
                                                                   عمادة الدراسات العميا

  جامعة القدس

 
 

 

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

 .وعالقتو باتجاىاتيم نحوه

 

 

 ديما عماد محمد مفرح

 

 

 رسالة ماجستير

 

 

 فمسطين  –القدس 

 

 م 2018  -ىـ  1440



 

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

 وعالقتو باتجاىاتيم نحوه

 

 إعداد: ديما عماد محمد مفرح

 

 جامعة بيت لحم _ فمسطين_ مرحمة أساسية أولى _ بكالوريوس 

 

 ستاذ الدكتور: عفيف حافظ زيدانإشراف األ

 

مت ىذه الرسالة لمتطمبات درجة الماجستير في أساليب التدريس من عمادة قد
 الدراسات العميا، كمية العموم التربوية، جامعة القدس

 

 _ فمسطين القدس

 

 م2018 _ىـ 1440

  



 جامعة القدس

 عمادة الدراسات العميا                                                

 برنامج أساليب التدريس

 إجازة الرسالة                                   

واقع توظيف التعميم الرقمي لدى معممي مدارس الرقمنة في محافظة بيت لحم وعالقتو 
 باتجاىاتيم نحوه.

 

 اسم الطالبة: ديما عماد محمد مفرح

 2161214الرقم الجامعي: 

 المشرؼ: أ. د. عفيؼ حافظ زيداف

مف لجنة المناقشة المدرجة أسماؤىـ  2018\12\26اريخ: نكقشت ىذه الرسالة كأجيزت بت
 كتكاقيعيـ:

  رئيس لجنة المناقشة   أ. د. عفيؼ حافظ زيداف    التكقيع .1

  ممتحنان داخميان          د. محسف محمكد عدس     التكقيع .2

  تكقيعممتحنان خارجيان         د. سائدة جاسر عفكنة       ال .3

 

 فمسطيف -القدس

 ـ2018 -ق1440



 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 تعالى: قال

َردُّوَن ِإَلٰى َعاِلِم َوَستُ  )َوُقِل اْعَمُموا َفَسَيَرى المَُّو َعَمَمُكْم َوَرُسوُلُو َواْلُمْؤِمُنونَ  
 (105)سورة التوبة، آية  (ونَ اْلَغْيِب َوالشََّياَدِة َفُيَنبُِّئُكم ِبَما ُكنُتْم َتْعَممُ 

ماهلل العظي صدق



 اإلىداء

  دربي ينير الذي نبراسي و األولى قدوتي إلى

  وصبر بحكمة الحياة سمم أرتقي أن عممني من إلى

  بو افتخاراً  عالياً  رأسي رفعت من إلى

 (العزيز أبي) 

 دربنا في التفاؤل زرعت من إلى

  الشفاء وبمسم الحب رمز إلى

  بالبياض الناصع القمب إلى

 (الغالية أمي)

  اهلل بعد ومالذي وقوتي سندي إلى

  البريئة والنفوس الرقيقة الطاىرة القموب إلى

 (وأخواتي إخوتي)

  واألصدقاء األىل إلى

 .العمم ذروة إلى لموصول أمامي الطريق ميد من إلى

 المتواضع الجيد ىذا أىدي

  الباحثة

 ديما مفرح       

 



أ


 

 

 

 

 :اإلقرار

نيا نتيجة أبحاثي الخاصة، أ قر أنا مقدمة الرسالة أنيا قدمت لجامعة القدس، لنيؿ درجة الماجستير، كا 
لنيؿ أم درجة عميا باستثناء ما تمت اإلشارة إليو حيثما كرد كأف ىذه الرسالة أك أم جزء منيا لـ يقدـ 

 ألم جامعة أك معيد.

 

 

 التوقيع

 حمد مفرحاالسم: ديما عماد م

 2018/  12/  26  التاريخ:

 

 

 

 

 

 



ب


 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



د


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
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 الديف صبلح ذككر كمدرسة جيازان،( 27) السادس بكلس افتح مدرسة جيازان،( 68) األساسية الراشديف


