ عمى مستكل األ
 ككؿ، بينما كجدت فركؽ تبعان لمتغير الجامعة كلصالح الجامعة اإلسبلمية.

الكشؼ عف اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس نحك تكظيؼ  (2015دراسة الدعيس )كاستيدفت 
اإلنترنت في البحث العممي كالتدريس بكمية التربية أرحب جامعة صنعاء. كاتبعت الدراسة المنيج 

( مف أعضاء ىيئة التدريس، كتمثمت أداة الدراسة في 30عينة مككنة مف )الكصفي التحميمي عمى 
استبانة تناكلت اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس نحك تكظيؼ االنترنت، ككشفت النتائج عف أف 
اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس نحك تكظيؼ االنترنت في مجالي البحث العممي كالتدريس جاء 

كؽ نحك تكظيؼ االنترنت في مجالي البحث العممي كالتدريس ُتعزل إيجابيان، كأظيرت عدـ كجكد فر 
 لمتغيرات البحث )الجنس، الرتبة العممية، سنكات الخبرة(.

دراسة ىدفت الكشؼ عف اتجاه أعضاء ىيئة التدريس بجامعة القدس  (2015الصيفي ) كأجرل
راسة المنيج الكصفي التحميمي المفتكحة نحك التعميـ االلكتركني كعبلقتو بفاعمية الذات. كاتبعت الد

( مف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة القدس المفتكحة بمحافظات غزة. 90عمى عينة مككنة مف )
كتمثمت أداة الدراسة في استبانة التجاىات أعضاء ىيئة التدريس، ككشفت النتائج عف اتجاه أعضاء 

%(  81.1نسبي مقدراه )كانت بكزف ىيئة التدريس بجامعة القدس المفتكحة نحك التعميـ االلكتركني 
الدرجة الكمية لفاعمية الذات لدل أعضاء ىيئة التدريس بجامعة القدس  عفالنتائج  ككذلؾ كشفت

%( حيث تكصمت الدراسة إلى أف فاعمية تنظيـ 80.5المفتكحة لفركع غزة الخمسة كانت بكزف نسبي )
ذلؾ الثقة بالذات بكزف نسبي %(، تمى 83.8الذات جاءت في المرتبة األكلى بكزف نسبي )

 بينت النتائج عف %(، ككذلؾ76.4%( ثـ تمى ذلؾ تفضيؿ المياـ الصعبة بكزف نسبي )77.5)
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كجكد عبلقة طردية ذات داللة إحصائية بيف اتجاه أعضاء ىيئة التدريس بجامعة القدس المفتكحة نحك 
 التعميـ االلكتركني كعبلقتو بفاعمية الذات.

إلى التعرؼ عمى آراء معممي المدارس الحككمية  (2015ان وحمادنة وجروان )دراسة الحمر كىدفت 
نحك تفعيؿ منظكمة التعمـ االلكتركني في التعميـ كالتحديات التي تكاجييـ مف كجية نظر المعمميف 

( معممان كمعممة 165أنفسيـ، كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، عمى عينة عشكائية بمغت )
بطريقة العينة العشكائية  س الحككمية في لكاء المزار الشمالي كلكاء بني عبيد باألردفمف المدار 
أحداىما يرتبط بآراء  . كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ إعداد استبانة مسحية، تككنت مف جزأيفالبسيطة 

يعيا عمى تـ تكز  المعمميف نحك التعمـ اإللكتركني كاآلخر بالتحديات التي تكاجييـ أثناء التنفيذ ثـ
معممي المدارس لمعينة المختارة. كقد أظيرت نتائج الدراسة: أف اآلراء نحك تكظيؼ منظكمة التعمـ 

 االلكتركني في مجمميا كانت ايجابية حيث كانت األىمية النسبية لجميع الفقرات بمعدالت متكسطة.

ف التقنية خضكرم إلى التعرؼ عمى اتجاىات طمبة جامعة فمسطي (2015عطير ) بينما ىدفت دراسة
نحك التعميـ اإللكتركني، كأثر متغيرات كؿ مف الجنس، كالتخصص، كالمعدؿ التراكمي في تقييـ 
االتجاىات نحك استخداـ استراتيجية التعميـ اإللكتركني. كتمثمت أداة الدراسة في استبانة تككنت مف 

-جامعة فمسطيف التقنية ( طالب كطالبة مف طمبة 500( فقرة، كُطبقت عمى عينة مككنة مف )40)
% مف مجتمع الدراسة. كأظيرت النتائج أف اتجاىات الطمبة نحك  10خضكرم، أم ما نسبتو 

استراتيجية التعميـ اإللكتركني كانت كبيرة عمى المجاؿ النفسي كالتربكم، كمتكسطة عمى مجاؿ تنمية 
يع متغيرات الدراسة كىي القدرات، كأظيرت كذلؾ بأنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى جم

)الجنس، كالتخصص، كالمعدؿ التراكمي(. كأكصت الدراسة باالىتماـ باتجاىات الطمبة نحك التعميـ 
 اإللكتركني كتعزيزىا، كتكفير بنية تحتية ليذا النكع مف التعميـ.

ني إلى الكشؼ عف اتجاىات المعمميف نحك استخداـ التعميـ اإللكترك  (2014دراسة حمدتو )كىدفت 
، كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، كتككنت عينة  بالمدارس الثانكية بمحمية أمدرماف بالخرطـك

، كتمثمت أداة الدراسة في 83الدراسة مف ) ( معمـ كمعممة يعممكف في المرحمة الثانكية بكالية الخرطـك
تخداـ التعميـ اإللكتركني استبانة أعدت ليذا الغرض، ككشفت النتائج عف اتجاىات المعمميف نحك اس

كانت مرتفعة، كأف أىـ إيجابيات التعميـ اإللكتركني أنو يعمؿ عمى تككيف اتجاىات إيجابية نحك 
التعميـ، كُيساعد عمى االرتقاء بالمستكل التحصيمي لمطبلب، كتنمي ميارة حؿ المشكبلت لدييـ، 
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ثراء مك  اضيع المنيج الدراسي، كيختزؿ الكقت كمساعدتيـ عمى التعمـ الذاتي كالتفكير اإلبداعي، كا 
 كالجيد في التدريس كيزيد مف فعاليتو، كيراعي حاجات المعمـ كالطالب العممية.

إلى تقصي أثر التفاعؿ بيف تكقيت تقديـ الدعـ التعميمي كاألسمكب  (2014دراسة الشيخ ) تكىدف
ى التحصيؿ الدراسي ككفاءة عم 2.0المعرفي لمطبلب في بيئة التعمـ اإللكتركني القائمة عمى الكيب 

، كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي لمتعرؼ عمى أثر المتغير المستقؿ تكقيت تقديـ الدعـ التعمـ
التركم( كالتفاعؿ -مؤجؿ( كأثر المتغير المستقؿ الثاني األسمكب المعرفي )االندفاع -التعميمي )فكرم

 فاءة التعمـ كذلؾ في مرحمة التقكيـ النيائيبينيما عمى متغيريف تابعيف كىك التحصيؿ الدراسي كك
تـ اختيارىـ تبعان لتصنيؼ الطبلب كفؽ  ( طالب في المرحمة الجامعية72كتككنت عينة الدراسة مف )
. كتمثمت أدكات التركم(، كالذم جرل تطبيقو عمى كافة طبلب الفرقة –األسمكب المعرفي) االندفاع 

فاءة في التعمـ. كتـ تقديـ كحدة تعميمية إلكتركنية قائمة عمى الدراسة في اختبار تحصيمي، كمقياس لمك
مف خبلؿ شبكة التكاصؿ االجتماعي الفيسبكؾ. ككشفت النتائج عف كجكد تأثير لتكقيت  2.0كيب 

الدعـ التعميمي عمى تحصيؿ ككفاءة الطمبة نحك التعمـ. فيما لـ تظير كجكد عبلقة تفاعمية بيف كبل 
 أك كفاءة التعمـ.المتغيريف عمى التحصيؿ 

دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف درجة استعداد معممي جامعة النجاح الكطنية  (2014سعدي )كأجرت 
في تكظيؼ نظاـ التعمـ اإللكتركني )مكدؿ( في العممية التعميمية كفؽ إطار المعرفة الخاص بالمحتكل 

( معممان تـ 95عينة مككنة مف )كالتربية كالتكنكلكجيا. كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي عمى 
، ككشفت النتائج عف أف 4اختيارىـ بالطريقة الطبقية العشكائية، كتمثمت أداة الدراسة في استبانة

مستكل المعرفة التكنكلكجية كمعرفة التربية كمعرفة المحتكل كانت مرتفعة جدان، كأما معرفة التكنكلكجيا 
ا كالتربية كالمحتكل كانت متكسطة، ككشفت عف عدـ كجكد كالتربية فكانت مرتفعة، كمعرفة التكنكلكجي

فركؽ في تقديرات أعضاء ىيئة التدريس في مستكل معرفة التيباؾ لدل المعمميف تعكد إلى الخبرة 
كالجنس، بينما كجدت فركؽ تعزل لمتغير العمر كلصالح األعمار الصغيرة، كفي نكع الكمية كلصالح 

 الكميات العممية.

سماعيل )دراسكاستيدفت  التعرؼ عمى أثر تصميـ بيئة تعمـ إلكتركني تشاركي  (2014ة حمادة وا 
(، كشبكة التكاصؿ Wikiكىي: محررات الكيب التشاركية ) 2.0قائمة عمى بعض أدكات الكيب 

( عمى تنمية ميارات إدارة المعرفة الشخصية. كاتبعت Blogs(، كالمدكنات )Facebookاالجتماعي )
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( طالبان كطالبة مكزعيف إلى مجمكعتيف 40جريبي، كتككنت عينة الدراسة مف )الدراسة المنيج الت
تجريبية كضابطة. كأظيرت النتائج فعالية كؿ مف بيئة التعمـ اإللكتركني التشاركي القائمة عمى بعض 

كبيئة التعمـ اإللكتركني التقميدية في تنمية ميارات إدارة المعرفة الشخصية لدل  2.0أدكات الكيب 
ب الحاسب اآللي لصالح األداء البعدم، كما بينت النتائج أف بيئة التعمـ اإللكتركني التشاركي طبل

المقترحة تفكقت عمى بيئة التعمـ اإللكتركني التقميدية في تنمية  2.0القائمة عمى بعض أدكات كيب 
 ميارات إدارة المعرفة الشخصية لدل طبلب تكنكلكجيا التعميـ.

إلى التعّرؼ عمى مكاقؼ طمبة جامعة الممؾ سعكد تجاه استخداـ  (2014)دراسة المشيقح كىدفت 
شبكات التكاصؿ االجتماعي كخصكصان الفيسبكؾ، ككيفية استخداميا لتعزيز كتسييؿ عممية التعمـ في 
مقررات الدراسات العميا الخاصة بمجاؿ تكنكلكجيا التعميـ، باإلضافة إلى معرفة العبلقة بيف مدل 

حيث تـ تمثمت األداة في استبياف يتككف مف ثبلثة الفيسبكؾ كمعدؿ الطالب التراكمي.  استخداـ تقنية
أجزاء، الجزء األكؿ: عبارة عف أسئمة تدكر حكؿ المعمكمات الديمغرافية البلزمة لتكفير المعمكمات عف 

التحؽ  العينة مثؿ: المعدؿ، كمستكل الطالب في الدراسة، عمر الطالب، الجنس، كنكع البرنامج الذم
الطالب فيو، كالجزء الثاني: تـ تصميمو لمعرفة اتجاىات الطبلب بشأف مكقفيـ تجاه استخداـ شبكات 

لمعرفة اتجاىات الطبلب بشأف مجاالت استخداـ التكاصؿ االجتماعي، كالجزء الثالث: تـ تصميمو 
ي التحميمي، كتككنت كاتبعت الدراسة المنيج الكصفشبكات التكاصؿ االجتماعي)الفيسبكؾ( في التعميـ، 

تـ  ( طالبان مف طمبة الدراسات العميا بقسـ تقنيات التعميـ بجامعة الممؾ سعكد60عينة الدراسة مف )
. كأظيرت النتائج أف المشاركيف في الدراسة يستخدمكف الفيسبكؾ بشكؿ شائع، كما اختيارىـ عشكائيان 

ية بيف الكقت الذم يقضيو الطالب يظيركف مكقؼ ايجابي نحك استخدامو، كأف ىناؾ عبلقة ايجاب
 مستخدمان الفيسبكؾ كمعدلو التراكمي.

إلى الكشؼ عف اتجاىات طالبات جامعة طيبة نحك استخداـ  (2014دراسة الرحيمي )كىدفت 
المدكنات التعميمية اإللكتركنية في تعمـ مقرر ميارات الحياة الجامعية. كاتبعت الدراسة منيج دراسة 

مف طالبات المسار الصحي بجامعة لتجريبي إذ اتخذ مف تطبيقو عمى عينة كاحدة ذم الطابع ا الحالة
طيبة ميدانان لمدراسة؛ بتطبيؽ المقياس قبميان عمى العينة كبعد تعرضيا لممتغير التجريبي، كىك استخداـ 

فرؽ في المدكنة التعميمية اإللكتركنية المصممة مف قبؿ الباحثة، يتـ تطبيؽ المقياس بعديان، ليككف ال
. كتككنت عينة استجابات المجمكعة عمى المقياس القبمي كالبعدم ناتجان عف تأثرىا بالمتغير التجريبي
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( طالبة مف طالبات مسار العمكـ الصحية بالسنة التحضيرية في جامعة طيبة 73الدراسة مف )
ات نحك استخداـ بالمدينة المنكرة. كتـ إعداد كاستخداـ مدكنة تعميمية إلكتركنية، كمقياس اتجاى

المدكنات التعميمية اإللكتركنية في تعمـ مقرر ميارات الحياة الجامعية. كتكصمت الدراسة إلى كجكد 
بيف متكسطي درجات القياسيف القبمي كالبعدم لمقياس االتجاه نحك استخداـ داؿ احصائي فرؽ 

 لصالح القياس البعدم. المدكنات التعميمية اإللكتركنية في تعمـ مقرر ميارات الحياة الجامعية

 

دراسة ميدانية لمتعرؼ عمى اتجاىات المعمميف نحك استخداـ الحاسكب ككسيمة  (2013آمال )كأجرت 
تعميمية في المدارس، لدل معمميف المراحؿ التعميمية الثبلث مف كبل الجنسيف كذلؾ لمعرفة أثر 

. كاتبعت الدراسة المنيج التخصص كالعمر كالجنس كسنكات الخبرة في التدريس عمى اتجاىاتيـ
تـ  ( معمـ كمعممة مف كالية سعيدة بالجزائر100الكصفي التحميمي، كتككنت عينة الدراسة مف )

، كتمثمت أداة الدراسة في استبانة حكؿ استخداـ الحاسكب في اختيارىـ بالطريقة القصدية الطبقية
ككشفت النتائج عف أف اتجاىات  ، التعميـ كاتجاىات المعمميف نحك استخداـ الحاسكب في التدريس

 المعمميف نحك استخداـ الحاسكب في التدريس كانت مرتفعة، ككشفت عف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة
التجاىات المعمميف نحك استخداـ الحاسكب ككسيمة تعميمية تعزل لمتغيرات الجنس،  ائيةإحص

 كالتخصص، كالعمر، كسنكات الخبرة.

دفت إلى معرفة اتجاىات الطمبة نحك استخداـ التكاصؿ الفكرم دراسة ى (2013قرواني )كأجرل 
المتزامف كغير المتزامف في بيئة التعمـ اإللكتركني في منطقة )سمفيت( التعميمية في جامعة القدس 

( مف طمبة جامعة القدس 126المفتكحة. كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي، كتككنت عينة الدراسة مف )
ة الدراسة في استبانة التجاىات الطمبة نحك استخداـ الفكرم المتزامف كغير المفتكحة. كتمثمت أدا

صمت الدراسة إلى أف اتجاىات الدارسيف نحك استخداـ ك المتزامف في بيئة التعمـ اإللكتركني. كت
التكاصؿ المتزامف كغير المتزامف في بيئة التعميـ اإللكتركني في منطقة )سمفيت( التعميمية كانت 

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل استخداـ التكاصؿ المتزامف كغير متكسطة، ك 
المتزامف في بيئة التعميـ اإللكتركني في منطقة)سمفيت( التعميمية تعزل لكؿ مف متغيرات )العمر، 
الجنس، الحالة االجتماعية، مينة الطالب(. كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 
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كاصؿ المتزامف كغير المتزامف في بيئة التعميـ االلكتركني في منطقة)سمفيت( التعميمية استخداـ الت
 تعزل لكؿ مف متغيرات )مستكل السنة الدراسية كالبرنامج األكاديمي(. 

اء ىيئة التدريس في جامعة ضدراسة ىدفت إلى الكشؼ عف اتجاىات أع (2013نصار )كأجرل 
خداـ تقنية الصفكؼ االفتراضية كنمط مف أنماط التعمـ القدس المفتكحة في فمسطيف نحك است

( عضك ىيئة 232اإللكتركني. كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، كتككنت عينة الدراسة مف )
تدريس في جامعة القدس المفتكحة، كتمثمت أداة الدراسة في استبانة التجاىات أعضاء ىيئة التدريس 

اء ىيئة التدريس في جامعة ض، ككشفت النتائج عف أف اتجاىات أعنحك تقنية الصفكؼ االفتراضية
القدس المفتكحة في فمسطيف نحك استخداـ تقنية الصفكؼ االفتراضية كنمط مف أنماط التعمـ 
اإللكتركني كانت كبيرة جدان، كال تكجد فركؽ في متكسطات تقديرات عينة الدراسة تعزل لمتغير 

 كالمؤىؿ العممي، كالتخصص كالتفرغ األكاديمي.الجنس، كسنكات الخبرة، كالعمر، 

دراسة كاقع استخداـ الحاسكب كاألنترنت في العممية التعميمية بكمية  (2012دراسة ابراىيم )ت دفى
في الكقكؼ عمى دراسة كاقع الحاؿ في استخداـ  دراسةالتربية جامعة زالنجي. كتمثمت مشكمة ال
الباحث المنيج  اتبعكالكشؼ عف معكقات ىذا االستخداـ.  الحاسكب كاألنترنت في العممية التعميمية

الكصفي لتحميؿ الظاىرة المدركسة، كاستخدـ الباحث االستبانة لجمع المعمكمات، تـ تكزيعيا عمى 
طالبان  93أستاذان كأستاذة، كعينة مف الطبلب البالغ قدرىا  25العينة مف ىيئة التدريس البالغ قدرىا 

برنامج الحـز اإلحصائية لمعمـك االجتماعية كالنسب المئكية لمعالجة كتحميؿ  الباحث استخدـكطالبة. 
البيانات كتكصؿ إلى أىـ النتائج التالية: يستخدـ الحاسكب كاألنترنت في كمية التربية لكف بنسبة 

إمكانات تكظيؼ الحاسكب في الكمية ضعيفة كذلؾ نسبة ، ك ضعيفة لكجكد مجمكعة مف المعكقات
ضعؼ البنية التحتية يتمثؿ في ، كأظيرت النتائج ةادر البشرم كقمة االعتمادات الماليإلى نقص الك

األساتذة كالطبلب  اتجاىات ، ككانتالقاعات كالمعامؿ كنقص المعدات التقنية ككسائؿ الربط الشبكي
إيجابية نحك استخداـ الحاسكب في عممية التدريس. كترتيبا عمى النتائج المتقدمة يكصي الباحث 

تكفير البنيات التحتية متمثبل في  ،باآلتي: تكفير الككادر البشرية المؤىمة في مجاؿ الحاسكب التعميمي
تكفير فرص التدريب كتأىيؿ أعضاء ىيئة التدريس كالككادر ، عات كالمعامؿ كاألجيزة كالمعداتالقا

  الفنية.
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ت التكنكلكجية البلزمة ( الكشؼ عف درجة ممارسة الكفايا2012) دراسة حسين والشواكاستيدفت 
لتدريس مناىج الرياضيات المحكسبة مف كجية نظر معممي كمعممات الرياضيات في األردف. كاتبعت 

( معممان كمعممة مف معممي 120الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، كتككنت عينة الدراسة مف )
ايات التكنكلكجية البلزمة لتدريس كمعممات الرياضيات في األردف، كتمثمت أداة الدراسة في استبانة لمكف

، ككشفت النتائج عف أف مستكل ممارسة الكفايات ( فقرة55مككنة مف ) مناىج الرياضيات المحكسبة
التكنكلكجية البلزمة لتدريس مناىج الرياضيات المحكسبة مف كجية نظر معممي كمعممات الرياضيات 

اؿ المعمـ كمربي فاضؿ كقدكة، كأقميا في في األردف كاف مرتفعان بشكؿ عاـ، ككاف أعبلىا في مج
( كفايات 10( كفاية تكنكلكجية درجة ممارستيا عالية، ككجكد )45كجكد ) مجاؿ المعمـ كتكنكلكجي،

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة بيف المتكسطات ب تكنكلكجية درجة ممارستيا متكسطة، كأظيرت النتائج 
 درسو المعمـ أك لمتغير الخبرة التدريسية. الحسابية تعزل لمتغير الفرع األكاديمي الذم ي

أىمية استخداـ استراتيجيات التشارؾ  (2012دراسة ميدي وعبد المطيف واألستاذ )كما أكضحت 
" عمى جكدة المشاركات، كذلؾ مف خبلؿ اقتراح استراتيجيتيف يتـ فييما تقسيـ 2.0عبر أدكات "كيب 

األكلى )التشارؾ داخؿ المجمكعة( تتـ المشاركات الطبلب إلى مجمكعات صغيرة، ففي االستراتيجية 
اإللكتركنية داخؿ المجمكعة التي ينتمى إلييا المتشارؾ فقط، أما االستراتيجية الثانية )التشارؾ بيف 
المجمكعات( كفييا تتـ المشاركات بيف المتشارؾ كمجمكعتو باإلضافة إلى إمكانية مشاىدة مشاركات 

" التي ضمت: الكيكي، المنتديات، غرؼ 2.0في كافة أدكات "الكيب الطمبة في المجمكعات األخرل 
الحكار، التراسؿ الفك رم، البريد اإللكتركني. كاتبعت الدراسة منيج البحث البنائي كالتجريبي. كتككنت 

( طالبة مف كمية التربية بجامعة األقصى بغزة. كتمثمت أدكات الدراسة في 34عينة الدراسة مف )
كمقياس تقييـ خطة البحث العممي، كمقياس جكدة التفاعبلت عبر الكيب كمقياس اختبار تحصيمي 

جكدة تكليد المعرفة. ككشفت النتائج عف عدـ كجكد داللة لمفرؽ بيف تقديرات الطالبات لجكدة 
 المشاركات بيف االستراتيجيتيف.

ركني لدل معممي إلى التعرؼ عمى درجة تكافر كفايات التعميـ اإللكت (2011دراسة كالب )كىدفت 
التعميـ التفاعمي المحكسب في مدارس ككالة الغكث بغزة، كعبلقتيا باتجاىاتيـ نحكه. كاتبعت الدراسة 

( 36( معممان ك)26( معممان كمعممة، منيـ )62المنيج الكصفي التحميمي، كتككنت عينة الدراسة مف )
كالة الغكث بغزة، كتمثمت أداة معممة كجميعيـ مف معممي التعميـ التفاعمي المحكسب في مدارس ك 
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الدراسة في استبانة لكافيات التعميـ اإللكتركني، كمقياس آخر التجاىات عينة الدراسة نحك التعميـ 
التفاعمي المحكسب في مدارس ككالة الغكث بغزة. كأظيرت النتائج أف درجة تكافر كفايات التعميـ 

%(، كأف  73مدارس ككالة الغكث بغزة بمغ )اإللكتركني لدل معممي التعميـ التفاعمي المحكسب ب
اتجاىات معممي التعميـ التفاعمي نحك برنامج التعميـ التفاعمي المحكسب بمدارس ككالة الغكث بغزة 

%(، كأنو تكجد عبلقة ارتباطية بيف درجة االتجاه نحك التعميـ التفاعمي المحكسب،  81.1بمغت )
 ب نحك التعميـ التفاعمي المحكسب.فكمما زادت الكفايات زاد االتجاه باإليجا

إلى تقييـ تجربة التكاصؿ اإللكتركني في  (2011دراسة أبو شقير وأبو عزيز وأبو سويرح )كىدفت 
المدراس الحككمية مف كجية نظر مدراء المدارس، كما ىدفت إلى التعرؼ عمى أنماط التكاصؿ 

ة المنيج الكصفي التحميمي عمى عينة اإللكتركني المستخدمة في المدارس الحككمية، كاتبعت الدراس
 ( مدير كمديرة مدرسة مف مدراء المدارس الحككمية ككانت أداة الدراسة استبانة200مككنة مف )

( فقرة، 13مككنة مف ثبلث محاكر تناكؿ المحكر األكؿ البريد االلكتركني الداخمي كاشتمؿ عمى )
دارة المدرسية المحكسب، كأظيرت النتائج أف ( فقرة تتعمؽ ببرنامج اإل13كتككف المحكر الثاني مف )

اصؿ أف ىناؾ ثبلث أنماط لمتك  . كقد أظيرت النتائجىناؾ ثبلث أنماط لمتكاصؿ االلكتركني لممديريات
كمكاقع  االلكتركني الداخمي، كبرنامج اإلدارة االلكتركنية ) برنامج اإلدارة المدرسية المحكسب(

عدـ كجكد فركؽ بيف متكسط استجابات مدراء أظيرت  النتائج  المديريات عمى شبكة االنترنت ، كما
المدارس حكؿ تطبيؽ التكاصؿ اإللكتركني تبعان لمتغير الجنس في حيف كانت ىناؾ فركقان ذات داللة 

 سنكات فأكثر. 10إحصائية تبعان لمتغير الخبرة لصالح الخبرة 

مبة كأساتذة الجامعة نحك التعميـ دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف اتجاىات ط (2011الجابري )كأجرت 
( طالبان كطالبة 250االلكتركني. كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، كتككنت عينة الدراسة مف )

. كتمثمت أداة الدراسة في مقياس التجاىات اختارىا بطريقة عشكائية بمدينة عماف ءمف جامعة البترا
المقياس ما يمي: التكيؼ ك االندماج كالتبلؤـ مع التعميـ كمف أىـ المجاالت التي شمميا ىذا  الطمبة

اإللكتركني، إدراؾ الفائدة كالعائد مف التعميـ اإللكتركني، سيكلة استخداـ كالتعامؿ مع التعميـ 
مكانيات النظاـ  كالثقة بو كالعكؿ عميو ، الفاعمية الذاتية لمتعامؿ مع الحاسكب، اإللكتركني، إدراؾ كا 

نحك التعميـ  أساتذة الجامعاتحك التعميـ اإللكتركني، كالمقياس اآلخر التجاىات السمكؾ المدرؾ ن
. ككشفت النتائج أف اتجاىات الطمبة ( فقرة29كىك مقياس مف تطكير الباحثة يتككف مف ) االلكتركني
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كأساتذة الجامعة كانت إيجابية بصكرة عالية، كال يكجد فرؽ بيف اتجاىات الطمبة يعزل لمكمية اك 
تخصص أك الخبرة اإللكتركنية، بينما كجدت فركؽ في اتجاىات الطمبة تعزل لمجنس. كال فرؽ في ال

في تقديراتيـ تعزل  بيف اتجاىات األساتذة اتجاىات األساتذة يعزل لمكمية أك التخصص، ككجدت فركؽ
 .في التعميـ االلكتركني لمخبرة

استخداـ الفصكؿ االفتراضية في دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف كاقع  (2010القحطاني ) كأجرت
برنامج التعميـ عف بعد مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممؾ عبد العزيز بمدينة جدة. 

( عضكان مف أعضاء ىيئة التدريس 120كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي، كتككنت عينة الدراسة مف )
بانة لمكشؼ عف كاقع استخداـ الفصكؿ بجامعة الممؾ عبد العزيز، كتمثمت أداة الدراسة في است

حيث تككنت االستبانة مف ثبلث  االفتراضية. كلمتحقؽ مف ذلؾ تـ إعداد استبانة لمعرفة ىذا الكاقع
محاكر كيحتكم المحكر األكؿ كالذم يتعمؽ بمعرفة أراء األعضاء نحك استخداـ الفصكؿ االفتراضية 

لذم يتعمؽ بمعرفة أىمية استخداـ الفصكؿ االفتراضية ( عبارة بينما يحتكم المحكر الثاني كا20عمى  )
( 19( عبارة أما المحكر الثالث فيتعمؽ بمعرفة صعكبات الفصكؿ االفتراضية  يحتكم عمى )20عمى )
كقد أسفرت نتائج الدراسة عف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد عينة  عبارة، 

نحك استخداـ الفصكؿ االفتراضية في برنامج التعميـ  (α ≤0...) ة عند مستكل دالل مجتمع الدراسة
، كتكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف استجابات عف بعد تعزل لمتغير نكع الكمية كسنكات الخبرة

نحك استخداـ الفصكؿ االفتراضية في برنامج  (α ≤0.05)أفراد عينة الدراسة عند مستكل داللة 
غير درجة اإللماـ باستخداـ الحاسب اآللي في المحكر األكؿ كالمتعمؽ بمعرفة عف بعد تعزل لمتالتعميـ 

)آراء أعضاء ىيئة التدريس نحك استخداـ الفصكؿ االفتراضية في برنامج التعميـ عف بعد( لصالح 
المجمكعة التي درجة إلماميا باستخداـ الحاسب اآللي)عالية( في حيف ال تكجد فركؽ دالة إحصائية 

أىمية كصعكبات استخداـ الفصكؿ االفتراضية ) بات عينة الدراسة في المحكر الثاني كالثالثبيف استجا
 .في برنامج التعميـ عف بعد( تعزل لمتغير درجة اإللماـ باستخداـ الحاسب اآللي

الكشؼ عف اتجاىات طمبة الدراسات العميا في الجامعة  (2010دراسة محمد والمطري )كاستيدفت 
بيقات التعمـ اإللكتركني. كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي عمى عينة مككنة الياشمية نحك تط

( طالبان كطالبة مف برنامج الماجستير في كمية العمكـ التربكية، تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية 70مف )
حيث أعطي  ( فقرة لتقييـ اتجاىات الطمبة44مككنة مف ) البسيطة، كتمثمت أداة الدراسة في استبانة
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كتـ التأكد مف صدؽ األداة  لكؿ فقرة مقياسان متدرجان مف خمس درجات كفقان لمقياس )ليكرت الخماسي(
كثباتيا فقد طبقت األداة عمى عينة استطبلعية مف مجتمع الدراسة كمف خارج العينة كبعد انقضاء 

إيجابية لدل الطمبة نحك . ككشفت النتائج عف كجكد اتجاىات اسبكعيف طبقت األداة عمى نفس العينة
تطبيقات التعمـ اإللكتركني، ككذلؾ عدـ كجكد فركؽ في اتجاىات طمبة الدراسات العميا نحك تطبيقات 

 .كالخبرة في المساقات اإللكتركنيةالتعمـ اإللكتركني تعزل لممعدؿ التراكمي 

كني لدل معممي الكشؼ عف االتجاه نحك التعميـ اإللكتر  (2010دراسة الل والجندي )كاستيدفت 
التالية: الجنس، التخصص، كالخبرة في مجاؿ  كمعممات المدارس الثانكية في ضكء بعض المتغيرات

العمؿ، كحضكر ندكات تعميمية في مجاؿ التقنيات، كلتحقيؽ ىذا تـ تصميـ استبانة االتجاه نحك 
لدراسة المنيج . كاتبعت االتعميـ اإللكتركني كتـ حساب خصائصيا السيككمترية مف صدؽ كثبات

( معممان كمعممة مف معممي المدارس الثانكية في 462الكصفي التحميمي، كتككنت عينة الدراسة مف )
سنكات في  5مدينة جدة، ككشفت النتائج عف أف اتجاه معممي التخصص العممي ذكم خبرة أقؿ مف 

 لكتركني أكثر إيجابيةمجاؿ العمؿ كالذم يحضركف ندكات تعميمية في مجاؿ التقنيات نحك التعميـ اإل
 .مف بقية مجمكعات البحث 

إلى استقصاء تصكرات معممي التربية اإلسبلمية لمتعمـ  (2009دراسة الطوالبة والمشاعمة )كىدفت 
( معممان كمعممة 22اإللكتركني. كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي. كتككنت عينة الدراسة مف )

تربية عماف الرابعة. كتمثمت أداة الدراسة في المقاببلت شبو  ( مدارس في مديرية7يعممكف في )
المفتكحة. ككشفت النتائج عف أف استجابات المعمميف نحك التعمـ اإللكتركني جاءت في خمس فئات 
رئيسة انبثؽ منيا عدد مف الفئات الفرعية تضمنت كؿ فئة منيا تصكرات معينة تمحكرت حكؿ التعمـ 

حيث أىميتو لكؿ مف المعمـ كالطالب، كمعكقات استخدامو، كجدكل برامج التدريب  اإللكتركني مف
 الخاصة بو، كمبلءمة ىذا النكع مف التعمـ لمناىج التربية اإلسبلمية.

عمى  2.0إلى قياس أثر استخداـ الجيؿ الثاني لمتعمـ االلكتركني  (2008دراسة آل محيا )كىدؼ 
كمية المعمميف بجامعة الممؾ خالد في أبيا. كاتبعت الدراسة  ميارات التعميـ التعاكني لدل طبلب

المنيج شبو التجريبي ذك تصميـ مجكعتيف )تجريبية درست بأسمكب التعميـ التعاكني باستخداـ الجيؿ 
 Blogالثاني مف التعمـ االلكتركني المعتمد عمى الكيكي، كمجمكعة ضابطة درست نفس المحتكل، 

تعميـ التعاكني المعتمد عمى التعمـ االلكتركني التقميدم(. كقد تككنت عينة بأسمكب ال wikiكالمدكنات 
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( طالب مف طبلب كمية المعمميف بجامعة الممؾ خالد. كتكصمت الدراسة إلى 51الدراسة مف )
انخفاض مستكل التعميـ التعاكني إجماالن لدل المجمكعتيف، كلـ تكجد ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية 

تعاكني بيف مجمكعة الجيؿ الثاني لمتعميـ االلكتركني، كمجمكعة التعمـ االلكتركني في التعميـ ال
 التقميدية.

إلى الكشؼ عف اتجاىات المعمميف كالمشرفيف التربكييف نحك  (2007دراسة الردادي )كىدفت 
ت استخداـ التعميـ اإللكتركني في تدريس مادة الرياضيات في المرحمة المتكسطة بالسعكدية. كاتبع

الدراسة المنيج الكصفي التحميمي. كتككنت عينة الدراسة مف جميع المعمميف كالمشرفيف البالغ عددىـ 
( مشرفان، كتمثمت أداة الدراسة في استبانة التجاىات المعمميف 12( معممان، ك)206(، منيـ )218)

دكر المعمـ،  ،قاـ الباحث بتصميميا حيث ركزت عمى المحاكر)تخطيط المنيج كالمشرفيف التربكييف
دكر المتعمـ، طرؽ التدريس، مككنات البيئة الصفية، أساليب تقكيـ التبلميذ عند استخداـ التعميـ 

ككشفت النتائج أف اتجاىات المعمميف كالمشرفييف التربكييف نحك تدريس الرياضيات  االلكتركني(
دكر المتعمـ عند استخداـ التعميـ باستخداـ التعميـ اإللكتركني كانت عالية، كاالتجاه نحك دكر المعمـ ك 

ككانت اتجاىات المعمميف كالمشرفيف نحك مككنات البيئة الصفية عند  اإللكتركني كانت عالية،
 استخداـ التعميـ االلكتركني عالية أيضان.

 

 ثانيًا: الدراسات االجنبية

لتعمـ اإللكتركني درجة تقدير الطمبة لمدكرات المقدمة ليـ في بيئة ا (Siirak, 2011سيراك ) درس
)مككدؿ(، استخدمت الدراسة االستبانة كأداة لجمع البيانات كزعت عمى مجمكعة مف الطمبة في نياية 

% مف أفراد العينة أف بيئة التعمـ اإللكتركني )مككدؿ( ىي أداة 96الدكرات المقدمة، كقد أجاب 
) مككدؿ( تشجعيـ كتحفزىـ عمى تعمـ تعميمية فعالة جدان، كعبر الطمبة عمى أف بيئة التعمـ اإللكتركني

% مف 80المزيد كأنيـ ال يرغبكف في الدكرات التي ال تقدـ في بيئة التعمـ اإللكتركني )مككدؿ(، كأشار 
أفراد العينة أف مشاركتيـ في المحافؿ كاألنشطة المتاحة بشكؿ كاضح في بيئة التعمـ 

ؿ عمى معرفة جديدة، كتزيد مف اىتماميـ في اإللكتركني)مككدؿ( مفيدة جدان لتعمميـ كتشجعيـ لمحصك 
األنشطة الصيفية، كأشار بعض الطمبة أف بيئة التعمـ اإللكتركني )مككدؿ( تمنح الفرصة لمتعمـ في 
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المكاف كالزماف المناسبيف لكؿ طالب، كأضاؼ بعض الطمبة أف تجربة التعمـ في تمؾ البيئة ىي مفيدة 
 لتطكير انضباطيـ الذاتي.

دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف إدراكات أعضاء ىيئة التدريس  Agbatogun (2010)كما أجرل 
( عضك ىيئة تدريس، أعطكا 736تجاه التعميـ اإللكتركني في نيجيريا، كتككنت عينة الدراسة مف )ا

كتـ جمعيا مف خبلؿ استبانات تـ تكزعيا عمى بيانات عف إيجابيات كسمبيات التعميـ اإللكتركني، 
ؾ مف خبلؿ إجراء مقاببلت شخصية معيـ، كانت النتائج مختمفة حسب سنكات الخبرة المشاركيف ككذل

كالتخصص كالكضع األكاديمي بغض النظر عف الجنس، كأظيرت ىذه الدراسة أف ىناؾ اختبلفات 
الييئة التدريسية في نيجيريا حكؿ التعميـ اإللكتركني. كبعد تحميؿ النتائج باستخداـ كبيرة بيف إدراكات 

ؿ االرتباط تبيف أف ىناؾ مؤشران إيجابيان كميمان لمعبلقة ما بيف معرفة أعضاء الييئة التدريسية ممعا
 بعمـ الحاسكب كاالنترنت كمدل كعييـ بالتعميـ اإللكتركني.

 عبر التعمـ لتمكيف الشبكية النظريات تكظيؼ إلى (Bell, 2010) بيل دراسة ىدفت ككذلؾ
 التعمـ بيئة في" 2.0 كيب" أدكات استخداـ عبر" التكاصمية النظرية" االجتماعية البرمجيات تكنكلكجيا
 المنيج الدراسة كاتبعت. المعرفة عف البحث كميارات المعرفي التحصيؿ لتنمية التشاركي اإللكتركني
 خبلؿ مف بالتشارؾ قامكا طالبان ( 24) مف الدراسة عينة كتككنت. الكاحدة المجمكعة ذك التجريبي
 تحصيمي، اختبار في الدراسة أدكات كتمثمت. جكجؿ باحث خبلؿ مف المعمكمات فع كالبحث مدكنة

 لدل المعرفي التحصيؿ تحسف عف الدراسة نتائج ككشفت. المعرفة عف البحث ميارات كمقياس
 .الدراسة عينة لدل المعرفة عف البحث ميارات تحسف ككذلؾ الطبلب

ىدفت إلى التعرؼ إلى العكامؿ ( Mahdizadeh, et al, 2008ميدي زاده وزمالئو ) دراسةأما 
التي يمكف في ضكئيا تفسير استخداـ المعمميف لبيئات التعمـ اإللكتركني في التعميـ الجامعي. كاتبعت 

( مدرسان في أقساـ مختمفة في جامعة 178الدراسة المنيج الكصفي التحميمي عمى عينة تككنت مف )
(Wageningenفي ىكلندا. كقاـ الباحثكف ب ) إعداد استبياف لمتعرؼ إلى العكامؿ المجددة الستخداـ

التعميـ اإللكتركني. كأكضحت نتائج الدراسة أف اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس كآراءىـ تمعب دكر 
%( مف التبايف في متغير  43كبير في استخداـ بيئات التعمـ اإللكتركني بالجامعات حيث تمثؿ )

كأكدت النتائج عمى أف آراء أعضاء ىيئة التدريس حكؿ األنشطة  استخداـ بيئات التعمـ اإللكتركني.
المطبقة مف خبلؿ شبكة المعمكمات كالتعميـ بمساعدة الحاسب اآللي ذات إيجابية. كما أكضحت 
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الدراسة أىمية إدراؾ أعضاء ىيئة التدريس لقيمة فائدة بيئات التعمـ اإللكتركني في تحقيؽ أىداؼ 
 العممية التعميمية.

لمكشؼ عف أثر استخداـ الكيكي كالمدكنات عمى التحصيؿ  (Vise, 2007دراسة فيز )ت كأجري
( 41الدراسي في مقر قكاعد المغة اإلسبانية كاالتجاه نحك تعمـ ىذه المغة. كتككنت عينة الدراسة مف )
بيتيف. طالبان مف جامعة غرب فرجينيا بأمريكا. كاتبعت الدراس المنيج التجريبي ذك المجمكعتيف التجري

كتمثمت أدكات الدراسة في مسح ديمكغرافي، كاختبار تحصيمي، كمقياس اتجاه. ككشفت الدراسة عف 
 عدـ كجكد فركؽ بيف المجكعتيف )الكيكي كالمدكنات( في التحصيؿ كفي االتجاه.

فقد ىدفت إلى الكشؼ عف اتجاىات الطبلب كأعضاء  (Gupta, 2004دراسة جوبتا وزمالئو )كأما 
ريس بالجامعة نحك استخداـ التعميـ اإللكتركني. كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، ىيئة التد

( طالبنا بالفرقة الثالثة إلى جانب أربعة أفراد مف أعضاء ىيئة التدريس. 65كتككنت عينة الدراسة مف )
%( مف  86كتمثمت أداة الدراسة في استبياف، كبطاقة مقابمة، كتكصمت نتائج الدراسة إلى أف )

%( منيـ يدخمكف  53الطبلب يدخمكف عمى مكقع المناىج الدراسية اإللكتركنية مف داخؿ الكمية، ك)
عمى المكاقع أيضان مف المنزؿ كيفضؿ الطبلب أسئمة االختيار مف متعدد كتحميؿ مذكرات إضافية 

%( مف الطبلب  79كمشاىدة الرسـك كالنماذج لتكضيح اإلجراءات اإلكمينيكية. كأكضحت النتائج أف )
يفضمكف استخداـ التعميـ اإللكتركني كمساعد أك شيء إضافي بجانب المحاضرات التقميدية بينما 

%( مف الطبلب أف يحؿ التعميـ اإللكتركني محؿ المحاضرات التقميدية. كما أظيرت النتائج 7يفضؿ )
ا إلى أف أعضاء ىيئة التدريس يدرككف فكائد التعميـ اإللكتركني كل كف يخشكف مف آثاره عمى أيضن

 حضكر الطبلب لممحاضرات كغياب التغذية الراجعة مف الطبلب.

بعنكاف التعاكنية في الفصكؿ االفتراضية:  (Sorokina, 2002سوركانا )كىدفت دراسة قاـ بيا 
بعض الممارسات في التعميـ مف بعد، كقد ناقشت ىذه الدراسة نتائج تعميـ الكتركني في فصميف 

( في مدينة مكسيكك، كتيدؼ ىذه UAM-Aذت في جامعة مكسيكية أىمية ) جامعة تجريبيف نف
لكتركنية عف طريؽ الشبكة العالمية الدراسة إلى تجريب عممية التعميـ عبر أجيزة اإلعبلـ اإل

لممعمكمات، ككاف العمؿ منصب عمى العمؿ التعاكني، كالتعمـ التعاكني بكساطة النماذج التربكية 
ؿ العمؿ الجماعي المكجو ألداء المياـ، كاألىداؼ، كحؿ المشكبلت، كاإلجابة عف الجديدة، مف خبل

األسئمة، كأظيرت نتائج الدراسة أف بعض الطبلب تأثر مف غياب األساتذة كجيان لكجو، كأف ىناؾ 
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ضعؼ التعاكف مف قبؿ بعض أفراد العينة نتيجة الختبلؼ الشخصيات كىي سمات ينبغي أف تؤخذ 
 فصكؿ المستقبمية.في الحسباف لم

إلى معرفة مدل استخداـ أعضاء ىيئة التدريس  (Parker,1997لباركر) كما ىدفت دراسة مسحية
لمحاسب في تخطيط الدركس كالتدريس، كعف مدل تكميؼ الطبلب بمياـ تعتمد عمى استخداـ الحاسب 

ء ىيئة التدريس اآللي، كتحديد العقبات التي تحكؿ دكف ذلؾ االستخداـ، كاستقصاء اتجاىات أعضا
نحك زيادة استخداـ الحاسب كالتقنية في التعميـ. كبينت نتائج الدراسة أف معظـ أعضاء ىيئة التدريس 
يستخدمكف برمجيات معالجة الكممات كالنصكص، كخدمات البحث الفكرية في إعدادىـ لمدركس، كأف 

يا غرض معيف، مثؿ معالج غالبيتيـ يستخدمكف البرمجيات التكليدية كىي )البرمجيات التي ليس ل
الكممات، الجداكؿ اإللكتركنية، الخ، ( في حيف أف القميؿ منيـ يستخدـ البرمجيات التعميمية ذات 

 العبلقة المباشرة بمحتكل المنيج.

 تعقيب عمى الدراسات السابقة:

 االتجاه نحك التعميـ اإللكتركني كتطبيقاتو تخص استعرضت الباحثة الدراسات السابقة التي 
مثؿ التعميـ عف بعد، كالمختبرات االفتراضية، كالتعمـ الرقمي، كتعقب الباحثة عمى الدراسات السابقة 

 كما يأتي:
 بالنسبة ألىداف الدراسات السابقة:

( الكشؼ عف 2018تنكعت الدراسات السابقة في أىدافيا، حيث تناكلت دراسة الراشد )
؛ 2017رقمي، كدراسة كٍؿ مف )العنزم كالفيمكاكم، اتجاىات معممات الركضة نحك استخداـ التعمـ ال

( الكشؼ عف اتجاىات المعمميف كأعضاء 2015؛ الدعيس، 2016؛ النائمي، 2017الضالعي، 
الييئات التدريسية في الجامعات نحك التعميـ اإللكتركني. فيما استيدفت دراسة كٍؿ مف )عكض 

( الكشؼ عف اتجاىات 2015طير، ؛ ع2016؛ عبلكنة كشتيات، 2016؛ الشريؼ، 2015كحمس، 
؛ سعدم، 2015طمبة الجامعات نحك التعميـ اإللكتركني، كىدفت دراسة )الحمراف كحمادنة كجركاف، 

المعممات نحك الكشؼ عف اتجاىات المعمميف ك  ( 2012؛ حسيف كالشكا، 2013؛ آماؿ، 2014
قع التعميـ اإللكتركني مثؿ دراسة ، كالقسـ الثاني مف الدراسات ىدؼ التعرؼ إلى كاالتعميـ اإللكتركني
( كىناؾ دراسات ىدفت 2011؛ سيراؾ،2002؛ سكركانا،2016؛ كسار، 2017كؿ مف )الطيطي،

( كدراسات ىدفت لمعرفة كاقع 2017لمعرفة درجة استخداـ التكنكلكجيا في التعميـ مثؿ دراسة )زقاكة،
 (Agbatogun، كدراسة (1997ر، ؛ بارك 2012استخداـ الحاسكب كاألنترنت مثؿ دراسة )ابراىيـ ،
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 في اإللكتركني التعميـ تجاها التدريس ىيئة أعضاء إدراكات عف الكشؼ إلى ىدفت( حيث 2010
 .نيجيريا

معرفة كاقع التعميـ الرقمي  راسات السابقة، إذ إنيا تيدؼ إلىكتتفؽ الدراسة الحالية مع الد
 لتعميـ الرقمي.الكشؼ عف اتجاىات المعمميف حكؿ تكظيؼ ااإللكتركني ك 

 بالنسبة لمنيج الدراسة المستخدم:

نظران لطبيعة الدراسات السابقة التي ىدفت جميعيا إلى الكشؼ عف االتجاه نحك التعميـ  
اإللكتركني كتطبيقاتو، فإف معظـ الدراسات السابقة استخدمت المنيج الكصفي التحميمي لرصد تقديرات 

يمية المستيدفة. فيما استخدمت بعض الدراسات المنيج التجريبي أفراد عينة الدراسة حكؿ القضايا التعم
سماعيؿ، 2016؛ النائمي، Bell, 2010مثؿ دراسة ) (. كتتفؽ 2002؛ سكركانا،2014؛ حمادة كا 

 .دـ كىك المنيج الكصفي الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في المنيج البحثي المستخ

 
 بالنسبة لعينة الدراسة:

الدراسة المستيدفة في الدراسات السابقة، كذلؾ حسب أىدافيا، حيث استيدفت  تنكعت عينة 
؛ 2014؛ سعدم، 2015بعض الدراسات المعمميف كما في دراسات )الحمراف كحمادنة كجركاف، 

( كدراسات أخرل. بينما استيدفت بعض الدراسات أعضاء ىيئة 2012؛ حسيف كالشكا، 2013آماؿ، 
؛ 2016؛ النائمي، 2017؛ الضالعي، 2017دراسة: )العنزم كالفيمكاكم، التدريس في الجامعات مثؿ 

(، كغيرىا. كاستيدفت بعض الدراسات طمبة الجامعات مثؿ دراسة: )عكض كحمس، 2015الدعيس، 
(. كتتفؽ الدراسة الحالية مع 2015؛ عطير، 2016؛ عبلكنة كشتيات، 2016؛ الشريؼ، 2015

 الحالية فئة المعمميف كالمعممات.بعض الدراسات، حيث تستيدؼ الدراسة 

 

 بالنسبة ألداة الدراسة:

نظران لطبيعة الدراسات السابقة كالمنيج المستخدـ، فإف غالبية الدراسات السابقة استخدمت أداة  
أدكات غير االستبانة،  بعض الدراسات يما استخدمتاالستبانة لرصد تقديرات أفراد عينة الدراسة، ف

( أداة المقابمة شبو المقننة، كتتفؽ Gupta, 2004( كدراسة )2009كالمشاعمة )ىما: دراسة الطكالبة 
 كاقع تكظيؼ التعميـ الرقمي ك الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في األداة المستخدمة لرصد

 ات المعمميف كىي أداة االستبانة.اتجاى
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 أوجو االستفادة من الدراسات السابقة:

ات السابقة مف خبلؿ إثراء معرفة الباحثة فيما كتب عف التعميـ الرقمي تـ االستفادة مف الدراس
كاالتجاه نحكه، كفي تحديد التعريفات اإلجرائية لمصطمحات البحث، كفي كتابة اإلطار النظرم لمبحث، 

 مف الدراسات السابقة في النقاط التالية: ةكيمكف إجماؿ استفادة الباحث

 قيؽ أىداؼ الدراسة.تحديد المنيج البحثي المناسب لتح (1)

 تصميـ أداة الدراسة حكؿ االتجاه نحك التعميـ اإللكتركني. (2)

 تبعان لنتائج ىذه الدراسات. األسئمةكتكجيو تمؾ  أسئمة الدراسةصياغة  (3)

 ييا.كاإلجابة عمأسئمة الدراسة حصائية المناسبة لمتحقؽ مف تحديد األساليب اإل (4)

 البحث الحالي.المساىمة في تفسير النتائج التي تكصؿ إلييا  (5)

 الكصكؿ إلى مجمكعة مف التكصيات التربكية التي تخدـ العممية البحثية. (6)
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات
تيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة كاقع تكظيؼ التعميـ الرقمي لدل معممي مدارس الرقمنة في محافظة 
بيت لحـ كعبلقتو باتجاىاتيـ نحكه، كيشمؿ ىذا الفصؿ مف الدراسة التكضيح لمطرؽ كاإلجراءات التي 

مف حيث كصؼ مجتمع الدراسة مف حيث المنيج المتبع ك الدراسة، استخدمتيا  الباحثة في تنفيذ ىذه 
جراءات الصدؽ  كالثبات  كعينتيا كالطريقة التي اختيرت بيا العينة، كأدكات الدراسة ككيفية إعدادىا، كا 

ككذلؾ األساليب اإلحصائية المستخدمة لتحميؿ البيانات لمكصكؿ  خطكات تطبيقيا كمتغيرات الدراسة،ك 
 إلى النتائج.

 

 يج الدراسة من 1:  3
احثة المنيج الكصفي بناء عمى طبيعة البيانات كالمعمكمات البلزمة ليذه الدراسة، اعتمدت الب 

ىدافيا، كيعرؼ بأنو المنيج الذم يدرس ظاىرة أك حدثان أك قضية مكجكدة أنجازىا كتحقيؽ االرتباطي ال
خؿ الباحثة فييا، كالذم حاليان يمكف الحصكؿ منيا عمى معمكمات تجيب عف أسئمة الدراسة دكف تد

يككف مف خبللو كصؼ الظاىرة مكضكع الدراسة، كتحميؿ بياناتيا، كبياف العبلقة بيف المككنات كاآلراء 
التي تطرح حكليا كالعمميات التي تتضمنيا كاآلثار التي تحدثيا، كىك أحد أشكاؿ مناىج البحث 

المشكمة، كتصنيفيا كتحميميا المخصص لمتحميؿ كالتفسير العممي المنظـ لكصؼ الظاىرة أك 
خضاعيا  لمدراسات الدقيقة بالفحص كالتحميؿ، حيث أف ىذا المنيج يبلئـ اغراض الدراسة، عبلكة  كا 
عمى ككنو المنيج االكثر شيكعا كاستخدامان في دراسة الظكاىر االنسانية ك االجتماعية كما ىك الحاؿ 

 نسب لمدراسة الحالية.المنيج األ بالنسبة ليذه الدراسة ، كبالتالي رأت الباحثة أنو
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  مجتمع الدراسة 2:  3
تككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي مدارس التعميـ الرقمي كالتي طبؽ فييا مشركع التعميـ الرقمي، 

 استرجاع كتـ استبانة 59 تكزيع تـ حيثكمعممة،معممان  (59) حيث تككف مففي محافظة بيت لحـ،
كعميو قامت الباحثة باعتماد جميع المعمميف في  %(100) بمغت بنسبة،دراسةال عينة مف استبانة 59

 كما في ( مدارس مكزعة6جريت عمييا الدراسة )أىذه المدارس، كقد بمغ عدد المدارس التي 
 :(1.3جدول)ال
 
  كعدد المعمميف فييا. ( أسماء مدارس مجتمع الدراسة1.3) جدكؿال

 ك المعممات فيياعدد المعمميف ا اسـ المدرسة الرقـ

 معمميف 10 ذككر صبلح الديف األساسية 1
 معممة 11 بنات مريـ العذراء األساسية 2
 معممات 8 بنات الخمفاء الراشديف األساسية 3
 معمميف 10 ذككر بيساف االساسية 4
 معممة 14 افتح بكلس 5
 معممات  6 راىبات ماريكسؼ 6

 معممان كمعممةن  59 المجمكع
 تيار ىذه المدارس ككنيا تمثؿ المدارس التي تكظؼ الرقمنة في التعميـ في منطقة بيت لحـكقد تـ اخ

 ( تكزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغيراتيا:2.3، كيكضح الجدكؿ )بشكؿ قصدم
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 :حسب متغيرات الدراسة المجتمعتكزيع أفراد ( 2.3جدكؿ )ال
 

 العدد تصنيؼ المتغير المتغير
 النسبة
 % المئكية

 الجنس
 %35.6 21 ذكر
 %64.4 38 انثى

 المؤىؿ العممي
 %16.9 10 دبمـك

 %71.2 42 بكالكريكس
 %11.9 7 اعمى مف بكالكريكس

 عدد سنكات الخبرة
 %6.8 4 سنكات 5اقؿ مف 

 %32.2 19 سنكات 10 – 5مف 
 %61 36 سنكات 10أكثر مف 

 عدد الدكرات التدريبية في مجاؿ التعميـ الرقمي
 %49.2 29 دكرات 3أقؿ مف 

 %16.9 10 دكرات 5 – 3مف 
 %33.9 20 دكرات 5أكثر مف 

 %100 59 المجمكع
 

% إناث، 64.4ذككر، كنسبة  %35.6نسبة بالجنس يظير متغير  أف (2.3جدكؿ )يتضح مف ال
مف % ل11.9% لمبكالكريكس كنسبة 71.2% لمدبمكـ كنسبة 16.9كيبيف متغير المؤىؿ العممي نسبة 

%، 6.8ىـ أعمى مف بكالكريكس، أما متغير سنكات الخبرة فبمغت النسبة لمف أقؿ مف خمس سنكات
سنكات، أما متغير  10% لمف خبرتيـ أكثر مف 61سنكات، كنسبة  10-5% لمخبرة 32.2كنسبة 

%،كنسبة 49.2دكرات  3عدد الدكرات التدريبية في مجاؿ التعميـ الرقمي فبمغت النسبة ألقؿ مف 
  %.33.9دكرات فبمغت النسبة  5دكرات، كلمف أكثر مف  5-3% لعدد 16.9
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 أدوات الدراسة    3:  3
 قامت الباحثة بإعداد أداتيف لمدراسة ىما: 

 أواًل: استبانة لقياس واقع توظيف التعميم الرقمي:
طبلع عمى اعتمد الباحثة االستبانة لقياس كاقع تكظيؼ التعميـ الرقمي حيث قامت بتطكيرىا بعد اال

 Al-Sayyedدراسة رؤية الباحثة ل، فبعد ذات العبلقة كالبحكث األدب التربكم المتصؿ بيا كالدراسات
كلما كجدتو مف تكافؽ بيف المصطمحات الكاردة في األدب   (2016حنتكلي ) كدراسة ، (2015)

ت عمى الفقرات يبلحيث قامت الباحثة بإضافة التعدالتربكم كأدكات الدراسات مع دراستيا الحالية 
التعميـ الرقمي، كتككنت ىذه االستبانة مف قسميف رئيسييف ضـ القسـ أداة قياس كاقع  بحيث تتبلءـ مع

األكؿ معمكمات عامة عف أفراد عينة الدراسة مف حيث الجنس، المؤىؿ العممي، عدد سنكات الخبرة، 
كاقع تكظيؼ التعميـ ، الرقمي حيث  عدد الدكرات التدريبية في المجاؿ الرقمي كالقسـ الثاني ضـ محكر

مقياس ليكرت  الخماسي الباحثة  ( فقرة ككانت جميع فقراتو إيجابية، كاستخدمت 20تككف مف )
(Likert Scale( كيبيف الممحؽ رقـ )االستبانة 1( ) كبيرة جدان، كبيرة، متكسطة، قميمة، قميمة جدان )

 بصكرتيا النيائية.
 

 عميم الرقمي وثباتيا:صدق استبانة واقع توظيف الت
ف تشمؿ أعدت لقياسو، كما يقصد بالصدؽ أصالحة لقياس ما  أنيا صدؽ االستبانة يعني التأكد مف

ف تككف فقراتيا كمفرداتيا كاضحة لكؿ مف يستخدميا، كقد أاالستبانة جميع العناصر البلزمة لمتحميؿ، ك 
داة الدراسة، كقد تـ التأكد مف صدؽ أ قامت الباحثة بتقنيف فقرات االستبانة، كذلؾ لمتأكد مف صدؽ
ك لمتحقؽ مف ذلؾ قامت الباحثة بعد  االستبانة مف خبلؿ الصدؽ الظاىرم لؤلداة )صدؽ المحكميف(

كلية بعرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف كالمتخصصيف في داة الدراسة في صكرتيا األأتصميـ 
 ، كذلؾ لتربية كالحاسكب كالبحث العمميمجاؿ الدراسة مف مدرسييف جامعييف كحممة الدكتكراه في ا

ككذلؾ  ،مف أجؿ إبداء آرائيـ في مدل مبلئمة االستبانة بأبعادىا كفقراتيا لقياس ما كضعت ألجمو
كضكح كدقة الفقرات، كمدل مناسبة كؿ منيا لممحكر الذم ينتمي اليو، كمدل كفاية الفقرات لتغطية 

ـ كتكجيياتيـ مف تعديؿ أك حذؼ أك اضافة ، كاستنادان محاكر الدراسة باإلضافة الى تقديـ مقترحاتي
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( أسماء أعضاء لجنة 3كيبيف الممحؽ رقـ ) الى المبلحظات كالتكجييات التي أبداىا المحكمكف،
تـ إعادة صياغة بعض الفقرات كحذؼ بعضيا كاضافة البعض اآلخر،  حتى كصمت  . حيثالتحكيـ

داة الدراسة فيعني التأكد مف أف االجابة ستككف كاحدة تقريبان االستبانة في شكميا النيائي، ، أما ثبات أ
لك تكرر تطبيقيا عمى نفس المجمكعة في أكقات مختمفة، كقد أجرت الباحثة خطكات الثبات عمى 

( كىك معامؿ ثبات 0.89)الثباتالعينة عف طريؽ معادلة الفا كركنباخ إليجاد معامؿ الثبات حيث بمغ 
 مرتفع كمقبكؿ.

 

 أداة قياس اتجاىات المعممين نحو التعميم الرقمي: ثانيًا:
قامت الباحثة  بتطكيع أداة لقياس اتجاىات المعمميف نحك التعميـ الرقمي ، كذلؾ بعد االطبلع عمى 

 حناكم دراسةك ، (2015) حمسك  عكضمثؿ دراسة  األدب التربكم المتصؿ بيا كالدراسات السابقة
لمصطمحات كالمفاىيـ ك ايناسب الدراسة الحالية مف ما حيث قامت الباحثة بإضافة  (2018)

التعديبلت عمى الفقرات بحيث تتبلءـ مع االتجاىات التي تخص التعميـ الرقمي، كتككنت ىذه 
االستبانة مف قسميف رئيسييف ضـ القسـ األكؿ معمكمات عامة عف المبحكثيف مف حيث الجنس، 

التدريبية في المجاؿ الرقمي كالقسـ الثاني ضـ  المؤىؿ العممي، عدد سنكات الخبرة، عدد الدكرات
( فقرة ككانت معظـ فقراتو إيجابية، ما 23محكر االتجاىات نحك التعميـ  الرقمي ، حيث تككف مف )

( كانت فقرات سمبية لمعرفة صدؽ المستجيبيف فتـ عكس 8(، كرقـ )4عدا الفقرات التالية: فقرة رقـ)
( )مكافؽ بشدة، مكافؽ، Likert Scaleة مقياس ليكرت  الخماسي )التقدير لمدرجة، كاستخدمت  الباحث

أداة قياس اتجاىات المعمميف نحك التعميـ ( 2محايد، معارض، معارض بشدة( كيبيف الممحؽ رقـ )
 بصكرتيا النيائية. الرقمي

 

 صدق أداة قياس اتجاىات المعممين نحو التعميم الرقمي وثباتيا:
ف تشمؿ أعدت لقياسو، كما يقصد بالصدؽ أنيا صالحة لقياس ما أف صدؽ االستبانة يعني التأكد م

ف تككف فقراتيا كمفرداتيا كاضحة لكؿ مف يستخدميا، كقد أاالستبانة جميع العناصر البلزمة لمتحميؿ، ك 
داة الدراسة، كقد تـ التأكد مف صدؽ أقامت الباحثة بتقنيف فقرات االستبانة، كذلؾ لمتأكد مف صدؽ 
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ك لمتحقؽ مف ذلؾ قامت الباحثة بعد  خبلؿ الصدؽ الظاىرم لؤلداة )صدؽ المحكميف( االستبانة مف
داة الدراسة في صكرتيا االكلية بعرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف كالمتخصصيف في أتصميـ 

مجاؿ الدراسة مف مدرسييف جامعييف كحممة الدكتكراه في التربية كالحاسكب كالبحث العممي، مف أجؿ 
يـ في مدل مبلئمة االستبانة بأبعادىا كفقراتيا لقياس ما كضعت ألجمو، ككذلؾ كضكح كدقة إبداء آرائ

الفقرات، كمدل مناسبة كؿ منيا لممحكر الذم ينتمي اليو، كمدل كفاية الفقرات لتغطية محاكر الدراسة 
لمبلحظات باإلضافة الى تقديـ مقترحاتيـ كتكجيياتيـ مف تعديؿ أك حذؼ أك اضافة ، كاستنادا الى ا

كالتكجييات التي ابداىا المحكمكف، تـ إعادة صياغة بعض الفقرات كحذؼ بعضيا كاضافة البعض 
( 3، كيبيف الممحؽ رقـ )(2كما يبيف ممحؽ رقـ ) اآلخر،  حتى كصمت االستبانة في شكميا النيائي

تككف كاحدة تقريبان لك أسماء أعضاء لجنة التحكيـ أما ثبات أداة الدراسة فيعني التأكد مف أف االجابة س
تكرر تطبيقيا عمى نفس المجمكعة في أكقات مختمفة، كقد أجرت الباحثة خطكات الثبات عمى العينة 

( مما يدؿ عمى أنيا تتمتع 0.91عف طريؽ معادلة الفا كركنباخ إليجاد معامؿ الثبات حيث بمغ )
 بدرجة عالية مف الثبات.

 إجراءات الدراسة  4:  3
 ات التالية إلجراء الدراسة:تـ إتباع الخطك 

تصميـ أدكات الدراسة كىي عبارة عف استبانة لقياس كاقع تكظيؼ التعميـ الرقمي لدل معممي  -
مدارس الرقمنة في محافظة بيت لحـ، كأداة لقياس اتجاىات المعمميف نحك تكظيؼ التعميـ 

تي تتعمؽ بمكضكع الرقمي ، كذلؾ باالستعانة ببعض الدراسات السابقة كاألبحاث المحكمة ال
 الدراسة.

تـ عرض أدكات الدراسة عمى مجمكعة مف المحكميف كالمتخصصيف في التربية كذلؾ ألخذ  -
مقترحاتيـ كمبلحظاتيـ في الصياغة كالمحتكل كالبناء، حتى يتـ كصكؿ االستبانة لصكرتيا 

 النيائية الصادقة كالمحكمة.
رية تربية بيت لحـ كذلؾ لتسييؿ ( مف مدي4الحصكؿ عمى كتاب تسييؿ ميمة  ممحؽ رقـ ) -

 تكزيع أدكات الدراسة عمى مدارس محافظة بيت لحـ.



59 


( استبانة 59( حيث تـ تكزيع )59البالغ عددىـ ) الدراسة مجتمععمى  تـ تكزيع األدكات -
% ثـ تـ تفريغ البيانات كتحميميا باستخداـ األسمكب 100( بنسبة بمغت 59كاسترجاع )

 .كصفي االرتباطي ككذلؾ المناسب لمتغيرات الدراسةالمناسب لمنيج الدراسة ال
 

 متغيرات الدراسة  5:3
 شممت ىذه الدراسة المتغيرات اآلتية:

 المتغيرات المستقمة:
 كىك مستكياف )ذكر، كأنثى(الجنس: 

 )دبمكـ، بكالكريكس، أعمى مف بكالكريكس(المؤىل العممي: 
 سنكات( 10مف  سنكات، أكثر 10-5سنكات،  5)أقؿ مف سنوات الخبرة: 

 دكرات، أكثر مف خمس دكرات( 5-3) أقؿ مف ثبلث دكرات، الدورات التدريبية: 

 المتغيرات التابعة:
  .استبانة كاقع تكظيؼ التعميـ الرقمي كيقاس بدرجة استجابة افراد عينة الدراسة عمى واقع التعميم الرقميـ 
ستبانة اال تجابة افراد عينة الدراسة عمىكيقاس بدرجة اس ياتجاىات المعممين نحو التعميم الرقمـ 

 المعدة خصيصان ليذه الدراسة.
 

 المعالجة اإلحصائية  6:  3
جراء العمميات الحسابية إبعد جمع بيانات الدراسة قامت الباحثة بمراجعتيا كتدقيقيا قبؿ الشركع ب

زمة لمبيانات باستخراج ، ثـ تمت المعالجة االحصائية البلكمف ثـ تدقيقيا، ترميز البياناتعمييا، ثـ 
عداد، كالنسب المئكية، كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية، كقد تـ االختبارات االحصائية األ

 االتية:
 Cronbach Alphaمعامؿ الثبات كركنباخ الفا  -1
 معامؿ ارتباط بيرسكف. -2

 (.SPSSجتماعية)ٍ كقد تـ ذلؾ بكاسطة الحاسكب عف طريؽ برنامج الرـز االحصائية لمعمـك اال
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 الفصل الرابع:

 نتائج الدراسة

 تمييد 1:  4

 نتائج أسئمة الدراسة 2:  4

 النتائج المتعمقة بالسؤال األول 1:  2:  4

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني 2:  2:  4

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث 3:  2:  4

 النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع 4:  2:  4

 لنتائج المتعمقة بالسؤال الخامسا 5 : 2:  4
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

 تمييد 1:  4

تناكؿ ىذا الفصؿ عرضان لمنتائج التي تكصمت إلييا الدراسة، مف خبلؿ إجابة أفراد العينة عمى ي
مدارس  الفقرات المتضمنة في أداة الدراسة المتعمقة بقياس كاقع تكظيؼ التعميـ الرقمي لدل معممي

 الرقمنة في محافظة بيت لحـ كعبلقتو باتجاىاتيـ نحكه. 

 كحتى يتـ تحديد درجة متكسطات استجابة أفراد عينة الدراسة تـ اعتماد المقياس الكزني التالي: 

 مدى متوسطيا الحسابي الدرجة
 1.00- 1.80 قميمة جدان 

 1.81- 2.60 قميمة
 2.61- 3.40 متكسطة 

 3.41- 4.20 كبيرة 
 4.21- 5.00 كبيرة جدان 

 

 سئمة الدراسة:أنتائج   2:  4

 النتائج المتعمقة بالسؤال األول: 1:  2:  4

 ما واقع توظيف التعميم الرقمي لدى معممي مدارس الرقمنة في محافظة بيت لحم؟  

ع لكاق كالدرجةلئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية 
 ( يكضح ذلؾ.1.4تكظيؼ التعميـ الرقمي مف كجية نظر المعمميف في ىذه المدارس، كالجدكؿ )
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(: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالدرجة كالترتيب لكؿ فقرة مف فقرات كاقع 1.4جدكؿ )ال
 .لحسابية لمفقراتمرتبة تنازليان حسب المتكسطات ا ،تكظيؼ التعميـ الرقمي لدل معممي مدارس الرقمنة

رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 كبيرة 1.02 3.86 تكجد بالمدرسة شبكة انترنت متاحة باستمرار. 3

11 
لدل المعمميف معرفة بكيفية استخداـ الحاسكب بما في ذلؾ االنترنت 

 كمكاقع التكاصؿ االجتماعي.
 كبيرة 97. 3.68

8 
شبكات االنترنت لؤلغراض التعميمية داخؿ الصفكؼ  يتـ تكظيؼ
 المدرسية .

 كبيرة 1.00 3.71

9 
يتـ استخداـ تقنيات تكنكلكجية أخرل باإلضافة ألجيزة الحاسكب في 

 التعميـ الرقمي.
 كبيرة 1.06 3.66

 كبيرة 1.03 3.56 يتـ استخداـ برامج التعميـ الرقمي لعرض أنشطة الطبلب. 6

10 
محتكل التعميمي الرقمي لممتعمـ مف خبلؿ الكسائط المعتمدة يتـ اتاحة ال

 عمى الحاسكب كشبكاتو.
 كبيرة 1.05 3.51

 كبيرة 1.13 3.46 أجيزة الحاسكب كافية ألعداد الطمبة داخؿ المدرسة. 5
 كبيرة 1.03 3.42 أجيزة الحاسكب مفعمة بشكؿ كافي الستخداميا في التعميـ الرقمي. 1
 متوسطة 96. 3.39 عمى استخداـ أساليب التعميـ الرقمي في تدريسيـ. المعممكف مدربكف 2
 متوسطة 1.06 3.36 الصفكؼ المدرسية مييأة لتطبيؽ التعميـ الرقمي. 7

 متوسطة 1.01 3.34 يتـ تكظيؼ التعميـ الرقمي في جميع المناىج الدراسية. 13
 متوسطة 1.09 3.27 .الصفكؼ الدراسية مجيزة الستخداـ تقنيات التعميـ الرقمي 20

12 
تعقد مديرية التربية كرشات عمؿ تعميمية تساعد في استخداـ التعميـ 

 الرقمي.
 متوسطة 85. 3.24

16 
تتضمف المناىج المدرسية محتكل رقمي في بيئة متعددة الكسائط 

 )مؤثرات صكتية، صكر متحركة... الخ(.
 متوسطة 87. 3.22

 متوسطة 94. 3.20 لحصة الصفية الكاحدة.يكظؼ التعميـ الرقمي خبلؿ زمف ا 15

14 
الكظائؼ البيتية التي تطمب مف الطمبة تككف مف خبلؿ نظاـ التعميـ 

 الرقمي.
 متوسطة 1.18 2.83

 متوسطة 1.19 2.83 يتابع المعممكف طمبتيـ في المنزؿ مف خبلؿ شبكة االنترنت. 4
 متوسطة 1.18 2.75 يتـ تعزيز المعمميف عند تكظيفيـ لمتعميـ الرقمي. 18

19 
يكجد كتب الكتركنية مناسبة إلثراء المناىج التفاعمية في التعميـ 

 متوسطة 1.08 2.69 الرقمي.

 قميمة 1.16 2.53 تقدـ االختبارات مف خبلؿ الحاسكب في التعميـ الرقمي. 17
 متوسطة 0.37 3.28 الدرجة الكمية 
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 ةمتكسط بدرجة( كىك 3.28) كافالحسابي الكمي كسط متال أف( 1.4تبيف النتائج مف خبلؿ الجدكؿ )
كلى كانت الفقرة " تكجد بالمدرسة شبكة انترنت متاحة باستمرار. " في المرتبة األ عمى فقرةأأف 

( كفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة " يتـ تكظيؼ شبكات االنترنت لؤلغراض 3.86)متكسط حسابي ب
كجاءت في المرتبة الثالثة الفقرة " لدل  (3.68)سط حسابي متك التعميمية داخؿ الصفكؼ المدرسية ." ب

متكسط المعمميف معرفة بكيفية استخداـ الحاسكب بما في ذلؾ االنترنت كمكاقع التكاصؿ االجتماعي." ب
كتمتيا الفقرة " يتـ استخداـ تقنيات تكنكلكجية أخرل باإلضافة ألجيزة الحاسكب في  (3.71)حسابي 

كفي المرتبة الخامسة جاءت الفقرة " يتـ استخداـ برامج ،  (3.66)ط حسابي متكسالتعميـ الرقمي ب
(.كجاءت الفقرة " يتـ اتاحة المحتكل 3.56)متكسط حسابي التعميـ الرقمي لعرض أنشطة الطبلب." ب

التعميمي الرقمي لممتعمـ مف خبلؿ الكسائط المعتمدة عمى الحاسكب كشبكاتو." في المرتبة السادسة 
 (. 3.51)ابي متكسط حسب

 الثاني:النتائج المتعمقة بالسؤال  2: 2:  4

"ىل تختمف المتوسطات الحسابية لواقع توظيف التعميم الرقمي لدى معممي مدارس الرقمنة في 
 محافظة بيت لحم باختالف متغيرات )الجنس. المؤىل العممي. سنوات الخبرة. الدورات التدريبية(؟

 -:آلتيةلفرعية اسئمة اكانبثؽ عف ىذا السؤاؿ األ

 نتائج السؤال الفرعي األول:

ىل تختمف المتوسطات الحسابية لواقع توظيف التعميم الرقمي لدى معممي مدارس الرقمنة   - 1
 في محافظة بيت لحم باختالف متغير جنس المعمم؟

التعميـ كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ ايجاد المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكاقع تكظيؼ 
 الرقمي مف كجية نظر المعمميف تبعان لمتغير الجنس ككانت النتائج كما ىك مكضح في الجدكؿ

(2. 4:) 
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الدراسة لكاقع  مجتمع(: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 4 .2الجدكؿ )
 .لمتغير جنس المعمـ بعان تتكظيؼ التعميـ الرقمي لدل معممي مدارس الرقمنة في محافظة بيت لحـ 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس
 0.73 3.04 21 ذكر
 0.46 3.40 38 انثى

( أقؿ مف متكسط االناث الذم  3.04بمغ ) متكسط المعمميف الذككر أف (4 .2الجدكؿ ) نبلحظ مف
ية نظر المعمميف تعزل بمعنى أف ىناؾ فركقات لكاقع تكظيؼ التعميـ الرقمي مف كج (3.4) بمغ

 .كلصالح االناث لمتغير الجنس

 

 نتائج السؤال الفرعي الثاني:

ىل تختمف المتوسطات الحسابية لواقع توظيف التعميم الرقمي لدى معممي مدارس الرقمنة في  - 2
 محافظة بيت لحم باختالف متغير المؤىل العممي؟

بية كاالنحرافات المعيارية لكاقع تكظيؼ التعميـ كلئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ ايجاد المتكسطات الحسا
الرقمي مف كجية نظر المعمميف تبعان لمتغير المؤىؿ العممي ككانت النتائج كما ىك مكضح في الجدكؿ 

(3. 4:) 

الدراسة لكاقع  د مجتمعت أفرا(: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابا4 .3الجدكؿ )
 .مميلمتغير المؤىؿ الع تبعان ي لدل معممي مدارس الرقمنة  في محافظة بيت لحـ تكظيؼ التعميـ الرقم

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤىل العممي
 0.45 3.18 10 دبمـك

 0.60 3.34 42 بكالكريكس
 0.66 2.99 7 أعمى مف بكالكريكس

( كأدنى متكسط 3.34ي بكالكريكس )أف أعمى متكسط كاف لممؤىؿ العمم (4 .3الجدكؿ )نبلحظ مف 
 .أم أف الفركؽ كانت لصالح البكالكريكس (2.99كاف لمفئة أعمى مف بكالكريكس )
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 نتائج السؤال الفرعي الثالث:

ىل تختمف المتوسطات الحسابية لواقع توظيف التعميم الرقمي لدى معممي مدارس الرقمنة   - 3
 ت الخبرة ؟في محافظة بيت لحم باختالف متغير عدد سنوا

كلئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ ايجاد المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكاقع تكظيؼ التعميـ 
كما ىك مكضح في الرقمي مف كجية نظر المعمميف تبعان لمتغير عدد سنكات الخبرة ككانت النتائج 

 (:4 .4الجدكؿ )

الدراسة لكاقع  مجتمععيارية الستجابات أفراد (: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات الم4 .4الجدكؿ )
لمتغير عدد سنكات  تبعان في محافظة بيت لحـ  الرقمي لدل معممي مدارس الرقمنة تكظيؼ التعميـ

 الخبرة.

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد عدد سنوات الخبرة
 0.77 3.05 4 سنوات 5أقل من 

 0.63 3.24 19 سنوات 10-5من 
 0.56 3.31 36 سنوات 10من أكثر 

( كأدنى 3.31سنكات ) 10أف أعمى متكسط كاف لسنكات الخبرة أكثر مف  (4 .4الجدكؿ ) نبلحظ مف
 سنكات. 10كانت النتيجة لصالح الخبرة أكثر مف ك ( 3.05سنكات ) 5متكسط كاف لمفئة أقؿ مف 

 

 نتائج السؤال الفرعي الرابع:

واقع توظيف التعميم الرقمي لدى معممي مدارس الرقمنة  ىل تختمف المتوسطات الحسابية ل - 4
 في محافظة بيت لحم باختالف متغير عدد الدورات التدريبية ؟

كلئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ ايجاد المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكاقع تكظيؼ التعميـ 
كما ىك مكضح في تدريبية ككانت النتائج الرقمي مف كجية نظر المعمميف تبعان لمتغير عدد الدكرات ال

 (:4 .5الجدكؿ )
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(: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لكاقع 4 .5الجدكؿ )
لمتغير عدد الدكرات  تبعان تكظيؼ التعميـ الرقمي لدل معممي مدارس الرقمنة  في محافظة بيت لحـ 

 التدريبية.

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد ورات التدريبيةمتغير عدد الد
 0.55 3.26 29 دكرات 3أقؿ مف 

 0.44 3.37 10 دكرات 5-3مف 
 0.71 3.24 20 دكرات 5أكثر مف 

 

( 3.37دكرات ) 5-3أف أعمى متكسط كاف لعدد الدكرات التدريبية مف  (4 .5الجدكؿ ) نبلحظ مف
( ككانت النتيجة لصالح عدد الدكرات التدريبية 3.24دكرات ) 5ف أكثر م  كأدنى متكسط كاف لمفئة

 دكرات. 5-3مف 

 

 :النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث 3:  2:  4

  ؟ما اتجاىات معممي مدارس الرقمنة نحو التعميم الرقمي في محافظة بيت لحم 

يارية كالدرجة التجاىات لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتكسطات الحسابية، االنحرافات المع
 ( يكضح ذلؾ.6.4معممي مدارس الرقمنة نحك التعميـ الرقمي في محافظة بيت لحـ ، كالجدكؿ )
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(: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالدرجة كالترتيب لكؿ فقرة مف فقرات 6.4الجدكؿ )
مرتبة تنازليان حسب  ،ة بيت لحـاتجاىات معممي مدارس الرقمنة نحك التعميـ الرقمي في محافظ

 .المتكسطات الحسابية لمفقرات

المتوسط  الفقرة رقم الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

2 
أشعر بأف التعميـ الرقمي غّير مف االسمكب االعتيادم في 

 التدريس.
 كبيرة 68. 4.02

19 
أشجع زمبلئي استخداـ التعميـ الرقمي ككسيمة تعميمية 

 ة.مساعد
 كبيرة 69. 4.00

 كبيرة 74. 4.00 لدم رغبة في امتبلؾ ميارات التعميـ الرقمي. 18
 كبيرة 73. 3.98 أسعى المتبلؾ المعرفة البلزمة الستخداـ التعميـ الرقمي. 16

3 
أتكقع أف تتطكر جكدة مخرجات التعميـ الرقمي  في 

 كبيرة 74. 3.97 المستقبؿ.

17 
ـ في تطكير األداء اإلدارم أشعر أف التعميـ الرقمي يسي

 لممعمـ.
 كبيرة 81. 3.92

21 
أرل أف التعميـ الرقمي يعزز مف قدرات الطمبة في مجاؿ 

 تكنكلكجيا التعميـ.
 كبيرة 80. 3.90

 كبيرة 74. 3.88 أجد متعة في استخداـ التعميـ الرقمي. 1

7 
تقنيات التعميـ الرقمي ساعد في تغير دكر أرل أف استخداـ 

 مف ممقف إلى مكجو كمرشد.المعمـ 
 كبيرة 77. 3.81

6 
أحب المشاركة في  الدكرات التدريبية الخاصة باستخداـ 

 التعميـ الرقمي .
 كبيرة 92. 3.73

 كبيرة 68. 3.75 أعمؿ عمى تكصيؿ فكائد استخداـ التعميـ الرقمي لآلخريف. 15
 كبيرة 89. 3.69 أشجع عمى انتشار التعميـ الرقمي في المدارس الفمسطينية. 12
 كبيرة 69. 3.71 أشعر أف التعميـ الرقمي زاد مف جكدة التعميـ المدرسي. 13

9 
أرل أف استخداـ التعميـ الرقمي زاد مف دافعية الطمبة نحك 

 التعمـ.
 كبيرة 76. 3.71

 كبيرة 89. 3.69 أفضؿ االنتقاؿ مف التعميـ التقميدم الى التعميـ الرقمي. 14

20 
تطبيؽ التعميـ الرقمي كالعادم، فأنني اختار اذا خيرت بيف 
 التعميـ الرقمي .

 كبيرة 76. 3.71

23 
يمكنني انجاز الميمة كما ىك مخطط ليا في حاؿ استخداـ 

 التعميـ الرقمي.
 كبيرة 91. 3.59

 كبيرة 95. 3.56 أرل أف التعميـ الرقمي يراعي الفركؽ الفردية بيف الطمبة. 10
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 كبيرة 83. 3.49 اسية التي تناسب التعميـ الرقمي .أحب كضع الخطط الدر  11

أشعر أف تكظيؼ التعميـ الرقمي قمؿ مف العبء الكظيفي  22
 لممعمـ.

 متوسطة 90. 3.34

5 
أشعر أف التعميـ الرقمي سيؿ عمى أكلياء األمكر متابعة 

 أبنائيـ.
 متوسطة 95. 3.24

 متوسطة 87. 3.17 التعميـ الرقمي متعب بالنسبة لي. 4

8 
أرل أف التعميـ الرقمي يؤدم الى فقداف العممية التعميمية 

 طابعيا االنساني.
 متوسطة 90. 3.03

 كبيرة 0.23 70 .3 الدرجة الكمية 
 

( كىك نسبة مرتفعة ، كتراكحت المتكسطات 3.7) فمعمميالتجاىات الكسط الحسابي الكمي متبمغ ال
 (.4.02-3.03ليذا المجاؿ بيف )

أشعر بأف  عمى فقرة  في المرتبة االكلى كانت الفقرة "أ( أف 4. 6ف خبلؿ الجدكؿ )تبيف النتائج م
(  كفي المرتبة 4.02)متكسط حسابي " بالتعميـ الرقمي غير مف االسمكب االعتيادم في التدريس.

متكسط حسابي الثانية جاءت الفقرة " أشجع زمبلئي استخداـ التعميـ الرقمي ككسيمة تعميمية مساعدة." ب
متكسط ( كجاءت في المرتبة الثالثة الفقرة " لدم رغبة في امتبلؾ ميارات التعميـ الرقمي." ب4.00)

" بالمرتبة  أسعى المتبلؾ المعرفة البلزمة الستخداـ التعميـ الرقمي. ( كتمتيا الفقرة "4.00)حسابي 
تتطكر جكدة مخرجات كفي المرتبة الخامسة جاءت الفقرة " أتكقع أف  (3.98)متكسط حسابي الرابعة ب

 .(3.98)متكسط حسابي التعميـ الرقمي  في المستقبؿ." ب

 

 :رابعالنتائج المتعمقة بالسؤال ال  4:  2:  4

ىل تختمف المتوسطات الحسابية التجاىات معممي مدارس الرقمنة نحو التعميم الرقمي في محافظة 
 برة. الدورات التدريبية(؟بيت لحم باختالف متغيرات )الجنس. المؤىل العممي. سنوات الخ
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 -كانبثؽ عف ىذا السؤاؿ االسئمة الفرعية اآلتية:

 نتائج السؤال الفرعي الخامس:

ىل تختمف المتوسطات الحسابية التجاىات معممي مدارس الرقمنة نحو التعميم الرقمي في  - 5
 محافظة بيت لحم باختالف متغير جنس المعمم؟

د المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية التجاىات معممي كلئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ ايجا
كما ىك مدارس الرقمنة نحك التعميـ الرقمي في محافظة بيت لحـ تبعان لمتغير الجنس ككانت النتائج 

 (:4 .7الجدكؿ )مكضح في 

التجاىات  (: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة4 .7الجدكؿ )
 .الجنسلمتغير  تبعان معممي مدارس الرقمنة نحك التعميـ الرقمي في محافظة بيت لحـ 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس
 0.6 3.66 21 ذكر
 0.4 3.70 38 انثى

 

قؿ مف متكسط االناث الذم أ( 3.37ف متكسط المعمميف الذككر بمغ )أ (4 .7الجدكؿ )نبلحظ مف 
( بمعنى أف ىناؾ فركقات التجاىات المعمميف في مدارس الرقمنة في محافظة بيت لحـ 3.7غ)بم

 تعزل لمتغير الجنس كلصالح االناث.

 نتائج السؤال الفرعي السادس:

ىل تختمف المتوسطات الحسابية التجاىات المعممين في مدارس الرقمنة في محافظة بيت  - 6
 لحم باختالف متغير المؤىل العممي ؟

كلئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ ايجاد المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية التجاىات المعمميف 
كما ىك مكضح في مدارس الرقمنة في محافظة بيت لحـ تبعان لمتغير المؤىؿ العممي ككانت النتائج 

 (:4 .8الجدكؿ )في 
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ستجابات أفراد عينة الدراسة التجاىات (: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ال4 .8الجدكؿ )
 .لمتغير المؤىؿ العممي تبعان معممي مدارس الرقمنة نحك التعميـ الرقمي في محافظة بيت لحـ 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤىل العممي
 0.31 3.76 10 دبمـك

 0.38 3.72 42 بكالكريكس
 0.59 3.37 7 اعمى مف بكالكريكس

 

( كأدنى متكسط كاف 3.76أف أعمى متكسط كاف لممؤىؿ العممي دبمكـ ) (4 .8الجدكؿ ) حظ مفنبل
 .ككانت النتيجة لصالح حممة الدبمكـ( 3.37لمفئة أعمى مف بكالكريكس )

 نتائج السؤال الفرعي السابع:

ىل تختمف المتوسطات الحسابية التجاىات المعممين في مدارس الرقمنة في محافظة بيت  - 7
 حم باختالف متغير عدد سنوات الخبرة ؟ل

كلئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ ايجاد المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية التجاىات المعمميف 
كما ىك في مدارس الرقمنة في محافظة بيت لحـ تبعان لمتغير عدد سنكات الخبرة ككانت النتائج 

 (:4 .9 الجدكؿ )مكضح في 

تكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة التجاىات (: الم4 .9الجدكؿ )
 .لمتغير عدد سنكات الخبرة تبعان معممي مدارس الرقمنة نحك التعميـ الرقمي في محافظة بيت لحـ 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد عدد سنوات الخبرة
 0.4 3.95 4 سنكات 5اقؿ مف 

 0.53 3.64 19 سنكات 10-5مف 
 0.46 3.68 36 سنكات 10اكثر مف 
( كأدنى 3.95سنكات  ) 5أف أعمى متكسط كاف لسنكات الخبرة أقؿ مف  (4 .9الجدكؿ ) نبلحظ مف

 سنكات  . 5( ككانت النتيجة لصالح الخبرة أقؿ مف 3.64سنكات ) 10-5مف  متكسط كاف لمفئة
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 نتائج السؤال الفرعي الثامن:

مف المتوسطات الحسابية التجاىات المعممين في مدارس الرقمنة في محافظة بيت لحم ىل تخت -8
 باختالف متغير  عدد الدورات التدريبية ؟

كلئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ ايجاد المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية التجاىات المعمميف 
كما ىك د الدكرات التدريبية ككانت النتائج في مدارس الرقمنة في محافظة بيت لحـ تبعان لمتغير عد

 (:4 .10 الجدكؿ )مكضح في 

(: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 10.4) الجدكؿ
لمتغير عدد الدكرات  تبعان التجاىات معممي مدارس الرقمنة نحك التعميـ الرقمي في محافظة بيت لحـ 

 .التدريبية

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد ير عدد الدورات التدريبيةمتغ
 0.39 3.60 29 دكرات 3أقؿ مف 

 0.4 4.00 10 دكرات 5-3مف 
 0.57 3.64 20 دكرات 5أكثر مف 
( 4.0دكرات ) 5-3أف أعمى متكسط كاف لعدد الدكرات التدريبية مف  (10.4) الجدكؿ نبلحظ مف

كانت النتيجة لصالح عدد الدكرات التدريبية ك ( 3.60دكرات ) 3أقؿ مف   كأدنى متكسط كاف لمفئة 
 دكرات. 5-3مف 

 : خامسالنتائج المتعمقة بالسؤال ال  5:  2:  4
 في محافظة بيت لحم؟ الرقمي واتجاىات المعممين نحوهما العالقة بين واقع التعميم 

ينة الدراسة بيف كاقع التعميـ الرقمي تـ حساب قيمة معامؿ ارتباط بيرسكف )ر( الستجابات أفراد ع
 ( يبيف ذلؾ: 4 .11كاتجاىات المعمميف نحكه في محافظة بيت لحـ كالجدكؿ )
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(: معامل ارتباط بيرسون )ر( الستجابات أفراد عينة الدراسة بين واقع التعميم 11.4جدول رقم )
 .الرقمي واتجاىات المعممين نحوه في محافظة بيت لحم

 معامل االرتباط )ر( قيمة المتغيرات
 0.4 كاقع التعميـ الرقمي

 اتجاىات المعمميف نحك التعميـ الرقمي
 

مستكل الداللة كبمغ (، 0.4معامؿ ارتباط بيرسكف لمدرجة الكمية )( أف 11.4يبلحظ مف الجدكؿ )
في   بيف كاقع التعميـ الرقمي كاتجاىات المعمميف نحكهمكجبة اإلحصائية، كعميو فإنو تكجد عبلقة 

(، اذ قاـ الباحثاف 1992محافظة بيت لحـ. كتعتبر قيمة ىذه العبلقة متكسطة كفقان لعكدة كممكاكم )
(، 0.69 - 0.40(، )0.39 - 0.0ذا كقعت بيف )إبتصنيؼ العبلقة الى ضعيفة كمتكسطة كقكية 

 تكالي. ل( عمى ا1.00 - 0.70)
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 الفصل الخامس:

 

 مناقشة النتائج

 ة نتائج سؤال الدراسة األولمناقش 1:  5

 مناقشة نتائج سؤال الدراسة الثاني 2:  5

 مناقشة نتائج سؤال الدراسة الثالث 3:  5

 مناقشة نتائج سؤال الدراسة الرابع 4:  5

 مناقشة نتائج سؤال الدراسة الخامس 5:  5

 التوصيات والمقترحات 6:  5
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج 

واقع توظيف ىذا الفصؿ المناقشة لمنتائج التي تكصمت إلييا الباحثة عف مكضكع الدراسة كىك يتناكؿ 
، كما التعميم الرقمي لدى معممي مدارس الرقمنة في محافظة بيت لحم وعالقتو باتجاىاتيم نحوه

ج خذ ، مع األراء مقارنات مع الدراسات السابقةاستنتجتو الباحثة، باإلضافة الى تحميؿ نتائج الدراسة، كا 
الى بعض التكصيات المبنية عمى نتائج الدراسة كما  بعيف االعتبار أسئمة الدراسة كأىدافيا، كصكالن 

 يمي:

 مناقشة نتائج سؤال الدراسة األول 1:  5

 السؤال األول: ما واقع توظيف التعميم الرقمي لدى معممي مدارس الرقمنة في محافظة بيت لحم ؟

 أفراد مجتمع الدراسةكاالنحرافات المعيارية الستجابات  تكسطات الحسابيةخراج الباحثة لممبعد است
أظيرت النتائج أف كاقع تكظيؼ التعميـ الرقمي لدل معممي مدارس الرقمنة في محافظة بيت لحـ، كاف 

الباحثة أف ىذا يدؿ عمى كجكد  (، كبرأم3.28سابي ليذا المستكل )متكسطان إذ بمغ المتكسط الح
ـ الرقمي لدل معممي مدارس الرقمنة في محافظة بيت لحـ، لكنو قد يحتاج إلى مزيد مف تكظيؼ لمتعمي

التطكير كاالستعداد ككنو برنامج حديث في التعميـ يطبؽ في بيئة المجتمع الفمسطيني فإنو يحتاج 
 التييئة لمصفكؼ الدراسية لتككف أكثر مبلئمة الستخداـ تقنيات التعميـ الرقمي كالتدريب المستمر

( حيث أظيرت 2012)كيتفؽ مع دراسة ابراىيـ  داـ التعميـ الرقمي في تدريسيـ،تخلممعمميف عمى اس
نترنت في العممية التعميمية في كمية التربية في جامعة نتائج دراستو أف ىناؾ استخداـ لمحاسكب كاال

االعتمادات  زالنجي لكف بنسية ضعيفة يعكد لمجمكعة مف المعكقات مثؿ نقص الكادر البشرم كقمة
 المالية  التي تتمثؿ في نقص المعامؿ كاألجيزة التقنية.

كتستنتج الباحثة مف نتائج الدراسة أف ىناؾ تفعيؿ مستمر لمتعميـ الرقمي في مدارس الرقمنة كذلؾ مف 
رفة بما يخدـ حرصيـ عمى كجكد شبكة االنترنت لقناعتيـ بأىمية تكافرىا كنافذة عمى العالـ كالمع

ككأحد المقكمات األساسية لمتعميـ الرقمي كالتحديث لمبرامج ككذلؾ تسييؿ تكاصؿ  لتعميمية،األغراض ا
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الييئة التعميمة مع الطمبة كأكلياء أمكرىـ، مما يدؿ عمى أف ىناؾ المعرفة كالميارة لمعممي مدارس 
 ؿ.الرقمنة في استخداـ االنترنت كمكاقع التكاصؿ االجتماعي الذم يخدـ التعميـ الرقمي كك

دارة تستخدـ تقنيات مرافقة ألجيزة الحاسكب لخدمة التعميـ الرقمي كتكصمت الباحثة أف المدرسة كاإل
لكتركني بنسبة كبيرة، كىذا بالطبع يعزز كيقكم فكرة التعميـ الرقمي، مف خبلؿ تكافر الشبكات كاإل

ذلؾ االستخداـ لمبرامج كالكسائط المعتمدة عمى الحاسكب حيث يتـ تكفير المحتكل التعميمي الرقمي، ك
مثؿ األلكاح الذكية  مبةكاألدكات كالمستمزمات التي يمكف المجكء الييا لعرض أنشطة كأعماؿ الط

كالتفاعمية كأجيزة كبرامج العرض المختمفة التي تساعد كتيسر تكظيؼ التعميـ الرقمي كتزيد مف أىميتو 
 ر لممتعمـ في العممية التعميمية.ك كأىدافو بجعؿ د

الباحثة أنو مف الممكف أف يككف التكظيؼ لمتعميـ الرقمي بنسبة كبيرة في حاؿ التطكير عمى كترل 
بعض األمكر التي تحتاج إلى تخطيط كتييئة لتككف أكثر مبلئمة لتطبيؽ التعميـ الرقمي، بحيث 

في التعميـ  متعمـالمكازنة بيف أعداد الطمبة كاألجيزة الحاسكبية كاألدكات التكنكلكجية التي يحتاجيا ال
الرقمي، كذلؾ التييئة لمصفكؼ بحيث تككف مجيزة الستخداـ التعميـ الرقمي، كبالنسبة لممحتكل الرقمي 

مف الرجكع إلييا متى يشاء، كأف تشمؿ الرقمنة  متعمـفيحتاج إلى تدعيـ كتكفير كتب الكتركنية تمكف ال
لباحثة لممعمـ الرقمي فيك يحتاج الى ، كمف كجية نظر امتعمـلجميع المكاد الدراسية التي يتعمميا ال

دكرات ككرشات عمؿ مستمرة كمتتابعة بما يخص كؿ ما ىك جديد في التعميـ كالمتابعة لما يقـك 
يـ الرقمي مف برامج كمكاد رقمية، كتبلحظ الباحثة أف ىذه النتيجة تتفؽ مع ما باستخدامو في التعم

فت بظيكر ما يعرؼ بالتعميـ الرقمي ( حيث كش2016تكصؿ إليو مف نتائج في دراسة كسار)
كاالفتراضي مف أجؿ خمؽ بيئة تعميمية شفافة كتفاعمية يككف فييا الطالب عنصران فاعبلن يشارؾ في 
المسؤكلية، كبينت النتائج أيضان أف صعكبات كعكائؽ تطبيؽ التعميـ اإللكتركني عبر شبكات لتكاصؿ 

نية كقمة اإلمكانيات كالكسائؿ المادية المدعمة ليذا االجتماعي في الجزائر تتمثؿ في المشكبلت التق
  التعميـ باإلضافة إلى نقص الدكرات التككينية كعدـ اقتناع البعض بو كبديؿ عف التعميـ التقميدم.
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 مناقشة نتائج سؤال الدراسة الثاني:  2:  5

ي لدى معممي مدارس السؤال الثاني : ىل تختمف المتوسطات الحسابية لواقع توظيف التعميم الرقم 
الدورات  ،سنوات الخبرة ،المؤىل العممي ،الرقمنة في محافظة بيت لحم باختالف متغيرات )الجنس

 التدريبية(؟

 كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ تحكيمو لؤلسئمة الفرعية التالية:

 مناقشة نتائج السؤال الفرعي األول:

الرقمي لدى معممي مدارس الرقمنة  في  ىل تختمف المتوسطات الحسابية لواقع توظيف التعميم
 محافظة بيت لحم باختالف متغير جنس المعمم؟

لدل معممي مدارس الرقمنة في بيف كاقع تكظيؼ التعميـ الرقمي  فركؽمف النتائج أنو يكجد  نبلحظ
محافظة بيت لحـ تختمؼ باختبلؼ متغير الجنس ككاف لصالح االناث، كتعزك الباحثة ذلؾ كجكد 

ناث عمى تكظيؼ التعميـ دارس االناث، أك الحرص مف قبؿ االكبيئة التعميـ الرقمي في ممتطمبات 
 .باستخداـ المستحدثات التكنكلكجيةالرقمي ككنو برنامج تعميمي حديث 

التعميـ الرقمي كانت أعمى مف نسبة الذككر، فساعدت كتعزك الباحثة ذلؾ إلى نسبة االناث في برنامج 
فيتكفر  عممات عمى زيادة الخبرات كالميارات كالكعي حكؿ استخداـ التعميـ الرقميالدكرات التدريبية لمم

 (Mahdizadeh, et al كزمبلئو زاده ميدممع دراسة إدراؾ لمفيكـ التعميـ الرقمي كيتشابو ذلؾ 
 اإللكتركني التعمـ بيئات فائدة لقيمة التدريس ىيئة أعضاء إدراؾ أىمية الدراسة أكضحت كما، (2008

، كبالتالي فإف معرفة االناث لمفيكـ التعميـ الرقمي مكف مف التعميمية العممية أىداؼ تحقيؽ في
 تكظيفيف لمتعميـ الرقمي في تدريسيف.

 مناقشة نتائج السؤال الفرعي الثاني:

ىل تختمف المتوسطات الحسابية لواقع توظيف التعميم الرقمي لدى معممي مدارس الرقمنة في 
 تالف متغير المؤىل العممي ؟محافظة بيت لحم باخ
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بينت النتائج أنو يكجد فركؽ بيف كاقع تكظيؼ التعميـ الرقمي لدل معممي مدارس الرقمنة في محافظة 
بيت لحـ تختمؼ باختبلؼ متغير المؤىؿ العممي ككاف لصالح المؤىؿ العممي بكالكريكس ، كتعزك 

يف اكاديميان لتطبيؽ مفيكـ التعميـ الرقمي الباحثة ذلؾ الى أف الذيف يحممكف درجة البكالكريكس مؤىم
( 2017، كتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة الطيطي )كأقدر عمى التدريس باألساليب الحديثة في التعميـ

حيث أنو كجد فركؽ ذات داللة إحصائية لمتغير المؤىؿ العممي بالنسبة لجامعة النجاح في التعميـ 
 صالح الدكتكراه عمى الماجستير.كل اإللكتركني حيث كانت الفركؽ جكىرية

كترل الباحثة أف برنامج البكالكريكس يكفر مساقات تؤىؿ المتعمميف عمى تكظيؼ التكنكلكجيا في 
، كذلؾ خبلؿ قياميـ التعميـ، كاألساليب الحديثة بما فييا التطرؽ لما ىك جديد في عممية التعميـ كالتعمـ

لمتعمـ الرقمي يككف نابع مف خبرات المعمميف كالدكرات بمينتيـ في التعميـ، كبالتالي فإف التكظيؼ 
التدريبية التي حصمكا عمييا بتكنكلكجيا التعميـ كالتعمـ كليذا كانت الفركؽ لصالح حممة البكالكريكس 

 في كاقع التعميـ الرقمي.

 مناقشة نتائج السؤال الفرعي الثالث:

قمي لدى معممي مدارس الرقمنة  في ىل تختمف المتوسطات الحسابية لواقع توظيف التعميم الر 
 محافظة بيت لحم باختالف متغير عدد سنوات الخبرة ؟

بيف كاقع تكظيؼ التعميـ الرقمي  لدل معممي مدارس الرقمنة في  يكجد فركؽ نرل مف النتائج أنو 
ستنتج سنكات، كت 10محافظة بيت لحـ تختمؼ باختبلؼ سنكات الخبرة ككاف لصالح الفئة أكثر مف 

احثة أف الخبرة التي تكتسب مع السنكات تساعد في تطبيؽ أساليب التعميـ الحديثة مثؿ التعميـ الب
كيسعى المعمميف إلى البحث عف أساليب كاستراتيجيات تعميمية حديثة لزيادة الدافعية لمطمبة  الرقمي،

اسمكب عمـ الرقمي في التعمـ كليصبحكا مشاركيف في العممية التعميمية، كبالتالي فإنيـ يجدكف في الت
  تعميمي حديث يزيد التطكير عمى خبرات المعمميف كيشجع المتعمميف عمى التعمـ.

تسيؿ كيفية التعامؿ مع المكاقؼ التعميمية الجديدة التي يمكف أف تنتج  ةأف سنكات الخبر الباحثة كتعزك 
 (2010القحطاني )كتتعارض ىذه النتيجة مع الدراسة التي أجراىا  ،خبلؿ تكظيؼ التعميـ الرقمي

حيث أسفرت عف نتائج بعدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف استجابات أفراد عينة مجتمع 
لمتغير نكع الكمية كسنكات الدراسة نحك استخداـ الفصكؿ االفتراضية في برنامج التعميـ عف بعد تعزل 
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ال تكجد فركؽ ذات داللة ( حيث أظيرت نتائج دراستو أنو 2017الطيطي) كتختمؼ مع دراسة الخبرة، 
 .خبرة في كاقع التعميـ اإللكتركنيإحصائية لمتغير سنكات ال

 

 مناقشة نتائج السؤال الفرعي الرابع:

ىل تختمف المتوسطات الحسابية لواقع توظيف التعميم الرقمي لدى معممي مدارس الرقمنة  في 
 محافظة بيت لحم باختالف متغير عدد الدورات التدريبية ؟

كاقع تكظيؼ التعميـ الرقمي  لدل معممي مدارس الرقمنة متكسطات بيف  نو يكجد فركؽالنتائج أبينت 
 5-3في محافظة بيت لحـ تختمؼ باختبلؼ متغير عدد الدكرات التدريبية ككاف لصالح الفئة مف 

 دكرات، كتعزك الباحثة ذلؾ الى أف الدكرات ميمة في مساعدة المعمميف كتييئتيـ لتطبيؽ التعميـ
الرقمي كخاصة في ظؿ التطكر السريع في مجاؿ التكنكلكجيا ك رقمنة التعميـ كالبرمجيات التي تتطكر 

، كعميو فيجب االىتماـ بالدكرات في مجاؿ التعميـ الرقمي كاالطبلع  عمى تجارب االخريف في كؿ يـك
ات تساعد المعمميف ، باإلضافة إلى ما تكفره الدكرات التدريبية مف خبرات كأساليب كميار ىذا المجاؿ

 عمى كيفية تكظيؼ التعميـ الرقمي.

كترل الباحثة أنو االستمرارية في الدكرات التدريبية كمتابعة أداء المعمميف في التعميـ الرقمي يساعد في 
كبالتالي البحث عف كيفية التطكير إلدخاؿ مجاراة ما ىك حديث في آلية تطبيؽ التعميـ الرقمي، 

بالتعميـ لما ليا أىمية في تنمية الجانب الميني كالعممي لممعمـ الذم يساعده عمى التكنكلكجيا الحديثة 
التخطيط لؤلنشطة كالمحتكل التعميمي المناسب بشكؿ رقمي تفاعمي يجعؿ المتعمـ محكر العممية 

 التعميمية.
 

 مناقشة نتائج سؤال الدراسة الثالث: 3:  5

 الرقمي في محافظة بيت لحم ؟ ما اتجاىات معممي مدارس الرقمنة نحو التعميم

ف ألتبيف مف استجابات أفراد العينة كاستخراج الباحثة لممتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 
في محافظة بيت لحـ بدرجة مرتفعة ىناؾ اتجاىات لدل معممي مدارس الرقمنة نحك التعميـ الرقمي 

( حيث كشفت النتائج عف اتجاىات 2012،؛ ابراىيـ2016، النائمي)كيتفؽ ذلؾ مع دراسة أجراىا 
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ـ االلكتركني كبدرجة مرتفعة، كظير لديو فركؽ لصالح المجمكعة ميايجابية لممعمميف كالطمبة نحك التع
( كظير اتجاىات ايجابية نحك 2026في دراسة النائمي ) التجريبية بعد تطبيؽ التعميـ اإللكتركني

  .(2012ة )ابراىيـ، استخداـ الحاسكب في عممية التدريس في دراس

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى رغبة كقناعة كشغؼ المعمميف لتطبيؽ كتكظيؼ التعميـ الرقمي ألىميتو 
كرؤيتيـ أنو أفضؿ مف األسمكب االعتيادم في التعميـ، كغير مف األسمكب التقميدم في التدريس كحؿ 

( حيث 2015ئج دراسة الدعيس)يعزز التكجو نحك التعميـ الرقمي، كتشابو ذلؾ مف نتا مكانو، كىذا
كشفت النتائج عف أف اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس نحك تكظيؼ االنترنت في مجالي البحث العممي 

 كالتدريس جاء إيجابيان.

كترل الباحثة أف ذلؾ يؤكد عمى قناعة المعمميف بالتعميـ الرقمي، فيـ يشجعكف أنفسيـ كغيرىـ لتطبيؽ 
ألىمية التعميـ الرقمي في تطكير جكدة كمخرجات التعميـ كالتعمـ،  التعميـ الرقمي كذلؾ برؤيتيـ

كمحاكلة جعؿ المدارس كالزمبلء يستخدمكف ىذا االسمكب لمحصكؿ عمى الميارات الضركرية لمتعميـ 
 ييـ لمبحث عف المعرفة كامتبلكيا.الرقمي ككؿ ما يؤدم إلى تقدمو كتطكره، مف خبلؿ سع

ؿ استجابات أفراد العينة بدرجة عالية لبلتجاىات نحك التعميـ الرقمي كأيضان تستنتج الباحثة مف خبل
نتج مف رغبة المعمميف في التطكير اإلدارم كاألكاديمي الذم يحصمكف عميو مف استخداميـ لمتعميـ 
الرقمي، ككذلؾ التطكير الذم يحصؿ عميو الطمبة كيعزز مف قدراتيـ في مجاؿ التقنيات كالمستحدثات 

التعميمية مما يزيد الدافعية لدل طمبتيـ كبالتالي تتحسف مخرجات العممية التعميمية، التكنكلكجية 
 كبالتالي فيـ يشجعكف عمى تعميـ برامج التعميـ الرقمي في المدارس الفمسطينية.

 

 مناقشة نتائج سؤال الدراسة الرابع: 4:  5

التعميم الرقمي في محافظة  ىل تختمف المتوسطات الحسابية التجاىات معممي مدارس الرقمنة نحو 
 بيت لحم  تبعا متغيرات )الجنس. المؤىل العممي. سنوات الخبرة. الدورات التدريبية(؟
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 كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ تحكيمو لؤلسئمة الفرعية التالية:

 مناقشة نتائج السؤال الفرعي الخامس:

نحو التعميم الرقمي في محافظة  ىل تختمف المتوسطات الحسابية التجاىات معممي مدارس الرقمنة
 بيت لحم باختالف متغير جنس المعمم؟

اتجاىات معممي مدارس الرقمنة نحك التعميـ الرقمي  متكسطات بيف فركؽكضحت النتائج أنو يكجد 
في محافظة بيت لحـ باختبلؼ متغير الجنس ألف المتكسط الحسابي لئلناث كاف أعمى مف المتكسط 

مى مف الباحثة أف السبب يعكد إلى أف االستعداد كاالتجاه لدل اإلناث كاف أعالحسابي لمذككر، كترل 
كتعزك الباحثة ذلؾ أف المدارس التي تتبع لئلناث عززت مف الكعي نحك  الذككر نحك التعميـ الرقمي،

تكظيؼ التعميـ الرقمي، كشجعت المعممات عمى ما يمكف أف يكفره التعميـ الرقمي مف ميارات كخبرات 
اتفقت ىذه ف سية تزيد مف رغبتيف كاتجاىاتيف نحك التدريس بيذا األسمكب الحديث مف التعمـ،تدري

عمـ ( التي تكصمت إلى كجكد اتجاىات ايجابية مرتفعة نحك الت2018الدراسة مع نتائج دراسة الراشد )
فركؽ ( حيث كانت ال2016الرقمي مف قبؿ معممات الركضة، ككذلؾ اتفقت مع نتائج دراسة الشريؼ )

  تبعان لمتغير الجنس لصالح اإلناثلكتركني الستجابات الطمبة نحك التعميـ اإل

 مناقشة نتائج السؤال الفرعي السادس:

ىل تختمف المتوسطات الحسابية التجاىات المعممين في مدارس الرقمنة في محافظة بيت لحم 
 باختالف متغير المؤىل العممي ؟

اتجاىات معممي مدارس الرقمنة نحك التعميـ الرقمي في تكسطات م بيف فركؽبينت النتائج أنو يكجد 
،محافظة بيت لحـ باختبلؼ متغير المؤىؿ العممي ككاف لصالح  كتعزك الباحثة ذلؾ إلى  حممة الدبمـك

لى الخبرة التعميمة إالرغبة القكية مف حممة الدبمكـ في اكتساب مفاىيـ جديدة في التعميـ إلضافتيا 
الدبمكـ نحك التعميـ  مى تكظيفيا في تدريسيـ، فظير اتجاىات ايجابية مف حممةالسابقة كالعمؿ ع

حيث أف الدكر الذم تمعبو تكنكلكجيا التعميـ كالتقنيات الحديثة كالبرامج التعميمية لـ يعد يخفى  الرقمي
إلى عمى أحد في تحسيف أداء المعمميف كتطكير مياراتيـ ليصبح بذلؾ دكر المعمـ مف ممقف لممعمكمة 

مرشد كميسر لعممية التعمـ إضافة إلى مشرؼ لما يقـك بو المتعمميف مف بحث لممعمكمات كتحميميا 
 .بطريقة تفاعمية محكسبة
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كتستنتج الباحثة مف ذلؾ أف حممة الدبمكـ ظير تكجييـ إيجابيان رغبة منيـ في البحث عف األساليب 
ينية مما يزيد مف الخبرة لدييـ كبالتالي تزيد الدافعية لتحقيؽ التنمية الذاتية كالمالحديثة لمتعميـ كالتعمـ 

 لمتطكير عمى خبرتيـ التعميمية بما يناسب التطكرات التكنكلكجية في التعميـ.
 

 مناقشة نتائج السؤال الفرعي السابع:

ىل تختمف المتوسطات الحسابية التجاىات المعممين في مدارس الرقمنة في محافظة بيت لحم 
 عدد سنوات الخبرة ؟اختالف متغير ب

اتجاىات معممي مدارس الرقمنة نحك التعميـ الرقمي في متكسطات بيف  فركؽأظيرت النتائج بكجكد 
سنكات، كتعزك الباحثة  5محافظة بيت لحـ باختبلؼ متغير سنكات الخبرة ككاف لصالح الفئة أقؿ مف 

يـ اتجاه بدرجة كبيرة نحك التعميـ ذلؾ إلى أف المعمميف الذيف لدييـ خبرة قميمة في التعميـ ظير لدي
الرقمي، كىذا يدؿ عمى الحرص مف ىؤالء المعمميف عمى االستفادة مف مجاراة ما ىك حديث في 

التقنية  التعميـ كذلؾ لبلستمرارية المينية كالتطكير عمى خبراتيـ في مجاؿ التعميـ الرقمي كالمستحدثات
( التي 2017الفيمكاكم ) جة مع نتائج دراسة العنزم ككالتكنكلكجية التعميمية، كىنا تتفؽ ىذه النتي

ىدفت إلى الكشؼ عف اتجاىات الييئة التدريسية نحك استخداـ تكنكلكجيا التعميـ في كمية التربية 
األساسية في الييئة العامة لمتعميـ التطبيقي كالتدريب حيث ظير التشابو في كجكد فركؽ في 

لصالح أقؿ مف خمس سنكات، ككذلؾ مع دراسة يحيى الؿ  الخبرةسنكات  االتجاىات تعزل لمتغير
( حيث كشفت النتائج عف أف اتجاه معممي التخصص العممي أقؿ مف خمس سنكات 2010كالجندم )

في مجاؿ العمؿ كالذيف يحضركف ندكات تعميمية في مجاؿ التقنيات نحك التعميـ اإللكتركني أكثر 
 إيجابية.

 

 ثامن:مناقشة نتائج السؤال الفرعي ال

في محافظة بيت لحم ىل تختمف المتوسطات الحسابية التجاىات المعممين في مدارس الرقمنة 
 عدد الدورات التدريبية ؟ باختالف متغير
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اتجاىات معممي مدارس الرقمنة نحك التعميـ الرقمي في  متكسطات بيف فركؽبينت النتائج أنو يكجد 
دكرات، كتعزك  5-3لتدريبية ككاف لصالح الفئة مف محافظة بيت لحـ باختبلؼ متغير عدد الدكرات ا

الباحثة ذلؾ إلى أف معرفة المعمميف بمفيكـ التعميـ الرقمي كأساليبو ككيفية تكظيفو مف خبلؿ الدكرات 
كذلؾ بتكفير مزيدان مف ، التدريبية التي حصمكا عمييا، ككف لدييـ رغبة كاتجاه نحك التعميـ الرقمي

رقمي لذا يجب أال يقتصر إدخاؿ التعميـ الرقمي إلى المدارس عمى المعدات الكعي بأىمية التعميـ ال
ميمة كعمى رأسيا تدريب  كالمصادر التعميمية، بؿ البد أف يرافؽ ذلؾ التركيز عمى جكانب انسانية

 .المعمميف بالدكرات الذم تييئو لتقبؿ المستحدثات في التعميـ الرقمي
 

 لخامس: مناقشة نتائج سؤال الدراسة ا 5:  5

 معممين نحوه في محافظة بيت لحم؟"العالقة بين واقع التعميم الرقمي واتجاىات الدرجة ما 

بينت نتائج معامؿ ارتباط بيرسكف عف كجكد عبلقة طردية إيجابية كبدرجة متكسطة بيف كاقع التعميـ  
ابو مع دراسة ، كذلؾ تشالرقمي في مدارس الرقمنة ك اتجاىات المعمميف نحكه في محافظة بيت لحـ

بيف اتجاه ( حيث كشفت النتائج عف كجكد عبلقة طردية ذات داللة احصائية 2015أجراىا الصيفي )
 أعضاء التدريس بجامعة القدس المفتكحة نحك التعميـ االلكتركني كعبلقتو بفاعمية الذات.

بكاقع كمدل تكفر  كمف كجية نظر الباحثة ىذا يدؿ أف اتجاىات المعمميف نحك التعميـ الرقمي مرتبط  
المتطمبات التي يحتاجيا تكظيؼ التعميـ الرقمي أم أنو كمما كانت التييئة كالجاىزية مكفرة الستخداـ 
التعميـ الرقمي زاد ذلؾ مف اتجاىات المعمميف كرغبتيـ كاستعدادىـ لتطبيقو كتكظيفو في تدريسيـ ككف 

حيث  (Agbatogun, 2010أجراىا ) ، كيتفؽ ذلؾ مع دراسةـ اعتباره ككسيمة تعميمية مساعدةت
 كبعد، نيجيريا في اإللكتركني التعميـ اتجاه التدريس ىيئة أعضاء إدراكات عف الكشؼ إلى ىدفت
 معرفة بيف ما لمعبلقة كميمان  إيجابيان  مؤشران  ىناؾ أف تبيف االرتباط معامؿ باستخداـ النتائج تحميؿ

 .اإللكتركني بالتعميـ كعييـ كمدل تكاالنترن الحاسكب بعمـ التدريسية الييئة أعضاء
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 التوصيات والمقترحات. 6:  5

 في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يمي: 

تجييز الصفكؼ الدراسية بتقنيات التعميـ الرقمي، كأف تتضمف المناىج المدرسية محتكل  ضركرة -1
 داميا في التعميـ الرقمي.الحاسكب الستخ ةرقمي في بيئة متعددة الكسائط، كزيادة تفعيؿ أجيز 

متعميـ الرقمي، كضركرة يـ لاستخدام لممعمميف مف أجؿ تطكيرككرش عمؿ  تدريبية دكرات جراءإ -2
 التعميـ الرقمي. لتنمية قدراتيـ المينية الذاتية نحكتعزيز كتشجيع المعمميف 

الكتركنية ليا عبلقة ضركرة تكظيؼ التعميـ الرقمي في جميع المناىج الدراسية، ككذلؾ تكفير كتب -3
 بإثراء التعميـ الرقمي كالمناىج التفاعمية.

لبلستمرارية   ةيمشركع رقمنة  التعميـ في المدارس الفمسطين كتطكير اعتماد خطة منظمة  لتعميـ -4
 في عممية التعميـ كالتعمـ.التكنكلكجية  المستحدثات  في متابعة

 ؿ التعميـ الرقمي كشبكة االنترنت.ر ألبنائيـ مف خبلمك كلياء األأمتابعة ضركرة تنمية التكاصؿ ك  -5

 .عمى متغيرات أخرلالتعميـ الرقمي  حكؿدراسات المزيد مف الإجراء  -6
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 :قائمة المراجع 

 العربية:المراجع 

واقع استخدام الحاسوب واإلنترنت في عممية التدريس بكمية ( . 2012إبراىيـ، عبد الشافع ىاركف )
. رسالة ماجستير منشكرة، جامعة السكداف لمعمكـ كالتكنكلكجيا كمية معة زالنجيالتربية بجا

 التربية.

المؤتمر معمم مدرسة المستقبل في ضوء مفيوم التعميم اإللكتروني.  أدوار(. 2009إبراىيـ، عصاـ )
 –الكاقع كالمأمكؿ(  -العممي السنكم الثاني لكمية التربية ببكرسعيد )مدرسة المستقبؿ 

 .1203 – 1151، 2ج  مصر،

(. التفاعؿ بيف أنماط عرض المحتكل في بيئات التعميـ اإللكتركنية 2014إبراىيـ، كليد يكسؼ )
القائمة عمى كائنات التعميـ كأدكات االبحار بيا كأثره عمى تنمية ميارات إدارة قكاعد 

 -وجيا التعميم . تكنولالبيانات كقابمية استخداـ ىذه البيئات لدل طبلب المرحمة اؿ ثانكية
 . 88 – 3، 1، ع 24، مج مصر

، تـ التعمم اإللكتروني.. التعمم الرقمي. موقع منيل الثقافة التربوية(. 2014أبك خطك، السيد )
 .https://www.manhal.net، متاح عبر الرابط: 2018أكتكبر  25االسترجاع بتاريخ 

تقييم تجربة التواصل االلكتروني  (.2011أبك عزيز، شادم؛ كأبك سكيرح، أحمد ) أبك شقير، محمد؛
. مؤتمر االتصاؿ كالتكاصؿ في المدارس الحكومية من وجية نظر مدراء المدارس

 (، غزة.31/10/2011 – 30التربكم، الجامعة اإلسبلمية، المنعقد في الفترة )

، دار النشر 6. طالعموم النفسية والتربوية مناىج البحث في(. 2007أبك عبلـ، رجاء محمكد )
 لمجامعات، القاىرة.

عمى ميارات التعميم  2.0أثر استخدام الجيل الثاني لمتعمم االلكتروني (. 2008آؿ محيا، عبد اهلل )
. رسالة دكتكراه غير منشكرة، كمية التربية، التعاوني لدى طالب كمية المعممين في أبيا

 ة.جامعة أـ القرل، السعكدي

https://www.manhal.net/
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اتجاىات المعممين نحو استخدام الحاسوب كوسيمة تعميمية في المدارس: (. 2013آماؿ، عمراني )
. رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة مكالم الطاىر، والية سعيدة -دراسة ميدانية

 الجزائر.

، 32 سمطنة عماف، ع- رسالة التربية. التعميـ الرقمي في االقطار العربية(. 2011البحيرم، خالد )
82 – 89. 

 . عماف، مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.عمم النفس المعرفي(. 2004بني جابر، جكدت )

مجمة الطفولة  (. اتجاىات طمبة كأساتذة الجامعة نحك التعميـ االلكتركني.2011الجابرم، نييؿ )
 .53 – 17، 6، ع 3مصر. مج  –جامعة اإلسكندرية(  -والتربية )كمية رياض األطفال 

 .  لئلحصاء الفمسطينيالجياز المركزم 
              http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/803/default.aspx

    .2018-9-6 بتاريخ استرجع

. كرقة عممية مقدمة الجامعات األردنية واقع التعميم اإللكتروني في(. 2010) الحجايا، محمد نائؿ
لممؤتمر الدكلي الثالث حكؿ التعمـ اإللكتركني بعنكاف:" دكر التعمـ اإللكتركني في تعزيز 

-6مجتمعاتالمعرفة"، الذم نظمو مركز زيف لمتعمـ اإللكتركني في جامعة البحريف في الفترة 
  . 2010 ابريؿ 8

    البلزمةدرجة ممارسة الكفايات التكنكلكجية (. 2012)ىبل محمد ؛ الشكا، عمر بكرم ،حسيف 
لتدريس مناىج الرياضيات المحكسبة مف كجية نظر معممي كمعممات الرياضيات في 

 .593 – 553، 12، ع 19، مج مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية. األردف

 مكتبة آفاؽ، غزة.، 4". طعمم النفس التربوي "نظرة معاصرة(. 2006الحمك، محمد كفائي عبلكم )

سماعيؿ، آية ) (. أثر تصميـ بيئة لمتعمـ اإللكتركني التشاركي قائمة عمى بعض 2014حمادة، أمؿ كا 
كفقان لمبادئ النظرية التكاصمية عمى تنمية ميارات إدارة المعرفة الشخصية  2أكات الكيب 

، 56، ع ةالسعودي –دراسات عربية في التربية وعمم النفس لدل طبلب الحاسب اآللي. 
81 – 148. 

http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/803/default.aspx
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اتجاىات المعممين نحو استخدام التعميم اإللكتروني بالمدارس الثانوية (. 2014حمدتك، ىشاـ )
. رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة السكداف بمحمية أمدرمان بالخرطوم

 لمعمكـ كالتكنكلكجيا، السكداف.

(. أراء معممي المدارس 2015ة، عبد الرؤكؼ )جركاف، أحمد عمي كحمادنك الحمراف، محمد خالد 
الحككمية نحك تفعيؿ منظكمة التعمـ االلكتركني في التعميـ كالتحديات التي تكاجييـ مف 

، كمية البنات لآلداب كالعمكـ مجمة البحث العممي في التربيةكجية نظر المعمميف أنفسيـ. 
 .4، ع 16جامعة عيف شمس، مج  –كالتربية 

(. كاقع استخداـ الطمبة لنمط التعمـ االلكتركني المنظـ ذاتيان كاتجاىاتيـ نحكه 2018حناكم، مجدم )
 103، 1، ع 19، مج مجمة العموم التربوية والنفسيةفي جامعة القدس المفتكحة. 

– 140. 

واقع التعمم اإللكتروني في جامعة النجاح الوطنية ودوره في تحقيق (. 2016حنتكلي، تغريد )
لمتعممين من وجية نظر طمبة كمية الدراسات العميا برامج كمية التربية التفاعل بين ا

  جامعة النجاح الكطنية، رسالة ماجستير غير منشكرة، .وأعضاء الييئة التدريسية
 فمسطيف.

مصر، مج - تكنولوجيا التعميم(. مصادر التعميـ اإللكتركني الرقمية. 2013خميس، محمد عطية )
 .4 – 1، 4، ع  23

(. اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس نحك تكظيؼ اإلنترنت في البحث العممي 2015، محمد )الدعيس
 – 258، 6، ع 2، مج مجمة جامعة الناصركالتدريس بكمية التربية أرحب جامعة صنعاء. 

412. 

مجمة (. درجة امتبلؾ معممة الركضة التعمـ الرقمي كاتجاىيا نحك استخدامو. 2018الراشد، مضاكم )
 .432 – 407، 3، ع 26، نج اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسيةالجامعة 
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(. اتجاىات طالبات جامعة طيبة نحك استخداـ المدكنات التعميمية اإللكتركنية 2014الرحيمي، تغريد )
، مجمة جامعة النجاح لألبحاث )العموم االنسانية(في تعمـ مقرر ميارات الحياة الجامعية. 

 .1794 – 1765، 8، ع 28مج 

اتجاىات المعممين والمشرفين التربويين نحو استخدام التعميم  (.2007الردادم، عبد المنعـ )
. رسالة اإللكتروني في تدريس مادة الرياضيات في المرحمة المتوسطة بالسعودية

 ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة أـ القرل، السعكدية.

تكنكلكجيا التعميـ في الكسط الجامعي كالصعكبات التي تعيؽ  ( . كاقع استخداـ 2017زقاكة، أحمد )
 . 64 – 53.ص 6، ع  4، مج مجمة العموم االجتماعيةذلؾ مف كجية نظر الطبلب. 

. رؤية جديدة في التعميم اإللكتروني: المفيوم، القضايا، التطبيق، التقييم (.2005زيتكف، حسف )
 الدار الصكتية لمتربية، الرياض.

 . مكتبة الرشد، القاىرة.تكنولوجيا التعميم والتعميم االلكتروني(. 2004د )سالـ، أحم

درجة استعداد معممي جامعة النجاح الوطنية في توظيف نظام التعمم (. 2014سعدم، رنا )
اإللكتروني )مودل( في العممية التعميمية وفق إطار المعرفة الخاص بالمحتوى والتربية 

 ر غير منشكرة، جامعة النجاح الكطنية، فمسطيف.. رسالة ماجستيوالتكنولوجيا

. المؤتمر السنكم الثامف لتطكير التعميـ الجامعي،  التعميم الجامعي من بعد(. 2001سبلمة، عادؿ )
 نكفمبر. 14-13جامعة عيف شمس، في الفترة مف 

جمة م(. اتجاىات طمبة جامعة شقراء نحك التعميـ اإللكتركني. 2016الشريؼ، محمد بف حارب )
 .929 – 889، 3، ج 168. ع التربية لمبحوث التربوية والنفسية واالجتماعية

عماف: دار  أساسيات التعميم اإللكتروني في العموم.( . 2009الشناؽ، محمد كبني دكمي، حسف )
 كائؿ لمنشر كالتكزيع.

المعرفي أثر التفاعل بين توقيت تقديم الدعم التعميمي واألسموب  (.2014الشيخ، ىاني محمد )
عمى التحصيل الدراسي  2.0لمطالب في بيئة التعمم اإللكتروني القائمة عمى الويب 
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العممي الرابع عشر بعنكاف: تكنكلكجيا التعميـ كالتدريب اإللكتركني  . المؤتمروكفاءة التعمم
 –الجمعية المصرية لتكنكلكجيا التعميـ  - يعف بعد كطمكحات التحديث في الكطف العرب

 .246 – 177اىرة، مصر، الق

. دار الفجر أخصائي مصادر التعميم أو األمين وقيادة التغيير التعميمي (2016.)الشيمي، حسني 
 لمنشر كالتكزيع، القاىرة.

 Dataالتعميم عن بعد: الغايات ازو الوسائل مع اإلشارة لقواعد البيانات ) (.2002الصاكم، محمد )
base العربي األكؿ لمركز تطكير التعميـ الجامعي (، المؤتمر القكمي السنكم التاسع

 كالتعميـ الجامعة العربي بعد رؤية مستقبمية.

واقع استخدام طمبة الدراسات العميا بجامعة السمطان قابوس لشبكة (. 2001الصبحي، عبد العزيز )
 . رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة اليرمكؾ، األردف.االنترنت واتجاىاتيم نحو

اتجاه أعضاء ىيئة التدريس بجامعة القدس المفتوحة نحو التعميم  (.2015مي )الصيفي، سا
. رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، الجامعة االلكتروني وعالقتو بفاعمية الذات

 اإلسبلمية، فمسطيف.

معة (. اتجاىات الطمبة كأعضاء ىيئة التدريس نحك التعمـ اإللكتركني في جا2017الضالعي، زبيدة )
 .195 – 182، 12، ع 6، األردف، مج المجمة التربوية الدولية المتخصصة نجراف.

(. تصكرات معممي التربية اإلسبلمية لمتعمـ اإللكتركني. 2009الطكالبة، محمد، كالمشاعمة، مجدم )
 .95 – 82، 2، ع 36الجامعة األردنية، مج  –مجمة دراسات العموم التربوية 

كاقع التعميـ اإللكتركني في الجامعات الفمسطينية في ضكء إدارة (. 2017لو )الطيطي ، محمد عبد اإل
مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث . المعرفة مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس فييا

 .86، 18، ع 5، مج والدراسات التربوية والنفسية

أكتكبر  15االسترجاع بتاريخ  ، تـعناصر التعميم الرقمية. موقع تعميم جديد(. 2017عامر، أحمد )
 .educ.com-https://www.new، متاح عمى الرابط: 2018

https://www.new-educ.com/
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، المممكة العربية السعكدية، كزارة مجمة المعرفة(. تعميـ جديد لعصر جديد، 2002عباس، محمد )
 المعارؼ.

. عالـ الكتب، تكنولوجيا جديدة لمتعميم :الرقميوحدات التعميم  (.2011عبد الباسط، حسيف محمد )
 القاىرة.

دراسة تقويمية لتجربة التعميم اإللكتروني بمدارس البيان النموذجية (. 2006العبد الكريـ، ميا )
 . رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة الممؾ سعكد، الرياض.لمبنات بجدة

. دار التعميمية: المقررات التعميمية المتاحة عبر االنترنت المنصات(. 2016عبد النعيـ، رضكاف )
 العمكـ لمنشر كالتكزيع، القاىرة.

خضكرم نحك التعميـ  -(. اتجاىات طمبة جامعة فمسطيف التقنية 2015عطير، ربيع شفيؽ )
، 35األردف، مج، مجمة اتحاد الجامعات العربية لمبحوث في التعميم العالي اإللكتركني. 

 .141 – 129، 1ع

المجمة اإللكترونية لمركز  (. عناصر التعميـ االلكتركني كمعايير تصميميا.2013عقؿ، مجدم )
، متاح عبر الرابط: 2018أكتكبر  10، تـ االسترجاع بتاريخ التميز والتعميم اإللكتروني

http://elearning.iugaza.edu.ps. 

 . مكتبة أفاؽ. غزة.التعميم تكنولوجيا (. 2011كالرنتيسي، محمكد. ) سعيد جدمعقؿ، م

القياس والتقويم التربوي والنفسي: أساسياتو وتطبيقاتو وتوجياتو (. 2000عبلـ، صبلح الديف )
 . دار الفكر العربي، القاىرة.المعاصرة

لكتركني في الحاجة إلى (. أىمية التكاصؿ االجتماعي اإل2016عبلكنة، شفيؽ؛ كشتيات، محمد )
، 17، مج مجمة العموم التربوية والنفسية، البحرينالمعرفة لدل طمبة جامعة اليرمكؾ. 

 .63 – 46، 3ع

http://elearning.iugaza.edu.ps/
http://elearning.iugaza.edu.ps/
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(. دكر التعميـ الرقمي في تحسيف األداء لدل المعمـ كالمتعمـ 2007اشعبلف، ياسمينة )ك عمى، لكنيس 
 – 414،  6، ع3، مج الجتماعيةمجمة العموم اإلنسانية وا)البيئة المينية نمكذجان(. 

421. 

التقنيات المعاصرة في التعميم (. 2014العمرم، عائشة؛ كالرحيمي، تغريد؛ كرمضاف، عمياء )
 . مكتبة الرشد، الرياض.واإلعالم

(. اتجاىات الييئة التدريسية نحك استخداـ تكنكلكجيا 2017العنزم، عبد العزيز؛ كالفيمكاكم، أحمد )
مجمة العموم لتربية األساسية في الييئة العامة لمتعميـ التطبيقي كالتدريب. التعميـ في كمية ا

 .30 – 3، 2، ج 1، ع التربوية

أساسيات البحث العممي في التربية ( .  1992) ممكاكم، فتحي حسف  ك سميمافأحمد  ،عكدة
مكتبة ربد : إ.  والعموم اإلنسانية : عناصر البحث ومناىجو والتحميل اإلحصائي لبياناتو

 الكناني.

(. االتجاه نحك تكنكلكجيا التعمـ عف بعد كعبلقتو ببعض 2015حمس، مكسى )ك عكض، منير 
مجمة جامعة األقصى المتغيرات لدل طمبة الدراسات العميا في الجامعات الفمسطينية. 

 . 256 - 219، 1، ع 19مج )سمسمة العموم االنسانية(. 

التعميم اإللكتروني في كمية االتصاالت (. 2002بد اهلل )العكيد، أحمد صالح كالحامد، أحمد بف ع
كرقة عمؿ مقدمة لندكة التعميـ اإللكتركني، المنعقدة في  .والمعمومات بالرياض: دراسة حالة

 ىػ، مدارس الممؾ فيصؿ، الرياض. 1424( صفر 21 – 19الفترة )

امج التعميم عن بعد من واقع استخدام الفصول االفتراضية في برن(. 2010القحطاني، ابتساـ )
. رسالة ماجستير وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممك عبد العزيز بمدينة جدة

 غير منشكرة، جامعة أـ القرل، السعكدية.

(. كاقع استخداـ تطبيقات التكنكلكجيا الرقمية في البحث العممي لدل طبلب 2018القحطاني، أسماء )
مجمة كمية التربية )جامعة مية التربية بجامعة أـ القرل. كطالبات الدراسات العميا في ك

 .292 – 263، 113، ع  29مصر، مج  – بنيا(
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(. اتجاىات الطمبة نحك استخداـ التكاصؿ الفكرم المتزامف كغير المتزامف في 2013قركاني، خالد )
لألبحاث  مجمة جامعة القدس المفتوحة بيئة التعمـ اإللكتركني في منطقة سمفيت التعميمية.

 . 54 – 13 .2، ع 1، مج والدراسات التربوية والنفسية

درجة توافر كفايات التعميم اإللكتروني لدى معممي التعميم التفاعمي (. 2011كبلب، رامي )
. رسالة ماجستير غير المحوسب في مدارس وكالة الغوث بغزة، وعالقتيا باتجاىاتيم نحوه

 فمسطيف. منشكرة، كمية التربية، جامعة األزىر،

ممتقى التعميـ االلكتركني  استخدام التعميم االلكتروني في التدريس.(. 2008الكنعاف، ىدل محمد )
 (. 2008مايك ) 25 – 24األكؿ في التعميـ العاـ بالرياض، 

االتجاه نحك التعميـ اإللكتركني لدل معممي كمعممات  .(2010). ، عمياءيحيى كالجندمالؿ، زكريا 
، ع 2مج  مجمة جامعة ام القرى لمعموم التربوية والنفسية.بمدينة جدة.  يةالمدارس الثانك 

2 ،11- 62. 

تحميل اتجاىات طمبة الدراسات العميا في الجامعة الياشمية ( 2010محمد، جبريف كالمطرم، ريـ )
. مؤتمر التربية في مجتمع متغير، المنعقد في الجامعة نحو تطبيقات التعمم اإللكتروني

 .44 – 32(، 8/4/2010 – 7في الفترة ) الياشمية،

. كرقة عمؿ مقدمة إلى التعميم اإللكتروني ترف أم ضرورة(. 2002المحيسف، إبراىيـ بف عبد اهلل )
ىػ، جامعة الممؾ  1423( رجب 17 – 16ندكة: مدرسة المستقبؿ، المنعقدة في الفترة )

 سعكد، السعكدية.

ات التكاصؿ االجتماعي في التعميـ دراسة حكؿ (. أثر شبك2014المشيقح، محمد بف سميماف )
مصر، مج  – تكنولوجيا التعميم استخداـ الفيسبكؾ مف قبؿ طبلب جامعة الممؾ سعكد،

 .69 – 53، 4، ع 24

. دار المسيرة لمنشر كالتكزيع، القياس والتقويم في التربية وعمم النفس(. 2000ممحـ، سامي محمد )
 عماف.
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مجمة رسالة . تطبيقات االنترنت في العممية التعميمية كالبحث العممي. (2003المناعي، عبد اهلل )
 ، سمطنة عماف.3، ع التربية

استراتيجية التشارك داخل (. 2012الجزار، عبد المطيؼ كاألستاذ، محمكد )ك ميدم، حسف ربحي 
 2.0المجموعات وبينيا في مقرر إلكتروني لمناىج البحث العممي عن بعد عبر الويب 

. المؤتمر العممي الثالث عشر لمجمعية المصرية لتكنكلكجيا ا عمى جودة المشاركاتوأثرىم
 التعميـ، تكنكلكجيا التعميـ اإللكتركني: اتجاىات قضايا معاصرة.

. مؤسسة التعميم اإللكتروني: األسس والتطبيقات(. 2005المكسى، عبد اهلل؛ كالمبارؾ، أحمد )
 البيانات، الرياض.

استراتيجيات التعميم الرقمي : الموقف العربي، السيمينار االقميمي (. 2003) ، فريدالػنجار
، الجميكرية العربية الستخدامات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في التعميم اإللكتروني

 السكرية.

اتجاىات أعصاء ىيئة التدريس في جامعة القدس المفتوحة في فمسطين (. 2013نصار، صبحية )
. رسالة ية الصفوف االفتراضية كنمط من أنماط التعمم اإللكترونينحو استخدام تقن

 ماجستير غير منشكرة، جامعة النجاح الكطنية، فمسطيف.

 ذاتية التعمـ داخؿ قاعة الدرس كما نأممو داخميا كخارجيا. (.2011) .اليشامية، آمينة بنت سيؼ 
 .131-128، 34، عدد ، سمطنة عمافرسالة التربية

(. 2017كالتعميـ العالي ) كزارة التربية
https://www.mohe.pna.ps/moehe/plansandstrategies  استرجع بتاريخ

27-11-2018 

. االنتقال من التعميم التقميدي إلى التعميم الرقمي(. 2017)كزارة التربية كالتعميـ العالي
https://www.mohe.pna.ps/news?p=articles&news=2280&title استرجع 

 .2018-10-2بتاريخ

https://www.mohe.pna.ps/moehe/plansandstrategies
https://www.mohe.pna.ps/moehe/plansandstrategies
https://www.mohe.pna.ps/news?p=articles&news=2280&title
https://www.mohe.pna.ps/news?p=articles&news=2280&title
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(. كاقع التعميـ االلكتركني عبر الشبكات االجتماعية مف كجية نظر األساتذة 2016كسار، نكاؿ )
في العموم اإلنسانية لالبحاث ، المجمة العربية كأبحاثالجامعييف. مجمة دراسات 

 .392 - 374، 23، ع 8مج ، واالجتماعية

  http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9636ككالة األنباء كالمعمكمات الفمسطينية: 
 .2018-11-15استرجع بتاريخ 
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 (1ممحق رقم )

 استبانة واقع توظيف التعميم الرقمي

 القدس جامعة

 عمادة الدراسات العميا

 

 

/ة:ػ  حضرة المعمـ/ة المحتـر

واقع توظيف التعميم الرقمي لدى معممي مدارس الرقمنة في محافظة تقكـ الباحثة بدراسة بعنكاف " 
"، كذلؾ كمتطمب لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في أساليب بيت لحم وعالقتو باتجاىاتيم نحوه

 التدريس مف جامعة القدس.

جى مف حضرتكـ التعاكف في استكماؿ البيانات مف خبلؿ االستجابة عف جميع فقرات االستبانة، ير 
( أماـ كؿ فقرة كتحت درجة التقدير التي تراىا مناسبة، عمما باف جميع إجاباتؾ Xبكضع إشارة )

 تستخدـ لغايات البحث العممي فقط.س

 كشكرا لكـ عمى حسف تعاكنكـ

 الباحثة : ديما مفرح     

 في المكاف المناسب لكضعؾ.× ( المعمكمات العامة : الرجاء كضع إشارة )  لقسـ األكؿ:ا
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 كاقع تكظيؼ التعميـ الرقمي

  الرقم
 الفقرات

 بدرجة
 قميمة جداً  قميمة  متوسطة كبيرة كبيرة جداً 

أجيزة  الحاسكب مفعمة بشكؿ كاِؼ الستخداميا في  1
 التعميـ الرقمي.

     

المعممكف مدربكف عمى استخداـ أساليب التعميـ الرقمي  2
 سيـ.في تدري

     

      تكجد بالمدرسة شبكة انترنت متاحة باستمرار.  3
يتابع المعممكف طمبتيـ في المنزؿ مف خبلؿ شبكة   4

      االنترنت.

 ذكر                         انثى       الجنس. .1

 

 المؤىؿ العممي. .2

 

 دبمـك                 

 بكالكريكس       

 أعمى مف بكالكريكس         

                  

                               عدد سنكات الخبرة.    .3

 

 سنكات     5أقؿ مف        

 سنكات     5-10       

 سنكات                                                   10أكثر مف        

. عدد الدكرات التدريبية في مجاؿ 4     
 التعميـ الرقمي.

 أقؿ مف ثبلث دكرات       

 دكرات 3-5       

 أكثر مف خمس دكرات               



99 


      أجيزة الحاسكب كافية ألعداد الطمبة داخؿ المدرسة. 5
يتـ استخداـ برامج التعميـ الرقمي لعرض أنشطة  6

 الطبلب.
     

      سية مييأة لتطبيؽ التعميـ الرقمي.الصفكؼ المدر  7
يتـ تكظيؼ شبكات االنترنت لؤلغراض التعميمية  داخؿ  8

 الصفكؼ المدرسية .
      

يتـ استخداـ تقنيات تكنكلكجية  أخرل باإلضافة ألجيزة  9
 الحاسكب في التعميـ الرقمي.

     

يتـ اتاحة المحتكل التعميمي الرقمي لممتعمـ مف خبلؿ  10
 كسائط المعتمدة عمى الحاسكب كشبكاتو.ال

     

لدل المعمميف معرفة بكيفية استخداـ الحاسكب بما في  11
 ذلؾ االنترنت كمكاقع التكاصؿ االجتماعي.

     

تعقد مديرية التربية كرشات عمؿ تعميمية تساعد في  12
 استخداـ التعميـ الرقمي.

     

      لمناىج الدراسية.يتـ تكظيؼ التعميـ الرقمي في جميع ا 13
الكظائؼ البيتية التي تطمب مف الطمبة تككف مف خبلؿ  14

 نظاـ التعميـ الرقمي.
     

يكظؼ التعميـ الرقمي خبلؿ زمف الحصة الصفية  15
 الكاحدة.

     

تتضمف المناىج المدرسية محتكل رقمي في بيئة متعددة  16
 الكسائط )مؤثرات صكتية، صكر متحركة... الخ(.

     

      تقدـ االختبارات مف خبلؿ الحاسكب في التعميـ الرقمي. 17
      يتـ تعزيز المعمميف عند تكظيفيـ لمتعميـ الرقمي. 18
يكجد كتب الكتركنية مناسبة إلثراء المناىج التفاعمية في  19

 التعميـ الرقمي.
     

الصفكؼ الدراسية مجيزة الستخداـ تقنيات التعميـ  20
 ي.الرقم

     

 

 ةانتيت االستبان
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 (2ممحق رقم )
 استبانة االتجاىات نحو التعميم الرقمي

 
 جامعة القدس

 عمادة الدراسات العميا
 

 

 
/ة:ػ  حضرة المعمـ/ة المحتـر

واقع توظيف التعميم الرقمي لدى معممي مدارس الرقمنة في محافظة تقكـ الباحثة بدراسة بعنكاف " 
"، كذلؾ كمتطمب لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في أساليب م نحوهبيت لحم وعالقتو باتجاىاتي
 التدريس مف جامعة القدس.

يرجى مف حضرتكـ التعاكف في استكماؿ البيانات مف خبلؿ االستجابة عف جميع فقرات االستبانة، 
( أماـ كؿ فقرة كتحت درجة التقدير التي تراىا مناسبة، عمما باف جميع إجاباتؾ Xبكضع إشارة )

 ستخدـ لغايات البحث العممي فقط.ست
 

 كشكرا لكـ عمى حسف تعاكنكـ
 الباحثة : ديما مفرح     

 القسـ األكؿ:
 في المكاف المناسب لكضعؾ.× ( المعمكمات العامة : الرجاء كضع إشارة )  

 

 ذكر                         انثى       الجنس. .1
 

 المؤىؿ العممي. .2
 

 دبمـك                 
 بكالكريكس       
 أعمى مف بكالكريكس         

                  
 عدد سنكات الخبرة.                                  .3

 
 سنكات     5أقؿ مف        
 سنكات     5-10       
 سنكات                                                   10أكثر مف        
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 االتجاىات نحك التعميـ الرقمي
موافق  الفقرة الرقم

 بشدة
معارض  معارض محايد موافق

 بشدة
      أجد متعة في استخداـ التعميـ الرقمي. 1
التعميـ الرقمي غير مف االسمكب االعتيادم  أشعر بأف 2

      في التدريس.

أتكقع أف تتطكر جكدة مخرجات التعميـ الرقمي  في  3
      المستقبؿ.

      التعميـ الرقمي متعب بالنسبة لي. 4
أشعر أف التعميـ الرقمي سيؿ عمى أكلياء األمكر متابعة  5

 أبنائيـ.
     

ات التدريبية الخاصة باستخداـ أحب المشاركة في  الدكر  6
 التعميـ الرقمي .

     

تقنيات التعميـ الرقمي ساعد في تغير أرل أف استخداـ  7
 دكر المعمـ مف ممقف إلى مكجو كمرشد.

     

أرل أف التعميـ الرقمي يؤدم الى فقداف العممية التعميمية  8
 طابعيا االنساني.

     

زاد مف دافعية الطمبة  أرل أف استخداـ التعميـ الرقمي 9
 نحك التعمـ.

     

أرل أف التعميـ الرقمي يراعي الفركؽ الفردية بيف  10
 الطمبة.

     

راسية التي تناسب التعميـ أحب كضع الخطط الد 11
 .الرقمي

     

أشجع عمى انتشار التعميـ الرقمي في المدارس  12
 الفمسطينية.

     

      مف جكدة التعميـ المدرسي.أشعر أف التعميـ الرقمي زاد  13
      أفضؿ االنتقاؿ مف التعميـ التقميدم الى التعميـ الرقمي. 14

دكرات التدريبية في مجاؿ . عدد ال4     
 التعميـ الرقمي.

 أقؿ مف ثبلث دكرات       
 دكرات 3-5       
 أكثر مف خمس دكرات               
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أعمؿ عمى تكصيؿ فكائد استخداـ التعميـ الرقمي  15
 لآلخريف.

     

أسعى المتبلؾ المعرفة البلزمة الستخداـ التعميـ  16
 الرقمي. 

     

كير األداء اإلدارم أشعر أف التعميـ الرقمي يسيـ في تط 17
 لممعمـ.

     

      لدم رغبة في امتبلؾ ميارات التعميـ الرقمي. 18
أشجع زمبلئي استخداـ التعميـ الرقمي ككسيمة تعميمية  19

 مساعدة.
     

اذا خيرت بيف تطبيؽ التعميـ الرقمي كالعادم، فأنني  20
 اختار التعميـ الرقمي .

     

يعزز مف قدرات الطمبة في مجاؿ  أرل أف التعميـ الرقمي 21
 تكنكلكجيا التعميـ.

     

أشعر أف تكظيؼ التعميـ الرقمي قمؿ مف العبء  22
 الكظيفي لممعمـ.

     

يمكنني انجاز الميمة كما ىك مخطط ليا في حاؿ  23
 استخداـ التعميـ الرقمي.

     

 انتيت االستبانة
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 (3ممحق رقم )

 المحكمينسماء ا

 مكاف العمؿ المحكـ الرقـ
 جامعة القدس د. غساف سرحاف  1
 جامعة القدس د. ابراىيـ الصميبي 2
 جامعة القدس المفتكحة د. نائؿ عبد الرحمف 3
 جامعة القدس المفتكحة د. سعاد العبد 4
 جامعة القدس د. نبيؿ عبد اليادم 5
 جامعة بيت لحـ د. نانسي الياس 6
 ـجامعة بيت لح د. معيف جبر 7
 جامعة بيت لحـ د. دعاء قريع 8
 جامعة بيت لحـ د. محمد الزغارنة 9

 جامعة بيت لحـ د. رباب طميش 10
 جامعة القدس بشرل بدكمأ. 11
 كمية الطيرة اسماعيؿ شحادةأ. 12
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 (4ممحق رقم )

 تسييل ميمة كتاب
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 فيرس المالحق:

 

 الصفحة عنكاف الممحؽ رقـ المحمؽ

 97 كاقع تكظيؼ التعميـ الرقمياستبانة  1

 100 استبانة االتجاىات نحك التعميـ الرقمي 2

 103 األعضاء المحكميف 3

 104 تسييؿ الميمة 4
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 فيرس الجداول:
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رقـ  عنكاف الجدكؿ
 الصفحة

 54 أسماء مدارس مجتمع الدراسة 1.3
 55 حسب متغيرات الدراسة أفراد المجتمعتكزيع  2.3
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالدرجة كالترتيب لكؿ فقرة مف  1.4

فقرات كاقع تكظيؼ التعميـ الرقمي لدل معممي مدارس الرقمنة في محافظة 
 بيت لحـ.

62 

 الدراسة مجتمع الستجاباتالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية  2.4
ل معممي مدارس الرقمنة في محافظة بيت لكاقع تكظيؼ التعميـ الرقمي لد
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64 
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69 
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الدراسة  مجتمعالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات 
افظة بيت لحـ التجاىات التعميـ الرقمي لدل معممي مدارس الرقمنة في مح

 تبعان لمتغير المؤىؿ العممي.

70 
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71 
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