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  ملخص الدراسة

صعوبات تطبيق برنامج التعليم التفاعلي المحوسب على تالميذ المرحلة الـدنيا بمـدارس   " 

  .وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة وسبل عالجها

  إعداد نجاح أحمد حسين الحسنات

  :هدفت الدراسة إلى ما يلي

التفاعلي المحوسب لتالميذ المرحلـة الـدنيا   التعرف إلى صعوبات تطبيق برنامج التعليم  -1
  من وجهة نظر المعلمين المنفذين للبرنامج. في محافظات غزة بمدارس وكالة الغوث الدولية

الكشف عن داللة الفروق في درجات تقدير المعلمين المنفذين لصعوبات تطبيق برنـامج   -2
فظات غـزة فـي   الغوث الدولية بمحاالتعليم التفاعلي المحوسب لتالميذ المرحلة الدنيا بوكالة 

 ).سنوات الخدمة ،الصف،  الجنس ( ضوء متغيرات الدراسة 

للتغلب على صعوبات تطبيـق برنـامج التعلـيم التفـاعلي      الحلول المقترحةتقديم بعض  -3
 .المحوسب لتالميذ المرحلة الدنيا في مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة

  تحليلي، وتمثلت أدوات الدراسة في مستخدمةالمنهج الوصفي ال

صعوبات : فقرة موزعة على أربعة مجاالت ، هي كالتالي) 75(تصميم استبانة مكونة من  -1
تتعلق باإلدارة، صعوبات تتعلق بالتالميذ، صعوبات تتعلق بالمعلمين، صعوبات تتعلق بالبنيـة  

  .التحتية والدعم الفني

الدنيا بوكالة الغوث الدولية بمحافظـات غـزة،   عقد ورشة عمل لجميع مشرفي المرحلة  -2
  .للتعرف لى سبل التغلب على هذه الصعوبات

وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات المرحلة الدنيا في مدارس وكالـة الغـوث   
والعاملين في البرنامج التفـاعلي المحوسـب   ،  2012-2011بمحافظات غزة للعام الدراسي 

  .معلماً ومعلمة) 147( والبالغ عددهم ، ي االبتدائيللصفين األول والثان

معلماً ومعلمة وهم يمثلـون  ) 27( أما عينة الدراسة فتكونت من مجتمع الدراسة بعد استبعاد 
  .معلماً ومعلمة) 120(أي أن عدد عينة الدراسة تكونت من ،العينة االستطالعية 

  :لدراسة للنتائج التاليةومن خالل تحليل استجابات أفراد عينة الدراسة توصلت ا

فقد أظهرت النتائج أن نسـبة متوسـطة مـن    : بالنسبة للمعوقات التي تتعلق باإلدارة -1
أقرت بوجود معوقات في هذا المجال وعلى رأس هذه المعوقـات  %) 60.90( المستجيبين 

الكـافي؛  عدم تعيين معلم مساند دائم لمعلم التعليم التفاعلي المحوسب ، وقلة الدعم والتمويل 
 .لتوظيف وتطبيق البرنامج

 و



 

 

فقد أظهـرت النتـائج أن نسـبة متوسـطة مـن      : بالنسبة للمعوقات التي تتعلق بالتالميذ -2
لديهم صعوبات في هذا المجال ولقد جاء على رأس هـذه  %)  59.56(المستجيبين بلغت 

وتحفـظ بعـض   ، عدم توافر جهاز حاسوب لدى بعض التالميذ في منازلهم : المعوقات
 .اء أمور التالميذ على انضمام أبنائهم إلى صفوف التعليم المحوسبأولي

فقد أظهرت النتائج أن نسبة متوسـطة مـن   : بالنسبة للمعوقات التي تتعلق بالمعلمين -3
لديهم معوقات في هـذا المجـال وعلـى رأس هـذه     %) 67.61(المستجيبين بلغت 

 .التفاعلي المحوسبالصعوبات قلة الحوافز المادية والمعنوية لمعلمي التعليم 

بالنسبة للمعوقات التي تتعلق بصعوبات البنية التحتية والدعم الفني فقد أظهرت النتائج  -4
،  لديهم صعوبات في هذا المجـال %) 76.08( أن نسبة كبيرة من المستجيبين بلغت 

أبرز هذه الصعوبات كثرةِ أعطال أجهزة الحاسوب المستخدمة في تنفيـذ البرنـامج،   
 ....).، الفأرة ، السماعات، LCD (ملحقات جهاز الحاسوب مثل  وكثرة أعطال

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية : فقد أظهرت النتائج ما يلي: فيما يتعلق بمتغيرات الدراسة
في متوسطات تقديرات أفـراد العينـة لصـعوبات تطبيـق      α≥ 0.05 عند مستوى 

 ).الجنس، الصف الذي يدرسه، سنوات الخبرة( البرنامج تعزى لمتغيرات الدراسة 

  :وفي ضوء نتائج الدراسة اقترحت الباحثة مجموعة من التوصيات، من أهمها

وفـتح  ، المحوسب  لمعلم التعليم التفاعليمناسبة لتوفير معلم مساند دائم  وضع آلية -1
  .باب التطوع أمام خريجي الجامعات واالستفادة من خبراتهم

ـ -2 ث العمل علي تحسين شروط مختبر الحاسوب في المباني المدرسية الجديدة من حي
وأخذ التوسع في االعتبار مع إعادة تأهيل المختبرات  ،مساحة المختبر، وتوزيع األجهزة

  .زايدةلتناسب أعداد الطلبة المت ؛ الحالية

فتح أبواب المدرسة ومختبر الحاسوب لتالميذ التعليم المحوسب خارج وقت الـدوام   -3
  .عليها  المدرسي، وتوفير اإلشراف والمراقبة من المسئولين

قناة (بواسطةتثقيف أولياء األمور وتوعيتهم حول برنامج التعليم التفاعلي المحوسب،  -4
  النشرات التثقيفية ،الب في التعليم المحوسباألونروا الفضائية لتقديم قصص نجاح الط

من خالل توفير فريق ، توفير برامج الصيانة الوقائية والطارئة لألجهزة الحاسوبية -5
لصيانة األجهزة، وتفادي األعطال الفنية التـي تعيـق    ناطق التعليميةعمل فني في الم
 .الحركة التعليمية

شـهادات تقـدير    و )عالوة تشـجيعية  ( والمعنوية االهتمام بتقديم الحوافز المادية -6
                          .لإلشادة بجهودهمللمعلمين 
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Abstract 
Difficulties facing the application of a computerized interactive 
education program on the elementary lower level students at 
UNRWA schools in Gaza Governorates and the ways of 
manipulating it. 
Preparation : Najah Ahmad Husein EL Hasanat  
The current study aimed at: 
1. identifying difficulties facing the application of a computerized 
interactive education program on the elementary lower level students at 
UNRWA schools in Gaza Governorates from the program's implementers 
teachers' perspectives. 
2. discovering the differences among the program's implementers 
teachers' evaluation degrees towards the difficulties facing the application 
of the computerized interactive program for the elementary lower level 
students at UNRWA schools in Gaza Governorates in light of the study 
variables. 
3. Suggesting solutions to overcome the difficulties facing the application 
of the computerized interactive program for the elementary lower level 
students at UNRWA schools in Gaza Governorates 
To achieve the aims of the study, the researcher used the analytic 
qualitative approach. The tool of the study was a questionnaire consisting 
of (75) items distributed on four domains as follows:1. difficulties related 
to the administration, 2. difficulties concerned with the students, 3. 
difficulties related to the teachers, and difficulties concerned with the 
infrastructure and the technical support. Additionally, the researcher held 
a workshop for all the elementary lower level supervisors to identify the 
ways of overcoming these difficulties.  
The participants were all the elementary lower level teachers at UNRWA 
schools in Gaza Governorates in the scholastic year 2011-2012 and the 
computerized interactive program staff who are (147) members. The 
study sample was (120) teachers.    
The study revealed the following findings: 
1. Concerning the difficulties related to the administration: the results 
revealed that a medium average of the respondents of (60.90) confirmed 
that there were difficulties in this domain. The most important difficulty 
was that they don’t have a permanent support teacher for the 
computerized interactive education teacher and the lack of the financial 
support. 
2. Concerning the difficulties related to students: the results showed that a 
medium average of the respondents of (59.56) have difficulties in this 
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3. domain. The highest one was that students don’t have computers in 
their  
4. homes.  
5. Concerning the difficulties related to the teachers: the findings revealed 
that a medium average of the respondents of (67.61) have difficulties in 
this domain. The basic difficulty was the lack of  incentives for the 
computerized interactive education teachers.  
4. Relating the obstacles concerned with the infrastructure difficulties and 
technical support; the study results revealed that a huge number of 
respondents of (76.08) have difficulties in this domain. The basic 
difficulty was the malfunction of the computers or the computers' 
attachments as LCD, mouse or speakers… 
5. Concerning the study variables: the results showed that there were no 
statistical significant differences at  ≥ 0.05  α in the means of study 
sample's evaluation to the difficulties of the program attributed to the 
study variables (sex, the class, years of experience) 
In light of the study results, the researcher recommends: 
1. providing a permanent support teacher for the computerized interactive 
education teacher and getting the university graduates' volunteer and 
having the benefit from them. 
2. improving the computer labs at the new schools to suit the large 
number of students. 
3. opening the school gates and the computer labs for students after or 
before the school learning time and providing the monitoring and 
supervising committees. 
4. Culturizing the guardians about the computerized interactive education 
program and getting the benefit from the UNRWA Satellite Channel to 
show the students' success stories at the program. 
5. Providing the emergent and preventive program for the computers 
through having a technical team at school for the computers maintenance.  
6.  taking caring of them and appreciating their work through providing 
gratitude certificates. 
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 قائمة المحتويات
  

 رقم الصفحة الموضوع

 ج من هدي القرآن 

 د اإلهداء

 هـ شكر وتقدير

 و الملخص باللغة العربية

Abstract ح 

 ى قائمة المحتويات

 اإلطار العام للدراسة/ الفصل األول

 1 مقدمة

 5 مشكلة الدراسة وأسئلتها

 6 أهداف الدراسة

 6 الدراسة أهمية

 7 حدود الدراسة

 7 مصطلحات الدراسة

 اإلطار النظري للدراسة /الفصل الثاني

 9 التعليم األساسي/ المحور األول

 9 مفهوم التعليم األساسي

 10 أهداف التعليم األساسي

 9 التعليم األساسي في فلسطين 

 11 أهداف التعليم األساسي في وكالة الغوث الدولية 

 11 معلم المرحلة األساسيةخصائص 

 12 الخصائص النمائية لتالميذ المرحلة األساسية

 13 مقترحات عملية في تنظيم تعلم تالميذ المرحلة األساسية 

 14 ضعف التحصيل في اللغة العربية والرياضيات في المرحلة األساسية

 16 الحاسوب في التعليم/ المحور الثاني

 16 تعريف الحاسوب التعليمي

 16 مبررات استخدام الحاسوب في التعليم

 18 مميزات استخدام الحاسوب في التعليم

 20 مجاالت استخدام الحاسوب في التعليم

 21 برامج الحاسوب المستخدمة

 ي



 

 

 رقم الصفحة الموضوع

 22 معوقات استخدام الحاسوب في التعليم

 24 سبل التغلب على الصعوبات التي توظيف الحاسوب في التعليم

 26 التعليم اإللكتروني/ المحور الثالث 

 26 تعريف التعليم اإللكتروني

 26 فلسفة التعليم اإللكتروني

 27 المراحل التي مر بها التعليم اإللكتروني

 28 أهداف التعليم اإللكتروني

 30 األسس والمبادئ النظرية للتعليم اإللكتروني

 31 الجديد في التعليم اإللكتروني

 31 فوائد التعليم اإللكتروني

 32 خصائص التعليم اإللكتروني التعليمية

 33 أنواع التعليم اإللكتروني

 34 بيئة التعليم اإللكتروني

 35 أنواع بيئات التعليم اإللكتروني

 36 نماذج التعليم اإللكتروني

 37 معوقات التعليم اإللكتروني

 39 معوقات التعليم اإللكتروني الفلسطيني

 40 أدوار المعلم في التعليم اإللكتروني

 42 برنامج التعليم التفاعلي المحوسب/المحور الرابع  

 42 تعريف التفاعلية

 42 مستويات التفاعلية

 43 البرمجيات اإللكترونية التفاعلية

 45 مميزات البرمجيات اإللكترونية التفاعلية

 44 مزايا التعليم التفاعلي

 44 البرنامج التفاعليخصائص 

 45 التعليم المحوسب

 46 خطوات إعداد برنامج محوسب

 46 الحاسوب والتعليم ذوي االحتياجات الخاصة

 47 دور األلعاب المحوسبة في عالج العسر القرائي

 48 برنامج التعليم التفاعلي المحوسب في وكالة الغوث

 48 أهداف برنامج التعليم التفاعلي

 ك



 

 

  

 رقم الصفحة الموضوع

 48 تطور البرنامج

 51 المحوري  فريقال

 51 خطوات اإلعداد للبرنامج

 52 تدريب المعلمين

 52 المعلم  المساند

 53 تطبيق التعليم التفاعلي في المدرسة

 53 أجهزة الحاسوب 

 53 الشبكة الداخلية للمدرسة

 53 البرمجيات التعليمية
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  المقدمة

يعيش العالم في هذا العصر تحوالت كثيرة ، أثرت على مجاالت الحياة المختلفة ، وأنماط المعيشة 
والعمل والعالقات، وهذا التطور أثر على كثير من األسس والنظريات واإلجراءات التي لعبت 

  .رجيةاً في التأثير على مخرجات األنظمة التعليمية، وكفاءتها الداخلية والخامهمدوراً 

ولم يكن ميدان التربية بمعزل عن هذه التطورات ، حيث سارعت كثير من الدول إلى إصالح 
ن التربية هي وسيلة التغيير الفعالة في المجتمعات ، فهي قادرة على والتربوية أل، نظمها التعليمية 

جهة التحديات تزويد المجتمع بالمفكرين الناضجين القادرين على اكتساب المعرفة وتوظيفها في موا
ط بفاعلية نظمها التعليمية فهي المسئولة عن إعداد تالميذ افمستقبل الدول من. والتحوالت السريعة 

وهي القادرة على رسم المستقبل المشرق  للتالميذ ، وللمجتمع من خالل  ،اليوم لمجتمع الغد
  .مواكبة التطورات والتغيرات الحادثة في المجتمع 

ة في حجم المعلومات المتبادلة ، والتطور العلمي والتقني في مجال تطويع إن الزيادة المضطرد "
الحاسب اآللي في كافة نواحي الحياة العملية والعلمية ، قد وضع الكثير من التحديات أمام الجهات 
المسئولة عن وضع السياسة التعليمية والتربوية؛ لتواكب هذه السياسات متطلبات هذا التطور، بما 

وهذه التغيرات تحتم على المؤسسات التعليمية . لتغيرات في طبيعة النشاطات اإلنسانيةتتطلبه ا
  .والتربوية إعداد اإلنسان والمجتمع؛ لمواجهة المستقبل والعمل على زيادة قدرته على اإلنتاج

ويعتبر الحاسب اآللي أحد هذه األدوات الفعالة في عملية التغيير، إذا استخدم بطريقة فعالة في 
  . )152،  151: 2010المالح،". (جال التعليمم

استخدام الحاسوب في العملية التعليمية يساعد على انتقال المتعلم من دور المتلقي للمعلومات "إن 
لمفاهيم والفرضيات ، من خالل المعلومات التي لوالمعارف والمفاهيم من قبل المعلم ، إلى مستنتج 
يقود الطالب إلى استنتاج  الفرضية أو يقدمها له البرنامج حول موضوع ما، و

  ) .110: 2008نبهان،".(المفهوم

فالحاسوب يقدم له تغذية راجعة تطويرية يتم  ، ويوفر الحاسوب بيئة تفاعلية بين المتعلم والحاسوب
من خاللها تحديد االتجاه الذي يسير فيه وهكذا نالحظ أن هذا العمل يؤدي إلى مراعاة الفروق 

  .حيث تقدم المعرفة لكل تلميذ حسب قدراته وإمكاناته الخاصة  ،متعلمينالفردية بين ال

وبين المتعلمين أنفسهم داخل حجرات الدراسة، من أكثر ، ويعتبر التفاعل بين المتعلم والمعلم  "
الموضوعات التي استحوذت على اهتمام التربويين، حيث أكدت األبحاث على أهميته في إثارة 

حسين نواتج التعلم عن طريق تحقيق العديد من مستويات األهداف،كما تعني دافعية المتعلم ، وت
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حيث يسير المتعلم وفق خطوه الذاتي ، الحاسوب التفاعلية أيضاً تجاوب المتعلم مع برنامج 
 .) 16: 2010مبارز وإسماعيل،". (واختيار المسار الذي يناسب اهتماماته وحاجاته

  

جي ظهور التعليم اإللكتروني ،الذي يمكن القول إنه شكل من لعل من نتاجات التطور التكنولو"و
أشكال التعليم عن بعد ،ويمكن تعريفه بأنه طريقة للتعليم باستخدام آليات االتصال الحديثة كالحاسب 
والشبكات والوسائط المتعددة ،وبوابات اإلنترنت ، يهدف إلى إيصال المعلومات للمتعلمين بأسرع 

ورة تمكن من إدارة العملية التعليمية ، وضبطها وقياس أداء المتعلمين وقت وأقل تكلفة ، وبص
وتقويمه ، إذ أصبح أسلوباً فاعالً في التعليم بشكل عام والتعليم الجامعي بشكل خاص ، من حيث 
استخدامه لتقنيات المعلومات واالتصاالت من حاسب متطور وشبكة معلومات دقيقة ووسائل 

آليات بحث ، ومكتبات إلكترونية ، وتسجيالت ميسورة ، وزيادة متعددة من صوت وصورة ، و
الخدمات التعليمية ، وتبادل المعلومات لمواضيع البحث بين األستاذ المشرف والدارس ، بأقل جهد 

   107 - 106: 2011أبو موسى و الصوص، " .(، وكل منهما جالس أمام جهازه في مكتبه أو بيته

نية التفاعلية يساهم في تمكين المصمم من إضافة مجاالت وأنشطة لكتروإلالمقررات ا تصميم  "إن
تعمل على جذب انتباه المتعلمين على مختلف مستوياتهم وأنماط تعلمهم ، وتعد ،فردية وجماعية 

عملية جذب االنتباه بشكل مستمر من العوامل التي نادت بها نظريات التعلم مثل نظرية التعليم 
حداث الرئيسة التي ألإلى أن عملية جذب االنتباه من العمليات أو ا الهرمي لجانيه ، حيث أشار

ينبغي أن تبدأ بها عملية التدريس ، وتوفر شبكة المعلومات الدولية والحاسبات اآللية إمكانية التنوع 
  . )122:  2008عبد العزيز ، ( ". في طرق جذب االنتباه وإثارة الدافعية للمتعلم

                                                            

) 2011ياسين وملحم،( فقد قام  ، وبالرجوع إلى الدراسات العربية التي تناولت هذا المجال

بدراسة حول معوقات استخدام التعليم اإللكتروني التي تواجه المعلمين في مديرية التربية والتعليم 
الطلبة الكبير ، وعدم التعاون بين المدارس في في منطقة إربد األولى وأشارت النتائج أن أعداد 

تناول الخبرات في مجال التعليم اإللكتروني ، وعدم توافر اإلمكانات المادية للربط بالشبكة ، 
ونقص تجهيزات المختبرات باألدوات واألجهزة الحديثة الالزمة للتعليم اإللكتروني تعتبر من 

حول إمكانية تطبيق أنظمة التعليم )  2012عي،  بدح والخزا( المعوقات ، كما أشارت دراسة 
إن إمكانية تطبيق أنظمة . اإللكتروني في المدارس األردنية الخاصة من وجهة نظر مديريها 

نموذجاً مقترحاً )  2008الموسوي ، ( وقد قدم . التعليم اإللكتروني جاءت بدرجة متوسطة 
يم العام باستخدام  تقنيات التعليم التتابعي ونظام لتطبيق تقنيات التعليم اإللكتروني في مدارس التعل

  .التعليم المدمج في وقت واحد وهو ما سيطلق عليه نظام التعليم المدمج المتتابع 
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بعنوان معوقات استخدام التقنيات التعليمية الخاصة في تدريس )  2007هوساوي ، ( وفي دراسة 
  .ربية الفكرية بمدينة الرياض التالميذ المتخلفين عقلياً كما يدرسها معلمو الت

وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن أهم المعوقات هي عدم توافر دورات تدريبية أثناء الخدمة في 
مجال استخدام تقنيات التعليم ، وعدم وجود فني لتشغيل وصيانة األجهزة التعليمية بالمدرسة أو 

  .   ها وحدهم  المعهد ، وسوء استخدام التالميذ لألجهزة عند استخدامهم ل

حيث بدأ تطبيق مشروع الصفوف " مشروع الصفوف التفاعلية" وقد قامت سلطنة عمان بإطالق 
ار خمس مدارس في عامه األول ، أما يالتفاعلية ألول مرة منذ قرابة ثالث سنوات ، وقد تم اخت

شروع إلى مدرسة تتلقى تعليمها باستخدام هذا النوع من الصفوف، حيث يهدف الم 17اليوم فإن 
بيئة تعليمية معاصرة، وجعل التعليم أكثر متعة ، واستخدام الجانب الحركي   وإعداد توفير الوقت،

والمهاري في التعليم ، وإتاحة الفرصة للتعليم الذاتي، كما أنه يتيح للمعلم الفرصة لمزيد من 
 ثر متعة وتشويقاً وجذباً العطاء واإلجادة خالل حصصه الدراسية بأسلوب أك

  .)2011المزاحمي،(.للطالب
  

فقد عرض  ،وقد بذلت بعض الجهود األجنبية في هذا المجال من خالل المؤتمرات والكتابات 
دراسة بعنوان تقييم برنامج الب توب النجاحات والتوصيات في مؤتمر ) 2001دوبراه وآخرون،(

  .) 2001(يونيو)  27-  25(  حوسبة التعليم الذي عقد في شيكاغو

لدمج الناجح لتكنولوجيا ابعنوان صعوبات ) 2009بنجمالز ،( دراسة والت الجادة أيضاًومن المحا
وأشارت النتائج إلى وجود العديد من .المعلومات واالتصاالت في البيئة التعليمية التعلمية

ما يتعلق بالبرمجيات واألجهزة والدعم :ومنها ، ما يتعلق بكفايات المعلمين : منها  ،المعوقات
  .واتجاهات المعلمين  ،الفني

فقدم دراسة لتوضيح العوامل التي تؤثر على استخدام التكنولوجيا في غرفة ) 2010هنسي،(أما 
وأشارت النتائج إلى وجود عوامل داخلية تؤثر على استخدام ،الصف في الصحراء الكبرى

باإلضافة إلى ، لتعليمية في العملية ا  ودور المعلمين، التكنولوجيا مثل الثقافة التكنولوجية للمعلمين 
من خالل ورقة عمل أبرز  )  Earle ,2002(  الرقدم إي وقد ،البنية التحتية في المدرسة 
تمثلت بعدم توافر القيادة الفعالة، وعدم توافر التدريب المناسب  والتيمعوقات التعليم اإللكتروني 

  .لنوع من التعليم والدعم الفني لمثل هذا ا واتمعها ، إضافة إلى عدم توافر األد

بدراسة لتحديد أكثر التحديات بروزاً في مساق التعليم ) Anderson )2008 أندرسون وقامت
مساعدة  :تيةالدراسة سبعة تحديات رئيسة في المجاالت اآل دتاإللكتروني في سريالنكا ، حيث حد

) مع شبكة الحاسوب  البنية التحتية والربط: ( والمدخالت  وفعالية التعليم والتعلم ،، الطلبة 

  .تجاهاتواال واللغة المحلية ، ،) نوعية الطلبة والمواضيع التي تدرس سابقاً ( والثقافة األكاديمية 
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إن سياسة الترفيع اآللي المتبعة في مدارس وكالة الغوث في الصفين األول والثاني ، وازدحام 
ض التالميذ أدى إلى التأخر التحصيلي المناهج بالمعارف والمهارات التي تفوق القدرات العقلية لبع

في مهارات القراءة والكتابة والحساب عند فئة من تالميذ المرحلة األساسية الدنيا،  الذي وقف 
وبات األمر ملحاً أمام دائرة التربية  ، عائقاً أمام هذه الفئة من مواكبة التقدم نحو تحقيق األهداف

على مدارس الالجئين في قطاع غزة ألن تبحث عن حل  والتعليم بوكالة الغوث الدولية والمشرفة
ولهذا لجأت إلى دمج التكنولوجيا بالتعليم وتوظيف الحاسوب في تعليم هذه ؛  يناسب هؤالء التالميذ

    .الفئة من خالل إعداد أنشطة تعليمية تفاعلية في مادتي اللغة العربية والرياضيات

   timesختبارت الوطنية واالختبارات العالمية مثل  وقد أشارت نتائج الطلبة الفلسطينين في اال
بشكل عام ال تزال منخفضة ، وهناك حاجة إلجراء دراسات لتعرف على العوامل المؤثرة على 

  ) . 57:  2010حلس ،. (تحصيل التالميذ وثبات االختبارات وصدقها 

 – 2008عام الدراسي وبعد تطبيق االمتحانات الموحدة في مدارس وكالة الغوث الدولية في ال

وأشارت النتائج إلى وجود ضعف في تحصيل التالميذ وبناء فقد قامت وكالة الغوث الدولية  2009
بالعديد من المبادرات لتحسين مستوى التالميذ مثل مبادرة التعليم التفاعلي المحوسب ، مبادرة 

مركز التطوير . ( األكبر سناً  المدارس المتميزة ، ومبادرة االحترام واالنضباط ، ومبادرة الطالب
  )  2012التربوي ، 

غزة فهو يعمل على  محافظات ويعتبر التعليم التفاعلي المحوسب من االستراتيجيات الحديثة في
كما يحفز التالميذ ، االرتقاء بالمستوى التحصيلي للطالب عامة وضعاف التحصيل بصورة خاصة 

لفرصة لهم لمزيد من المشاركة والتفاعل من خالل على التركيز خالل الحصص الدراسية ويتيح ا
كما إنه يساعد على ، األنشطة الشفوية والتحريرية أثناء الدرس ومن خالل األنشطة المعدة للتالميذ 
باإلضافة إلى تقليل ، زيادة انضباط التالميذ داخل المدرسة بشكل عام وداخل الفصل بشكل خاص

أما بالنسبة للمشكالت النفسية فإنه يؤدي إلى تقليص هذه  . نسبة الغياب غير المبرر عن المدرسة
  .المشكالت  

وقد أشارت نتائج الطالب في االمتحانات النهائية إلى تحسن نسبة طالب التعليم المحوسب مقارنة 
  .)2011عدوان (بغيرهم وخاصة في مادتي اللغة العربية والرياضيات 

وقع خاص يتم من خالله نشر البرنامج التفاعلي للصفين كما قامت دائرة التربية والتعليم بإنشاء م
األول الثاني باإلضافة إلى برنامج يحتوي على مواد إثرائية تفاعلية محوسبة للصف الثالث 
 االبتدائي في مادتي اللغة العربية والرياضيات حتى يستفيد منه أكبر عدد ممكن من أبناء المجتمع

  .)2012النجار(
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ة في دائرة التربية والتعليم كمشرفة تربوية للتعليم األساسي في وكالة ومن خالل عمل الباحث
الغوث الدولية وأحد أعضاء الفريق المحوري للتعليم التفاعلي المحوسب، قامت  بمتابعة تنفيذ 
المعلمين للبرنامج وأجرت مقابالت مع مشرفي المرحلة الدنيا ومديري المدارس وأولياء األمور 

ية للمعلمين  فوجدت أن البرنامج ال ينفذ بفاعلية نتيجة لوجود بعض الصعوبات واالجتماعات الدور
منها ما هي إدارية ولوجستية والبعض اآلخر يتعلق بالمعلمين وثقافاتهم ومعتقداتهم باإلضافة إلى 

وحتى يؤدي البرنامج إلى تحقيق األهداف التي صمم من أجلها ال بد لنا من الوقوف على  .كفاياتهم
ونتيجة لذلك كان ال بد من إجراء هذه  ،لصعوبات التي تواجه المعلمين في تطبيق البرنامج هذه ا

الدراسة والتي تبحث في صعوبات تطبيق برنامج  التعليم التفاعلي في مدارس وكالة الغوث 
من خاللها يتم التعرف إلى الصعوبات التي تواجه تطبيق برنامج التعليم التفاعلي  الدولية التي

  . وسب وسبل عالجهاالمح

  :سئلتها أو مشكلة الدراسة: أوالً 

 :بدأت وكالة الغوث الدولية ، في تطبيق برنامج التعليم التفاعلي المحوسب على تالميذ الصفين
يجابية إوقد أدى البرنامج إلى نتائج ، لتحسين مستواهم ؛األول والثاني االبتدائيين ضعاف التحصيل

بعضها يتعلق بالمعلمين والبعض اآلخر يتعلق بالبيئة ودارية اإل إال أنه واجهته بعض الصعوبات
هذه الصعوبات وتحديد أفضل السبل للتغلب  إلى المادية فكان البد من إجراء هذه الدراسة للتعرف

  .عليها

  :السؤال الرئيس التاليوبناء على ما سبق فقد تم تحديد مشكلة الدراسة في 

تالميذ المرحلة الدنيا بمدارس  على التفاعلي المحوسبما صعوبات تطبيق برنامج التعليم 

  وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة، وما سبل عالجها؟

 ما صعوبات تطبيق برنامج التعليم التفاعلي المحوسب:فرعية هي  وينبثق منه عدة أسئلة.1 
نظر المعلمين  تالميذ المرحلة الدنيا بمدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة من وجهة  على

  المنفذين؟

في متوسطات تقديرات أفراد  α ≥ 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى .2
العينة لصعوبات تطبيق برنامج التعليم التفاعلي المحوسب بمدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات 

  ؟)نوات الخدمةمستوى الصف الذي يدّرسه ، س ، الجنس (غزة تعزى إلى متغيرات الدراسة 

تالميذ على ما السبل المناسبة للتغلب على صعوبات تطبيق برنامج التعليم التفاعلي المحوسب 
  .المرحلة الدنيا بمدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة في ضوء نتائج الدراسة
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  :فرضيات الدراسة: ثانياً 

ن متوسطات تقديرات بي )α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -1
المعلمين لصعوبات تطبيق البرنامج التفاعلي المحوسب  على تالميذ المرحلة الدنيا في مدارس 

  .)ذكر ، أنثى ( الجنس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة تعزى لمتغير

بين متوسطات تقديرات  )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -2
ات تطبيق البرنامج التفاعلي المحوسب على تالميذ المرحلة الدنيا في مدارس المعلمين لصعوب

 رسهوكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة تعزى لمتغير مستوى الصف الذي يد

  ).األول ، الثاني ( 

بين متوسطات تقديرات  )α ≥ 0.05( مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند -3
نامج التفاعلي المحوسب على تالميذ المرحلة الدنيا في مدارس المعلمين لصعوبات تطبيق البر

سنوات ،من   5أقل من  (وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة تعزى لمتغير سنوات الخدمة 
  ).سنوات10سنوات ، أكثر من 10إلى 5

  :أهداف الدراسة: ثالثاً 

  :تهدف الدراسة إلى ما يلي

عليم التفاعلي المحوسب لتالميذ المرحلة الدنيا التعرف إلى صعوبات تطبيق برنامج الت -1
  .بمدارس وكالة الغوث الدولية من وجهة نظر المعلمين المنفذين للبرنامج في محافظات غزة

الكشف عن داللة الفروق في درجات تقدير المعلمين المنفذين لصعوبات تطبيق برنامج  -2
بوكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة في  تالميذ المرحلة الدنياعلى التعليم التفاعلي المحوسب 

 .ضوء متغيرات الدراسة

للتغلب على صعوبات تطبيق برنامج التعليم التفاعلي المحوسب  مقترحاتتقديم بعض ال -4
  .تالميذ المرحلة الدنيا في مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزةعلى 

  : أهمية الدراسة: رابعاً 

  :ليتكتسب الدراسة أهميتها مما ي

تناولها لموضوع التعليم التفاعلي المحوسب وذلك لما للبرامج التفاعلية من أهمية في  -1
  .تحسين عمليتي تعليم وتعلم التالميذ بشكل عام وضعاف التحصيل بشكل خاص

 :قد يستفيد من نتائج الدراسة كل من -2

  .المشرفين في تحديد المحتوى التدريبي لبرامج التدريب  . أ
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في وكالة الغوث الدولية لتعميم البرنامج في مراحل أعلى مثالً القائمين على التعليم   . ب
 ".الصف الثالث أو الرابع"

ات جديدة لتدريب الطالب قالقائمين على برامج التعليم في كلية التربية في إضافة مسا  . ت
 .المعلمين على توظيف مثل هذه البرامج

ثة  والتي تبحث في فلسطين حسب علم الباح وائل الدراساتأمن تعد هذه الدراسة  -3
صعوبات تطبيق برنامج التعليم التفاعلي المحوسب على تالميذ المرحلة الدنيا بمدارس وكالة 

 .الغوث الدولية في محافظات قطاع غزة

   :حدود الدراسة: خامساً 

اقتصرت الدراسة على التعرف إلى صعوبات تطبيق برنامج التعليم  :حد الموضوع .1
فيما يتعلق باإلدارة والتالميذ والمعلمين  المرحلة الدنياالتفاعلي المحوسب على تالميذ 

 .  والبنية التحتية والدعم الفنى 

في االبتدائية تم إجراء هذه الدراسة في مدارس وكالة الغوث الدولية  :الحد المؤسساتي  .2
 .محافظات غزة

لتفاعلي إجراء هذه الدراسة على المعلمين المنفذين لبرنامج التعليم ا تم :البشرى الحد .3
 .ينالمحوسب لتالميذ الصفين األول والثاني االبتدائي

  العام الدراسي راسة في الفصل الدراسي الثاني منتطبيق الد تم :الحد الزمني .4

   2011 -2012.  

  :مصطلحات الدراسة: سادساً 

وتعرف بأنها اإلعاقات التي تحول دون الوصول إلى تحقيق األهداف المرجوة :الصعوبات  .1
سواء كانت اجتماعية،أم  وقد تكون صعوبة مرتبطة بالتلميذ نفسه، ،لعملية التعلميةمن ا

أم نفسية، وقد تكون مرتبطة بعملية التعلم نفسها كأساليب التدريس أو شخصية  اقتصادية،
  ).151:  1999اللقاني والجمل،(المعلم أو المناخ السائد داخل المدرسة 

المعيقات التي تحول دون تحقيق أهداف برنامج التعليم بأنها  : وتعرفها الباحثة إجرائياً
أو الميذ، أو مرتبطة بالتإلدارة، وقد تكون هذه المعيقات مرتبطة با ، التفاعلي المحوسب

  .مرتبطة بالبنية التحتية والدعم الفني أو، معلمينمرتبطة بال

رة عن إنتاج مواد يعرف التعليم التفاعلي المحوسب بأنه عبا:التعليم التفاعلي المحوسب .2
مثل التعلم باللعب والتعلم باستخدام  ، تعرض بأسلوب شيق ،تعليمية مبرمجة على الحاسوب

بتسلسل منطقي مع مراعاة وضوح عنوان كل الدروس في المادة  ،الوسائط المتعددة وغيرها
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ستوى التعليمية واالرشادات واألهداف التعليمية المرجو تحقيقها، وهو برنامج صمم لتحسين م
مهارات القراءة والكتابة ( التالميذ الذين يعانون من قصور في التحصيل الدراسي خاصة في 

  ).497:2010،أبو حشيش ومرتجى(      ).    والحساب

المرحلة األساسية الدنيا من ضعاف  تالميذبأنه برنامج أعد ل :وتعرفه الباحثة إجرائياً
هجية وتقديمها على شكل ألعاب تربوية هادفة التحصيل، حيث يقوم على حوسبة األنشطة المن

يسير فيها الطالب حسب قدراته الخاصة،وتتيح له التفاعل معها بحيث  ومتسلسلة وجذابة ،
مما  ؛كما تتيح للمعلم تقييم أداء طالبه، يتلقى تعزيزاً مباشراً يتيح له أن يقيم نفسه بنفسه 

  .تهايساعد على تحسين العملية التعليمية وزيادة فاعلي

األول والثاني من مرحلة التهيئة  انتعرفها الباحثة إجرائيا بأنها الصف :المرحلة األساسية . 3
  .حسب السلم التعليمي في السلطة الوطنية الفلسطينية 

  

بأنها منظمة أسستها هيئة األمم المتحدة بموجب :تعرف وكالة الغوث الدولية  .4
غائة وتشغيل إلباسم وكالة األمم المتحدة  1949ر ديسمب/ كانون أول  8بتاريخ ) 302(القرار

لتعمل كوكالة مخصصة ومؤقتة على أن ؛ ) األنروا (الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى 
  سنوات لغاية إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية 3تجدد واليتها كل 

  . )3:،ت دمكتب اإلعالم للوكالة ،(   

  : مدارس وكالة الغوث الدولية  .5

أنها أي مؤسسة تعليمية غير حكومية أو خاصة تديرها : تعرفها وزارة التربية والتعليم العالي  
أو تشرف عليها وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين وتقوم بتدريس المنهاج المتبع في 

  ) . 5:  2007وزارة التربية والتعليم العالي، ( المدارس الحكومية 

أنها المدارس االبتدائية التابعة لوكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة والتي ب: وتعرفها الباحثة 
يدرس فيها أبناء الالجئين الفلسطينيين من الصف األول وحتى السادس االبتدائي وتحتوي على 

  .شعب تعليم تفاعلي محوسب 

  :محافظات غزة . 6

ع ويمتد هذا الجزء على كم مرب) 365(بأنها جزء من السهل الساحلي تبلغ مساحته : تعرف 
كم مربع ومع قيام ) 12 - 6(كم وبعرض ما بين) 45(الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط بطول 

شمال غزة، غزة، ( السلطة الفلسطينية تم تقسيم قطاع غزة إدارياً إلى خمس محافظات هي 
  . )14:1997وزارة التخطيط والتعاون الفلسطيني،) . (الوسطى، خانيونس ، رفح

  



  
  الفصل الثاني

  اإلطار النظري للدراسة

   األساسي التعليم : األول المحور �

 التعليم في الحاسوب :الثاني المحور �

  اإللكتروني التعليم  :  المحورالثالث �

    المحوسب التفاعلي التعليم برنامج :الرابع المحور �

  

  

 



 
9 

 

  األساسي التعليم : األول رالمحو

لذلك أولتها الدول ،تعتبر مرحلة التعليم األساسي هي المرحلة الجوهرية في مراحل التعليم 
حتى تضمن إعداد المواطنين إعداداً سليماً يتناسب مع المتغيرات ،واألفراد عناية خاصة 

  .والتطورات في هذا العصر

  :مفهوم التعليم األساسي

أنه المرحلة التعليمية التي تبدأ من التحاق الطفل بالمدرسة االبتدائية : اسييقصد بالتعليم األس
فيحتم على ،  14سنوات وحتى  االنتهاء من الدراسة في المدرسة اإلعدادية في سن  6في سن 

  .كل طفل بلغ سن السادسة أو تجاوزه أن يلتحق بالمدرسة 

، سية في القراءة والكتابة والحسابألساتعليم التالميذ المهارات ا: وتهدف هذه المدرسة إلى 
غرس القيم الدينية واألخالقية والقومية في التالميذ ؛ حتى يشبوا مواطنين صالحين قادرين 

  ) .11: 1993، منسي(على تحقيق أهداف المجتمع 

هو القدر من التعليم والمعرفة الذي يعده كل مجتمع حقاً ) :  32:2011،حلس (ويعرفه   
، وهو يمثل القدر الضروري من المعارف والقدرات الذهنية ، باً ، توفره له للمواطن وواج

والمهارات واالتجاهات التي ينبغي للفرد أن ينالها في مرحلة من مراحل ، والتربية الروحية 
حياته ، ويهدف الى تمكين الفرد من مواصلة تعليمه إلى مستويات أرفع  في سلم المعرفة ، أو 

بالقدر الذي يمكنه من االنخراط فيها والمشاركة في حياة  العملية مزوداً خروجه إلى الحياة
أو مستفيداً من فرص التعليم غير النظامي ، وأن يواصل تعليمه معتمداً على ذاته ، مجتمعه 

  .وكل ضروب التعليم المستمر 

ارات من خالل التعريفات السابقة نالحظ أن التعليم االساسي يهدف إلى إكساب الفرد المه
والمعارف وإشباع الحاجات األساسية ، والتي تتحدد في ضوء المتغيرات االجتماعية 

  .واالقتصادية التي يمر بها المجتمع 

  :التعليم األساسي في فلسطين 

تشمل مرحلة التعليم األساسي في فلسطين الطلبة الذين تتراوح أعمارهم ما بين خمس سنوات 
  :هذه المرحلة إلى سنة وتنقسم  16وثمانية أشهر حتى 

تتراوح أعمار التالميذ  في هذه ) 4-1(الصفوف من ): التهيئة (المرحلة األساسية الدنيا   . أ
  .سنوات ) 10- 6(المرحلة من 
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تبدأ هذه المرحلة من الصف الخامس إلى العاشر ) التمكين(المرحلة األساسية العليا   . ب
( شر تحضيرياً للمرحلة الثانوية ويعد الصف العا) 16- 11(وتتراوح أعمار التالميذ لهذه من 

 ) .54-53: 2011، حلس 

 :أهداف التعليم األساسي 

  :تتمثل أهداف التعليم األساسي في 

تعهد العقيدة اإلسالمية في نفس الطفل ورعايته بتربية إسالمية متكاملة في خلقه وجسمه  )1
  .وعقله ولغته وانتمائه لإلسالم 

، التحدث، االستماع (وية خاصة المهارات اللغ،وتنمية المهارات األساسية المختلفة ،  )2

 ) .12:2008،سالم . (والمهارات العددية والحركية ) الكتابة ، القراءة

تزويد الناشئة بالمهارات والخبرات األساسية التي تؤهلهم إلى المواطنة الفعالة وتدريبهم  )3
 .على طرق جمع المعلومات وتصنيفها وتوظيفها 

 لنمو متكامل ، واكتشاف قدراتهم وميولهم وتنمية خبراتهم ومهاراتهم  إتاحة الفرصة للناشئة )4

غرس االنتماء الوطني في نفوس الناشئة ، وتعمير وجدانهم بحبه واالعتزاز بتاريخه  )5
 ) .34، 2011حلس (وحضارته وتفجير طاقاتهم من أجل أرضه وعزته ، 

 :أهداف التعليم األساسي في فلسطين 

مستوى من النمو االجتماعي والفكري يمكنه من أن يكون فرداً قادراً  الوصول بالطالب إلى) 1
  .  .على المشاركة في حياة الجماعية مشاركة بناءة 

العمل على تكوين ضمير أخالقي متين يوجه الطالب في سلوكه ومواقفه المختلفة ويتجلى ) 2
 .من خالل تمثيل القيم األساسية كالصدق واألمانة والعفة والوفاء

تنمية حب االستطالع  الفكري وتكوين عادات القراءة والمطالعة ومهارات التعليم المجدي  )3
 .ورعاية القدرات االبتكارية وتشجيعها

وذلك بتشجيع المهارات اليدوية لآللة التي تتيح ،االهتمام بتربية اليد إلى جانب تربية العقل ) 4
 .للطالب ممارسة عمل منتج داخل المدرسة وخارجها 

إشاعة جو االطمئنان واالستقرار في الحياة المدرسية وإحاطة الطلبة بالحب والعطف ) 5
 .والرعاية

توفير فرص التعبير عن الذات في جميع مواقف الحياة المدرسية أثناء الدراسة أومن خالل ) 6
النشاطات والتنظيمات المدرسية والعمل على إشباع اهتمامات الطفولة وتوجيهها بما يتفق مع 

  ) .21:2004،حنان الحاج أحمد .(متطلبات البناء المتوازن للجانب االنفعالي من الشخصية
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  ساسي في وكالة الغوث الدوليةأهداف التعليم األ

 :يهدف التعليم األساسي في وكالة الغوث الدولية إلى مايلي 

 : معلم المرحلة األساسية

ويعتمد نجاح ، ألهداف التربوية المرجوة يلعب معلم المرحلة األساسية دوراً مهماً في تحقيق ا
أو أي نظام تعليمي على المعلم الذي يقوم بتنفيذ هذه الخطة أو هذا النظام ، أي خطة تربوية  

  .، حيث أنه يمثل حجر الزاوية للعملية التعليمية ومفتاح النجاح ألي برنامج مدرسي 

المباني المدرسية باإلضافة إلى وإذا تم تزويد المدرسة بأفضل اإلمكانات التربوية وأحسن 
المقررات والكتب المدرسية المطورة دون أن تكون مزودة بالمعلم المعد إعداداً مهنياً وأكاديمياً 

وتتوقف فعالية أي نظام تربوي على . جيداً ، فإنها لن تحقق األهداف التي أنشئت من أجلها 
  .نوعية المعلمين الذين يقومون بالتدريس في المدارس 

  ) .                                                         12:1993،منسي ( 

  :خصائص معلم المرحلة األساسية الدنيا 

المعلم الذي توكل إليه مهمة تدريس تالميذ المرحلة األساسية األولى بصفوفها الثالثة أو 
  :الدور، وهذه الخصائص هي األربعة ، ال بد أن تتوافر فيه الخصائص التي تؤهله للقيام بهذا 

ومن هذه الخصائص سالمة الجسم والحواس وسالمة النطق فال :  الخصائص الجسدية-1
يعقل أن توكل مهمة التدريس في صفوف المرحلة األساسية األولى إلى معلم ال يستطيع 

  .إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة أو يعاني من صعوبات في السمع أو اإلبصار 

النضج االنفعالي ، واالتزان ، : ومن هذه الخصائص:  ص النفسية واالنفعاليةالخصائ-2
والثقة بالنفس والقدرة على االحتمال والصبر واألناة ، وحب األطفال والطفولة فال يمكن أن 
نتخيل معلماً او معلمة يالزم األطفال عاماً أو أكثر دون أن يكون محباً لهم ، أو أن يكون غير 

 .ل سلوك أطفاله وممارساتهم العفوية والطبيعية قادر على تقب

إن طفل المرحلة االبتدائية يحتاج إلى معلم أو معلمة قادر على أن :  الخصائص االجتماعية -3 
يبني عالقات وثيقة مع األطفال أنفسهم و مع أسرهم ومجتمعهم ، وهذه العالقة تساعد المعلم في 

الخبرات التي تسهم في تقديم الخبرة المتكاملة  ببعض تعرف مشاكل التالميذ وحلها وترفده
 .للتالميذ

البد أن يتمتع معلم المرحلةاألساسية بقدرات عقلية تمكنه من تبسيط : الخصائص العقلية -4
المعرفة للتالميذ، والتكيف مع الحاالت المتغيرة،وتنظيم النشاطات الالزمة،وحل 

  ).6:1998عويضة،.(كشابه ذل المشكالت،وربط النشاطات بالمواقف الحياتية وما
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 :الخصائص النمائية لتالميذ المرحلة األساسية

وهم " على المعلم أن يسعى كي يعرف تالميذه ويفهمهم :"كثيراً ما نسمع المربين يقولون
يعتبرون أن الفهم مفتاح هذا النجاح في تنظيم التعلم ،إذ أن ما يخطط من أهداف وطرائق 

ند إلى هذه المعرفة وهذا الفهم ، وإذا ما أراد المعلم أن يقوم بذلك تدريس ونشاطات تعليمية يست
بفاعلية فيتوجب عليه تعرف خصائص التالميذ وطرائق تفكيرهم وتفهمها ، أي معرفته 

  .بالخصائص النمائية للتالميذ ، ومن ثم تتخذ هذه المعرفة منطلقاً ؛ لتنظيم تعلمهم

  -:يوتتضمن الخصائص النمائية للتالميذ ما يل

معرفة الخصائص النفسية والعقلية والجسمية لألطفال في المراحل المختلفة ، والتغيرات ) 1
  التي تحدث لديهم عن طريق النمو والتطور

تفسير التغيرات السلوكية التي تطرأ على األطفال في المجاالت السابقة في األعمار ) 2
 .المختلفة وربطها بالخصائص النمائية 

ة بين السمات العقلية والنفسية والجسدية لألطفال في المرحلة المختلفة، وبين العالق إدراك) 3
  ).4-3ص ص :1989بلقيس. (طرائق تفكيرهم وتعلمهم

 -:األساسيةوفيما يلي  بعض خصائص النمو لتالميذ المرحلة

يتصف النمو الجسمي للطفل في هذه المرحلة بالتباطؤ مقارنة مع مرحلة  - :النمو الجسمي-1
لة المبكرة، وتتقدم الحواس في هذه المرحلة تقدماً ملحوظاً ، وتكون حاسة اللمس لديه الطفو
وهكذا فهو يعتمد على حواسه أكثر مما يعتمد على عملياته العقلية في كشف العالم . قوية

وينمو الجهاز العضلي للتلميذ نمواً كبيراً ، ويتصف النشاط الحركي . ومهمة التكيف معه
فقة ، ومن العوامل المساعدة على ذلك انتظام النمو الجسمي الذي يسمح بتوفير بالحيوية المتد

طاقة زائدة ،ولذلك يتطلع الطفل ؛ لفهم العالم من حوله مستفيدا من نمو حواسه 
ونتيجة لنمو العضالت الصغيرة في نهاية هذه المرحلة وزيادة التوافق العقلي .وعضالته

ن ، فإن الطفل يتمكن من الكتابة بشكل أدق والرسم بشكل العصبي وخاصة بين العينين واليدي
  ). 79: جامعة القدس المفتوحة ، د ، ت ( . أوضح ، وتكوين األشكال باستخدام الصلصال 

تتطور قدرة التلميذ على استخدام الجمل المركبة الطويلة وال يقتصر األمر  -:النمو اللغوي-1
وتنمو القدرة على التعبير اللغوي ، التحريري  على التعبير الشفوي بل يمتد إلى التعبير

أما عن القراءة . التحريري مع مرور الزمن وانتقال الطفل من صف إلى آخر في المدرسة 
فإن استعداد الطفل لها يكون موجوداً قبل االلتحاق بالمدرسة ويبدو ذلك في اهتمامه بالصور 

 .والرسوم والكتب والمجالت 
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ذكاء الطفل بشكل مطرد حتى سن الثانية عشرة، ويبدي الرغبة في  ينمو -:النمو العقلي -2
التعليم كما يتمكن من القراءة والكتابة والحساب بدرجة  كبيرة ، ويحب الكتب والقصص 

وتزداد مقدرته على االبتكار ، والتخيل ، والتقليد ، . ويستطيع تركيز انتباهه لفترات قصيرة 
وينمو حب ، وتكون مقدرته على الحفظ ضعيفة ، ة والمحاكاة ، والتمثيل بدرجة كبير

االستطالع عند الطفل ويميل إلى سماع الحكايات والقصص واالستماع للراديو ومشاهدة 
 .التلفاز والسينما

 المرحلة نسبياً عن ذي قبل ؛ تمهيداً لمرحلةتتهذب االنفعاالت في هذه  - :النمو االنفعالي-3
ظ النمو في سرعة االنتقال من حالة انفعالية إلى أخرى نحو الهدوء االنفعالي التالي ، فيالح

إال أن الطفل ال يصل في هذه المرحلة إلى النضج االنفعالي، ، الثبات واالستقرار االنفعالي 
 فهو قابل لالستثارة االنفعالية، وتكون لديه بقية من الغيرة والعناد والتحدي 

وتدخل المدرسة كمؤسسة رسمية، . الجتماعية تستمر عملية التنشئة ا - :االجتماعي النمو-4
وتتسع دائرة االتصال االجتماعي ويزداد تشعبها ،وهذا يتطلب . لتقوم بدورها في هذه العملية

أنواعا جديدة من التوافق ويكون اللعب جماعياً ،ومن خالل اللعب يتعلم األطفال الكثير عن 
 .قارنة االجتماعيةأنفسهم وعن رفاقهم وتتاح لهم الفرصة في تحقيق الم

وتكون .وتكثر الصدامات عن ذي قبل؛الزدياد صلة الطفل باألطفال اآلخرين في المدرسة
الصدامات محددة العدد ، ويعتبر األصدقاء حلفاء له بعد أن كان يعتبرهم منافسين له في 

فسة في وتكون المنا. المرحلة السابقة، ويزداد التعاون بين الطفل ورفاقه في المنزل والمدرسة
أول المرحلة فردية ، ثم تصبح في آخرها جماعية في األلعاب الرياضية، والتحصيل الدراسي 

  ).266- 2005،247زهران،(

  :مقترحات عملية في تنظيم تعلم تالميذ المرحلة األساسية

إن التعامل المباشر مع األشياء واستمرار تفاعل الطفل معها يساعد على اكتساب مفهوم 
ء األشياء،وعن طريق التفاعل المباشر مع الناس ووسطه االجتماعي، وتنمو لغته الديمومة وبقا

مما يساعده على النمو االجتماعي ، وعلى االنتقال من مرحلة األنانية الفردية إلى المرحلة 
  :االجتماعية ،  ولذلك ينبغي على المعلم مراعاة األمور التالية في تنظيم التعليم الصفي

باألشياء الحسية التي يمكن للطفل أن يتفاعل معها بصورة مباشرة ؛  إثراء بيئة الطفل .1
  .ليكتشفها ، وليكون منها المفاهيم التي تكون جزءاً من شخصيته 

إتاحة فرص التفاعل مع األطفال اآلخرين واألتراب في غرفة الصف وخارجها توصالً  .2
 .إلى النمو االجتماعي السليم ونمو اللغة
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حيرة والتحدي المعقول الذي يتناسب ومرحلة النمو التي ينتمي تعريض الطفل لموقف ال .3
إليها ؛ألن ذلك من شأنه أن يؤدي به إلى االستكشاف ، والبحث عن بنى عقلية جديدةأرقى مما 

 .لديه

اعتماد طريقة االستكشاف في التعليم باعتبارها الطريقة الفضلى في تنمية العقل وتطويره  .4
ال الميسور الهادئ من مرحلة نمائية عقلية إلى المرحلة النمائية ،ومساعدة المتعلم على االنتق

 .التالية لها دون تعقيدات

اختيار األنشطة التعليمية التي تتناسب ومرحلة النمو العقلي التي ينتمي إليهاالطفل،وفي  .5
 مقدوره القيام بها،وتجنب اإلحباطات التي قد تنشأ من تكليفه مهمات مستحبة 

 ).31- 30: ص: 1989بلقيس ،(                                               

 :ضعف التحصيل في اللغة العربية والرياضيات في المرحلة األساسية الدنيا

لقد كثر الحديث عن ضعف التحصيل في مادتي اللغة العربية والرياضيات في المرحلة 
لل في تعلمهم مهارات هاتين األساسية الدنيا وهناك العديد من األسباب التي تقف وراء الخ

  :المادتين بدرجة إتقان عالية ومن هذه األسباب مايلي

تتمثل باالختالل العصبي الوظيفي،واالضطرابات السمعية، واالضطرابات  :أسباب جسمية-1
، العوامل الوراثية الجينية )سيطرة النصف األيمن من الدماغ (البصرية ، والسيادة المخية 

  .ر في الكروموسوماتكالزيادة أوالتكسي

، )محتوى،معلم،طريقة تدريس،أنشطة(فتتمثل في التدريس غير المالئم :األسباب البيئية -2
                                                              ).13:2006الصوي،(واالضطرابات األسرية والمشكالت االنفعالية ، والدماغية المرتبطة بالبيئة

  الخ  ....تتمثل في اضطرابات االنتباه، تأخر اللغة وضعف الذاكرة : ب النفسيةاألسبا-3

  ).4:2006:الغرابلي والصوي (

  أسباب ضعف التحصيل في فلسطين

الى أن ضعف الطلبة قد يكون ناتج بشكل )15- 13:  2006حليل وحلحيل (اشارت دراسة 
  خاص عن االسباب االتية 

يالحظ أن التغييرات في المناهج التعليمية بشكل عام :  التغييرات في المنهاج التعليمي)1
ومنهاج تعليم الرياضيات بشكل خاص تؤثر بشكل فوري ومباشر في عملية التدريس وبالتالي 

  في تحصيل الطلبة 
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يجب االهتمام برفع مستوى المعلمين ورفع قدراتهم ومساعدتهم على التكيف مع : المعلمين) 2
تها وتزويدهم بادوات ضرورية من اجل حسن التصرف والتعامل مع التغييرات الناتجة ومواكب

  المتطلبات الجديدة

وهم المحور االساس في العملية التعليمية التربوية على جميع البرامج والخطط ان :الطلبة ) 3
تهتم براحة الطالب ورفاهيته من اجل اعداده للمواطنة الصالحة وللقيادة في المستقبل علينا ان 

لى ان الكبار عم الذين يقررون االهداف المستقبلية التي من ضمنها يستطيع الطالب ان ننتبه ا
  يختار 

وهم بكونهم المصدر االساس للدعم المادي واالجتماعي والنفسي فهم اليستطيعون :االهل ) 4
  احيانا تحمل االعباء المتربتة على دورهم بالشكل المطلوب

التغييرات المنشودة في البيئة التدريسية في الوسائل ومن :البيئة التدريسية والمضامين )5
  التدريسية ووسائل االيضاح وفي مراكز التعلم 

ان هذه التغييرات تلزم وزارة التربية والتعليم دعم المدارس ودعم : وزارة التربية والتعليم ) 6
بدون ارشاد ودورات استكمال وشراء اجهزة وغيرها و: المعلمين في مجاالت عديدة منها 

الدعم الجوهري سوف تظهر صعوبات كثيرة عند محاولة تنفيذ الخطة الجديدة وهذه التغييرات 
  تتطلب تكاليف مادية باهظة 
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  التعليم في الحاسوب :الثاني المحور

فأصبح ، إن تطوير برامج الحاسوب جعلت منه معلماً ووسيلة تعليمية  في نفس الوقت 
 حفيرد هذا الجهاز بتغذية راجعة توض، فيتلقى منه استجابة ، مة للمتعلم الحاسوب يقدم المعلو

، أو غير صحيحة ، فيحصل علي تعزيز داخلي ، للمتعلم  ما إذا كانت استجابته صحيحة 

  .اإلجابة الصحيحة  ي يمكن أن يسلكه؛ ليصل الىالسبيل الذ ىلافيوجهه الجهاز 

  : التعليمي الحاسوب تعريف 

ال يختلف عنها في ، هو جهاز مثله كمثل أجهزة الحواسيب األخرى : " يمي الحاسوب التعل
و إن مما يميزه عن غيره من أجهزة الحواسيب هو نوع البرمجيات التي ، تركيبه األساسي 

وهذه البرمجيات عبارة عن مواد ، يستخدمها مما يجعله أداة طيعة في يد المعلم والمتعلم 
كما يتم إنتاجها و تدريسها بواسطة ، ها من قبل فريق مختص تعليمية يتم تصميمها و إعداد

أجهزة الحاسوب ، ويكون دور الحاسوب التعليمي في مثل هذه الحالة هو تقديم وعرض المادة 
  ) .107 -106:  2004، عيادات ( "  التعليمية بأسلوب متفاعل مع المتعلم 

مجموعة من المميزات مثل يتمتع الحاسوب ب:  مبررات استخدام الحاسوب في التعليم
وتنوع المعلومات المعروضة و المرنة في االستخدام و التحكم في طرق ، السرعة و الدقة 

العرض تجعله أفضل من الوسائل التعليمية األخرى ، ويمكن تصنيف هذه المبررات إلي ما 
 :يلى

  :تضخم المواد التعليمية  -1

، فالحاسوب له القدرة على تخزينها و أدى الحاسوب إلى وجود ثروة كبيرة من المعلومات 
 .استرجاعها بسهولة و دقة أفضل من غيره من المراجع و المصادر الورقية 

  :محدودية الوسائل التعليمية  -2

كما أن . إن الوسائل التعليمية التقليدية و على رأسها الكتاب تبقي له حدود ال يمكن تجاوزها
وتأمين التقديم الفوري و الرسم ، لكتاب مفقودة خاصية االتصال  المتبادل بين المتعلم و ا

بما في ذلك ، التصويري كلها أيضاً  مفقودة حتي في أفضل الوسائل التعليمية التقليدية انتشاراً 
فهو يجعل الموقف التعليمي سلبياًمن جانب المتعلم أما الحاسوب ففيه من ، التلفاز التعليمي 

  .)45:  1998، الفار (ية الوسائل التعليميالخصائص ما يعطيه دوراً مميزاً عن بق
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 :الحاسوب و تنمية مهارات حل المشكالت  -3

إن أحد أهم أهداف التربية هو تعليم الطالب كيف يفكرون ؟ وكيف يستخدمون قدراتهم 
في المناهج  العقلية و المنطقية ؟ ليصبحوا أفضل حاالً في حل المشكالت المتضمنة

 ) 130- 12:  2003،محمد ومرزوق (وفي حياتهم بصفة عامة ، الدراسية بضفة خاصة 

  : الحاسوب والتأهيل المهني  -4

و التعليمية و المالية دخل الحاسوب إلي مختلف مجاالت الحياة اإلنسانية و اإلدارية و الصحية 
ومن أجل . ال الحاسوب وهذا يتطلب من كل موظف أن يمتلك المهارات األساسية الستعم، 

سعت وزارة التربية و التعليم و الجامعات ، تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص أثناء التقدم للوظائف 
 ) .43 - 42:  2003، سعادة و السرطاوي(إدخال الحاسوب في العملية التعليمية ىلا

 : الحاسوب و صناعة التكنولوجيا  -5

وإنتاج ، و تطويرها ، عة األجهزة تقاس حضارة األمم بمدى تقدمها التكنولوجي  وصنا
وهذا يحتاج إلي إعداد الكوادر البشرية ؛ إلدارة مثل هذا اإلنتاج ، وال ،  البرمجيات التعليمية

يتم ذلك إال بإدخال الحاسوب في العملية التعليمية التي تساعد على إعداد و تأهيل مثل هذه 
برمجياته مما يدر دخالً يدعم الموازنة وتطوير ، الكوادر القادرة على تصنيع أجهزة الحاسوب 

  .و يساعد علي تقليل عدد العاطلين عن العمل ، ويوفر فرص عمل للكثير من األشخاص ، 

 ).25:2003،الهرش وآخرون (

  : الحاسوب وتصميم اختبارات غير تقليدية  -6

لكل تحوي العدد نفسه من البنود المناسبة ، يستخدم الحاسوب في انتاج عدة صيغ لالختبار
ويمكن إجراء اختبارات محوسبة حيث . ويختار المعلم منها أهداف البنود التي تناسبه، هدف

ومن ثم تصحيح وتسجيل النتائج ، ومدى ، يقوم المتعلم بإدخال إجابته بواسطة لوحة المفاتيح 
  .التقدم في التعلم 

 : اإلسهام فى التعلم عن بعد  -7

عندما أخذت بعض المؤسسات في ، دين من الزمنإن فكرة التدريس عن بعد قد بدأت منذ عق
وقد ساعد ظهور . وقد استخدمت المواد التعليمية المطبوعة كوسيلة ؛ لتحقيق ذلك ، اتباعها 

ثم تطورت ، التلفاز الملون على تحسين هذه المواد من خالل األلوان و الرسومات المختلفة 
م المشاركة الزمنية من خالل ربط حيث تم استخدام ما يسمى بنظا، فكرة التدريس عن بعد

شاشة الحاسوب الخاصة بالمتعلم مع مركز معالجة البيانات الرئيس عن طريق شبكة 
وهذه الطريقة تمكن المتعلم من االتصال بمركز معالجة البيانات المرتبط بدوره ، االتصاالت 
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طريق جهاز  ببنوك المعلومات ، التي تحتوي على المواد التعليمية في أي وقت يشاء عن
 ) 132-13:  2003،محمد ومرزوق (.ف العاديةمستخدماً خطوط الهات، الحاسوب الخاص به 

  :مساعدة التلميذ على اإلبداع  -8

لغة اللوغو وهي اللغة التي يكتب بها الطفل التعليمات ؛ لينفذها الحاسوب " بايرث" لقد ابتكر
شة الحاسوب وتتحرك وفق بتسلسل معين ، واستعان برسم سلحفاة مبسطة تظهر علي شا

ويرفق كل أمر برقم ،  أوامر محدودة مثل يمين ، يسار ، أمام ، خلف ، در ، لون ، امأل 
ويبدأ الطفل بإنجاز الحركة بجسمه ، ثم ينفذها بالسلحفاة علي . يدل على مقدار الحركة 

المربع و  كالدائرة ، و: ومن خالل ذلك يتعلم الطفل رسم أشكال هندسية بسيطة ، الشاشة 
كرسم مكعب ،أو زهرة ،أو : ثم يتدرج إلي رسم أشكال أكثر تعقيداً،  المثلث ، والمستطيل 

ويتدرج الطفل البتكار رسومات هندسية معقدة قريبة من الحياة و . دوائر وحلزونات متداخلة
  . الواقع 

ي الفراغ و ويستطيع تدويرها ف،وهناك برامج تسمح للمتعلم بابتكارأشكال ثالثية األبعاد 
وقد يجري المتعلم تغيرات . بإدخال عنصر الحركة ؛ ليعطي للصور تشويقاً و تميزاً للواقع

ويغير من أبعاد األشكال مبتكراً تصميمات جديدة لم يكن ، سريعة في الحجم واللون والحركة 
  )55:1998الفار، (باإلمكان تنفيذها ومتابعتها بطرق الرسم والتصميم التقليدية

نري أن إدخال الحاسوب في التعليم أضحي ضرورة ملحة من ضرورات هذا القرن؛ وهكذا 
فهو يساعد المتعلم علي السير قدماً و بخطى ثابتة إلي المستقبل الذي نريده مزوداً بالمهارات 

ومن هنا نجد أن المدارس و ،  و المعلومات التي تمكنه من المشاركة و االندماج و التنافس 
بعيدة عن مجاالت الحياة األخرى فهي التي تعد ، تطيع أن تقف مكتوفة األيديالجامعات ال تس

  .الطالب لإلسهام في تقدم الفرد و المجتمع 

  : التعليم في الحاسوب استخدام مميزات

وأصبح ، فقد دخل الحاسوب شتى مناحي الحياة ، يمثل الحاسوب قمة ما أنتجته التقنية الحديثة 
مباشر ؛ أو غير مباشر ، ويمتلك الحاسوب العديد من اإلمكانات  يؤثر في حياة الناس بشكل

والقدرات والمميزات التي تجعل منه أداة تنافس غيرها من األدوات والوسائل التعليمية 
  .األخرى 

  :ويمكن إجمال  مميزات استخدام الحاسوب في العملية التعليمية على النحو اآلتى 

وذلك أن بإمكانه ، هذه الميزة الطالب في حالة استقرارتجعل : توافر المناهج بشكل دائم )1
فال يرتبط بأوقات فتح وإغالق ، الحصول على المعلومات التي يريدها في الوقت الذي يناسبه 

  .المكتبة  مما يريح  الطالب ويجنبه الضجر 
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ن وذلك أل، وهذه الميزة مفيدة لألشخاص المزاجيين أو الذين يرغبون التعلم في وقت معين 
 كذلك للذين يتحملون أعباء ومسؤوليات شخصية ، بعضهم يفضل التعلم صباحاً واآلخر مساء

  .) 71- 2011:قطيط ( . فهذه الميزة تتيح للجميع التعلم في الزمن الذي يريده، 

إن وجود اإلثارة والتشويق في العملية التعليمية أمر هام جداً وعنصر : اإلثارة والتشويق ) 2
ويعتبر التشويق باإلضافة إلى ، في التفاعل الجيد بين التالميذ والمادة العلمية  له دور أساسي

والبرامج التعليمية المحوسبة تعتبر مشوقة عندما ، الدافعية من العوامل الهامة في نجاح التعليم 
  تحتوي على عناصر وصفات تبعث على التشويق مثل المرونة وقوة اإلحساس والمالحظة 

وعرض األشكال وتحريكها والتدريب والممارسة وتقديم ، دراكي والوجدانيللمجالين اإل
  .األهداف حيث بدء البرنامج 

قد يحتاج المتعلم إلى أن يتحرك ضمن تعلمه وذكائه وزمانه فيكون : تحكم المتعلم بالبرنامج)3
ريد تعلمها لدى المتعلم الحرية في تعلم ما شاء ومتى شاء وله أن يختار الجزء أو الفقرة التي ي

  ويراها مناسبة له وبذلك تكون لديه الحرية في اختيار ما يريد تعلمه 

إن استخدام الحاسوب في العملية التعليمية يساعد : نقل المتعلم من دور المتلقي إلى مستنتج )4
على نقل المتعلم من دور المتلقي للمعلومات و المعارف والمفاهيم من قبل المعلم إلى مستنتج 

لمفاهيم والفرضيات من خالل المعلومات والبيانات التي يقدمها له البرنامج حول لهذه ا
 .  )110: 2008، نبهان ( موضوع ما ويقود الطالب إلى استنتاج الفرضية أو المفهوم   

تعتبر خاصية  التفاعل أهم ميزة تتميز بها : المعلم /التفاعل المتبادل بين الطالب والحاسوب )5
وليس التفاعل االيجابي حديثا في عملية التعلم .وب في عمليو التعلم والتعليم األجهزة  الحاس

 .كحداثة أجهزة الحاسوب 

لكن  .فالعالقة بين التفاعل االيجابي والتعلم عالقة أساسية وقديمة جداً سبقت أيام سقراط 
          استخدام الحاسوب في التعليم من خالل البرمجيات التعليمية الجيدة يزود الطالب  

تفوق أي وسيلة تعليمة أخرى تم ،بزخم كا من هائل من التفاعل الحقيقي أثناء عملية التعلم 
  .اكتشافها حتى اآلن باستثناء الحاالت القليلة التي تتعلق باإلنسان 

  ).119:2008،جامعة القدس المفتوحة ( 

فرصة التي يوفرها للمتعلم يساعد الحاسوب على تفريد التعليم من خالل  ال: تفريد التعليم  )6
خاصة ، مختاراً الزمان والمكان الذي يريد ، ؛  ليتعلم وفق سرعته وقدرته معتمداً على نفسه 

ويتيح الحاسوب الفرصة للمتعلم للتركيز على ما يراه مهماً في ، إذا كان لديه حاسوب شخصي
أن يجعل عملية واستخدمت بشكل مناسب يمكن ، والحاسوب إذا ما صححت برامجه . الدرس

  . التعلم سهلة ومشوقة بدرجة كبيرة 
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إذ أظهرت الدراسات والبحوث فعالية الحاسوب : توفير وقت المعلم وجهده وإتقان التعلم  )7
وكذلك فإن إعداد ، وتقدمه على األساليب التقليدية في اختزال الوقت المطلوب للتعلم 

وخضوعها بعد ذلك للتقويم الالزم ؛ ، البرمجيات التعليمية وإنتاجها من جهات متخصصة 
  .واإلشراف ، يوفر على المعلم وقته وجهده ، ليتفرغ ألعمال أكاديمية أخرى مثل التوجيه 

ويؤدي التعلم باستخدام الحاسوب إلى إتقان التعلم أي تحقيق مبدأ التعلم لإلتقان الذي تبناه 
جيات التعليمية تكون متسلسلة وذلك ألن األطر التي تتضمنها البرم) أوزبل وبرونر وسكنر(

وال يمكن للمتعلم فهم الالحق ما لم يفهم السابق مما ، بحيث يؤدي السابق فيها إلى الالحق 
 ) . 279- 278 : 2008، عطية .(يجعل التعليم به متقناً إلى أبعد الحدود 

على حيث يتميز الحاسوب بقدرته : القدرة على تخزين واسترجاع كم هائل من المعلومات )8
تخزين مجموعة متنوعة وكبيرة من البيانات والمعلومات التي تأخذ أشكاالً متنوعة كالنصوص 

كما يتميز بقدرته على استرجاعها بسرعة فائقة قد تصل ، والرسوم والصور ولقطات الفيديو
مما يعطي المتعلم مجاالً واسعاً؛ لتخزين واسترجاع ، إلى ماليين العمليات خالل بضع ثواني 

علومات في أي وقت سواء كان في المدرسة أو في البيت أو في أي مكان ويساعد المتعلم الم
 .في حفظ مشروعاته وإجاباته عن  أساليب التقويم المستخدمة واسترجاعها من حين آلخر

 : تنويع طرق التدريس  واستراتيجياته ) 9

استخدام الحاسوب يمكن للمتعلم فب،يعتبر الحاسوب بديال للمتعلم عن المواد التعليمية التقليدية 
ومن الممكن تقديم المادة العلمية .االستغناء عن الطرق التقليدية في تقديم المادة التعليمية 

ويساعد المعلم في التنويع في طرق تعليمه؛لتحاكي أنماط التعلم بالطريقة التي تناسب الطالب ،
تناسبه الطريقة المسموعة أو   فمنهم من تناسبه الطريقة المرئية ومنهم من لدى الطلبة،

مما يشكل دافعاً له ويزيد من حماسه نظراً ،وبعضهم تتناسب معه الطريقة العملية، المقروءة 
  )315:2007،سرحان . استثية .(لتطوره المستمر في عرض المادة العلمية 

لقد تم تصنيف استخدامات الحاسوب في عمليتي :  مجاالت استخدام الحاسوب في التعليم
  .التعليم والتعلم على النحو التالي 

وهو المجال الذي يكون فيه الحاسوب مساعداً ):C A I(التعليم والتعلم المعزز بالحاسوب  -1
  .للمعلم ومكمالً ألدواره

وهو المجال الذي يكون فيه الحاسوب عوضاً ) : C M I (التعليم والتعلم المدار بالحاسوب  -2
تطبيقات الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات حيث يقوم ويعد من أهم ، أو بديالً عن المعلم 

الحاسوب بمجموعة من المهام مثل تشخيص جوانب الضعف في تعلم التلميذ بطيء التعلم 
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ووصف وتقديم أنشطة عالجية لعالج الضعف ، ومتابعة وضبط تقدم التلميذ في تعلمه بصورة 
  .مستمرة 

 وهو المجال الذي يستخدم):C B T H(سوب  التعليم والتعلم لتنمية التفكير باستخدام  الحا -3

تساعدهم على التعلم في ، فيه الحاسوب ؛ لمساعدة التالميذ على تطوير أنماط جديدة من التفكير
، انتقاء التلميذ لمناشط تعلمه التي تشبع اهتماماته وميوله: المواقف المختلفة ومن أمثلة ذلك 

ليمية تفاعلية تتيح للتالميذ تجريب األفكار الجديدة وتوفير بيئة تع، وتنمية مهارات التفكير لديه
  ).  32- 31:  2004، محمد وآخرون (  .دون خوف أو ملل

  : برامج الحاسوب المستخدمة في التعليم

 :يمكن تصنيف برامج الحاسوب المستخدمة في التعليم إلى خمسة أنواع رئيسة هي 

الفصول الدراسية ، وقد صممت خصيصاً وهذه البرامج تستخدم داخل : البرامج التعليمية  -1
ومن أمثلتها التدريب والمران  وبرامج . ؛ لتدريس المواد الدراسية والمهارات المختلفة 

وتهدف هذه البرامج إلى عملية تعزيز التعليم واالستعانة . األلعاب التعليمية وبرامج المحاكاة 
عديد من األبحاث التي أجريت في هذا وقد أكدت ال، بالتغذية الراجعة ؛ لدعم عملية التعليم 

  .الشأن قدرة هذه البرامج على زيادة مستوى تحصيل الطالب 

على الرغم من أن هذه البرامج التصمم في األساس للطالب إال أنها : برامج التطبيقات  -2
تعد أكثر أنواع البرامج حظًا في تطبيقاتها داخل الفصول الدراسية ، حيث يمكن استخدامها 

ومن . علية كأداة لحل المشكالت ، أو لتوضيح وتفسير الموضوعات الدراسية المختلفة بفا
أمثلتها برامج معالجة الكلمات ، برامج الرسوم ، برامج الجداول اإللكترونية وبرامج 

  .االتصاالت 

لم يقتصر استخدام الحاسوب على عملية عرض النصوص : برامج الوسائط المتعددة  -3
استخدامه في مشاهدة عروض الفيديو الحية المدعمة بالمؤثرات الصوتية ،  والرسوم، بل تم

كما أمكن التحدث للحاسوب وتسجيل المحادثات وسماع التوجيهات التي يصدرها الحاسوب ، 
وقد أتاحت تكنولوجيا وسائط التخزين الفرصة ؛ لتخزين  كم كبير من الصور الثابتة 

سترجاعها لعرضها على شاشة الحاسوب وتتميز هذه والمتحركة ولقطات الفيديو، وسهولة ا
البرامج بقدرتها على توظيف الصوت والصورة ، والنصوص المتفرعة بشكل تفاعلي وجذاب 

  .جداً للمتعلم 

تسمى هذه البرامج ببرامج الفائدة ، أو الخدمة للمعلم وإدارة الطالب : برامج خدمة المعلم -4
عمل وتصحيح : المعلم إلنجاز األعمال االعتيادية له مثل، أى أن هذه البرامج تقوم بمساعدة 

  .االختبارات ، وإعداد خطة الدراسة ، وتنظيم أنشطة الطالب ، ومراجعة األعمال اليومية 
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تستخدم لغات البرمجة ؛ لتنفيذ خوارزميات لحل مشاكل معينة ، حيث  :لغات البرمجة  -5
ول ، ثم وضع خوارزمية ، وأخيراً استخدام يقوم الطالب بتحديد المشكلة ثم وضع أفضل الحل

إحدى لغات البرمجة ؛ لتنفيذ هذه الخوارزمية ، مستندين إلى خبراتهم الدراسية السابقة 
 ). 123-  128: 2006مشعان ، .( وإلمامهم بالحقائق والنظريات المختلفة 

  : التعليم في الحاسوب استخدام معوقات

أن هناك بعض المعوقات  يف الحاسوب في التعليم إالبالرغم من اإلقبال المتزايد على توظ
   :التي تواجه استخدامه في التعليم وتتمثل فيما يلي 

عدم توافر القناعات الكافية لدى صانعي القرارات في اإلدارات التربوية بأهمية الحاسوب .1
  .وتكنولوجيا المعلومات في األنظمة التربوية 

الجاهزة والمتوافرة باللغات األجنبية لعدم تطابقها مع  عدم مالءمة البرمجيات التعليمية.2
  .المناهج المطبقة في المدارس العربية 

واالستفادة منه ومن ، عدم توفر المعلمين المدربين تدريباً كافياً على استخدام الحاسوب .3
  .إمكاناته بصورة كاملة في عمليتي التعليم والتعلم 

راهنة يقف حائالً أمام توفير الوقت الالزم للتلميذ تنظيم الجدول المدرسي بصورته ال.4
  .لالستعانة بالحاسوب في تعليمه 

  اختيار البرمجيات التعليمية المناسبة للتلميذ أصبحت مشكلة تواجه المعلم الذي يريد أن .5

  .يستفيد من هذه البرمجيات ويوظفها بما يحقق االحتياجات الفردية للتالميذ

  ) 86- 85:  1998 .الفار ،(  

قلة الكوادر المتخصصة في مجال الحاسوب التعليمي في جهاز التربية في الدول المختلفة ، .6
  وقلة الوعي الكافي ألهمية إدخال الحاسوب في مجال التربية والتعليم وخاصة في الدول النامية 

؛ لتصميم قلة البرامج الحاسوبية المالئمة ذات المستوى الرفيع بسبب الجهد الكبير المطلوب. 7
و قد تبين أن إنتاج برنامج تعليمي مدته نصف ساعة على الحاسوب . البرامج وكتابتها 
  .ساعة عمل  ) 100_70(يستغرق مابين 

يعتبر استخدام الحاسوب في التعليم مكلفاً إلى حد ما ، وال بد من األخذ بالحسبان تكاليف .8
  .الجهاز وتشغيله لفترات طويلة 

حيث يرى بعض المربين أنه باستعمال :  على اتجاهات الطلبة الخوف من الحاسوب .9
  .الحاسوب ستصبح العملية التعليمية بعيدة عن الصبغة اإلنسانية  

 .ال يوفر الحاسوب فرصاً مباشرة لتعلم المهارات اليدوية والتجريب العملي .10

  ) . 57- 2003:56سعادة و السرطاوي ، ( 
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  الحاسوب لعدم قدرتهم على استخدامه في التدريس اتجاهات المعلمين السلبية نحو.11

  .وظنهم أن الحاسوب سيؤدي في يوم من األيام إلى االستغناء عنهم  

  .عدم توفر الحواسيب ألعداد كافية .12

تباين أجهزة الحاسوب مما يقتضي تنوع البرمجيات تبعاً لنوع الحاسوب ، وهذا األمر            . 13
  ) 283: 2008عطية ، (  .فيه شيء من الصعوبة 

  .ارتفاع تكلفة صيانة أجهزة الحاسوب بصفة دورية .14

  .حاجة المناهج الدراسية إلى التطوير ؛ لتتوافق مع دور الحاسوب في تدريسها . 15

ندرة المعاهد العلمية الفنية المتخصصة في صيانة أجهزة الحاسوب ؛ لتخريج عمالة فنية .16
  .ة الحاسوب متخصصة في إصالح وصيانة أجهز

غياب الرؤية العلمية لدى بعض المعلمين والطالب وأولياء األمور ، وشعورهم بأن .17
  .الحاسوب يقلل من نمو العقل البشري وفرص توظيفه في العملية التعليمية 

سرعة تطور صناعة أجهزة الحاسوب وبرامجها ، مما يستلزم مالحقة المؤسسات . 18
ا هو جديد لتوظيفه لها ، وذلك صعب التحقيق لعدم توافر التعليمية للتطور وشراء كل م

  .الميزانية 

سيطرة طرق التدريس التقليدية على أدوار المعلمين في المواقف التعليمية ، واستبعاد . 19
  . )88-87: 2001،إسماعيل (. دور الحاسوب في تحديثها 
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  : التعليم في الحاسوب توظيف تواجه التي الصعوبات  على التغلب سبل

يمكن التغلب على  الصعوبات التي تواجه توظيف الحاسوب في التعليم من خالل الطرق    
  :اآلتية

أي ربط مؤسسات الوطن ، إنتاج شبكات حاسوب تعليمية عربية  ، وعربية عالمية  -1
حة على العربي بشبكة اإلنترنت ، وتعميم التجارب العربية في إنتاج البرمجيات التعليمية الناج

  . )43: 2003، الهرش وآخرون (. أقطار الوطن العربي أوالً بأول 

البد أن يعاد النظر في طريقة تنظيم الجدول المدرسي والتخلص من نظام الحصص -2
فربما من المفيد تخصيص عدد من هذه . دقيقة ) 50- 40(المتتابعة والتي تستغرق كل منها 

أو أن تخصص لمقابلة طبيعة تدريسها هذا التقسيم ،لزم الحصص لدراسة بعض المواد التي تست
) 3- 2(المعلمين مع تالميذهم بصورة جماعية ، ثم يخصص بعد ذلك فترة تتراوح بين  

ساعات يوميا يلجأ فيها التالميذ للمكتبة أو معامل الحاسوب الستكمال حصولهم على المعرفة 
  وذلك باالعتماد على أنفسهم،يهمليها وبناء على توجيه من معلمالتي يستشعرون بالحاجة إ

  )87: 1998،الفار  (  

لتغطية الساحة العربية ، وتشجيع  عقد  ؛العمل على تشكل فريق واحد متكامل متخصص-3
الدورات والمؤتمرات والورش على مستوى المختصين في هذا القطاع في الوطن العربي 

  .واالستمرار في سياسة التعليم المستمر

مجيات تعليمية ذات طابع تطبيقي ، بحيث تساعد الطالب على اكتساب تشجيع إنتاج بر-4
المهارات التعليمية وتحقيق األهداف التربوية المنشودة ، وتوزيع وتبادل عمليات إنتاج 
البرمجيات التعليمية وتعميمها على أقطار الوطن العربي ، والتأكيد على توحيد المصطلحات 

 ة في إنتاج البرمجيات التعليميةالمعربة ، واستخدام اللغة العربي

 .                        ) 43، 2003:الهرش وأخرون ( .  

وترى الباحثة  أنه يمكن التغلب على الصعوبات التي تواجه توظيف الحاسوب في التعليم ما 
  : يلي

م بأيديه) القراءة  والكتابة والحساب (تدريب المتعلمين على ممارسة المهارات األساسية -1
  .إضافة إلى استخدام الحاسوب أي عدم االعتماد على الحاسوب بالكامل 

توفير أعداد كافية من األجهزة للمتعلمين للتعلم  خالل الحاسوب ؛ ألن عدم توافرها يحرم -2
 .التالميذ من فرص التدريب العملي الكافي

 .الدمج بين طرق التدريس التقليدية ،والطرق التي يوظف فيها الحاسوب-3



 
25 

 

تسهيل االلتحاق بالمعاهد العلمية الفنية المتخصصة في صيانة أجهزة الحاسوب؛ لتخريج -4
 .عمالة فنية متخصصة في إصالح وصيانة أجهزة الحاسوب 

توعية أولياء األمور، والمجتمع المحلي بدور الحاسوب المهم والفاعل في العملية  -5
  .التعليمية
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 التعليم اإللكتروني:  لثالث المحور ا

إن استخدام التعليم اإللكتروني بمنظومته المتكاملة في بيئة التعليم أصبح أمراً ضرورياً 
  .للتخلص من الطرق التقليدية المتبعة ، وإيجاد طرق أكثر سهولة 

  :تعريف التعليم اإللكتروني 

بأنه ): 12:2009،الشهراني ( هناك العديد من التعريفات للتعليم اإللكتروني ، فقد عرفه 
تطبيقات الحاسب اآللي والشبكات اإللكترونية في عملية التعليم والتعلم ، بحيث " استخدام 

عناصر المنهج المختلفة في مرحلة التخطيط أو التنفيذ أو التقويم سواء كان ذلك : يشمل ذلك
  " .داخل الصف الدراسي أو عن بعد 

حاسب أنه التعليم باستخدام آليات االتصال الحديثة من ب) :  52: 2010ربيعي ، ( ويعرفه 
آلي وشبكاته ووسائطه المتعددة ،أي استخدام التقنية بجميع أنواعها في إيصال المعلومة للمتعلم 
بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة وبصورة تمكن من إدارة العملية التعليمية ، وضبطها ، 

  .وتقييم أداء المتعلمين

بأنه توسيع مفهوم عملية التعليم والتعلم ) :  6- 5ص ص : 2003الراشد ، ( كما يعرفه 
لتتجاوز حدود جدران الفصول التقليدية ، واالنطالق لبيئة غنية متعددة المصادر، يكون 
لتقنيات التعليم التفاعلي عن بعد دور أساسي فيها ، بحيث تعاد صياغة دور كل من المعلم 

من خالل استخدام تقنية الحاسب اآللي في دعم واختيار وإدارة  والمتعلم ، ويكون ذلك جلياً
عملية التعليم والتعلم ، وفي نفس الوقت فإن التعليم اإللكتروني ليس بديالً للمعلم بل يعزز 
  دوره كمشرف وموجه ومنظم إلدارة العملية التعليمية ، ومتوافق مع تطورات العصر الحديث 

لتعليم اإللكتروني طريقة إبداعية لتقديم بيئة تفاعلية  أن ا)  18: 2005الخان ،(ويرى  
متمركزة حول المتعلمين ، ومصممة مسبقاً بشكل جيد ، وميسرة ألي فرد ، وفي أي مكان ، 
وأي وقت باستعمال خصائص ومصادر اإلنترنت والتقنيات الرقمية بالتطابق مع مبادئ التعميم 

  ،والمرنة والموزعةتعلم المقترحة التعليمي المناسبة لبيئة ال

  :فلسفة التعليم اإللكتروني 

تقوم فلسفة التعليم اإللكتروني على إتاحة التعليم لجميع األفراد طالما أن قدراتهم تمكنهم من 
النجاح في التعليم ، مما يؤدي إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بين جميع المتعلمين ، 

ين جغرافياً أو يعيشون في مناطق نائية ال تمكنهم كذلك يتيح الفرصة أمام الطالب البعيد
ظروفهم من السفر أو االنتقال إلى الحرم الجامعي التقليدي ، كذلك يعالج مشكلة الطالب 
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المعاقين جسدياً بالحصول على فرص تعليمية وهم في أماكنهم ، هذا إضافة إلى ما يتيحه هذا 
  النظام من 

  .سة وفقاً للمعدل الفردي المناسب لكل طالب على حدة مساعدة الطالب على التقدم في الدرا

  ) .24- 23: 2007،عامر (  

وليس ضرورياً أن يكون التعليم اإللكتروني خارج جدران الفصول الدراسية وأسوار المدرسة 
وإنما يمكنه االندماج والتغلغل في داخل حجرات الدراسة التقليدية ، مما يساعد على تفعيل ، 

واستراتيجيات تدريسية  تعمل على توظيف ، م وينتج عنه مضامين جديدة التعليم والتعل
األساليب التكنولوجية الحديثة في حجرات الدراسة ، لتنشيط وإثراء التعليم ويظهر ذلك واضحاً 

  ) .22:2010،شحاته. (في اإلصدار األخير للتعليم اإللكتروني والمسمى بالتعليم الممزوج

  : عليم اإللكترونيالمراحل التي مر بها االت

  :مر التعليم اإللكتروني بعدة مراحل ويمكن تصنيفها إلى أربع مراحل هي 

  :عن بعد  االتعليم –المرحلة األولى . 1

تم توظيف تقنية االتصال في التعليم عن بعد منذ ظهور اإلذاعات ، حيث تم توظيفها لنشر 
ألثير، وكذلك خصصت اإلذاعات التوعية الصحية والبيئية في الدول الفقيرة عبر موجات ا

العالمية برامج تعليمية ، ثم ظهر التلفاز في الخمسينيات من القرن التاسع عشر ووظف في 
نفس السياق ، ثم وظفت السينما والفيديو والتسجيالت الصوتية ، وأصبح يطلق عليه التعليم 

ة والتي تقدم التعليم عن عن بعد باستخدام حقائب التدريب والتعليم ، ثم ظهرت الجامعة المفتوح
وأول جامعة في هذا المجال الجامعة البريطانية في نهاية الستينيات من القرن التاسع . بعد 

  .عشر 

  :التعليم المعتمد على الحاسب  –المرحلة الثانية . 2

تطور هذا المفهوم مع ظهور أجهزة الحاسب اآللي في مطلع الثمانينات من القرن الماضي 
  :تخدامات للحاسب في التعليم ومنها ما يلي وظهرت عدة اس

ويصمم لتعلم الطالب من خالل تفاعله مع نظام الحاسوب ، ولقد : التعليم المعزز بالحاسوب 
كان مقتصراً على برمجيات التدريب والممارسة ثم تطور ليشمل العديد من أنماط وصيغ 

  .التعليم األخرى 

استخدام الحاسب كمادة تعليمية ، وهذا المجال وهو عبارة عن  : التعلم المدار بالحاسوب
  .يخص فئة مهتمة بعلوم الحاسوب والمعلوماتية 
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ويستخدمه الطالب . ويقصد به استخدام المعلم للحاسب كأداة للتدريس :استخدام الحاسب كأداة 
كأداة تعلم ، وهذا يشتمل تشكيلة واسعة من البرمجيات باإلضافة إلى أجهزة الماسح الضوئي 

  .  لكاميرا الرقمية وغيرها وا

وتقدم شبكة االنترنت في مجال :  التعليم المعتمد على تقنية اإلنترنت: المرحلة الثالثة .3
البريد اإللكتروني ونظام المجموعات اإلخبارية ، : العمل التربوي كثيراً من الخدمات مثل 

بالحاسب ، والشبكة  وبرامج المحادثة ، والتحاور بالصوت والصورة ، واألبحاث المعززة
  العنكبوتية ، حيث تم االستفادة منها في تقديم المعارف والمعلومات من المعلمين إلى المتعلمين 

وهو تعليم قريب من مفهوم التعليم المعتمد على  :التعليم اإللكتروني : المرحلة الرابعة .4
إلى ذلك أدوات يتم اإلنترنت ولكنه يختلف عنه في أنه يستخدم تقنية اإلنترنت ، ويضيف 

  ) http//faculty.ksu.sa/aljarf/documents( . التحكم في تصميم وتنفيذ وإدارة وتقويم عملية التعلم 

  :أهداف التعليم اإللكتروني

  :يهدف التعلم اإللكتروني إلى تحقيق العديد من األهداف على مستوى الفرد والمجتمع منها 

  .دة الخبرة لديهم في إعداد المواد التعليمية تحسين مستوى فاعلية المعلمين ،  وزيا .1

الوصول إلى مصادر المعلومات والحصول على الصور والفيديو وأوراق البحث عن  .2
  .طريق شبكة اإلنترنت ، واستخدامها في شرح وإيضاح العملية التعليمية التعلمية 

 .توفير المادة التعليمية بصورتها اإللكترونية للطالب والمعلم  .3

لطالب على الفهم والتعمق أكثر بالدرس ، حيث يستطيع الرجوع للدرس في أي تساعد ا .4
وقت كما يساعده على القيام بواجباته المدرسية بالرجوع إلى مصادر المعلومات المتنوعة على 
شبكة اإلنترنت أو للمادة اإللكترونية التي يزودها األستاذ لطالبه مدعمة باألمثلة المتعددة 

 .المعلومة لمدة أطول؛ ألنها أصبحت مدعمة بالصوت والصورة والفهم وبالتالي يحتفظ ب

إدخال اإلنترنت كجزء أساسي في العملية التعليمية له فوائد جمة برفع المستوى الثقافي  .5
العلمي للطالب ، وزيادة الوعي باستغالل الوقت بما ينمي لديهم القدرة على اإلبداع بدالً من 

 .ال إلى انحطاط المستوى األخالقي والثقافي إهداره على مواقع ال تؤدي إ

بناء شبكة لكل مدرسة بحيث يتواصل من خاللها أولياء األمور مع المعلمين واإلدارة؛  -6
 . لكي يكونوا على اطالع دائم على مستوى أبنائهم ونشاطات المدرسة 

                 .تواصل المدرسة مع المؤسسات التربوية والحكومية بطريقة منظمة وسهلة  -7

   . )34:  2009قطيط ،(     
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 : أن من أهداف التعليم اإللكتروني أنه ) 2009،الكنعان (وترى 

  .يسد النقص في المعلمين المتخصصين  .1

ة الفروق الفردية بين يوفر مصادر تعليمية متنوعة ومتعددة مما يساعد على مراعا .2
  .المتعلمين

 .لحياة ويسد النقص في المعامل وعدم تجهيزها يوفر التعليم المستمر والتعليم مدى ا .3

 يساعد على جعل التعليم غير مرتبط بالمكان والزمان ويوفر تعليم قادر على المنافسة  .4

  www.elf.gov.sa.للجميع  يساعد على تساوي الفرص التعليمية ويجعل التعليم متاحاً .5

وتعليماً  مبنياً على االحتياجات ويساعد على التواصل واالنفتاح مع  يمنح  تعليما  ذاتياً .6
 .  اآلخرين

توفير بيئة تعليمية تعلمية تفاعلية من خالل تقنيات إلكترونية جديدة والتنوع في مصادر  .7
 .المعلومات والخبرة 

 .اكساب المعلمين المهارات التقنية الستخدام التقنيات التعليمية الحديثة  .8

. لتعليم وتقديمه في صورة معيارية ، فالدروس تقدم في صورة نموذجية نمذجة ا .9

ومن أمثلة ذلك بنوك األسئلة وخطط . والممارسات التعليمية المتميزة يمكن إعادة تكرارها 
 الدروس النوذجية 

 ) .  387:  2007استيتيه وسرحان ، ( 

كل طالب لديه المعرفة مساعدة جميع الطالب على تقليل الفجوة اإللكترونية بضمان أن  .10
 .التكنولوجية مع نهاية دراسته للمراحل االبتدائية 

 أن يتعلم الطالب في بيئات محفزة على التعليم في عصر تكنولوجي قائم على المعرفة  .11

أن تدعم السياسات على مستوى الدولة والقيادات والميزانية االستخدام الفعال للتكنولوجيا  .12
 .دة واإلدارة في التعليم والتعلم والقيا

           ضمان استعداد الطالب الستخدام التكنولوجيا في مجتمع عالمي قائم على المعرفة .13

 ) . 41 - 40:  2009إسماعيل ، ( 

تقليل األعباء اإلدارية للمعلم واإلدارة مثل استالم الوجبات، وتسجيل الحضور وتصحيح  .14
 .االختبارات وتسجيل النتائج واإلحصاءات 

د طرق تقييم الطالب بأدوات التقييم الفوري مع طرق تصنيف المعلومات سهولة وتعد .15
 ) . 222:  2007بسيوني ، .( بصورة سريعة وسهلة للتقييم 
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 : األسس والمبادئ النظرية للتعليم اإللكتروني

التعليم اإللكتروني ليس مجرد تعليم يقوم على العرض اإللكتروني للمادة العلمية ، بل هو تعليم 
  :ساسه العلمي وفلسفته النظرية والتي تتمثل في له أ

مبادئ تكنولوجيا التعليم المتمركزة حول التطبيق العملي للعلوم التربوية أو النظريات  .1
التربوية التي ترتكز على المادة العلمية ومدى توافقها مع الفئة المستهدفة ، مع مراعاة المبادئ 

  .لمرن والمتجسدة في التعليم عن بعد التربوية الحديثة مثل التعليم المفتوح وا

مبادئ تصميم التعليم ونظريات االتصال ومكوناتها وأسسها وعناصرها األساسية ، مع  .2
االهتمام بالثقافة المشتركة بين طرفي االتصال المتمثلين في المرسل والمستقبل مما يساعد 

مع المعلم والمتعلم في  على اختيار قناة االتصال المناسبة للموقف التعليمي والتي تتوافق
  .مواقف االتصال التعليمية 

ثقافة الجمهور التكنولوجية ومدى األلفة بينهم وبين وسائل وقنوات االتصال التكنولوجية  .3
المستخدمة في تفعيل هذا النوع من التعليم مثل اإلنترنت والبحث في المواقع اإللكترونية 

 .والتعامل مع البريد اإللكتروني 

فر قدر كبير من الحرية في مواقف التعلم بإعداد مواقف تعلم متعددة تسمح مراعاة توا .4
 .للمتعلم االختيار منها وفق قدراته 

مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين ، وذلك بتقديم المعلومات في أشكال متنوعة تناسب  .5
ا في صور قدرات المتعلمين من حيث تقديمها في صورة لفظية مكتوبة أو مسموعة أو تقديمه

 .ورسوم ثابتة أو متحركة 

التمركز حول المتعلم فال بد من تحويل نمط التعلم إلى التمركز حول المتعلم ومهاراته في  .6
 .الحصول على المعلومات وتنمية المهارات 

االعتماد على نشاط المتعلم إليجاد بيئة تعليمية تزيد من دافعية التعلم مما يحقق األهداف  .7
 .المرجوة 

المتوافقة مع طبيعة ، م اإللكتروني غني بالوسائل التعليمية المناسبة للموقف التعليمي التعلي .8
 )23:2008، شمى و إسماعيل  .(المادة العلمية وطبيعة المتعلم وخصائصه 
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  :الجديد في التعليم اإللكتروني 

التعليم من  أن التعليم اإللكتروني يختلف عن غيره من أساليب)  26:  2003الغراب ، ( ترى 
  :نه إحيث 

من حيث الصباح أو المساء ، ومن حيث بداية الدراسة : يتم في الوقت المناسب   -1
  .واالنتهاء منها 

فيأخذ كل شخص مايناسبه فقط من البرنامج وفقاً الحتياجاته : للشخص المناسب  -2
 .الشخصية التي قد تختلف عن غيره من المشاركين في البرنامج نفسه 

 .مناسب في المنزل أو في العمل أو مكتبة عامة ، أو مقهى إنترنت في المكان ال -3

 . بالشكل والمحتوى المناسبين من حيث الكم والكيف  -4

حيث يختلف األشخاص في قدراتهم وسرعة االستيعاب ، فينقل كل : بالسرعة المناسبة   -5
صية مشارك من مرحلة إلى أخرى حين يتأكد من استيعابه ما سبق وفقاً لقدراته الشخ

 .وسرعته في االستيعاب 

  : فوائد التعليم اإللكتروني 

  :للتعليم اإللكتروني فوائد متعددة نذكر منها   

مجالس : المساهمة في وجهات النظر المختلفة للطالب حيث تتيح المنتديات الفورية مثل  .1
د وجهات النظر في المواضيع المطروحة مما يزيالنقاش وغرف الحوار تتيح فرص ؛ لتبادل 

فرص االستفادة من اآلراء والمقترحات المطروحة ، ودمجه مع اآلراء الخاصة بالطالب مما 
 .يساعد في تكوين أساس متين عند المتعلم 

من الممكن تلقي المادة العلمية بالطريقة التي تناسب : إمكانية تحوير طريقة التدريس  .2
الطريقة المسموعة أو المقروءة  الطالب فمنهم من تناسبه الطريقة المرئية ومنهم من تناسبه

وبعضهم تتناسب معه الطريقة العملية فالتعليم اإللكتروني ومصادره تتيح إمكانية تطبيق 
  .المصادر بطرق مختلفة وعديدة تسمح بالتحوير وفقا للطريقة األفضل بالنسبة للمتدرب  

ركز على األفكار التعليم اإللكتروني يتيح للمتعلم أن ي: مالءمة مختلف أساليب التعلم  .3
المهمة أثناء كتابته وتجميعه للمحاضرة أو الدرس ، وكذلك يتيح للطالب الذين يعانون من 
صعوبة التركيز وتنظيم المادة وذلك ألنها تكون مرتبة ومنسقة بصورة سهلة وجيدة والعناصر 

 .المهمة فيها محدودة 

هام جداً للطرفين المعلم إن توفير عنصر الزمن مفيد و: االستفادة القصوى من الزمن  .4
والمتعلم ، فالطالب لديه إمكانية الوصول الفوري للمعلومة في المكان والزمان المحدد وكذلك 
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المعلم بإمكانه االحتفاظ بزمنه من الضياع ؛ ألن بإمكانه إرسال ما يحتاجه الطالب عبر خط 
 .االتصال الفوري 

ليم اإللكتروني يتيح للمعلم تقليل األعباء اإلدارية فالتع: تقليل األعباء اإلدارية بالنسبة للمعلم  .5
التي كانت تأخذ منه وقتاً كبيراً في كل محاضرة مثل استالم الواجبات وغيرها فقد خفف 
التعليم اإللكتروني من هذا العبء حيث يقوم  المعلم بإرسالها عبر األدوات اإللكترونية مع 

 .تإمكانية معرفة استالم الطالب لهذه المستندا

تقليل حجم العمل في المدرسة من خالل توفير أدوات تقوم بتحليل الدرجات والنتائج  .6
 .)  19: 2003الموسى ، . ( واالختبارات وكذلك وضع إحصائيات فيها

التعليم اإللكتروني واالختبارات المقترنة به تعطي دليل الراحة : استجابة المتعلم وامتثاله  .7
م فضالً عما يوفره من اقتصاد في التكلفة وهو ما يغيب عن والرضا لدى الطالب أثناء التعل

 ) . 63: 2009إسماعيل ، ( كثير من األساليب األخرى 

 .زيادة جودة التعلم والتركيز على مهارات التفكير التأملي  .8

 .زيادة الحصول على المعلومات ومصادر أخرى غير متاحة في بيئة التعليم التقليدي  .9

ر من معلم متاح عبر شبكة اإلنترنت وزيادة التفاعل بين الزمالء زيادة التفاعل بين أكث .10
 ) . 76:  2007عامر ، ( حيث التعلم التعاوني 

 

 :خصائص التعليم اإللكتروني التعليمية

ومن ثم استخدامها في مكونات ، يختص التعليم اإللكتروني بنقل وعرض المعلومات إلكترونياً 
  :صائص رئيسة وتشكيالت إلكترونية متنوعة بست  خ

المرونة في نقل وعرض  المعلومات والمادة التعليمية وأنشطة التعلم وتنوع  : المرونة .1
  .االختيارات والبدائل المتاحة للطالب 

العبور اإللكتروني يتمثل في حصول الطالب على : العبور اإللكتروني للمادة التعليمية  .2
ية المتاحة عبر سطح المكتب الخاص التعليم الخاص بهم من المصادر التربوية اإللكترون

 .بالكمبيوتر  

تحدد بتوفير وتوصيل المادة التعليمية من مصادرها ومكوناتها : توفير فرص التعليم والتعلم  .3
 ) .73:2009،إسماعيل (اإللكترونية وبمرونة زمنية ومكانية  

 .إعادة صياغة دور المعلم الطالب بما يتوافق مع مستجدات الفكر التربوي  .4

 .يجاد الحوافز وتشجيع التواصل بين المعلم والمتعلمين والقيادات والمجتمع المحلي إ .5
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تناقل الخبرات من خالل إيجاد قنوات اتصال تمكن المعلمين والمديرين والمشرفين  .6
 )   www.elf.gov.sa(  . والقيادات والمتخصصين وجميع المهتمين من المناقشة وتبادل اآلراء 

 :كترونيأنواع التعليم اإلل

أنه يمكن تصنيف التعليم اإللكتروني بحسب استخدامه في قاعة  )17:2009،الشهراني (ويرى 
الدراسة حيث يرى الباحث أهمية مثل هذا التصنيف واقترابه من التطبيق على واقعنا التعليمي 

  :حيث  يمكن تصنيفه إلى األنواع التالية 

هذا النوع من التعليم اإللكتروني على  ويقوم ) :المباشر (التعليم اإللكتروني الصفي  )1
استخدام تطبيقات التعليم اإللكتروني داخل الصف الدراسي ، ويقوم المعلم بتوظيف التقنية 
ويتفاعل مباشرة مع طالبه ، لتحقيق أكبر قدر من الناتج التعليمي ، ومن التطبيقات المستخدمة 

والبرمجيات واالتصال باإلنترنت ، ويتميز في هذا النوع الكتب اإللكترونية والشبكات الداخلية 
هذا النوع بأنه يجمع بين ميزات التعليم اإللكتروني وما يوفره من جاذبية للطالب ؛ ليتعلموا 
من خالله ، ما يتيح لهم فرصة االستزادة من موضوعات الدراسة ،  كما أنه يجمع بين المعلم 

على شخصيات الطالب حيث يقوم المعلم  والطالب في الموقف التعليمي ، مما يؤثر إيجابياً
بمعالجة المشكالت السلوكية التي تواجههم ، باإلضافة إلى توفير التغذية الراجعة الفورية 

ويحتاج هذا النوع من التعليم إلى إمكانات .والتشجيع والتحفيز والتنافس الشريف بين األقران 
ام التقنية الحديثة ويمكن تقسيمه الى مادية مكلفة و إلى تدريب المعلمين والطالب على استخد

  :أربعة أقسام هي 

المزج بين أنماط مختلفة من التكنولوجيا المعتمدة على اإلنترنت ؛ إلنجاز هدف تربوي   - أ
الصفوف االفتراضية المباشرة ، والتدريس المعتمد على السرعة الذاتية والتعليم ( مثل 

  .   )صوص التعاوني ، وبرامج تحرير الفيديو ، وتحرير الن

البنائية ، السلوكية ، (مزج طرق التدريس المختلفة والمبنية على نظريات متعددة مثل   - ب
  ( Driscoll, 2002 :1)، إلنتاج تعليم مثالي مع أو بدون استخدام التقنية )المعرفية

، التدريب   CDشريط الفيديو ، : ( مزج أي شكل من أشكال التقنية ، مثال على ذلك   - ت
 .مع التدريس من قبل المدرس وجهاً لوجه ) الويب ، أفالم المعمتد على 

مزج التقنية في التدريس مع مهمات عمل حقيقية ؛لعمل إبداعات فعلية تؤثر على   - ث
  ( Singh , 2003 : 51-54)،   .االنسجام بين التعليم والعمل 
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الدراسي بل وهذا النوع يتم خارج الصف ): غير المباشر (التعليم اإللكتروني الالصفي ) 2
خارج المدرسة التقليدية ويمكن تقسيمه بحسب الزمن المحدد للتعليم كما ورد في التصنيفات 

 :                        السابقة إلى نوعين هما 

وفيه يلتقي المعلم مع طالبه في زمن محدد من : التعليم اإللكتروني الالصفي المتزامن  - أ 
برامج المحادثة  - المنتديات الخاصة –مواقع اإلنترنت (ي من خالل تطبيقات التعليم اإللكترون
عن بعد ، ويتم التفاعل بين المعلم والطالب بشكل لحظي ، ) والكتب اإللكترونية وبرمجيات

وخالل هذا النوع من التعليم يتم التغلب على . وكذلك يتفاعل الطالب مع بعضهم البعض 
لمين ، ويتيح الفرصة ؛ ليتلقى الطالب توجيهات عوائق المكان التي قد تواجه الطالب والمع

وإجابات المعلم على أسئلتهم ، ولكنه يحتاج إلى إمكانات مادية مكلفة ، وأيضاً يحتاج استخدامه 
إلى تدريب المعلمين والطالب ، وكذلك يحتاج إلى طالب يتميزون بالدافعية وااللتزام للتعلم 

  . بواسطة هذا النوع من التعليم اإللكتروني

  وفي هذا النوع ال يجب أن يلتزم: التعليم اإللكتروني الالصفي غير المتزامن_ ب 
الطالب والمعلم بزمن محدد فيدخل الطالب على تطبيقات التعليم اإللكتروني المختلفة ؛ ليتعلم 

 أما المعلم فيختار الوقت المناسب له ؛. ويتلقى رسائل المعلم والزمالء وفقاً للوقت المناسب له 
ليضع المادة العلمية الجديدة ، أو يجيب على أسئلة الطالب ويرسل لهم التكاليف ومن أهم 

المواقع التعليمية على اإلنترنت ، والكتب : (تطبيقات التعليم اإللكتروني المناسبة لهذا النوع
لى ويتميز هذا النوع بأنه يتغلب ع) اإللكترونية ، والبريد اإللكتروني ، والمنتديات الخاصة 

عوائق المكان والزمان التي قد تواجه بعض الطالب والمعلمين ، ولكنه ال يوفر للطالب تغذية 
راجعة وإجابات عن أسئلته بشكل مباشر، بل عليه االنتظار حتى يطّلع المعلم على رسالته 
اإللكترونية ثم يرد عليها كما يحتاج إلى إمكانيات مادية مكلفة ، ويحتاج أيضاً إلى تدريب 

  معلمين والطالب ويحتاج إلى طالب يتميزون بالدافعية وااللتزام للتعلم عن طريق هذا النوع لل

  )  17:  2009الشهراني ، (  

  :بيئة التعليم اإللكتروني 

لكي يحقق التعليم االلكتروني أهدافه ال بد من توافر بيئة مشجعة ومحفزة على وجوده وتفعيله 
  : وإدارة المؤسسات التعليمية وتتمثل في  وهذه البيئة تختص بالمعلم والطالب

  :مكونات أساسية -ا

 :ويجب أن تتوافر فيه الخصائص التالية:المعلم -أ 

 .القدرة على التدريس واستخدام تقنيات التعليم الحديثة  •

 .معرفة استخدام الحاسب اآللي بما في ذلك اإلنترنت والبريد اإللكتروني  •
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 :ه الخصائص التالية ويجب أن تتوافر في: المتعلم  -2

  .مهارة التعلم الذاتي  •

 .معرفة استخدام الحاسب اآللي بما في ذلك اإلنترنت والبريد اإللكتروني  •

 :ويجب أن تتوافر فيه الخصائص التالية : طاقم الدعم التقني  -3

  .التخصص في الحاسب اآللي ومكونات االنترنت 

  )156:2005محامدة،(0معرفة بعض برامج الحاسب اآللي 

 .ضابط الدعم التقني  -4

  الطاقم اإلداري المركزي  -6

  :تجهيزات أساسية  -ب

  .األجهزة الخدمية  .1

  .محطة عمل المعلم  .2

  .محطة عمل المتعلم  .3

 )  340 - 339: 2002المبيرك ، . ( استعمال اإلنترنت  .4

  : أنواع بيئات التعليم اإللكتروني 

ثيرة ونشطة ، وتتمركز حول الطالب ، ويمكن يمتاز التعليم اإللكتروني بوجود بيئات تعليم ك   
 : حصر أنواع بيئات التعليم اإللكتروني فيما يلي 

وهي أماكن دراسة موجودة على أرض الواقع ، تتكون من :  البيئات الواقعية:والً أ 
من حوائط وأسقف وتجهيزات ، إال أنه يتوفر فيها تجهيزات خاصة : مكونات البيئة التقليدية 

  :  اإللكتروني ، ومن أمثلة البيئات الواقعية للتعليم اإللكتروني  ما يلي بالتعليم 

ويقصد به الفصل الدراسي العادي المزود باألجهزة والبرمجيات : الفصل الدراسي  -أ
  :واالتصاالت الالزمة ؛ الستخدام التعليم اإللكتروني وينقسم إلى نوعين هما 

 دراسي مزود بأجهزة حاسوب بعدد الطالب ،وهو فصل : فصل دراسي إلكتروني كامل  -1

متصل بالشبكة )  server( وجهاز للمعلم مزود ببرامج، بحيث يصبح هذا الجهاز عبارة عن 
  .الداخلية في المدرسة 

وهو فصل يتوافر فيه جهاز حاسوب للمعلم وهذا الجهاز متصل : فصل إلكتروني جزئي  -2
انات وشاشة عرض مستقلة في مقدمة الفصل بالشبكة الداخلية للمدرسة وجهاز عرض البي

  الدراسي 

ويقصد به أحد الفصول الدراسية الذي يتوفر بيئة مثالية لتوظيف : معمل الحاسب  -ب
الحاسوب واإلنترنت في التعليم من خالل توفر عدد كاف من أجهزة الحاسوب وملحقاتها 
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ذا المعمل معلم وشبكة اتصاالت جيدة في مكان ، مرتبة بشكل مدروس ويشرف على ه
  )  . 243:   2005زيتون ،( الحاسوب أو فني مختص      

هو عبارة عن معمل يتوفر فيه عدد من أجهزة الحاسوب بعدد طالب : الفصل الذكي  –ج 
للمعلم متصلة مع بعضها من خالل شبكة محلية ، مما )  server( الصف وملحقاتها وجهاز

تحكم فيما يشاهدونه على شاشات أجهزتهم ، ويالحظ يمكن المعلم من التواصل مع طالبه و ال
ويتوفر في كل جهاز مفتاح طلب  . بأنه يختلف عن معمل الحاسب بإمكاناته وإدارته إلكترونياً 

المساعدة  لكل طالب ، حيث يستخدم لطلب المساعدة من المعلم وعند الضغط عليه يصدر 
  .ر رقم جهاز طالب المساعدة صوتاً أو ضوءاً في لوحة التحكم لدى المعلم مع ظهو

  ) . 51: 2004الحسن ، (  

وهي البيئات التى تحاكي من حيث مكوناتها ووظائفها بيئة التعليم :  البيئة االفتراضية: ثانياً 
المادية التقليدية ، وتكون في الوقت نفسه بسيطة من حيث إمكانية استخدامها وسهولة الدخول 

   143،  2005زيتون ، . ( ة على الشبكة الداخليةمواقع معين إليها ، وتوجد هذه البيانات على

من خالل العرض السابق نستطيع القول أن بيئة التعليم التفاعلي المحوسب هي أقرب إلى 
الفصل الذكي حيث يستطيع المعلم التحكم في أجهزة الطالب من خالل الشبكة الداخلية 

  .ويستطيع المعلم التحاور مع أى طالب في الصف 

  :نماذج التعليم اإللكتروني 

بعد أن يحدد المعلم أهداف المقرر التعليمي وكذلك المحتوي اإللكتروني الذي سيقوم بتدريسه 
يختار طريقة التدريس المناسبة ، وأساليب التقويم المناسبة ، ثم يحدد نموذج التعليم اإللكتروني 

  : ؛ ليكسب المتعلمين الخبرات المختلفة ومن هذه النماذج 

وهو نموذج غير متزامن يعتمد على تقديم األفكار والمعلومات للتعلم :  النموذج التقدمي -1
مرة واحدة ، بحيث تكون مدعمة بالوسائط المتعددة التي قد تكون على هيئة صور أو أفالم 
سينمائية أو محاكاة أو في صورة معلومات مصحوبة باألمثلة والصور وهو يعد من أبسط 

ويمكن تقديم هذا النموذج من خالل تولي المعلم مهمة تقديم وشرح . اإللكتروني  نماذج التعليم
الدرس مستعيناً بشرائح العروض التقديمية المدعمة بالوسائط المتعددة من صوت وصورة 

  .متحركة وثابتة وثنائية وثالثية البعد وأفالم ومقاطع ومؤثرات صوتية 

تقدمي أول خطوات هذا النموذج ، حيث تم تقديم يعتبر النموذج ال: النموذج التفاعلي  -2
عرض المادة الدراسية في صورة عروض تقدمية باستخدام جهاز الكمبيوتر الخاص بكل متعلم 
، مع إلزام المتعلم بالتفاعل المباشر مع المحتوى اإللكتروني المتاح عبر شرائح ملف العروض 

ية من النموذج التقدمي حيث يشترك المتعلم التقدمية ويعتبر هذا النموذج أكثر تفاعلية وإيجاب
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في التفاعل المباشر مع محتوى المادة الدراسية ، وتتاح له فرصة اإلبحار عبر شرائح 
العروض التقدمية إلنجاز تعلمه وفقاً للمسار الخاص به في بناء خبرات تعلمه ، وفي ضوء 

  .ميوله وقدراته وبنيته المعرفية 

  نموذج يعتمد على فكرة التفاعل والتشارك على الخط    وهو:  النموذج التشاركي -3

 )on line  ( عبر اإلنترنت )، وتعتمد فكرة هذا النموذج على تبادل )  118: 2010شحاتة
المعلومات والحوارات والمناقشات بين المتعلمين والمعلم وبين المتعلمين وبعضهم البعض من 

والتعاون في تنفيذ المشاريع التعليمية بصورة  خالل أدوات التفاعل عبر اإلنترنت والمشاركة
   ).huffaker ،2003: 14(تشاركية عبر اإلنترنت 

ومن خالل العرض السابق ال بد من تكامل النماذج الثالثة السابقة عند استخدام التعليم 
 .اإللكتروني في المدارس االبتدائية 

  :معوقات التعليم اإللكتروني 

  من طرق التعليم األخرى لديه معوقات تعوق تنفيذه ومن هذه العوائق  التعليم اإللكتروني كغيره

إن المناهج والمقررات التعليمية في الجامعات أو المدارس تحتاج :  تطوير المعايير -1
فإذا . إلجراء تعديالت وتحديثات كثيرة نتيجة للتطورات المختلفة كل سنة بل كل شهر أحياناً 

شراء مواد تعليمية على شكل كتب وأقراص مدمجة ، ستجد  كانت الجامعة قد استثمرت في
أنها عاجزة عن تعديل أي شيء منها ما لم تكن هذه الكتب واألقراص قابلة إلعادة الكتابة وهو 

  .أمر معقد حتى ولو كان ممكناً 

األنظمة والحوافز التعويضية التي تحفز وتشجع الطالب على التعليم اإللكتروني فما زالت  -2
األنظمة تعاني من  عدم الوضوح كما أن البث في قضية الحوافز التشجيعية لبيئة التعليم هذه 

  )  22: 2003الموسي ، (   .هي من العقبات التي تعوق فعالية التعليم اإللكتروني 

ضعف البنية التحتية في غالبية الدول النامية نظراً لصعوبة تخصيص التمويل االزم لبناء   -3
ة المتمثلة في توفير أجهزة الحاسوب ومستلزماتها وتسهيل االتصال باالنترنت البنية التحتي

  .وتوفير الصيانة الدائمة 

عدم إلمام المتعلمين بمهارات استخدام التقنيات الحديثة كالحاسوب والتصفح في شبكات  -4
  .االتصاالت الدولية 

  .التكلفة العالية لتصميم وانتاج البرمجيات -5
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  :أن من معوقات التعليم اإللكتروني )  2006،ي الهيت( ويرى

إن توافر الكثير من المعلومات الصحيحة والدقيقة : وفرة المعلومات على الشبكة العالمية -6
من جهة ، والمضللة والخاطئة من جهة أخرى ، تؤثر سلباً على نوعية المعرفة التي يحصل 

  .عليها الطالب

حوث كثيرة وأوراق جاهزة للنسخ واللصق وهي بأعداد األمانة العلمية حيث توجد ب قلة -7
 .كبيرة حيث يستطيع الطالب الغش وانتحال بحوثهم من اإلنترنت

)http//faculty.ksu.sa/aljarf/documents(  

أن اإلنترنت أداة معقدة التقنية من حيث األجهزة ووسائل االتصال ولذلك فإن إدخال التعليم  -8
 .الشبكة في ظل نقص الموارد فإن الوقت ال يزال مبكراًضمن البنية التحتية لهذه 

االفتقار إلى المدرسين والتربويين الذين يتمتعون بقدر كاف من التدريب الستخدام   -9
. اإلنترنت بكفاءة ؛ لتطوير مهاراتهم التربوية واالمتحاناتية والتقويمية تبعاً لذلك

  ).80،2010المالح،(

المكتبات ومراكز البحوث والمعلومات األخرى وخاصة في في ضعف البنية التحتية  - 10
الدول العربية والنامية وينطبق ذلك على األجهزة والمعدات المناسبة، البرمجيات الفعالة، 

 .شبكات وتقنيات االتصال

ضعف البنية التكنولوجية والمستلزمات البشرية التي تتعامل مع الشكل اإللكتروني  - 11
  .قان الوسائل الحديثة والمستحدثة في التعامل معهالمصادر المعلومات وإت

مشاكل التعامل مع الشكل اإللكتروني لمصادر المعلومات على مستوى الفهرسة،  - 12
 .والتصنيف والتزويد وكذلك السيطرة عليها

ظهور األشكال اإللكترونية لمصادر المعلومات وخاصة الدوريات عدم استقرار وانتظام  - 13
 .اإللكترونية 

الشكل اإللكتروني للمعلومات إلى أشكال ورقية بغرض حاجة كثير من الباحثين لتحويل  - 14
 .تناقلها أو التعليق والتأشير عليها 

المعوقات والحوافز اللغوية حيث أن معظم المصادر اإللكترونية هي باللغة اإلنجليزية  - 15
العرب االستفادة منها على  واللغات األجنبية األخرى التي يصعب على الكثير من الباحثين

 .الوجه المطلوب 

الجانب النفسي و مشكلة التقبل العلمي للشكل اإللكتروني لمصادر المعلومات من قبل  - 16
 .)74:2007عامر،(. بعض العلماء والباحثين

        ) 14: 2010،الورفلي (المفهوم الخاطئ السائد أن التعليم اإللكتروني يلغي دور المعلم  - 17
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الى مجموعة من العوامل التي تعيق التعليم االلكتروني يمكن ) 256:2003،خميس (ار اش
  :تلخيصها كما يلي

ويقاومون تطبيق او توظيف ، تجعلهم يرفضون التحديث: معوقات متعلقة بالمعلمين -1
وعدم درايتهم باهميته وضرورته ، عدم وضوح المستحدث : المستحدث ومن هذه العوامل

تمكنهم من مهارات توظيف المستحدث ،م رغبتهم في التغيير وتمسكهم بالقديم وعد، وفوائده 
وعدم وجود حوافز مادية او معنوية او التشجيع الذي يدغعهم ، وخوفهم من الفشل عند التنفيذ 

الصعوبات واالحباط الذي يواجه بعض المعلمين نتيجة نقص ،الى توظيف المستحدث 
  .و معوقات النظام التعليمي واالدارياالمكانات والتسهيالت المادية ا

وعدم توغير ، وتتمثل في نقص التمويل : معوقات  متعلقة بالتمويل والنظام التعليمي -2
عدم ، وجود تعقيدات روتينية ال تسمح بقبول المستحدث ، االمكانات المادية والبشرية الالزمة 

عداد المؤسسة للتواصل مع عدم است، توفر المناخ المناسب لتطبيق المستحدث في النظام
 مؤسسات اخرى لتلقي الدعم والمساندة والمشورة الفنية الالزمة لتطبيق المستحدث 

وغير المؤهلة ، حيث قد تكون االدارة غير الواعية : معوقات متعلقة باالدارة التعليمية -3
الروتينية وتتمثل هذه المعوقات في االجراءات االدارية ، عائقا في سبيل تطبيق المستحدث 

 والتتيح المرونة ، المعقدة واللوائح الجامدة التي تسمح بالتطوير 

فمثال المجتمع بافراده ومؤسساته ومنظماته قد يرفض المستحدث :معوقات تتعلق بالمجتمع -4
ويظهر هذا الرفض من خالل ، التعليمي الجيد ؛ النها تمس مستقبل االبناء وحياتهم االسرية 

 االذاعة والتلفزيون والصحافة من خالل اللقاءات والكتابات وغيرهاك، وسائل االعالم 

  : معوقات التعليم اإللكتروني الفلسطيني

أصبح التعليم اإللكتروني ضرورة من ضرورات هذا العصر على المستوى العالمي ، وهو في 
  .الحالة الفلسطينية أكثر ضرورة نظراً لخصوصية الوضع الفلسطيني 

تطبيق نمط التعليم اإللكتروني في فلسطين تواجهه العديد من الصعوبات إن التوجه نحو  
والتي تشكل عائقاً أمام تطوير العملية التعليمية وإعادة هيكلتها في عصر يتسم بسرعة التطوير 

  .والتقويم في شتى المجاالت

  :ومن أهم المعوقات التي تواجه هذا النوع من التعليم ما يلي

تاج تطبيق التعليم اإللكتروني إلى تكاليف مادية كبيرة وذلك لتجهيز يح: معوقات مادية  -1
أجهزة الحاسوب وملحقاتها، برمجيات مساندة، قاعات : البنية األساسية والمكونات المادية مثل 

مراقبة ، شبكات اتصال إنترنت ذات سرعة عالية، شبكة معلومات أكاديمية، ولذلك فإن سوء 
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ني منه مناطق السلطة الفلسطينية يعتبر من أهم المعيقات التي الوضع االقتصادي الذي تعا
  .يعاني منها التعليم اإللكتروني 

إن مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية تفتقر إلى  القوى البشرية المؤهلة : معوقات بشرية -2 
يب والقادرة على تحمل عبء التطوير وقيادة هذا المشروع الوطني الكبير فهو يحتاج إلى تدر

المعلمين ؛ ليتمكنوا من التعامل مع التقنيات الحديثة ، وإكسابهم مهارات التدريس والتفاعل 
إلكترونياً مع البيئة التعليمية ، وكذلك ينبغي توفير اإلداريين والمشرفين المدربين وتوفير الدعم 

  )  120 -119:  2006شرف، (.النفسي الالزم من قبل ذوي االختصاص

 : التعليم اإللكتروني  أدوار المعلم في

وكذلك اإلجراءات  ، إن التغير في البيئة التعليمية يستدعي تغيراً في أدوار المعلم
فلم يقتصر دوره على اإللقاء . واالستراتيجيات التي يستخدمها ؛ لتحقيق األهداف التعليمية 

يوظف جميع والتلقين بل تحول دوره إلى ميسر ، وموجه ، وقائد ، ومرشد ، ومصمم تعليمي 
وهذا يتطلب من . معطيات وأدوات تكنولوجيا التعليم االلكتروني لخدمة األغراض التربوية 

المعلم مزيداً من الصبر والتجاوب مع التالميذ وأن يكون مشجعاً ومحفزاً مجيباً على كل 
ت التي األسئلة واالستفسارات متقبالً لتالميذه وآلرائهم ، مساعداً لهم في التغلب على المشكال

وقد اهتمت العديد من الدراسات باإلشارة إلى أدوار المعلم المستخدمة في بيئة التعليم .تواجههم 
  :  اإللكتروني ومن أبرز هذه األدوار

  :العارض والمقدم للمحتوى باستخدام الوسائل التقنية  -1

الكمبيوتر يقوم المعلم بتوضيح وعرض المعلومات والمفاهيم المرتبطة بالدرس ، ويستعين ب
واإلنترنت وغيرها من أدوات التعليم اإللكتروني ، وذلك بهدف تهيئة المتعلم للدرس وتوضيح 
النقاط الغامضة ، كذلك يساعد التالميذ على استخدام الوسائل التقنية للبحث عن المعلومات من 

  .مصادرها اإللكترونية المختلفة ؛ لتوظيفها في تنفيذ وأداء مهام التعليم 

  : التفاعل  ىر المشجع علدو -2

والتفاعل معها عن طريق تشجيعه على ، يساعد المعلم الطالب على استخدام الوسائل التقنية 
وكيفية استخدام الحاسوب للحصول على ، طرح األسئلة و االستفسار عن نقاط تتعلق بتعلمه 

ذين يستخدمون وتشجيعه على االتصال بغيره من الطلبة و المعلمين ال، المعرفة المتنوعة 
  .الحاسوب عن طريق البريد اإللكتروني و شبكة اإلنترنت 

   :دور المشجع علي توليد المعرفة و اإلبداع  -3

يشجع المعلم الطالب على استخدام الوسائل التقنية من تلقاء ذاته وعلى االبتكار و إنشاء 
  ) . 29:  2009، قطيط . (  البرامج التعليمية الالزمة لتعلمه 
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 :لمدرب ا -4

يحتاج التعليم اإللكتروني إلى التعامل مع أدوات ووسائل التعلم اإللكتروني ، فيتولى المعلم تدريب  

تالميذه على التعامل مع هذه األدوات مثل الرسائل اإللكترونية ، والمحادثات ، والمناقشات ، الفيديو ، 
مات المتاحة غير المصادر والمؤتمرات المسموعة باإلضافة إلى مهارات التعامل مع المعلو

  .اإللكترونية 

  :المدير لبيئة التعليم اإللكتروني  -5

يتولى المعلم مهمة إدارة عمليات ومهام التعليم في بيئة التعلم اإللكتروني ، ومسئولية إعداد خطة تعبر 
ة عن تصوره لكيفية إدارة التعلم ، واختيار وتحديد أهداف واضحة ، واختيار الطرائق التدريسي

) المتزامنة أو غير المتزامنة ( واألنشطة المناسبة ؛ لتحقيق األهداف ، باإلضافة إلى أنماط المناقشة  

أو الدمج بين التعليم اإللكتروني والتعليم التقليدي ، ومن ثم يتأكد من إتقان التالميذ لمهارات التفاعل 

  . باستخدام أدوات ووسائل التعليم اإللكتروني المناسبة 

 :ميسر ال -6

المعلم في ظل أدوات التعليم اإللكتروني هو المسئول عن تيسير عملية التعلم ، وتيسير وتوجيه 
ما يتعلق بإجراء االتصاالت : التعاون والتفاعل بين المجموعات واألفراد ، ومن هذه التسهيالت 

م مثل حل المشكالت المختلفة عبر اإلنترنت، وتقديم المساعدات  التي تعين التالميذ على أداء مهامه
التكنولوجية التي قد تطرأ أثناء التعلم ، وتعزيز مشاركة التالميذ في التعلم ، وذلك بمشاركتهم 

ولذلك البد للمعلم أن يكون ملماً بكل جديد في مجال تخصصه . بالمعلومات واألسئلة واالستفسارات 

  .وفي مجال طرق التدريس 

7-  المقيم :  

مة هي تقييم فعالية وكفاءة التعلم ، فالمعلم مسئول عن تقييم تالميذه بصورة من أدوار المعلم المه 

مثمرة ، والتأكد من تحقيق األهداف من خالل التقويم المرحلي والتقويم الختامي لألنشطة التي يقدمها 
 الحقائب اإللكترونية ، واألعمال والمشاريع الجماعية والفردية بعدها يقوم بتقديم التغذية: مثل 

الراجعة التطويرية الفورية ،لعالج األخطاء التي يقع فيها التالميذ،  وفي هذا السياق يتطلب من المعلم 

  .أن يمتلك المهارات الالزمة ؛لتقييم المتعلم من خالل األعمال والمهام اإللكترونية 

  : المعلم القائد والمحرك للمناقشات الصفية  -8

متنوعة بين المتعلمين ، وفي نقل المعلومات ووجهات النظر للمعلم دور فعال في نقل األفكار ال

المختلفة ، كما يتولى المعلم قيادة المناقشات وتوجيهها إلى األفضل ، كما يقوم بتقديم المقرر 

التالميذ  اإللكتروني وتصميم األنشطة التعليمية واإلشراف عليها ؛ وذلك لضمان مناسبتها لخبرات
ل مالحظتهم أثناء إجراء مهام تعلمهم ، وأثناء تفاعالتهم المتنوعة وميولهم واهتمامهم من خال

  ) . 143 – 140:  2008عبد العزيز ، (  .
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  برنامج التعليم التفاعلي المحوسب: المحور الرابع 

أو التفاعل بين المعلم ، تعتمد معظم نظم التعليم التفاعلي على التفاعل بين المتعلم و المعلم 
التفاعل استقبال المعلومات المعروضة و تسجيل استجابة المتعلم و  ويتطلب، والحاسوب 

إعطائه التغذية الراجعة ؛ليتأكد من صحة استجاباته ويعزز تعلمه فخاصية التفاعل اإليجابي 
فيقدم المادة في شكل موضوعات ، تميز الحاسوب عن غيره من وسائل التعليم األخرى 

ويعطي الطالب الفرصة الكافية للتعلم وفق قدرته ، دي متسلسلة مما يحقق أهداف التعليم الفر
                                                    )  129:2003،محمد ومرزوق(  الخاصة و بالسرعة 

  ) : التفاعلي(تعريف التفاعلية 

التفاعلية بأنها تعني الحوار بين طرفي الموقف )  273: 2008شمى و إسماعيل ، ( عرف 
ويتم التفاعل بين المستخدم والعرض ؛ من خالل واجهة ) المتعلم والبرنامج ( تعليمي ال

المستخدم التي يجب أن تكون سهلة ، حيث تجذب انتباه المستخدم ،فيسير في المحتوى ويتلقى 
  .تغذية راجعة ،ويبحر في العرض ليكتشف ويتوصل بنفسه إلى المعلومات التي يرغبها 

التفاعل النشط في الدرس : إلى أن مصطلح تفاعلي هو )   25:   2002زيتون ، ( ويشير 
والتحكم في التتابع التعليمي للبرنامج الدراسي ، وذلك من خالل االستجابات الصادرة من 
المتعلم نحو المعلومات المعطاة ،وحوار تواصلي وتأثير متبادل بين متعلم وبرنامج إلكتروني 

جات المتعلمين واالستجابة لهم ، وإعطاؤهم درجة من تعليمي ، حيث يمكن التكيف مع حا
  .الحرية المناسبة للتحكم في التعليم والمشاركة النشطة في التعليم وبناء المعلومات

  :مستويات التفاعلية 

تشير مستويات التفاعلية ببرمجيات الوسائط المتعددة إلى مستوى أو مقدار الحرية الذي يسمح 
خالله التحكم بالبرمجية التعليمية ؛ ولذلك تعددت مستويات التفاعلية به للمتعلم ، ويستطيع من 

ببرامج الوسائط المتعددة فقد يكون هناك مستوى عاٍل من التفاعلية ببرمجيات الوسائط المتعددة 
، أو قد يكون مستوى التفاعلية متوسط ، أو مستوى منخفض وسوف نوضح هذه المستويات 

  :فيما يلي 

في هذا المستوى يشاهد المتعلم البرمجية دون تأثير أو تدخل منه في :ل المستوى األو –أ 
  متابعة العرض ويعتبر هذا مستوى صفر من التفاعلية 
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  :المستوى الثاني

في هذا المستوى يقوم المتعلم بقدر ضئيل من التحكم في عناصر البرمجية ، وذلك من خالل 
الصورة ، وفي هذا المستوى يظل المتعلم عند النقر على أحد اإلطارات أو أحد الروابط أو 

  .مستوى المشاهدة ، وال يستطيع التحكم بمكونات برمجية الوسائط المتعددة 

  :المستوى الثالث 

في هذا المستوى يتحكم المتعلم في برمجية الوسائط المتعددة ، حيث يتم التفاعل ، وتبادل 
ر هذا المستوى من التفاعلية مهماً بالنسبة ويعتب. التحكم في العرض بين المستخدم والكمبيوتر

للمتعلم حيث يعطيه الدافعية للتعلم ، وذلك ألن األفراد يتعلمون ، عندما تكون لديهم الدافعية 
والتعلم الفعال هو الذي يقوم على أساس إثارة دافعية المتعلمين وإشباع حاجاتهم . للتعلم 

  .ورغباتهم 

  :المستوى الرابع 

التفاعلية يسمح للمتعلم بتوليد عروض جديدة ، أو تقديم إضافات لألحداث  هذا المستوى من
حيث يسمح له باإلبحار حسب رغبته ، وكتابة النصوص ، وإعادة ترتيب مكونات الوسائط 
  المتعددة ، أي يقوم المتعلم ببناء العرض أو التسلسل الذي يريده مما لديه من مكونات الوسائط 

  :التفاعلية البرمجيات اإللكترونية 

إلى أن البرمجيات اإللكترونية التفاعلية أنها مواد تعليمية ) 110:  2008الزهراني ، ( يشير 
وتعتمد في . ، يتم تصميمها وبرمجتها بواسطة الحاسب اآللي ، لتكون مقررات دراسية 

ف إنتاجها على مبدأ تقسيم العمل إلى أطر أو أجزاء صغيرة متتابعة منطقياً ، وهو ما يعر
الذي يقوم على مبدأ المثير ، ) سكنر ( بالتعليم المبرمج ، الذي نظمه عالم النفس األمريكي 

واالستجابة ، والتعزيز ، ومن خاللها يتوصل المتعلم إلى اإلجابة الصحيحة بنفسه ، وتقدم 
ة تغذية راجعة فورية الستجابة المتعلم ، سواء أكانت صحيحة أم خطأ ، وتقدم المادة التعليمي

للمتعلم بشكل تدريجي من السهل إلى الصعب ومن المعلوم إلى المجهول ، بحيث يتناسب هذا 
  .التدرج مع قدرات المتعلم 

تمثل برمجيات المحاكاة تكراراً لسلوك ظاهرة ما في الطبيعة يصعب تنفيذها في حجرة 
رب الدراسة إما لخطورتها أو استحالتها مثل خطورة الموقف التعليمي كبعض التجا

كدراسةانفجار المفاعل ، أو استحالة ممارسة الموقف عملياً، الكيميائية،أو ارتفاع تكلفة التجربة 
وهذه البرامج تثير اهتمام الطالب وتشجع . وعمليات االحتراق الداخلي " تشيرنوبل"الذري 

  ).13- 130:  2003، محمد و مرزوق( عنصر البحث و تمثيل األدوار لديهم
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  :ت اإللكترونية التفاعلية مميزات البرمجيا

  :من مميزات البرمجيات اإللكترونية التفاعلية ما يلي 

  .تهيئ للمتعلم الطريقة المناسبة التي يرغب التعلم بها سواء الطريقة العشوائية أو الخطية  -1

 .تقدم المعلومات بأسلوب علمي منظم ، وتراعي الخبرات التي يتّمتع بها المتعلم  -2

 .ية بين المتعلمين تراعي الفروق الفرد -3

 .تلعب دوراً كبيراً في توفير الوقت والجهد في فهم المادة التعليمية  -4

فاعلية التفاعل مع المتعلم عن طريق عرض المعلومات ، وتقديم التدريبات والتمرينات ،  -5
 .وتقويم االستجابات 

 من خالل عرض المعلومات والصور والرسوم واألصوات والمؤثرات المتنوعة تشد من -6
 .انتباه المتعلم وتجعل العملية التعليمية مشوقة 

 .تتيح الفرصة إلشراك أكبر عدد من الحواس لدى المتعلم  -7

دعم عملية التعليم من خالل عرض المعلومات بطرائق متنوعة لمصادر المعرفة  -8
  . المختلفة

  :مزايا التعليم التفاعلي 

  :ويرى نحاس أن من مزايا التعليم التفاعلي ما يلي 

  .ع على التعلم بسبب المشاركة الفعالة للطالب في أثناء االستحواذ على المعرفة يشج -1

يقوي بقاء المعلومات بشكل كبير ، وذلك بسبب المشاركة الفعالة ، فقد دلت الدراسات أن  -2
بقاء المعلومات لدى المتعلم يكون في أدنى مستوياته عندما تكون بيئة التعلم منغلقة ، أي عندما 

لم متلقياً ، وعندما تصبح بيئة التعلم تفاعلية فيصبح المتعلم مشاركاً  في العملية يكون المتع
 .التعليمية 

 .يزيد في مقدار التعلم مع ازدياد المفاهيم  -3

 .المعلم فيه ليس محاضراً وإنما رئيس لورشة عمل  -4
 

(  http/ipac.kacst.edu.sa/edoc1426)    
                         

  : التفاعلي خصائص البرنامج

:                                              هناك مجموعة من الخصائص التي ينبغي أن تتوفر في أى برنامج تفاعلي 

التفاعلية تشير إلى التسهيالت التي تقدم من خالل برامج التعليم القائمة : الحوار التواصلي  -1
لعملية التعليمية واالتصال بالمحتوى ، ويعني على الكمبيوتر ؛ لتزويد المتعلم بالتحكم في ا

ويتمثل . االتصال أن هناك متعلماً مستخدماً يبدأ بفعل ، وبرنامجاً حاسوبياً يستجيب لهذا الفعل 
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دور الحاسوب في تفسير أفعال المستخدمين واالستجابة لها ، ولذلك تتولد صيغة لحوار 
  .تواصلي بين اإلنسان والحاسوب 

حيث يعطي البرنامج المتعلم قدراً من الحرية المناسبة للتحكم في :  لتعليم  التحكم في ا -2
استكشاف عناصر بنية المحتوى القائمة واالختيار منها ، وفي تنابع عرضها وإعادة تنظيمها 
بما يناسبه ، وفي سرعة الخطوات ، والتحكم في إنهاء البرنامج والخروج منه في أى وقت 

  .ه مرة ثانية ، أو إنهائه بشكل كامل بعد االنتهاء من دراسته بشكل مؤقت والعودة إلي

وهذا يعني أن يكون لدى البرنامج القدرة على التكيف والمواءمة مع  :التكيف والمواءمة  -3
مختلف حاجات المتعلمين األفراد ، وتلبية رغباتهم ، فيستجيب ألفعال كل متعلم على حدة 

تمل البرنامج على خيارات ومسارات تعلم متعددة تناسب وهذا يتطلب أن يش. بطريقة مناسبة 
  .هؤالء المتعلمين المختلفين في القدرات واألنماط واألساليب  

يعطي البرنامج المتعلم الفرصة في البحث والتقصي : المشاركة اإليجابية في التعلم _4
ي بنية جديدة واستكشاف المعلومات ، واكتشافها وبنائها ، وإعادة تنظيمها ، وصياغتها ف

. وكتابتها ، وتسجيل المالحظات ، وكتابة الملخصات وعمل الرسوم ، وحل التدريبات 

فالتحكم التعليمي . ويجب أال نخلط بين خاصية المشاركة االيجابية وخاصية التحكم التعليمي 
يقتصر على إعطاء المتعلم حرية اإلختيار ، والتحكم في تتابع عرض عناصر البرنامج 

أما المشاركة اإليجابية في التعليم فتعنى أن يقوم المتعلم بالبحث . اته الموجودة فعالً ومحتوي
عن المعلومات المطلوبة ويكتشفها ، كما تساعده على إعادة تنظيم بنية المحتوى ، كأن 
يضيف عنصراً جديداً ، أو يقسم عنصراً إلى عنصرين ، ومن ثم فالمشاركة تعني أن يقوم 

  ) . 186-  185:  2003خميس ، . (المعلومات المتعلم ببناء 

  : التعليم المحوسب 

بأنه نوع من التعليم يقوم على أساس تقسيم المادة   ") : 2011أبو الهطل ، ( وقد عرفه 
التعليمية إلى أجزاء صغيرة نسبياً ،ويتم تصميمها على الحاسوب في شكل برنامج حاسوبي  أو 

الصعوبة ، وتقدم للمتعلم في خطوات متتابعة كل منه يسمى  مرتبة ترتيباً منطقياً ومتدرجة في
إطاراً يحتوى على قدر قليل من المادة العلمية يستطيع المتعلم تعلمها بسهولة ، وينتهي كل 
إطار بسؤال يطلب من المتعلم اإلجابة عليه بطريقة محددة ، وعندما تكون إجابته صحيحة 

ي البرنامج حسب قدراته الخاصة وسرعته الذاتية معتمدا يتلقى تعزيزاً فورياً يسمح له بالسير ف
  . "ً على نفسه 
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بأنه وحدة دراسية مصممة باستخدام البرامج الحاسوبية ، ) "  12:2008البابا ، ( ويعرفه 
وتتضمن مجموعة من األهداف والخبرات التربوية التي توظف المدخل المنظومي واألنشطة 

  ". ساليب التقويم ، التي تحقق األهداف التربوية والوسائل التعليمية والفيديو وأ

البرامج المحوسبة هي تلك المواد التي يتم إعدادها و  :خطوات إعداد برنامج محوسب 
" : سكنر"و تعتمد عملية إعدادها علي نظرية . برمجتها بواسطة الحاسوب من أجل تعلمها 

  ات الرئيسة إلعداد أي برنامج محوسب المبنية علي مبدأ التعزيز و االستجابة وفيما يلي الخطو

تحديد األهداف التعليمية للبرنامج حيث يقوم المبرمج بتحديد األهداف التي يسعى لتحقيقها  .1
  .لدي المتعلمين من خالل البرنامج بدقة و بعبارة هدفية محددة 

  .مناسبةمادة التعليمية  التحديد الفئة المستهدفة الذي ستتعلم من خالل البرنامج لتحديد ال .2

 .تحديد المادة التعليمية التي يتكون منها البرنامج بناء علي األهداف التعليمية  .3

تحديد نظام عرض المادة التعليمية للبرنامج بحيث تتدرج من السهل إلي الصعب و هل  .4
  .ستقدم المادة التعليمية و ستعرض بواسطة البرنامج الخطي أم المتشعب أم المزج بينهما

رنامج من خالل تحديد الوحدة األساسية التي يتركب منها البرنامج و تقسيم كتابة إطار الب .5
المادة التعليمية إلي وحدات صغيرة جداً يكون كل منها إطاراً أو خطوة و يحتوي علي 

 .المعلومات و المثيرات و االستجابات التي يتبعها التغذية الراجعة و التعزيز الفوري

  .لغات الحوسبة المناسبة  حوسبة  المادة التعليمية بإحدى .6

 . تجربة البرنامج و تعديله في ضوء التغذية الراجعة التي يحصل عليها  .7

 . ) 453: 2005، الحيلة (. استنساخ البرنامج و توزيعه علي الفئة المستهدفة  .8

 الحاسوب وتعليم ذوي االحتياجات الخاصة

ن أناس حرموا من نعمة ال يخلو مجتمع من المجتمعات اإلنسانية في شتى بقاع األرض م
ومن حق هؤالء على مجتمعهم توفير فرص التعليم . البصر أو السمع أو أي إعاقة جسدية 

والتدريب التي تتناسب مع قدراتهم ؛ ليكونوا أفراداً فاعلين في مجتمعهم بدالً من أن يكونوا 
                         )  26-25: 2003، وآخرون، الهرش(.عالة على أهلهم أو على مجتمعهم أو حتى على أن أنفسهم

ويستطيع الحاسوب أن يلعب دوراً هاماً في تعليمهم حيث يكون في أغلب األحيان وسيلة فعالة 
تخفف عبئاً كبيراً في تعليمهم مثل تعليم األطفال الصم طريقة التخاطب بواسطة لغة الحركات 

صورة برمجية تساعد الصم في حيث يتم تطوير هذه اللغة في )  cube speech( المعروفة
تعليم هذه اللغة بواسطة حركات اليد التي تظهر علي شاشة الحاسوب وكذلك تم تطوير 
برمجية تعليمية لتعليم القراءة لألطفال الذين تأخروا في تعليمهم أو الذين يعانون من مشاكل 
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ه حركات القلم حيث باستطاعة تلك البرمجية تشبي، حركية نفسية  أو مشاكل مكانية زمنية 
 .على الشاشة بنفس الطريقة التي يتم بواسطة الكتابة اليدوية 

  ) .63- 62:  1998، الفار (

ومن مزايا استخدام الحاسوب في مجال التربية الخاصة الطبيعة الفردية للتعليم عبر الحاسوب 
ن يلعب معلم ، فالتعليم الفردي يشكل أهم أساس تقوم عليه التربية الخاصة وحيث أننا نتوقع أ

التربية الخاصة ، أدواراً مهنية متعددة ، فهو في كثير من األحيان ال يجد الوقت الكافي لتفريد 
  .ويعتبر الحاسوب من األدوات التي توفر له الدعم ؛ لتنفيذ التدريس الفردي . التعليم 

التفاعل مع المميزات المهمة  أيضا الستخدام الحاسوب في التربية الخاصة تهيئة جو من  ومن
   -:الطالب تتمثل في قيام الحاسوب بالخطوات اآلتية 

 )سؤاالً أو فقرة أو معلومة (يقدم مثيراً  .1

  .يقبل االستجابة  .2

 .يقدر التعزيز المناسب  .3

  .ينتقل إلى المهارة اآلتية المناسبة بشكل منظم ومتسلسل  .4

صعب عليهم يشكل وسيلة مفيدة ومشجعة للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة الذين ي  .5
       .التواصل مع الغير، أو الذين يثقل كاهلهم تاريخ طويل من الفشل واإلخفاق 

  ). 58 -54:  2009قطيط والخريسات،( 

 عالج يلعب الحاسوب ؛ دوراً هاماً في : القرائي العسر عالج في المحوسبة األلعاب دور 

سوب لتهيئة المناخ المناسب للتالميذ التنسيق بين معلم الحا خالل من التالميذ عند القرائي العسر
الذين يعانون من العسر القرائي من أجل ممارسة أنشطة ألعاب حاسوبية في حصص خاصة 

يتولى اإلشراف على التالميذ معلم اللغة العربية  حيث ،يتم التخطيط لها في الجدول الدراسي 
سب رغبته ألعاب حيث تتاح الفرصة لكل تلميذ أن يمارس ح، بمعاونة معلم الحاسوب 

وال يسمح له باالنتقال من لعبة إلى أخرى إال بعد ، الحاسوب التي تناسب ميوله واهتماماته 
وفي فترات النشاط يمارس كل متعلم خاللها ألعاب % . 75وصوله إلى معدل أداء ال يقل عن 

والمفهوم الذي  الحاسوب عدة مرات ويتم إعالمه أثناء الممارسة بالعالقة بين اللعبة التي يلعبها
ويشجع المعلم التلميذ ، أخفق في إدراكه في منهج القراءة ، أو في المناهج الدراسية األخرى 

على إعادة المفهوم الذي أخفق فيه بهدف تشجيعه وحثه على تحسين درجاته والحصول على 
  .)192:  2004،مصطفى  (درجات أفضل 
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  كالة الغوث بمحافظات غزة في مدارس و  مج التعليم التفاعلي المحوسبنابر

إن فكرة التعليم التفاعلي ف مدارس وكالة حديثة النشاة فقد ظهرت في بادئ 
هو أحد البرامج التي تبنتها دائرة التربية والتعليم بوكالة الغوث "  و2008االمرفي عام 

ة الدولية بغزة ، لرعاية الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة تعليمياً ، حيث أعطت الفرص
للتعليم من خالل تقنيات مبتكرة ) 3-1(لتلك الفئة من الطلبة في المرحلة االبتدائية الدنيا 

  كاأللعاب ، واألنشطة التعليمية المحوسبة المنتمية للمنهاج

  :  أهداف برنامج التعليم التفاعلي: أوالً

  :يهدف البرنامج إلى ما يلي 

الذين هم عرضة للرسوب ) 3- 1(الدنيا إعطاء الفرصة للطلبة من المرحلة االبتدائية  -1
  .للحصول على أساسيات سليمة في اللغة العربية والرياضيات 

من خالل منحهم فرصة اكتساب ) 9- 4(الوقاية من فشل تلك الفئة في الصفوف العليا  -2
  .مهارات اللغة العربية والرياضيات من خالل األلعاب التعليمية المحوسبة 

 .وجيا في التعليم داخل المؤسسات التربوية؛ لمواكبة التطور العلميدمج مفاهيم التكنول -3

  http//ilp.ps/bar الفئة المستهدفة

  تطور البرنامج مراحل :ثانياً 

  : بداية التجربة

طالباً وطالبة من طالب الصف الرابع األساسي األكثر )  30(م ،  تم اختيار 2008في صيف 
لشاطئ في منطقة غزة التعليمية ، والذين لم ضعفاً من خمس مدارس من مدارس مخيم ا

م في اللغة 2007/2008يتمكنوا من اجتياز امتحان نهاية الفصل الثاني الموحد للعام الدراسي 
طالباً وطالبة منهم في مختبر ) 24(كمال ياسين بتعليم أضعف / العربية ، وتم تكليف المعلم

ب ، في حين ُأدرج الستة الباقون ضمن الحاسوب من خالل برنامج التعليم التفاعلي المحوس
، ) نائب مدير العمليات: ( التعليم الصيفي التقليدي  وقد تمت التجربة بإشراف السيد أيدن 

نائب : (، والسيد خليل الحلبي ) رئيس برنامج التربية والتعليم :  (والسيد محمود الحمضيات 
   ..مليات المساندة   ، ويوهانا وسهام أبو نصر من مكتب الع) رئيس البرنامج

النتيجة  يوماً ، ثم تقدموا المتحان اإلكمال، وكانت 40استمر تعليم الطالب خالل الصيف لمدة 
طالباً ، ) 24(أن نجح جميع الطالب الذين التحقوا ببرنامج التعليم التفاعلي المحوسب وعددهم 

تقليدي ، وقد تم إنتاج فيلم فقط من الطالب الستة الذين أدرجوا ضمن التعليم ال) 3(بينما نجح 
   . فيديو حول هذه التجربة 
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  :  برنامج التعليم التفاعلي يشمل طالب الصف األول األساسي من ضعاف التحصيل -2

في ضوء التجربة الناجحة التي طُبقت على طالب الصف الرابع األكثر ضعفاً ، وانطالقاً من 
الطالب ضعاف التحصيل ، فقد قررت إدارة االهتمام بمراعاة أنماط التعلم ، وتلبية حاجات 

وكالة الغوث الدولية تعليم منهاجي اللغة العربية والرياضيات من خالل األلعاب التفاعلية 
وقد بدأ تنفيذ البرنامج  فعلياً في منتصف . المحوسبة ، والتي تعزز امتالك المهارات األساسية 

) 30(الطالب األكثر ضعفاً في وقد طبق على  - بسبب الحرب على غزة - م 2009مارس 

مدرسة من مدارس القطاع بواقع خمس مدارس من كل منطقة تعليمية، وشعبة واحدة من كل 
  . طالباً بحسب عدد مقاعد وأجهزة مختبر الحاسوب) 24(مدرسة بحيث تشتمل على 

معلمين في ضوء جلسات التغذية الراجعة التي نفذتها إدارة الوكالة في المناطق المختلفة مع ال
المعنيين ، وإدارة المدارس المشاركة ، ومشرفي المرحلة الدنيا ، وأولياء أمور الطالب ـ 
وبرغم قصر فترة تطبيق البرنامج ـ فقد أعطى تطبيق البرنامج مؤشرات إيجابية بأن هناك 
تحسناً ملحوظاً في امتالك الطالب لمهارات القراءة والكتابة والحساب ، إال أن بعض 

  : تمثلت في النقاط اآلتيةو ت السلبية قد سجلت المالحظا

  . كثرة أعطال أجهزة الحواسيب وملحقاته -1

  . انقطاع التيار الكهربائي المستمر -2

 . العبء اإلضافي على المعلم المنفذ وصعوبة متابعة التالميذ -3

 . وجود أخطاء إمالئية ومنطقية في البرنامج وعدم قابلية بعض األلعاب للعمل -4

 . ونات البرنامج وتداخل فهارس الصفحاتعدم وضوح أيق -5

 . ثقل البرنامج على األجهزة -6

 .   قلة  األنشطة التي تعزز العمل الكتابي  -7

 . عدم وجود دليل معلم مصاحب للبرنامج -8

 : توسيع المبادرة لتشمل طالب الصف الثاني األساسي من ضعاف التحصيل  -3

لتشمل الصف الثاني األساسي مع األخذ بعين قررت إدارة وكالة الغوث الدولية توسيع المبادرة 
االعتبار وضع حلول مالئمة لجميع السلبيات التي صاحبت تطبيق الفكرة في الفصل الثاني من 
العام الماضي ، وعليه فقد تم تنفيذ العديد من االجتماعات مع جميع المعنيين في دائرة التربية 

  : ، ولذا  تم اتخاذ القرارات التالية والتعليم ، بهدف تعديل المسار وزيادة الفاعلية

مدرسة جديدة من المدارس األكثر ضعفاً في المناطق الست في ضوء )  31( إدراج  .1
م  ـ ضمن المبادرة ليصبح عدد 2008/2009نتائج االمتحانات الموحدة  للعام الدراسي 

األول  مدرسة ،  بحيث يتم تنفيذ البرنامج على طالب الصفين) 61(المدارس المشاركة 
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والثاني في المدارس المشاركة من بداية التجربة  ، بينما يطبق على الصف األول األساسي  
شعبة أول ،   61(شعبة ) 91(مدرسة أي بمعنى ) 31(فقط في المدارس المضافة مؤخراً 

  ). شعبة ثاني  30

مة نصر، رائد عدوان، سال :تشكيل فريق مراجعة التعليم التفاعلي المكون من المشرفين .2
ليلى الغول، منى علوان، خالد طنجرة، نسرين شبير والكاتب  : نجاح الحسنات، والمعلمين

نبيل الصالحي ، وتم : محمد عبد الجواد، ثم  نرمين الحداد، وقد شارك فيما بعد المشرف 
تكليف الفريق بإجراء تحليل شامل لمناهج اللغة العربية والرياضيات ووضع استراتيجيات 

المالئمة ، وإجراء مراجعات دقيقة للبرنامج المحوسب قبل إرساله للمدارس  التدريس
المشاركة مع إعداد دليل للمعلم في اللغة العربية والرياضيات ، ليصاحب تنفيذ الدروس 

 .المحوسبة ؛ وليكون هادياً ومرشداً للمعلم في تنفيذ البرنامج  

معلماً ) 61(وقد تم تعيين  )JCP(م تزويد المدارس المشاركة بمعلمين مساندين على نظا .3
 . معلمة لكل مدرسة مشاركة / مسانداً بواقع معلم

 . تزويد المدارس بمولدات كهرباء لحل مشكالت االنقطاع المتكرر للتيار الكهربائي .4

بإشراف المهندس أحمد عيسى والفريق العامل  (ISO)زيادة دور قسم صيانة الحاسوب  .5
، والتدخل العاجل إلصالح األجهزة والشبكات في  معه في تنفيذ زيارات للمدارس

وقد بذلوا جهوداً . مختبرات الحاسوب ، وتزويد المدارس  بكل ما يلزم من أجهزة ملحقة 
 . كبيرة في هذا المجال 

 .زيادة األنشطة واأللعاب التي تعزز المهارات  الكتابية .6

ليم التفاعلي من بداية فرز شعب الصف األول األساسي التي سيطبق عليها برنامج التع .7
طالباً من الطالب من ذوي االحتياجات  24م ، بحيث تشمل الشعبة الواحدة 2009أكتوبر 

 . الخاصة في ضوء اختبارات التهيئة اللغوية والرياضية الموحدة التي نفذت في المدارس 

ياسين تنفيذ دورات تدريبية للمعلمين المعنيين بمشاركة مشرفي المرحلة، والمعلم كمال  .8
 .ومساعدي مراكز المصادر

فتحي أبو العال ، فتحي الغمري، إياد النجار، : تفعيل دور مساعدي مراكز المصادر وهم .9
وجدي جودة، محمود مقبل، محمد المجبر، جميل أبو عمشة، عبد الرحمن قصيعة  ، وقد كان 

 . لهم دور فاعٌل في تصميم وتنفيذ برامج التدريب الميداني 

محمد  الكفارنة   : ضاء فريق البرمجة العامل مع المعلم كمال ياسين ليشمل زيادة عدد أع .10
 . ، عالء  أبو سرية  ،   هيفاء  أبو ظاهر  ، رنا مهنا  ، و روال زقوت  
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توسيع التجربة لتشمل الصفين الثالث والرابع االبتدائيين في مادتي اللغة العربية   .11
 .والرياضيات 

  )2011عدوان،(.وسبالتعليم التفاعلي المحإنشاء موقع إلكتروني خاص ب  .12

ويتكون من مشرفين تربويين ، ومساعدي مراكز التعلم ، مسئول  :يق المحوريالفر:  ثالثاً
برنامج التربية والتعليم،ويقوم بعقد  دورية لرئيس قوم بإعداد تقاريروي.فريق الدعم الفني 

لمناطق التعايمية ،ومشرفي مقابالت منتظمة مع رئيس مركز التطوير التربوي ومدراء ا
وهناك أربعة فرق .لتزويدهمبتطورات البرنامج ومناقشة األمور التعليميةوالفنية المرحلة الدنيا؛

  :فرعية يعملون تحت اشراف الفريق المحوري وهي

. فريق إعداد وتطوير المحتوى ويتكون من مشرفين تربويين ومعلمي المرحلة الدنيا  -1

اد األنشطة التعليمية وتقديمها لفريق البرمجة ،ومن ثم مراجعتها بعد ويقوم هذه الفريق بإعد
  .برمجتها 

ويتكون من مساعدي مراكز التعليم،ويقوم بتدريب المعلمين وإعدادهم : فريق التدريب  -2
  .لتنفيذ البرنامج 

  .لمتابعة األعطال الفنية   :فريق الدعم الفني  -3

ببرمجة األنشطة التربوية وتحويلها إلى ألعاب وأنشطة  يقوم هذا الفريق:   فريق البرمجة  -4
  .تفاعلية بما يخدم حاجات الطالب ذوي االحتياجات الخاصة 

  : خطوات اإلعداد للبرنامج : رابعاً

 .تحليل محتوى كتب اللغة العربية والرياضيات لصفوف المرحة الدنيا  -1

ضيات التي يصعب على التالميذ فهمها تحديد المفاهيم والمهارات في اللغة العربية والريا -2
  .تحتاج إلى حوسبة  وبالتالي

  .تحديد شكل النشاط التربوي المحوسب  -3

  .برمجة األنشطة المكتوبة وتحويلها إلى أنشطة تفاعلية محوسبة  -4

  .مراجعة البرنامج واألنشطة التفاعلية من قبل فريق المراجعة  -5

  :  تدريب المعلمين:  خامساً

ائرة التعليم بوكالة الغوث بإعداد خطة تدريب متكاملة ؛ لرفع كفاية المعلمين قامت د 
المشاركين في استخدام الحاسوب ، والبرامج ، واأللعاب التعليمية ،  وبرامج شبكة الحاسوب 

  )    LCD-Smartboard( واستخدام التقنيات التعليمية الحديثة 
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التدريب في كافة المناطق التعليمية من خالل وقد قام مساعدو مركز مصادر التعليم بقيادة 
  : اإلجراءات التالية 

  .تحديد الحاجات التدريبية للمشاركين  -1

  .تنظيم دورة إعداد مدربين  -2

تنظيم دورات ميدانية في كافة المناطق التعليمية ؛ بهدف إكساب المعلمين مجموعة من  -3
لبرامج واألنشطة التعليمية المحوسبة ، استخدام الحاسوب ، استخدام ا: ( المهارات مثل 

  ) .توظيف تقنيات التعليم الحديثة ، تحديد األعطال الفنية داخل مختبر الحاسوب 

المتابعة الفنية المستمرة للمعلمين من قبل مساعدي مركز مصادر التعليم  -  4
                                                      )2012النجار،.(

   :المعلم المساند :  سادساً   

قدرت دائرة التربية والتعليم المهام التعليمة الكبيرة الملقاة على كاهل المعلم األساسي في 
برنامج التعليم التفاعلي ، وعليه فقد قامت بتوفير معلمين مساندين ، لمساعدة طلبة برنامج 

  :ختيار المعلم المساند منها التعليم التفاعلي ، وقد وضعت دائرة التربية والتعليم معايير ، ال

أي درجة البكالوريوس في تخصص المرحلة ، أن يكون حاصالً على مؤهل جامعي  -1
  .االبتدائية الدنيا 

  .يتمتع بدرجة مقبولة من الكفاءة في استخدام الحاسوب والبرامج التعليمية  -2

  : دور المعلم المساند داخل معمل الحاسوب 

  : د فيما  يلي ويتمثل دور المعلم المسان

  .مساعدة المعلم في تدريب الطلبة على استخدام الحاسوب  -1

  .مساعدة المعلم في تدريب الطلبة على استخدام البرمجيات واأللعاب التعليمية  -2

  تقديم الدعم الفني للطالب داخل مختبر الحاسوب في حالة حدوث أعطال فنية بسيطة  -3

  .األلعاب التعليمية  متابعة تقدم الطالب في استخدام -4

  http//ilp.ps.مشاركة المعلم األساسي في تنفيذ بعض المهام التدريسية داخل المختبر  -5
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  :تطبيق التعليم التفاعلي في المدرسة  

  .لتطبيق التعليم التفاعلي المحوسب في المدرسة ال بد من توافر مجموعة من العناصر 

  :أجهزة الحاسوب  – 1

از حاسوب خاص بكل تلميذ يجيد استخدامه ؛ ألنه ال يمكن تطبيق التعليم البد من توافر جه
  .المحوسب بدون أجهزة حاسوب 

  :الشبكة الداخلية للمدرسة  - 2

وهي إحدى الوسائط التي تستخدم ؛ لتطبيق برنامج التعليم المحوسب ، حيث يتم ربط جميع 
سال المادة الدراسية إلى أجهزة أجهزة الحاسب في المدرسة ببعضها البعض، ويمكن للمعلم إر

الطالب باستخدام برنامج خاص ، يتحكم المعلم بواسطة جهازه بأجهزة الطالب ، كأن يضع 
  ) . 88:  2010المالح ،:(نشاطاً تعليمياً أو واجباً منزلياً ويطلب من الطالب تنفيذه 

  :مساعدو مراكز المصادر  -3

 .ات دمج التقنية في المنهج الدراسي وهم القائمون على تدريب المعلمين على مهار

  :البرامج التعليمية المحوسبة :  البرمجيات التعليمية – 4

هناك عدة أنماط للبرمجيات المستخدمة في التعلم بمساعدة الحاسوب ، وقد تشتمل البرمجيات 
التعليمية على أكثر من نمط أو فرع ؛ حتى تكون برمجية متكاملة ، ويعتمد ذلك على الهدف 

ن البرمجية ونوع المادة العلمية وطبيعة المتعلم ، فكل نمط من أنماط البرمجيات التعليمية له م
  :أهدافه التي يراد تحقيقها من خالل هذا النمط ومن هذه األنماط 

ومثل هذه البرامج تقدم خدمة مهمة؛ لجعل المتعلم في مستوى :  برامج التدريب والممارسة-1
اصة في المستويات المهارية والمعرفية البسيطة ؛ مما يسمح للمتعلم التعلم األوتوماتيكي ، وخ

بأن يكون أكثر جاهزية ؛إلتمام المهارات األكثر تعقيداً وصعوبة وبرامج التدريب والممارسة 
لها مستويات ، أقلها تعقيداً هي التي صممت لتكون مشابهة تماماً الستخدامات التعلم من خالل 

األكثر تطوراً فإنه يقدم المواضيع للمتعلم أو المستخدم مجزأة إلى مهام  البطاقة ، أما المستوى
تعليمية ويتعلم الطالب من تلك المهام ما يحتاج إليه مما يقلل من العبء على الذاكرة ، كذلك 
يتجنب التمرين والتدريب للمواضيع التي تعلمها الطالب سابقاً ، حتى يستخدم الوقت والجهد 

جديدة ويستطيع المتعلم من خالل هذا البرنامج أن ينتقل ويختار المواضيع  في تعلمه لمواضيع
  .حسب حاجته وسرعته 

كما يمكن تقديم دروس تعليمية مفردة إلى الطلبة مباشرة ، مما يؤدي إلى التفاعل ما بين الطلبة 
تعليمها  والبرنامج التعليمي ، حيث يفترض هذا النمط أن المفهوم أو القاعدة أو الطريقة قد تم
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للمتعلم مسبقاً وأن هذا البرنامج التعليمي يقدم للمتعلم سلسلة من األمثلة والتدريبات من أجل 
 .براعة الطالب في تلك المهارة 

ويستخدم هذا النمط للمستويات المتوسطة في الرياضيات واللغة والمفاهيم والحقائق الرياضية 
برامج التدريب والممارسة مناسبة ومالئمة  األولية والتهدئة وهي أساسية للمتعلم ، وتكون

  )126:2004عيادات،(.لتدريسها 

وهي بمثابة معلم خصوصي للطالب ، حيث تقدم هذه :  برامج التدريس الخصوصي-2
البرامج مواد تعليمية جديدة وغير مألوفة للمتعلم تعتمد على مبدأ التعليم الفردي ، حيث يتم 

ويتبع كل وحدة سؤال خاص عن تلك الوحدة ، وبعد ذلك تقديم المحتوى في وحدات صغيرة ، 
يقوم الحاسوب بتحليل استجابات المتعلم ويوازيها باإلجابة التي وضعها المصمم للبرنامج 

يتميز هذا النوع من . التعليمي داخل الحاسوب ، وعلى ضوء ذلك تقدم التغذية الراجعة 
ات واألمثلة ، ويعتبر التفاعل بين المتعلم البرامج بكثرة المواد المعروضة والمفاهيم والعالق

  )449:2005الحيلة،(.والجهاز الركن األساسي لهذا النوع من التعليم 

ويستخدم هذا النوع من البرامج التعليمية في مختلف المواضيع الدراسية بغض النظر عن 
الدنيا من  مستوى السهولة والصعوبة لتلك المواضيع ؛ حتى يمكن توظيفه في تعليم المستويات

وتجدر . المعرفة مثل الحقائق المعرفية إلى مستويات أعلى من المعرفة كعمليات حل المشكلة 
اإلشارة هناإلى أن هذه البرامج ال تحل محل المعلم بل تساعد في تحسين التعلم عند الطلبة 

 )126:2004عيادات،(.

 :برامج األلعاب التعليمية -3

طالب فرصة التعلم من خالل اللعب ،وذلك بتصميم لعبة يعطي هذا النوع من البرمجيات لل
تعليمية يهدف منها توضيح مفهوم معين بطريقة ممتعة مثل الربح والخسارة،أواالنتقال 
 .لمستويات أعلى في حالة النجاح ،ويمكن تصميم هذه اللعبة ألكثر من طالب التعامل معها

متابعة والتعلم ،واليتعب الطالب من ومن مميزات هذه البرمجيات أنها تحفز الطالب على ال
  متابعتها،وتعلم عدة مهارات ومفاهيم باالضافة إلى توفرألفة بين الطالب والحاسوب

  )185:2008جامعة القدس المفتوحة،(

  :السبورة اإللكترونية التفاعلية  –5

،  نياًإلكترو. التعليمية أداة عرض ومعالجة المادة " تعرف السبورة اإللكترونية على أنها 
وترتبط بالكمبيوتر وملحقاته وشبكات المعلومات ؛ لتنفيذ التطبيقات التفاعلية بين عناصر 

   ) 443: 2009إسماعيل ، ( ".اإللكترونية الموقف التعليمي باستخدام برمجياتها وأدواتها 
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  :فوائد السبورة اإللكترونية في المجاالت التعليمية 

لى عملية التعلم وقضاء وقت ممتع أثناء تنفيذ الموقف تجدد نظرة هيئة التدريس والطالب إ 
  .التعليمي 

يسمح استخدامها بالوصول الفوري إلى مصادر التعلم اإللكترونية مما يجعل التعلم أكثر   - أ
 .إيجابية وإثارة لتجديدها في الشكل التقليدي للتعليم 

 .مناسبتها ألساليب تعلم الطالب المختلفة ومخاطبة حواسهم   - ب

ل االستجابات التعليمية للطالب ؛ الستخدامها عناصر الوسائط المتعددة من ألوان ترفع معد  - ت
 .وخطوط ورسوم وصور وحركة ومؤثرات صوتية 

 .استخدامها كأداة تعليمية نظيفة وجذابة بعيداً عن غبار الطباشير   - ث

تيسر للطالب تنفيذ مهارات الرسم والكتابة باستخدام القلم اإللكتروني ، أو باألصبع   -  ج
 .مباشرة

استخدامها في نقل المعلومات من وإلى الكمبيوتر وملحقاته مثل جهاز تصوير وعرض   -  ح
الوثائق والمجسمات ، وكاميرا التصوير الرقمي والفوتوغرافي ، وكاميرا الفيديو الرقمية  

 .، وأسطوانات الفيديو الرقمية وغيرها 

حدثات التكنولوجية بتوظيفها تمكن هيئة التدريس من الربط بين المحتوى التعليمي والمست  -  خ
 ) . 446:  2009إسماعيل ، .(  التعليمي  في الموقف

  :صعوبات تطبيق برنامج التعليم التفاعلي المحوسب 

دب التربوي ونتائج المقابالت الرسمية وغير الرسمية التي أجرتها الباحثة د االطالع على األبع
لى أربع ج التعليم التفاعلي المحوسب إرنامأنه يمكن تصنيف الصعوبات التي تواجه تطبيق ب

  مجموعات 

 .صعوبات تتعلق باإلدارة -1

دارة المدرسية وضعف قناعة مديري المدارس بأهمية البرنامج تحول حيث إن عدم وعي اإل
ختيار كل من ير الواضحة في الى غياب المعاي، بإلضافة إدون تحقيق البرنامج ألهدافه 

  .المعلمين والتالميذ

الدعم الفني والتربوي الالزم لمعلمي التعليم التفاعلي المحوسب متمثلة في ضعف إن محدودية 
  .تبادل الخبرات بين المدارس المشاركة في البرنامج

  .د تجعل تطبيق البرنامج مرهق للمعلمينين معلم مسانوعدم تعي
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 .صعوبات تتعلق بالتالميذ -2

وهذه الصعوبة تتمثل ، ق البرنامج يعاني تالميذ التعليم التفاعلي المحوسب صعوبات في تطبي
، ورفض أولياء أمور بين معلميهم ووضعف التفاعل بينهم ، في قلة البرامج التدريبية للتالميذ 

  .منهم المحافظة على حالتهم النفسية إعتقاداً ؛ نضمام التالميذالتالميذ ال

 .صعوبات تتعلق بالمعلمين -3

ومقاومتهم ، وتوظيفها داخل غرفة الصف  ،إن قلة خبرات المعلمين بتكنولوجيا الحاسوب 
هم ويؤدي هم يعتقدون أن الحاسوب سيحل محلمما جعل ؛ ر الناتج من هذه التكنولوجيايللتغي

ن تالميذ التعليم ، وحيث إ األدوار التي يقومون بها تشكل صعوبات أمام مطبقي هذا البرنامج
من ارتباط نتائج  معلمونالي يتخوف ال، وبالتالتفاعلي المحوسب هم ضعاف التحصيل 

تقويمهم في نهاية العام الدراسي بنتائج تالميذهم على الرغم من الجهد الكبير الذي 
  .يبذلونه في تدريس هذه الفئة من التالميذ

 .الفني  صعوبة تتعلق بالبنية التحتية والدعم -4

زة عدم توفر الميزانية واألجهزة واألثاثات والتجهيزات ، وقدم األجه وتتمثل في 
المتوفرة في المدارس يؤدي إلى كثرة أعطالها ، مع عدم توافر فريق فني لصيانتها 

ولقد لعب نظام . في كل منطقة تعليمية ؛ لتوفير الصيانة الالزمة عند الضرورة 
الفترتين السائد في مدارس وكالة الغوث دوراً كبيراً  في إعاقة البرنامج ، وعدم 

  .التعاون بين إدارتي المدرستين 

 .كل هذه األمور سواء مجتمعة أومتفرقة شكلت صعوبة في تطبيق البرنامج 
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  الدراسات  السابقة

يعتبر برنامج التعليم التفاعلي المحوسب من البرامج المطبقة حديثاً في دائرة التربية والتعليم  
ريبة من موضوع بوكالة الغوث الدولية ، لذلك قامت الباحثة بمسح العديد من الدراسات الق

الدراسة ،  وقد تبين قلة هذه الدراسات من حيث الكم أو من حيث عمق المعالجة وسبر الفكرة 
  .، ويمكن عرض هذه الدراسات وفق تسلسلها الزمني وبيان أوجه االستفادة منها

  الدراسات العربية -:أوالً

يم الثانوي العام تفعيل التعليم اإللكتروني بالتعل: بعنوان ، ) 2012(دراسة دوم  - 1

  ."بالمملكة العربية السعودية في ضوء أهداف التربية اإلسالمية 

  :وقد هدفت الدراسة التعرف إلى 

وسائل تفعيل التعليم اإللكتروني بالتعليم الثانوي العام للبنات بالمملكة العربية  السعودية  -1
  .مية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في ضوء أهداف التربية اإلسال

المعيقات التي تعيق تطبيق التعليم اإللكتروني في التعليم الثانوي في المملكة العربية  -2
السعودية وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة ، واستخدمت 

 عضواً من)  300(لجمع المعلومات ، حيث تم توزيعها على عينة الدراسة ؛ االستبانة أداة 
أعضاء هيئة التدريس المختصين في مجال تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروني والمختصين 

  هـ1431/  1430في إدارة التطوير التربوي خالل الفصل الدراسي الثاني 

  : وأشارت الدراسة إلى أن معيقات التعليم اإللكتروني تمثلت فيما يلي 

  روني عن بعد بأنه ذو مكانة أقل من التعليم النظامي نظرة أفراد المجتمع إلى التعليم اإللكت -1

  عدم وعي الهيئة اإلدارية بأهمية التعامل اإللكتروني وعدم اإللمام بمتطلبات هذا التعامل  -2

بضرورة تدريب المعلمين والمعلمات على كيفية استخدام األساليب  - :وأوصت الدراسة 
  .الحديثة المتعلقة بالتدريب اإللكتروني 

ستقطاب المعلمات والمعلمين الخبراء الذين يمكن أن يفعلوا عملية التعليم اإللكتروني  لدى وا 
  .الطلبة   
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معوقات تطبيق التعليم اإللكتروني :  بعنوان ، ) 2011(آخريندراسة  الكندري و -2

   .دراسة تربوية اجتماعية : في دولة الكويت 

وتعرف طبيعة  ،ميزات التعليم اإللكتروني هدفت الدراسة إلى التعرف إلى أهم أهداف وم
المعوقات التي تحول دون تطبيق التعليم اإللكتروني بمناهج المرحلة المتوسطة بدولة الكويت 

مع تقديم تصور مقترح لتطبيق التعليم اإللكتروني . من وجهة نظر معلمي اللغة العربية 
  .بمناهج المرحلة المتوسطة بدولة الكويت 

واعتمدت على االستبانة لجمع  ،لتحقيق أهدافها ؛ المنهج الوصفي التحليلي ووظفت الدراسة
معلم ومعلمة من معلمي اللغة العربية ) 300(المعلومات من عينة الدراسة والبالغ عددهم 

  .بالمناطق التعليمية بدولة الكويت 

      عبارةوأشارت نتائج الدراسة إلى أن أكثر المعوقات من وجهة نظر عينة الدراسة هي ال

 ،) 4( ، وتنص على عدم توفر المساعدة الفنية عند الحاجة ، تلتها العبارة )  12( 
ثم جاءت . وتنص على عدم توفر الفنيين المؤهلين إلجراء عمليات الصيانة الدورية 

تنص على المشكالت الفنية التي تظهر في أجهزة الحاسوب واإلنترنت ، )  11(العبارة 
لى وجود فروق دالة إحصائياً بالنسبة الستجابات أفراد العينة وفقاً وتوصلت النتائج إ

بالنسبة لجميع محاور االستبانة ما عدا المعوقات )  10 - 5( لمتغير سنوات الخبرة 
  . الطبيعية 

لكتروني التي بعنوان معوقات استخدام التعليم اإل،  )2011(  ملحمو ياسين  دراسة - 3
  األردن.ولى منطقة إربد األب تواجه  المعلمين في مديرية التربية والتعليم

لكتروني التي يواجهها معلمو لى معوقات استخدام التعليم اإلإوقد هدفت الدراسة التعرف 
منطقة إربد والكشف عن الفروق فى متوسطات تقديرات بمدارس مديرية التربية والتعليم 

لمتغير الجنس  لكتروني تبعاًداة الدراسة المتعلقة بمعوقات استخدام التعليم اإلالمعلمين على أ
  المؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرةو

وكان ، ومعلمة من معلمي المرحلة الثانوية بمحافظة إربد  معلماً )186(وكانت عينة الدراسة 
مم الباحثان استبانة هداف الدراسة صأالمنهج المتبع هو المنهج الوصفي التحليلي ولتحقيق 

داة شكلت معوقات للتعليم ن جميع فقرات األأ :ما يلي  أظهرت النتائج .موجهة للمعلمين 
 α(حصائية لكتروني وكانت هناك فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلاإل

م داة الدراسة والمتعلقة بمعوقات التعليأفى متوسطات  تقديرات المعلمين على  )0.05=
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حصائية فى معوقات التعليم إالجنس وعدم وجود فروق ذات داللة  رااللكتروني تعزى لمتغي
  :وصت الدراسة بما يليأوعدد سنوات الخبرة و ،لكتروني تعزى لمتغير المؤهل العلمياإل

 .لتوفير التقنيات الحديثة  ، توفير المخصصات المالية الالزمة .1

عة لمديريات التربية والتعليم فى تدريب المعلمين تفعيل مهمات مراكز مصادر التعلم التاب .2
وتزويدهم بالبرامج الالزمة كافة لتحقيق  ،غراض التعليم أل، لكترونية على استخدام الشبكة اإل

 .هداف التعليميةاأل

كبر قدر من التفاعل مع ألتحقيق  ؛ فراد المجتمعألكترونية بين العمل على نشر الثقافة اإل .3
  .يم هذا النوع من التعل

اتجاهات مديري ومعلمي : ، بعنوان )2010( دراسة أبو حشيش و مرتجى -4

مدارس وكالة الغوث الدولية نحو برنامج التعليم التفاعلي المحوسب في محافظات 

  فلسطين  –غزة 

اتجاهات مديري ومعلمي مدارس وكالة الغوث الدولية نحو  : هدفت هذه الدراسة التعرف إلى
الكشف عن الفروق في استجابات و اعلي المحوسب في محافظات غزةبرنامج التعليم التف

مديري ومعلمي مدارس وكالة الغوث الدولية نحو برنامج التعليم التفاعلي المحوسب في 
  ) .الوظيفة ، الجنس، الخدمة(محافظات غزة تعزى لمتغير 

ة وكان المنهج معلماً ومعلم) 260(مديراً ومديرة و ) 70(عينة غير منتظمة : عينة الدراسة
  .المستخدم المنهج الوصفي التحليلي 

حيث بلغ مجموع الفقرات التي كانت اتجاهات أفراد العينة بشكل عام إيجابية ، : أهم النتائج 
وهذا يعطي مؤشراً بأن اتجاهات ) 40(من مجموع )  35( فما فوق ) 3( حلت على متوسط 

وكذلك فإن انقطاع التيار الكهربي ب إيجابياً المحوس ىالمعلمين والمدراء نحو التعليم التفاعل
يحد من فعالية البرنامج، وكذلك رفض بعض المعلمين العمل بهذا البرنامج لقلة خبرتهم 

وي على مستويات باستخدام الحاسوب وبرمجياته وميلهم لتعليم الصفوف العادية التي تحت
  التحصيل المختلفة

  .أوصت الدراسة بما يلي: التوصيات

  .المعلمين والمدراء على البرامج المحوسبة بصورة أكبرتدريب  -1

 .تخفيض نصاب المعلمين المشاركين في البرنامج -2

دعم وتشجيع مدراء المدارس للمعلمين في توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في  -3
 .التدريس

 .توظيف شخص متفرغ ومتخصص في الحاسوب وصيانته للمساعدة عند الحاجة -4
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المعوقات التي تواجه معلمي اللغة العربية : بعنوان ، )  2010( ، اللوح وح دراسة الل - 5
  .فلسطين  –غزة  –عند تنفيذ برامج التعليم اإللكتروني كأداة تربوية 

هدفت هذه الدراسة إلى إعداد قائمة بمعوقات التعليم اإللكتروني والتي تحد من استخدامه  
( وقات التي تواجه معلمي اللغة العربية وتتعلق بـ وتنفيذه في التدريس ، والتعرف إلى المع

 ،عند تنفيذ برامج التعليم اإللكتروني) المعلم ، والطلبة ، والمدرسة  ، والتعليم اإلكتروني 
  . معلماً ومعلمة من معلمي اللغة العربية بالمنطقة الوسطى) 84(وكانت عينة الدراسة 

وكانت األداة المستخدمة هي االستبانة والتي  واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي ،
  .عبارة موزعة على أربعة محاور حسب متطلبات الدراسة ) 62(تكونت  من 

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن جميع فقرات مجال المعوقات التي تتعلق بالمعلم شكلت  
) 17(ات من أصل معوق) 7(معوقات للتعليم اإللكتروني  التي تواجه معلمي اللغة العربية وأن 

ليس لدى المعلم الوقت الكامل الستخدام التعليم : معوقاً عدت معوقات بدرجة كبيرة، وهي 
اإللكتروني ، وأن المعلم يجد صعوبة في استخدام برامج التعليم اإللكتروني ، عدم قناعة المعلم 

وكثرة األعباء الملقاة على بأهمية التعليم اإللكتروني ، وعدم وعي المعلم بالتعليم اإللكتروني ، 
عاتق المتعلم التي ال تتيح له الفرصة الستخدام التعليم اإللكتروني ، وخبرة المعلم غير الكافية 

  .في استخدام أدوات التعليم اإللكتروني ، وصعوبة تنفيذ برامج التعليم اإللكتروني 

التعليم اإللكتروني معوقات استخدام منظومة :بعنوان ،  )2010( يندراسة الهرش وآخر - 6
  .األردن  –من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية في لواء الكورة 

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن معوقات استخدام منظومة التعليم االلكتروني من وجهة 
  . نظر معلمي المرحلة الثانوية في لواء الكورة 

 58معلماً و  47(نة الدراسة من واستخدمت الدراسة  المنهج الوصفي التحليلي ، وتكونت عي
ي تم اختيارهم بطريقة عشوائية خالل الفصل الدراسي األول للعام الدراس)  معلمة 
2008/2009  

جاءت المعوقات المتعلقة بالمعلمين في المرتبة : من أبرز النتائج التي توصلت إليها الباحثة 
يزات األساسية ، وجاءت المعوقات األولى، تلتها المعوقات المتعلقة بالبنية التحتية والتجه

  .المتعلقة بالطلبة في المرتبة األخيرة

العمل على زيادة االهتمام بالبنية التحتية وتجهيزاتها التقنية : وأوصت الدراسة بما يلي
والتكنولوجية من أجل تهيئة الظروف المناسبة للمعلمين الستخدام منظومة التعليم اإللكتروني 

  .في التدريس
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واقع استخدام الحاسوب وشبكة المعلومات  : بعنوان، )  2009(  ة القرشي دراس - 7
 –الدولية االنترنت في تدريس الرياضيات للصف األول المتوسط في محافظة الطائف 

  .السعودية  

هدفت الدراسة إلى الوقوف على المعوقات التي تتسبب في عزوف المعلمين عن استخدام 
الرياضيات ، كما هدفت إلى التعرف إلى وجهات نظر  في تدريس"اإلنترنت "الحاسوب 

ولتحقيق أهداف . المعلمين في نوع العالقة بين هذه المعوقات وفاعلية تدريس الرياضيات 
معلماً من ) 180(الدراسة استخدام الباحث المنهج الوصفي التحليلي ، وكانت عينة الدراسة 

  .معلمي الرياضيات للصف األول المتوسط 

تائج الدراسة إلى أن المعوقات تتمثل في عدم توفر المكان المناسب ، وقلة التدريب وأشارت ن
وأوصت الدراسة ،على أوجه استخدام الحاسوب في التدريس ، وعدم توفير أجهزة العرض 

بتوفير أجهزة حاسوب لجميع المدراس ، وإيجاد دعم فني للمدارس بحيث يستطيع المعلم طلب 
  .جهة أية مشكلة المساعدة منه أثناء موا

بعنوان الصعوبات التي تواجه معلمي الصف العاشر االساسي ، ) 2009(دراسة زامل  - 8
   ومعلماته في استخدام الحاسوب أداة مساعدة فى التعليم بمحافظة رام اهللا والبيرة وفلسطين

لى تحديد الصعوبات التي تواجه معلمي العلوم والرياضيات للصف العاشر إهدفت الدراسة 
لى معرفة إساسي ومعلماته في استخدام الحاسوب أداة مساعدة فى التعليم بمحافظة رام اهللا واأل
وعدد سنوات الخبرة فى مجال الحاسوب والمادة التي  ،ثير متغيرات النوع والمؤهل العلمي أت

  .الصعوبات  هوموقع المدرسة على هذ ،يدرسها المعلم 

ومعلمة  معلماً )  148(  ما عينة الدراسة أ ، ليليواستخدمت الدراسة المنهج  الوصفي التح
ساسي فى محافظة رام اهللا وضواحيها وكانت من معلمي العلوم والرياضيات للصف العاشر األ

شارت أوقد .فقرة حسب مقياس ليكرت الخماسي )  33(  داة المستخدمة استبانة مكونة من األ
وهي ) 3.83(لى متوسط حسابي بلغ عأن مجال المنهاج المدرسي قد حصل على أالنتائج 

ثم ، ) 3.79(بالبيئة الصفية التي حصل علىة يليها المجال المتعلق ،درجة صعوبة مرتفعة 
ظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة أكما ) 3.41(مجال الظروف المدرسية التى حصل على 

ته فى ساسي ومعلماتواجه معلمي الصف العاشر األ ىحصائيا من حيث الصعوبات التإ
وعدد  ،والمؤهل العلمي  ،جنس لى متغير الإداة مساعدة فى التعليم تعزى كأاستخدام الحاسوب 

  .سنوات الخبرة والمادة التي يدرسها المعلم وموقع  المدرسة
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جهزة حواسيب أتزويد المدارس ب :همهاأمجموعة من التوصيات من بوصت الدراسة أو
 ؛  بخاصة) power point(حاسوب بعامة وبرنامجوتدريب المعلمين على استخدام برامج ال،

  .والمفاهيم العلمية لمادتي العلوم والرياضيات، نشطة بهدف تصميم األ

واقع استخدام التعليم اإللكتروني في مدراس : بعنوان ، ) 2009(دراسة العبد الكريم  - 9
  . السعودية  –المملكة األهلية بمدينة الرياض 

. إيجابيات وسلبيات ومعوقات التعليم اإللكتروني في المدرسة التعرف إلى .هدفت الدراسة

معلماً )  297( واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ، وتكونت عينة الدراسة من 
   - :ومعلمة وهي مجتمع الدراسة وأشارت النتائج إلى ما يلي 

  :أن معوقات تطبيق التعليم اإللكتروني في المدرسة تمثلت في الفقرتين 

  .قلة المخصصات المالية والتي تحول دون تأمين أجهزة الحاسب اآللي  -1

  .ستخدام التعليم اإللكتروني الكثافة المادة العلمية في مقررات التعليم العام  إعاقة -2

  : وأوصت الدراسة بما يلي 

للفصول كتروني من تجهيز لتجهيز البنية التحتية المناسبة للمدارس قبل تطبيق التعليم اإل -1
اإللكترونية ،  ومعامل الحاسب اآللي ، وإنشاء شبكة إنترنت خاصة بالمدرسة وغيرها من 

  .التجهيزات 

  .توفير فرص التدريب المناسب للمعلمين والمعلمات  -2

  .الستخدام التعليم اإللكتروني بالشكل الصحيح ؛ تهيئة الطالب والطالبات  -3

كتروني لات ومنشورات تسهل عملية التواصل اإلتثقيف أولياء األمور عن طريق كتيب -4
  .بينهم وبين المدرسة 

لصيانة األجهزة ، وتفادي األعطال الفنية التي تعيق ؛ توفير فريق عمل فني في المدرسة  -5
 .العملية  التعليمية 

مدى تحقيق أهداف مشروع إدخال الحاسب : " بعنوان، ) 2008( دراسة الخثالن  -10

  . السعودية " لمتوسطة من وجهة نظر المديرين والمشرفين والمعلمينفي مناهج المرحلة ا

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تحقيق أهداف مشروع إدخال الحاسب في مناهج 
المرحلة المتوسطة ، وكذلك ممارسة  أفراد العينة آلليات المشروع ومدى توفر اإلمكانات 

وقد استخدم .ات التي تحول دون تحقيق المشروعوالتسهيالت المتوافرة ، والتعرف إلى المعوق
الباحث  المنهج الوصفي التحليلي ، وتكونت عينة الدراسة من مديري المدارس المتوسطة 

والمشرفين الذين كلفوا بمتابعة ة / مديراً  )29(الحكومية التي طبق فيها المشروع وعددهم 
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التي طبق فيها المشروع مشرفاً تربوياً،ومعلمي المدارس ) 12(المشروع وعددهم  
  : هـ وكان من أبرز النتائج) 1427-1426(معلماً  في العام الدراسي )550(وعددهم

د العينة اجاءت المعوقات المتعلقة بالتخطيط والتدريب على رأس المعوقات التي رأى أفر - 
ب أنها تحول دون تحقيق البرنامج ، وجاءت معوقات مستوى اإلمكانيات المادية في الترتي

الرابع حيث إن موقع ومساحة معمل الحاسوب  غير كافية ، وكذلك إذا علمنا بأن المعامل 
جهازاً وأن متوسط أعداد الفصول في المدارس التي زارها  21الموجودة هي غالبا فئة 

  . طالبا25ًالباحث اليقل عن 

   :التوصيات

سية الحكومية من حيث العمل على تحسين شروط معامل الحاسب اآللي في المباني المدر -1
مساحة المعمل وتوزيع األجهزة وأعداد الطلبة ، وأخذ التوسع في االعتبار مع إعادة تأهيل 

  .  المعامل الحالية لتناسب أعداد الطلبة المتزايدة

توفير برامج الصيانة الوقائية والطارئة لألجهزة الحاسوبية والوسائط التعليمية األخرى، . 2
  .المتبعة حيث أظهر البحث قصوراً في هذا الجانبوتغيير آلية العمل 

واقع استخدام الحاسب اآللي في العملية  :بعنوان ، )2008(دراسة الدوبي  - 11

التعليمية للصفوف األولية في المرحلة االبتدائية من وجهة نظر معلمي ومشرفي الحاسب 
  .السعودية  –اآللي بمدينة مكة المكرمة 

ى واقع استخدام الحاسب اآللي في العملية التعليمية للصفوف التعرف إل: هدفت الدراسة
  .األولية في المرحلة االبتدائية بمدينة مكة المكرمة

واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ، وتكونت عينة الدراسة من جميع معلمي ومشرفي 
معلماً ) 63(غ عددهم الحاسب اآللي للصفوف األولية في المرحلة االبتدائية بمكة المكرمة والبال

  .مدرسة) 57(مشرفين لعدد) 5(معلماً و) 58(  منهمومشرفاً 

كانت درجة واقع استخدام الحاسب اآللي في تحقيق بعض األهداف : ومن أبرز النتائج 
متوسط بالتربوية كبيرة ، وكذلك كان لواقع استخدام  الحاسب اآللي في توفير خدمات تعليمية 

نت درجة الصعوبات التي يواجهها معلمو الحاسب اآللي متوسطة ، بينما كا 3.77حسابي 
  . 3.07ومقدار المتوسط 

استمرار وإلى السعي الجاد إلزالة الصعوبات التي حددتها هذه الدراسة : وأوصت الدراسة
  . تدريب المعلمين على استخدام الحاسب اآللي يؤدي إلى تمكنهم بشكل أفضل
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أهمية ومعوقات استخدام التعليم اإللكتروني من : عنوان ، ب)  2007( دراسة الشمري  - 12
  .السعودية  –وجهة نظر المشرفين التربوين بمحافظة جدة 

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى أهمية ومعوقات استخدام المعلمين للتعليم اإللكتروني من وجهة 
  .نظر المشرفين التربويين بمحافظة جدة 

الباحث المنهج الوصفي  التحليلي ، واستخدم استبانة لجمع ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم 
فقرة ، تم توزيعها على مجتمع الدراسة من جميع المشرفين )  60( المعلومات حيث تضمنت 

مشرفاً تربوياً وقد أشارت نتائج الدراسة إلى )  191( التربويين بمحافظة جدة والبالغ عددهم 
  ما يلي 

عدم توافر األجهزة والبرمجيات : ق جداً على المعوقات التالية جاءت االستجابة بدرجة مواف - 
  .الالزمة للتعليم ، وكذلك ضعف البنية التحتية للتعليم اإللكتروني 

  : وأوصت الدراسة بما يلي 

  .اتخاذ التدابير الالزمة لتذليل العقبات التي تواجه التعليم اإللكتروني  -1

ساسية تساعد على االستفادة من تكنولوجيا المعلومات تزويد المؤسسات التعليمية ببنية أ -2
   .واالتصاالت وتوظيفها في مواقف التعليم اإللكتروني من قبل المعلمين 

دراسة تقويمية لتجربة التعليم اإللكتروني  :، بعنوان  ) 2007( عبد الكريم الدراسة  - 13
  .السعودية  - بمدارس البيان النموذجية للبنات بجدة 

راسة إلى تقويم تجربة التعليم اإللكتروني بمدارس البيان النموذجية للبنات بجدة هدفت الد
واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ، وتكونت عينة  ،بالمرحلتين المتوسطة والثانوية 

طالبة يدرسن بطريقة التعليم اإللكتروني في المرحلتين ) 162(معلمة و) 41(الدراسة من 
نوية وأشارت النتائج إلى أن من سلبيات طريقة التعليم اإللكتروني من وجهة المتوسطة والثا

نظر المعلمات ، أنها أدت إلى انشغال الطالبات بجهاز الحاسب اآللي ، وعدم تركيزهن ، كما 
أنها أدت إلى عدم تنظيم أوقات األسئلة واإلجابات بين الطالبات والمعلمات ، باإلضافة إلى 

نية ، ولجوء المعلمة إلى أحد األشخاص خارج الفصل لمواجهة إحدى تكرار األعطال الف
  المشكالت الفنية الثانوية 

  :وأوصت الدراسة بما يلي 

عمل دورات تدريبية للمعلمات والطالبات في المدراس التي تطبق تعليماً إلكترونياً تركز على 
  .وني رفع مستوى أدائهم في التعامل مع الحاسب اآللي والتعليم اإللكتر
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استخدام الحاسوب التعليمي فى المدارس : بعنوان  ، )2007(دراسة الخطيب  -14
  ).الواقع والتطلعات(االبتدائية بسلطنة عمان 

لوقوف على واقع استخدام الحاسوب التعليمي فى سلطنة عمان من حيث الى إهدفت الدراسة 
م الحاسوب فى تلك وعوائق استخدا، التدريب فى مجال الحاسوب فى مدارس السلطنة 

هداف المقرر ومدى أوكتاب دليل المعلم فى تحقيق ،المدارس ومناسبة كتاب الطالب المدرسي 
راء المعلمين والمعلمات الخاصة بتجربة الحاسوب آلى إتوفر المنهاج وبالتالي التعرف 

لحاسوب و معلمة فى مجال ا معلماً) 150(ما عينة الدراسة فتكونت من أ،التعليمي فى السلطنة 
المرحلة االبتدائية الحكومية واستخدمت  يالتعليمي ممن يدرسون مقرر الحاسوب التعليمي ف

عوائق التي ذكرتها االستبانة الن كافة إلى أشارت النتائج أو ، المعلومات داة لجمعأاالستبانة ك
عند  والتي تتمثل في ثقل العبء الدراسي ، ونقص التدريب فراد العينةهي مهمة بالنسبة أل

  .المعلمين ، وكثافة عدد الطلبة ، وقلة عدد األجهزة ، وقلة االهتمام لدى المدرسين 

دراسة واقع استخدام معامل الحاسب اآللي في : بعنوان ، ) 2004(دراسة الحسن  -15
تجربة المدارس السعودية الرائدة من وجهة نظر المعلمين والمشرفين التربويين ومديري 

  .السعودية  –الرياض  هذه المدارس بمدينة

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى المعوقات التي تحد من استخدام معامل الحاسب اآللي في 
  .المدارس السعودية الرائدة من وجهة نظر المعلمين والمشرفين ومديري المدارس

وقد اشتمل  مجتمع الدراسة على جميع المعلمين والمشرفين ومديري المدارس السعودية 
  معلماً) 162( هـ البالغ عددهم 1423/1424في مدينة الرياض للعام الدراسي  الرائدة

  .مديرين)  5( و  

  .وتكونت عينة الدراسة من جميع أفراد مجتمعها نظراً لصغر حجم العينة 

أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود التدريب الكافي للمعلمين، وكثرة عدد :  أبرز النتائج
متخصص يشرف بصورة مستمرة على معمل الحاسب  في الطالب، وعدم وجود محضر و

المدرسة، وعدم وجود جدول خاص يوضح أوقات إشغاله أو فراغه كما هو معمول به في 
  .مركز مصادر التعلم

  :أوصت الدراسة بما يلي:التوصيات 

 .لتشجيع المعلمين والمشرفين على استخدام الحاسب اآللي؛ وضع حوافز مادية ومعنوية  -1

لمساعدة المعلمين على ؛ مفرغ تماماً يتواجد في المعمل باستمرار وجود شخص  -2
 .استخدامه

  .ضرورة تأهيل المعلمين وإعدادهم في الحاسب اآللي قبل الخدمة أثناء دراستهم الجامعية -3
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  الدراسات األجنبية: ثانياً

 )Salhi,mohammadenajad) ،2011دراسة صالحي و محمدي  نجاد  .1

  .المعلومات فيما بين معلمي المدارس االبتدائية في إيران  تكنولوجيا متقييم استخدا :بعنوان

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بين معلمي المرحلة  
معلماً من المدارس االبتدائية اإليرانية  )  358( االبتدائية في إيران وتكونت عينة الدراسة من 

عبارة عن استبانة ومقابلة مع  تانالمستخدم تانطريقة عشوائية  وكانت األدام اختيارهم بت
  . المعلمين

وأشارت النتائج إلى ضعف المعلمين في توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في غرفة 
الصف ، و ليس لديهم المعارف والمهارات الكافية في مجال تكنولوجيا المعلومات 

  .فاتيح الرئيسة لمهارات التعلمواالتصاالت التي هي الم

ضرورة أن تدعم منظمة ومراكز تكنولوجيا المعلومات المعرفة بين ب: الدراسة  أوصتو
المعلمين ، ومراقبة التقدم من خالل ظهور ذلك في عملية التعليم والتعلم وخاصة بين المعلمين 

ل استخدام ن خالوالطالب ، وضرورة اندماج المعلمين والطالب في البرامج التعليمية م
  . تكنولوجيا المعلومات

معيقات دمج تكنولوجيا : بعنوان،   )Konakinaki ،2010 (دراسة كوكاناكي -2

  .المعلومات واالتصاالت في تعليم المدارس االبتدائية في اليونان

لى المعايير التي من شأنها أن تحد من اندماج تكنولوجيا المعلومات إهدفت الدراسةالتعرف 
  .االت في التعليمواالتص

  .الكشف عما إذا كان استعمال التكنولوجيا الحديثة عبئاً عوضاً عن كونها عوامل مساعدة 

 ).البحث الكمي والنوعي( استخدم الباحث المنهج المختلط : منهج البحث

معلماً من معلمي الصفين الخامس والسادس  46تكونت عينة الدراسة من : عينة الدراسة 
  .2009- 2008باليونان من العام الدراسي ) اشيس ، ايلس(منطقتي  االبتدائيين في

من أن عدم وجود دعم للوقت والبنية التحتية والتقنية هي إلى الدراسة  تكشف: أبرز النتائج 
واالتصاالت في الفصول  أهم األسباب التي تعيق المعلمين من استخدام تكنولوجيا المعلومات

  الدراسية 

  :راسة بما يليتوصي الد: التوصيات 

تقديم تدريب متخصص للمعلمين  من خالل دمج المفاهيم األساسية النظرية لمهارات  -1
 .الكمبيرتر مع التدريب الحقيقي داخل غرفة الصف



 
67 

 

االهتمام باإلعداد الجيد لتوظيف التكنولوجيا وذلك من أجل تقليل الصعوبات التي تواجه  -2
  .المعلمين

العوامل التي تدعم أو تمنع : بعنوان ، ) sangetel ،2009 (دراسة سانج وآخرين.3
المعلمين من دمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التدريس في غرفة الصف من وجهة 

  .نظر الصينيين 

هدفت هذه الدراسة الختيار التحديات التي تعيق استخدام  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
مثل طرائق التدريس التقليدية ، واالتجاهات العامة  في غرفة الصف وخاصة التحديات الداخلية

نحو الحاسوب ، والدافعية نحو الحاسوب ، وكذلك  قائمة دمج استخدام تكنولوجيا المعلومات 
معلماً من معلمي )  820(وكانت عينة الدراسة . واالتصاالت بالتدريس في غرفة الصف 

تخدمة عبارة  عن استبانة مسحية  وأشارت وكانت األداة المس. المرحلة االبتدائية في الصين 
الدراسة إلى وجود ارتباط هام  بين العوامل  المستقلة واستخدام الحاسوب في غرفة الصف  
تبنى بطريقة مباشرة  على قاعدة مساعدة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  بطريقة  غير 

  .مباشرة  على المتغيرات في تفكير المعلم 

  استعداد معلمي هون كونج للتعليم االلكتروني  :بعنوان،   )So ،2006 (سة سودرا.4

إلى استخدام  )هون كونج(واستعداد معلمي  ،هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى جاهزية  
تكنولوجيا  جديدة في غرفة الصف ودمج التعليم اإللكتروني في تدريسهم والتعرف إلى 

هون (معلم من معلمي ) 200(ت عينة الدارسة وكان. العوامل التي تؤثر على استعدادهم 
ولتحقيق أهداف الدراسة استخدام الباحث استبانة ، في المدارس االبتدائية والثانوية  )كونج

واستخدم الباحث المسح التجريبي   ،كرت الخماسي يفقرة باستخدام مقياس ل 29مكونة من 
ة ما زالت في المرحلة األولية من االبتدائي  ) هون كونج( أن مدارس  : ومن أبرز النتائج 

توظيف التعليم اإللكتروني في المدارس  وأوصت الدراسة  بضرورة تزويد  المدراء 
والمعلمين في المدارس االبتدائية بالدعم الكافي ومزيد من الدعم الفني أثناء تدريبهم في خدمة 

، وضرورة أن تعزز مفاهيم البناء  التقنية ، ودمج تكنولوجيا المعلومات في تدريسهم اليومي 
ومن . تكنولوجيا المعلومات أثناء تدريب مديري المدارس ليعززوا تبني  تكنولوجيا المعلومات 

الواضح أن الدراسة تقترح عند تصميم التطوير المهني للمعلمين أن يؤخذ الجنس في الحسبان 
  .وعلى األخص حاجات المعلمات في توظيف الحاسوب 
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العوامل التي تؤثر على استخدام  :بعنوان  ) Franklin ،2005 ( دراسة فرانكلين.5

  .أمريكا _ معلمي المرحلة االبتدائية الحاسوب 

هدفت هذه الدراسة  إلى التعرف على سبل استخدام معلمي المرحلة االبتدائية تكنولوجيا 
وكانت  عينة  ،الكمبيوتر واألغراض التعليمية والعوامل التي تؤثر على استخدامهم للكمبيوتر

  ،  2002 |2001من خريجي برنامج إعداد المعلمين في العام الدراسي  ) 121(الدراسة 

وأشارت النتائج  .، وكانت األداة المستخدمة هي االستبانة و استخدم الباحث المنهج الوصفي 
هج أو جيد جداً لدمج التكنولوجيا في المنا اًمن المدرسين أبدوا استعداداً جيد% 84أن إلى 

الدراسية ، وأنهم كانوا قادرين على التغلب على الحواجز التقليدية الستخدام الكمبيوتر  في 
أن أجهزة الكمبيوتر إلى وأشارت األغلبية الساحقة من المدرسين . الفصول الدراسية االبتدائية 

المؤثرة لديها إمكانات كبيرة للسماح للطالب الكتشاف أو لبناء أفكار ألنفسهم ، ومن العوامل 
إعداد المعلمين ، وفلسفة المعلم ،  (في استخدام الحاسوب من قبل معلمي المرحلة االبتدائية 

  .) ومستوى الصف

المعيقات والحلول لتوظيف تكنولوجيا : بعنوان ،) Goktas  ،2004(وكتس قدراسة  -6

  .المعلومات واالتصاالت في المدارس في تركيا

الت التي تواجه توظيف المعلمين لتكنولوجيا المعلومات هدفت الدراسة إلى استكشاف المشك
  .ووضع الحلول المناسبة لها ، واالتصاالت

  .اتبع الباحث أساليب المسح المقطعي: منهج الدراسة

من مجتمع الدراسة والبالغ % 6معلماً بواقع  ) 3353 ( تمثل عينة الدراسة: عينة الدراسة
في تركيا وتم اختيارهم  2004ي العام الدراسي ف) K-12(يعملون في المدارس )  558876(

  .منطقة)  12 (مدينة من ) 35(مدرسة من)  69(من 

وضحت النتائج أن أهم الصعوبات تتمثل في قلة التدريب أثناء الخدمة باإلضافة أ: أبرز النتائج 
  .إلى قلة الدعم الفني واألجهزة باإلضافة إلى قلة البرمجيات المناسبة

لبيئة المادية ونقص الدعم من الجهات العليا صعوبة في تطبيق التكنولوجيا كما يشكل ضعف ا
  .عند هؤالء المعلمين

  : أوصت الدراسة بما يلي :التوصيات

  .زيادة الميزانية المسموح بها لتوظيف تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات -1

  .تحسين تدريب المعلمين أثناء الخدمة من حيث التوعية والكيفية-2

إعادة تصميم برامج تدريب المعلمين قبل الخدمة لالستفادة منها في مجال تكنولوجيا  -3
 .المعلومات
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  .تقليل نصاب المعلمين حتى يستطيعوا توظيف التكنولوجيا -4    

معيقات دمج  تكنولوجيا : بعنوان، ) Toprakci ،2004(دراسة توبوراك  - 7

مديري المدارس االبتدائية والثانوية في المعلومات واالتصاالت من وجهة نظر المعلمين و
  .تركيا

  :هدفت الدراسة إلى 

التأمل في الحصول على أفضل منظور للتغلب على العقبات من أجل دمج تكنولوجيا  -1 
  .المعلومات واالتصاالت في مدارس تركيا

ة من تزويد المسئولين بالمعلومات واإلجراءات لتشجيع وتطوير المواقف التعليمية الحالي -2
  .خالل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 .مسحيةالدراسة أسلوب ال استخدم الباحث : منهج الدراسة

معلماً ومديراً ممن يعملون في المدارس  ) 1564(تكونت عينة الدراسة من : عينة الدراسة
  .)  2004- 2003 ( التركية للعام الدراسي

عوبات التي تواجه توظيف التكنولوجيا في أن من الصإلى أشارت الدراسة :  أبرز النتائج
التعليم هي قلة عدد أجهزة الكمبيوتر في المدرسة ، ومحدودية البرمجيات التعليمية في 

  .المدرسة ، والكفاية التربوية للمعلمين واإلداريين 

  :أوصت الدراسة بما يلي: التوصيات

  .زيادة عدد أجهزة الكمبيوتر في المدرسة-1

  .سين البرمجيات التعليمية من حيث الكمية والنوعيةمحاولة تح -2    

االهتمام بالتدريب قبل الخدمة على المستوى الجامعي باالضافة إلى التدريب أثناء الخدمة  -3
 .بحيث يتم بشكل   نظامي بزيادة دافعية المعلمين واهتمامهم

تكنولوجيا وعي معلمي المرحلة االبتدائية ب: نبعنوا ) Asan ،2003 (دراسة آسان - 8

  .تركيا-الكمبيوتر

لمستوى الخاص للتكنولوجيا باالتعرف إلى إدراك ووعي المعلمين : وهدفت الدراسة إلى
التعرف إلى المشكالت التي تؤثر على توظيف إضافة إلى .واألدوار التي يجب أن يؤدوها

  الكمبيوتر في مدارسهم 

مدرسة ابتدائية  )25 (يعملون في معلماً ممن )252 (تكونت عينة الدراسة من: عينة الدراسة
من المدارس األساسية التركية حيث يتم اختيارهم بطريقة  ) 2002-2001(للعام الدراسي 

  .مدرسة ابتدائية)  51(عشوائية من بين 

  



 
70 

 

  : أبرز النتائج 

  .أشارت الدراسة إلى أن المعلمين بحاجة إلى بناء ثقافتهم نحو تكنولوجيا الكمبيوتر - 1

دراسة أن النوع وسنوات الخبرة والمنطقة ذات داللة في عالقة المعلمين مع أوضحت ال -2
  تكنولوجيا الكمبيوتر

فرص التدريب القليلة وغير الكافية ، وازدحام الفصول بالطالب تمثل مشكلة مهمة  - 3     
 .يواجهها التعليم األساسي

  :أوصت الدراسة بما يلي: التوصيات 

  .المرحلة االبتدائية وتشجيعهم تقديم الدعم الكافي لمعلمي-1

دراسة النظام التعليمي في البلدان النامية للتغلب على الصعوبات التي ذكرت في دراسة  -2    
  . الحالة في تركيا

  :  التعقيب على الدراسات السابقة

من خالل استعراض الدراسات السابقة وعناصرها الرئيسة يمكن رصد العديد من جوانب 
ولرصد هذه النقاط نلقي نظرة ،  ه الدراسات وكذلك بعض جوانب االختالفاالتفاق بين هذ

لمقارنة الدراسة الحالية ؛ ثم نلقي نظرة أخرى  ،تحليلية على كل نوع من هذه الدراسات
ومن ثم أهم ما ،لنتعرف على أوجه استفادة الدراسة من الدراسات السابقة  ؛ بالدراسات السابقة

  .تتميز به هذه الدراسة 

  :وجه االتفاق بين الدراسات السابقة أ

كشفت الدراسات السابقة محدودية الدراسات التي تناولت صعوبات تطبيق برنامج التعليم 
التفاعلي المحوسب لتالميذ المرحلة الدنيا في مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة ، مما يزيد 

وف على مجمل الصعوبات التي في التوسع في دراستها للوق من أهمية الدراسة ، ويفتح آماالً
يمكن أن  تؤثر على فعالية البرنامج ، ووضع الحلول المناسبة للحد من هذه الصعوبات مما 

  .يؤدي إلى تحقيق األهداف التربوية المتوخاة منه 

أظهرت الدراسات السابقة استخدام االستبانة كأداة ، وأغلبها اعتمدت المنهج الوصفي . 2
 التحليلي 

لدراسات السابقة أن هناك معوقات في توظيف الحاسوب أو دمج التكنولوجيا في أوضحت ا. 3
المدارس االبتدائية ولم تختلف الدراسات العربية واألجنبية في نوعية المعيقات بالرغم من 

 .اختالف البيئات 

توظيف ودمج على أبرزت الدراسات السابقة أهمية تدريب المعلمين وعالقته الواضحة . 4
 .يا المعلومات في غرف الصفتكنولوج
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أظهرت الدراسات السابقة بعض الحلول المقترحة للتغلب على الصعوبات التي تواجه . 5
   .المعلمين في توظيف التكنولوجيا في غرفة الصف

  :أوجه االختالف بين الدراسات 

عن باقي الدراسات أنها استخدمت أساليب المسح المقطعي ) 2004،قوكتس(اختلفت دراسة  .1
  . استخدمت المنهج التجريبي) 2006،سو(ذلك دراسة وك

اختلفت الدراسات في العينة المطبق عليها الدراسة حيث كانت عينة الدراسة من المعلمين  .2
 .والمديرين والمشرفين 

ياسين (مع دراسة ) 2003آسان،( ونتائج دراسة) 2011الكندري ،(اختلفت نتائج دراسة  .3
وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير من حيث ) 2009زامل،(ودرسة) وملحم

 .سنوات الخبرة 

زامل (مع دراسة ) 2003آسان،(ودراسة ) 2011ياسين وملحم،(ختلفت نتائج دراسة إ .4
 .من حيث وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس ) 2009،

  :أوجه االتفاق بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية 

ع الدراسات السابقة في هدفها حيث أنها تتفق في التعرف على الصعوبات تتفق الدراسة م .1
  .التي تواجه تطبيق التعليم التفاعلي المحوسب 

اتفقت الدراسة مع الدراسات السابقة في المنهج المتبع وهو المنهج الوصفي التحليلي  .2
 .وكذلك األداة المستخدمة وهي االستبانة 

  :لية والدراسات السابقة أوجه االختالف بين الدراسة الحا

تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة أنها تناولت موضوع التعليم التفاعلي لفئة من  -1
  الطالب ضعاف التحصيل 

ل كأداة باإلضافة تختلف هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في استخدامها لورشة العم -2
 إلى االستبانة 

  : أوجه االستفادة من الدراسات السابقة 

  :استفادت الباحثة من الدراسات السابقة فيما يلي 

  .صياغة بعض أسئلة الدراسة  .1

 .لمناسبة هذا النوع من الدراسات  ، استخدام المنهج الوصفي التحليلي .2

 .بناء محاور األداة وبنود كل محورالتعرف على أداة الدراسة المستخدمة وكذلك  .3

 .ئج أداة الدراسة بعد تطبيقهاتحديد األساليب اإلحصائية المناسبة لتحليل نتا .4
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وفرت الدراسات السابقة على الباحثة الوقت بتزويدها بأسماء العديد من الكتب والمراجع  .5
 .ذات الصلة 

  :ما تميزت به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة ما يلي  

ت طبقت الدراسة على تالميذ ضعاف التحصيل في المرحلة الدنيا بينما طبقت الدراسا. 1
 .على صفوف تحوي جميع المستويات  األخرى

استبانة للمعلمين للتعرف إلى الصعوبات التي األولى  ،ستخدمت الدراسة أكثر من أداة ا. 2
 والثانية ورشة عمل لمشرفي المرحلة الدنيا لمعرفة سبل،تواجههم أثناء تطبيق البرنامج 

  .التغلب على هذه الصعوبات 

  الطريقة واإلجراءات

هذا الفصل وصفاً مفصالً لإلجراءات التي اتبعتها الباحثة في تنفيذ الدراسة، ومن ذلك يتناول 
تا تعريف منهج الدراسة، ووصف مجتمع الدراسة، وتحديد عينة الدراسة، وإعداد أدا

والثانية ورشة عمل لمشرفي المرحلة ، والتأكد من صدقها وثباتها،)ستبانةاال( ،األولىالدراسة
راءات الدراسة، واألساليب اإلحصائية التي استخدمت في معالجة النتائج، وبيان إج .الدنيا

  :وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الفصل الرابع

  الدراسة الميدانية

  الطريقة واإلجراءات

  .منهج الدراسة �

  .مجتمع الدراسة �

 .عينة الدراسة �

  .أدوات الدراسة �

 .ستبانةصدق اال �

 .ثبات االستبانة �

 .المعالجات اإلحصائية �
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  :منهج الدراسة:أوالً

من أجل تحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، وهو أحد 
هرة أو مشكلة محددة، وتصويرها كمياً عن أشكال التحليل والتفسير العلمي المنظم لوصف ظا

طريق جمع بيانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو المشكلة، وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها 
  . )324: 2000ملحم، (للدراسات الدقيقة

صعوبات تطبيق برنامج (من خالله وصف الظاهرة موضوع الدراسة الباحثة فقد حاولت 
وتحليل ) ى تالميذ المرحلة الدنيا بمدارس وكالة الغوث الدوليةالتعليم التفاعلي المحوسب عل

بياناتها وبيان العالقة بين مكوناتها واآلراء التي تطرح حولها والعمليات التي تتضمنها واآلثار 
  . التي تحدثها

  :مجتمع الدراسة:ثانياً

غوث الدولية تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات المرحلة الدنيا مدارس وكالة ال
والعاملين في برنامج التعليم التفاعلي ، ) 2012  -2011 ( بمحافظات غزة للعام الدراسي

  .معلماً ومعلمة) 147(البالغ عددهم  ، ينبتدائيول والثاني االالمحوسب للصفين األ

  : عينة الدراسة  -ثالثاً

  : العينة االستطالعية للدراسة -1

ن معلمي المرحلة الدنيا بمدارس وكالة الغوث بمحافظات معلماً ومعلمة م) 27(وتكونت من 
والعاملين في برنامج التعليم التفاعلي المحوسب  ،) 2012- 2011(غزة للعام الدراسي 

ليتم تقنين أدوات الدراسة ؛ تم اختيارهم بالطريقة العشوائية  ين،بتدائيللصفين األول والثاني اال
  .لمناسبة عليهم من خالل الصدق والثبات بالطرق ا

معلماً ومعلمة من معلمي ) 120(تكونت عينة الدراسة األصلية من : العينة األصلية للدراسة 
والعاملين )  2012- 2011 (المرحلة الدنيا بمدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة للعام

  .  ين بتدائيفي برنامج التعليم التفاعلي المحوسب للصفين األول والثاني اال

والجداول التالية توضح عينة  ثلون مجتمع الدراسة بعد استثناء العينة االستطالعيةوهم يم
  :سنوات الخدمة و، والصف الذي تدرسه، جنس الدراسة حسب ال
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 )4-1(جدول 

 )سنوات الخدمة،الصف،الجنس(توزيع أفراد العينة حسيب المتغيرات المستقلة للدراسة 

  المئوية النسبة  العدد  المستويات  المتغيرات

  الجنس

  33.33  40  ذكور

  66.67  80  إناث

  100  120  المجموع

  الصف

  51.67  62  األول

  48.33  58  الثاني

  100  120  المجموع

  سنوات الخدمة

  55  66  سنوات 5أقل من

10سنوات إلى 5من 

  سنوات

26  21.67  

أكثر من خمس 

  سنوات

28  23.33  

  100  120  المجموع

  

  :راسة أداتا الد: رابعا 

  : ستبانة اال -1

لقياس صعوبات تطبيق برنامج التعليم التفاعلي المحوسب ، قامت الباحثة باستخدام استبانة 
  :على تالميذ المرحلة الدنيا بمدارس وكالة الغوث الدولية

  :خطوات بناء االستبانة 

استطالع رأي بعد االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بمشكلة الدراسة و
عينة من المتخصصين عن طريق المقابالت الشخصية ذات الطابع غير الرسمي قامت الباحثة 

  :ستبانة وفق الخطوات اآلتيةببناء اال

 .ستبانةتحديد المجاالت الرئيسة التي شملتها اال -

 .صياغة الفقرات التي تقع تحت كل مجال -
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يوضح ) 1(فقرة والملحق رقم )  71( ستبانة في صورتها األولية والتي شملت إعداد اال -
 .ستبانة في صورتها األوليةاال

  :وصف المقياس

درجة صعوبات تطبيق برنامج التعليم التفاعلي للتعرف على ؛ فقرة ) 57(تتضمن االستبانة 
يوضح ) 4(والجدول  المحوسب على تالميذ المرحلة الدنيا بمدارس وكالة الغوث الدولية

  :ى المجاالتتوزيع فقرات االستبانة عل

  )4-2(جدول 

  يوضح توزيع فقرات االستبانة

  العدد  المجال  م

 15  صعوبات تتعلق باإلدارة  1

 13  صعوبات تتعلق بالتالميذ  2

 14  صعوبات تتعلق بالمعلمين  3

صعوبات تتعلق بالبنية التحتية   4
  والدعم الفني

15 

 57  المجموع  

  إعدادالباحثة

  :ستبانةصدق اال

  :وذلك للتأكد من صدقها كالتالي،ستبانة قنين فقرات االقامت الباحثة بت

  :صدق المحكمين: أوالً

ستبانة في صورتها األولية على مجموعة من أساتذة جامعيين من تم عرض اال
المتخصصين ممن يعملون في الجامعات الفلسطينية ووكالة الغوث ووزارة التربية والتعليم 

ستبانة، رائهم ومالحظاتهم حول مناسبة فقرات االفي محافظات غزة ، حيث قاموا بإبداء آ
ومدى انتماء الفقرات إلى كل مجال من مجاالت االستبانة، وكذلك وضوح صياغاتها 

ليصبح  ؛اللغوية، وفي ضوء تلك اآلراء تم استبعاد بعض الفقرات وتعديل بعضها اآلخر
طى لكل فقرة وزن فقرة موزعة على أربعة مجاالت،  حيث أع) 57(ستبانة عدد فقرات اال

أعطيت ) كبيرة جداً، كبيرة، متوسطة، قليلة، قليلة جداً(مدرج وفق سلم متدرج خماسي 
بذلك تنحصر درجات أفراد عينة الدراسة ما بين ) 1،  2،  3،  4،  5(األوزان التالية 

  .ستبانة في صورتها النهائيةيبين اال) 2(والملحق رقم  .درجة) 285، 57(
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  :ساق الداخليصدق االت: ثانياً

ستبانة على عينة استطالعية جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة بتطبيق اال  
ومعلمة من معلمي المرحلة الدنيا بمدارس وكالة الغوث بمحافظات  اًمعلم) 27(مكونة من 

من   نيبتدائيوالعاملين في برنامج التعليم التفاعلي المحوسب للصفين األول والثاني اال، غزة 
خارج أفراد عينة الدراسة، وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل مجال من 

  وكذلك تم حساب معامل ارتباط ،مجاالت االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة 

بين كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه وذلك  ) بيرسون( 
  ) .SPSS(إلحصائي باستخدام البرنامج ا
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  )4-3(الجدول 

مع الدرجة " صعوبات تتعلق باإلدارة " معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال األول

  الكلية للمجال

  الفقرة م
معامل 

 االرتباط
 مستوى الداللة

 0.01 0.835 .عدم وعي اإلدارة المدرسية بأهمية التعليم التفاعلي المحوسب   -1

 0.01 0.838 .عف قناعة مديري المدارس بأهمية برنامج التعليم التفاعلي المحوسبض  -2

 0.01 0.585 .عدم مالءمة البرنامج المدرسي لتنفيذ التعليم المحوسب   -3

 0.01 0.737 .صعوبة تعديل اللوائح واألنظمة اإلدارية المتعلقة بالتعليم التقليدي   -4

 0.01 0.764 .صفوف التعليم التفاعلي عدم تحديد معايير اختيار التالميذ ل  -5

 0.01 0.850 .غياب التخطيط اإلستراتيجي الفعال لتوظيف التعليم التفاعلي المحوسب  -6

 0.01 0.797 .عدم قيام اإلدارة بتوفير دليل الستخدام األلعاب المحوسبة   -7

 0.01 0.735  .عدم قيام اإلدارة بتوفير دليل للمعلم حول آلية تطبيق البرنامج   -8

 0.01 0.711 .عدم تحديد معايير اختيار معلمي التعليم التفاعلي المحوسب   -9

 0.01 0.543 .عدم تعيين معلم مساند دائم لمعلم التعليم التفاعلي المحوسب - 10

 0.01 0.826  .عدم قناعة المديرين بطرق توظيف تقنية التعليم المحوسب- 11

 0.01 0.798 .نامج قلة الدعم والتمويل الكافي لتوظيف وتطبيق البر- 12

 0.01 0.853 .ندرة اإلجراءات التقويمية لبرنامج التعليم التفاعلي المحوسب - 13

14 -
محدودية  الدعم التربوي الالزم لمعلمي التعليم التفاعلي المحوسب في 

 .توظيف البرنامج 
0.777 0.01 

15 -
ضعف تبادل الخبرات بين المدارس المشاركة في التعليم التفاعلي المحوسب 

.  
0.614 0.01 

  0.487) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 26(ر الجدولية عند درجة حرية 

يتضح من الجدول السابق أن جميع الفقرات ترتبط بالدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي اليه 
وهذا يؤكد أن االستبانة تتمتع بدرجة ) 0.01(داللة إحصائية عند مستوى داللة  اارتباطاً ذ

  .ق الداخليعالية من االتسا
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  )4- 4(الجدول 

مع الدرجة " صعوبات تتعلق بالتالميذ "معامل االرتباط كل فقرة من فقرات المجال الثاني 
  الكلية للمجال

 مستوى الداللة معامل االرتباط  الفقرة م

 0.01 0.579 .ضعف إقبال التالميذ على التعليم التفاعلي المحوسب 1

2 
التعليم التفاعلي المحوسب  ضعف استجابة التالميذ لتقنيات

 .وتفاعلهم معه
0.878 0.01 

3 
قلة البرامج التدريبية للتالميذ التي تسهم في إكسابهم مهارات 

 .توظيف التعليم التفاعلي المحوسب 
0.804 0.01 

 0.01 0.502  .عدم توافر جهاز حاسوب لدى بعض التالميذ في منازلهم 4

5 
في بيئة التعليم التفاعلي تدني مستوى التفاعل بين التالميذ 

 .المحوسب 
0.802 0.01 

 0.01 0.696 .انشغال التالميذ في أمور جانبية خالل تنفيذ األنشطة المحوسبة 6

 0.01 0.670 .ضعف التفاعل بين التالميذ ومعلميهم أثناء الحصة   7

 0.01 0.675 .صعوبة الحصول على المعلومات المنشودة في وقت قصير  8

9 
برة التالميذ في استخدام جهاز الحاسوب وبرمجيات التعليم قلة خ 

  .التفاعلي المحوسب 
0.778 0.01 

 0.01 0.640 نقص الدافعية عند التالميذ الستخدام التعليم التفاعلي المحوسب  10

11 
نضمام أبنائهم إلى على اتحفظ بعض  أولياء أمور التالميذ 

  .صفوف التعليم المحوسب 
0.695 0.01 

 0.01 0.660  .االفتقار إلى العالقات اإلنسانية الدافئة بين المعلم والتالميذ    12

 0.01 0.770   .ظهور مشكلة االنطوائية والعزلة االجتماعية لدى بعض التالميذ  13

  0.487) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 26(ر الجدولية عند درجة حرية 

    0.381) = 0.05(لة وعند مستوى دال) 26(ر الجدولية عند درجة حرية 

يتضح من الجدول السابق أن جميع الفقرات ترتبط بالدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي 
وهذا يؤكد أن االستبانة تتمتع بدرجة ) 0.01(داللة إحصائية عند مستوى داللة  االيه ارتباطاً ذ

  .عالية من االتساق الداخلي
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  )4- 5(الجدول 

مع الدرجة " المعلمينبصعوبات تتعلق " لثالثامعامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال 
  الكلية للمجال

  

  

 مستوى الداللة معامل االرتباط  الفقرة م

 0.01 0.691 .قلة وعي المعلمين بأهمية التعليم التفاعلي المحوسب 1

 0.01 0.837 .ضعف تدريب المعلمين على توظيف التعليم التفاعلي المحوسب 2

 0.01 0.863 .ضعف مهارات توظيف الحاسوب عند المعلمين  3

 0.01 0.803 .افتقار المعلمين لمهارات إدارة مختبر الحاسوب   4

 0.01 0.821 .متالك المعلمين  لمهارات توظيف السبورة الذكيةقلة  ا 5

 0.01 0.662 .مقاومة المعلمين لتوظيف التعليم التفاعلي المحوسب كتقنية مستحدثة  6

 0.01 0.697 .شعور المعلمين باإلحباط نتيجة نقص اإلمكانات والتسهيالت الفنية  7

 0.05 0.468 .علي المحوسب قلة الحوافز المادية لمعلمي التعليم التفا 8

 0.01 0.600 .قلة الحوافز المعنوية لمعلمي التعليم التفاعلي المحوسب  9

10  
اعتبار المعلمين تدريس تالميذ التعليم التفاعلي المحوسب عبئاً إضافياً غير مرغوب 

 .فيه 
0.718 0.01 

11  
م بناء على نتائج خوف بعض المعلمين من الحصول على تقديرٍ متدنٍ عند تقييم أدائه

  .التالميذ
0.556 0.01 

 0.01 0.728 .قلة امتالك المعلمين لألساليب المناسبة للتدريس التفاعلي المحوسب  12

13  
عدم قدرة المعلم على السيطرة على حركة التالميذ في الصف الخاص بالتعليم 

 .التفاعلي المحوسب 
0.438 0.05 

 0.01 0.779  .توظيف الشبكة الداخليةعدم امتالك المعلمين القدرة على   14

  0.487) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 26(ر الجدولية عند درجة حرية 

    0.381) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 26(ر الجدولية عند درجة حرية 

يتضح من الجدول السابق أن جميع الفقرات ترتبط بالدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي اليه 
وهذا يؤكد أن االستبانة تتمتع بدرجة ) 0.05(اللة إحصائية عند مستوى داللة د اارتباطاً ذ

  .عالية من االتساق الداخلي
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  )4- 6(الجدول 

صعوبات تتعلق بالبنية التحتية والدعم "معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الرابع 
  الفني مع الدرجة الكلية للمجال

  الفقرة م
معامل 

 االرتباط
 داللةمستوى ال

 0.01 0.753 .عدم توافر جهاز حاسوب لكل تلميذ في البرنامج التفاعلي  .1

 0.01 0.716 .انقطاع التيار الكهربائي المتكرر في  أثناء استخدام مختبر الحاسوب .2

 0.01 0.807 .كثرة أعطال أجهزة الحاسوب المستخدمة في تنفيذ البرنامج .3

 0.01 0.806 .وأسس تطبيقات التعليم التفاعلي المحوسبعدم مالءمة األجهزة الحالية لمتطلبات  .4

 0.01 0.742 .عدم توافر طاقم متخصص كاف لحل المشكالت التقنية الطارئة بسرعة .5

 0.01 0.759  .....) .أجهزة الحاسوب ، الشبكة الداخلية (عدم وجود صيانة دورية لمختبر الحاسوب  .6

 0.01 0.772 رها السلبي على رؤية التالميذ تنظيم أجهزة الحاسوب داخل المختبر وتأثي .7

 0.01 0.562 .تأثير نظام الفترتين السلبي على االستخدام الفعال للبرنامج   .8

 0.01 0.676......... ) ، الفأرة ، السماعات)  LCD( (كثرة  أعطال ملحقات جهاز الحاسوب مثل  .9

 0.01 0.750  .المحوسب  عدم تشجيع البيئة المدرسية لتوظيف البرنامج التفاعلي .10

 0.01 0.730  .حاجة التالميذ إلى إعادة تشغيل األجهزة بسبب أعطاب في األلعاب المحوسبة  .11

 0.01 0.780  .قلة الفرص المتاحة للتالميذ للعمل الكتابي ضمن األلعاب التفاعلية المحوسبة  .12

 0.01 0.758  .عدم وضوح  دور التالميذ في التعليم التفاعلي المحوسب  .13

 0.01 0.806  . إغفال برنامج التعليم التفاعلي المحوسب للجانب الوجداني لدى التالميذ .14

15. 
قصور برنامج التعليم التفاعلي المحوسب في تلبية الحاجات التعليمية 

  .للتالميذ 
0.785 0.01 

  

  0.487) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 26(ر الجدولية عند درجة حرية 

    0.381) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 26(حرية  ر الجدولية عند درجة

  يتضح من الجدول السابق أن جميع الفقرات ترتبط بالدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي اليه 

وهذا يؤكد أن االستبانة تتمتع بدرجة ) 0.01(داللة إحصائية عند مستوى داللة  اارتباطاً ذ
  .عالية من االتساق الداخلي
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  )4- 7(الجدول 

مصفوفة معامالت ارتباط كل مجال من مجاالت االستبانة والمجاالت األخرى لالستبانة 
  وكذلك مع الدرجة الكلية،

 المجموع 
صعوبات تتعلق 

  باإلدارة

صعوبات تتعلق 

  بالتالميذ

صعوبات تتعلق 

  بالمعلمين

ة نيصعوبات تتعلق بالب

  التحتية والدعم الفني

    1 0.891  صعوبات تتعلق باإلدارة

   1 0.771 0.933  صعوبات تتعلق بالتالميذ

  1 0.805 0.597 0.852  بالمعلمين صعوبات تتعلق

ية التحتية نبالب صعوبات تتعلق

  والدعم الفني
0.917 0.777 0.801 0.709 1 

  

  0.487) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 26(ر الجدولية عند درجة حرية 

    0.381) = 0.05(ى داللة وعند مستو) 26(ر الجدولية عند درجة حرية 

يتضح من الجدول السابق أن جميع المجاالت ترتبط يبعضها البعض وبالدرجة الكلية 
وهذا يؤكد أن االستبانة تتمتع ) 0.01(داللة إحصائية عند مستوى داللة ا لالستبانة ارتباطاً ذ

  .بدرجة عالية من االتساق الداخلي

  : Reliabilityثبات االستبانة 

ستبانة وذلك بعد تطبيقها على أفراد العينة االستطالعية التأكد من ثبات االب احثة قامت الب
  . ومعامل ألفا كرونباخ،التجزئة النصفية :معلماً ومعلمة بطريقتين هما)  27( وعددها 

 :)  Split-Half Coefficient ( طريقة التجزئة النصفية - 1
  

االستبانة بطريقة التجزئة النصفية  تم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات
و درجة النصف ،حيث احتسبت درجة النصف األول لكل مجال من مجاالت االستبانة 

ثم جرى تعديل الطول ، الثاني من الدرجات وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين 
) 4- 8(والجدول   (Spearman Brown Coefficient)باستخدام معادلة سبيرمان براون

  :وضح ذلكي
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  ) 4- 8(الجدول 

يوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل مجال من مجاالت االستبانة  وكذلك االستبانة ككل 
  قبل التعديل ومعامل الثبات بعد التعديل

 عدد الفقرات  األبعاد
االرتباط قبل 

 التعديل

معامل الثبات بعد 

 التعديل

 0.865 0.845 15*  صعوبات تتعلق باإلدارة

 0.924 0.914 13*  تعلق بالتالميذصعوبات ت

 0.827 0.706 14  صعوبات تتعلق بالمعلمين

 0.866 0.864 15*  صعوبات تتعلق بالبنية التحتية والدعم الفني

 0.914 0.909 57*  المجموع
  

  ن النصفين غير متساويينتم استخدام معادلة جتمان أل •

وهذا يدل على أن االستبانة  )0.914(يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي 
  .تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحثة إلى تطبيقها على عينة الدراسة

  

  :طريقة ألفا كرونباخ - 2

استخدمت الباحثة طريقة أخرى من طرق حساب الثبات وهي طريقة ألفا كرونباخ،   
ل مجال من وذلك إليجاد معامل ثبات االستبانة، حيث حصلت على قيمة معامل ألفا لك

 :يوضح ذلك)  4- 9(مجاالت االستبانة وكذلك لالستبانة ككل والجدول 
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  ) 4- 9(الجدول 

  يوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل مجال من مجاالت االستبانة  وكذلك لالستبانة ككل

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال

 0.942 15  صعوبات تتعلق باإلدارة

 0.913 13  لتالميذصعوبات تتعلق با

 0.909 14  صعوبات تتعلق بالمعلمين

 0.940 15  صعوبات تتعلق بالبنية التحتية والدعم الفني

 0.974 57  المجموع

وهذا يدل على أن االستبانة ) 0.974(يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي 
  .عينة الدراسة تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحثة إلى تطبيقها على

  :ورشة عمل - 2

ة الثانية وهي ورشة عمل اقامت الباحثة ببناء ثم تطبيق األد، ستبانة بعد تحليل نتائج تطبيق اال
لتعرف إلى سبل التغلب على ؛ لمع جميع مشرفي المرحلة الدنيا بوكالة الغوث الدولية 

   .تالميذ المرحلة الدنيالى عبرنامج التعليم التفاعلي المحوسب  يقالصعوبات التي تواجه تطب

  :خطوات اإلعداد لورشة العمل 

  :أوال ماقبل تنفيذ الورشة 

تحديد الهدف من الورشة وهو التعرف إلى سبل عالج صعوبات تطبيق برنامج التعليم .أ
  .تالميذ المرحلة الدنيا على  التفاعلي المحوسب

 .دنيا بمدارس وكالة الغوث تحديد الفئة المستهدفة من الورشة وهم مشرفو المرحلة ال.ب

  .تحديد الزمان والمكان والتسهيالت المادية الالزمة للورشة .ج

تحليل نتائج االستبانة وتحديد الصعوبات في كل مجال من مجاالت االستبانة األربعة التي . د
  .حصلت على درجة متوسطة فمافوق ؛ لوضع الحلول المناسبة 

  : ذ الورشةيثناء تنفأثانيا 

  .رحيب بالمشرفين ومناقشة أهداف الورشةالت. أ

  .تقسيم المشرفين إلى ثالث مجموعات . ب

توزيع ورقة عمل على المجموعات تحتوي على الصعوبات المتعلقة بالمجال األول وهي . ج
  .التي تتعلق باألدارة 
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  .قامت كل مجموعة بوضع الحلول التي تراها مناسبة . د

  .قترحة أمام باقي المجموعات قامت كل مجموعة بعرض الحلول الم.ه

توزيع ورقة عمل تحتوى على الصعوبات المتعلقة بالتالميذ، ليتم وضع الحلول المناسبة .و
  .بشكل فردي وعرضهاأمام المجموعة 

توزيع ورقة عمل تحتوي على الصعوبات المتعلقة بالتالميذ والصعوبات المتعلقة بالبنية .ل
  الحلول المناسبة بشكل زوجي وعرضها أمام المجموعةالتحتية والدعم الفني ليتم اقتراح 

  :بعد تنفيذ الورشة

تم حصر النتائج المتعلقة بكل بند من بنود الصعوبات، وتصنيفها؛ لتحديد الحلول األكثر مناسبة 
  . رحة لمواجهة الصعوباتتوإدراجها ضمن الحلول المق

  :المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة 

  Statistic Package forSocial Science (SPSS)لبرنامج اإلحصائي تم استخدام ا -1
  . لتحليل البيانات ومعالجتها؛ 

 :تم استخدام المعالجات اإلحصائية التالية للتأكد من صدق وثبات أداة الدراسة -2

التأكد من صدق االتساق الداخلي لالستبانة وذلك بإيجاد معامل : معامل ارتباط بيرسون -
 .بين كل مجال والدرجة الكلية لالستبانة" سونارتباط بير"

معامل ارتباط سبيرمان بروان للتجزئة النصفية المتساوية، ومعادلة جتمان للتجزئة  -
 .للتأكد من ثبات أداة الدراسة :النصفية غير المتساوية، ومعامل ارتباط ألفا كرونباخ

  :الدراسة الميدانية تم استخدام المعالجات اإلحصائية التالية لتحليل نتائج - 3 

 .النسب المئوية والمتوسطات الحسابية، لمعالجة السؤال األول والثاني •

الجنس ، (لمعالجة الفروق بين مجموعتين  T.test independent sampleاختبار  •
 ).الصف الذي يدرسه 

لمعالجة الفروق بين أكثر من مجموعتين  One Way ANOVAتحليل التباين األحادي  •
 .ض المتعلق بسنوات الخدمةالفروخاصة 

  

  

  

  

  



  الفصل الخامس
  
  

  

 نتائج الدراسة وتفسيرها �

  توصيات الدراسة ومقترحاتها �
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  نتائج الدراسة وتفسيرها

تناولت الباحثة في هذا الفصل اإلجابة عن تساؤالت الدراسة مع استعراض النتائج التي 
،  ومن تحليل  استجابات عينة الدراسة على فقرات رت من خالل تطبيق أداتي الدراسة ظه

في المرحلة الدنيا ، وذلك بهدف التعرف االستبانة ، ونتاجات ورشة العمل التي نظمت لمشر
إلى صعوبات تطبيق برنامج التعليم التفاعلي المحوسب على تالميذ المرحلة الدنيا بمدارس 
وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة وسبل التغلب عليها ، والتحقق من فرضيات الدراسة 

  . للتعرف إلى عالقة صعوبات تطبيق البرنامج بمتغيرات الدراسة

وقد قامت الباحثة بإجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات التي حصلت عليها من تطبيق 
االستبانة على عينة الدراسة باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية 

،)spss (نتائج الدراسة ، كما استفادت من نتاجات ورشة العمل التي  ىبهدف الحصول عل
   لدنيا لمعرفة سبل التغلب على الصعوبات التي تواجه تطبيق البرنامجعقدت لمشرفي المرحلة ا

) مقياس ليكرت( وقد تم عرض ومناقشة النتائج حسب ما تنص عليه أسئلة الدراسة وفق  

تم ) الحدود الدنيا والعليا ( لتحديد طول خاليا مقياس ليكرت الخماسي : الخماسي كالتالي
يمه على أكثر قيمة في المقياس للحصول على طول ومن ثم تقس،)  4=1- 5( حساب المدى 

بداية ( وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس   ) 0.8= 4/5(   الخلية أي
، وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية وهكذا تم إيجاد طول ) المقياس وهي واحد صحيح 

الحدود الدنيا والعليا لمقياس ليكرت المعتمد التالي يوضح )  12( والجدول رقم  .بقية الخاليا
  .في الدراسة والنسب المئوية المقابلة لكل خلية ودرجة توافر الصعوبة 
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  ) 5-1(جدول رقم 

الحدود الدنيا والعليا لمقياس ليكرت الخماسي والنسب المئوية المقابلة لكل خلية ودرجة 
  .توافر الصعوبة

  درجة الصعوبة  ية المقابلةالنسبة المئو  طول الخلية

  قليلة جدا  %36 -% 20من   1.8  – 1من 

  قليلة  %52 – 36أكبر من   2.6 – 1.8أكبر من 

  متوسطة  %68 – 52أكبر من   3.4 -2.6أكبر من 

  كبيرة  %84 – 68أكبر كم   4.2 – 3.4أكبر من 

  كبيرة جدا  %100 – 84أكبر من   5 - 4.2أكبر من 

، ) 118:  2009،الرقب (و، )129: 2009،السميري(اسات التالية وهذا يتفق مع كل من الدر

  ). 88: 2011،الباز (و

  :السؤال األول من أسئلة الدراسة عناإلجابة 

ما صعوبات تطبيق برنامج التعليم : "ينص السؤال األول من أسئلة الدراسة على 
دولية بمحافظات غزة التفاعلي المحوسب على تالميذ المرحلة الدنيا بمدارس وكالة الغوث ال

  من وجهة نظر المعلمين المنفذين ؟

  

ولإلجابة عن هذا التساؤل  قامت الباحثة باستخدام التكرارات والمتوسطات والنسب 
  :المئوية، والجداول التالية توضح ذلك
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  :صعوبات تتعلق باإلدارة: المجال األول 

  

  ) 5-2(الجدول 

  لفات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال األوالتكرارات والمتوسطات واالنحرا

  ) 120=ن (صعوبات تتعلق باإلدارة وكذلك ترتيبها في المجال 

رقم 

  الفقرة
 الفقرة

مجموع 

 االستجابات
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

1 
عدم وعي اإلدارة المدرسية بأهمية التعليم التفاعلي 

 . المحوسب
278 2.317 1.270 46.33 15 

2 
ضعف قناعة مديري المدارس بأهمية برنامج التعليم التفاعلي 

 .المحوسب
292 2.433 1.207 48.67 12 

 10 56.00 1.274 2.800 336 .عدم مالءمة البرنامج المدرسي لتنفيذ التعليم المحوسب  3

4 
ليم صعوبة تعديل اللوائح واألنظمة اإلدارية المتعلقة بالتع

 .التقليدي 
355 2.958 1.266 59.17 8 

 5 67.33 1.334 3.367 404 .عدم تحديد معايير اختيار التالميذ لصفوف التعليم التفاعلي  5

6 
غياب التخطيط اإلستراتيجي الفعال لتوظيف التعليم التفاعلي 

 .المحوسب
352 2.933 1.301 58.67 9 

 13 46.50 1.224 2.325 279 .األلعاب المحوسبة  عدم قيام اإلدارة بتوفير دليل الستخدام 7

8 
عدم قيام اإلدارة بتوفير دليل للمعلم حول آلية تطبيق 

  البرنامج 
278 2.317 1.263 46.33 14 

 6 66.83 1.344 3.342 401 .عدم تحديد معايير اختيار معلمي التعليم التفاعلي المحوسب  9

10 
تعليم التفاعلي المحوسب عدم تعيين معلم مساند دائم لمعلم ال

. 
552 4.600 1.016 92.00 1 

 11 53.67 1.216 2.683 322  . عدم قناعة المديرين بطرق توظيف تقنية التعليم المحوسب 11

 2 73.17 1.280 3.658 439 . قلة الدعم والتمويل الكافي لتوظيف وتطبيق البرنامج  12

13 
التفاعلي المحوسب  ندرة اإلجراءات التقويمية لبرنامج التعليم

. 
366 3.050 1.187 61.00 7 

14 
محدودية  الدعم التربوي الالزم لمعلمي التعليم التفاعلي 

 .المحوسب في توظيف البرنامج 
420 3.500 1.296 70.00 3 

15 
ضعف تبادل الخبرات بين المدارس المشاركة في التعليم 

  .التفاعلي المحوسب 
407 3.392 1.176 67.83 4 

  60.90 12.635 45.675 5481 جة الكلية للمجالالدر
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  :يتضح من الجدول السابق

  :أن أعلى فقرتين في هذا المجال كانت

عدم تعيين معلم مساند دائم لمعلم التعليم التفاعلي المحوسب " والتي نصت على)  10(الفقرة  - 
  %).92.00(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره " 

ة جداً من عينة الدراسة بحسب المقياس المحكي المعد  اتفقت على نالحظ أن نسبة  كبير
ولعل هذه النتيجة الكبيرة جداً  ،صعوبة عدم تعيين معلم مساعد لمعلم التعليم التفاعلي المحوسب

  .تعبر عن استشعار معلمي التعليم المحوسب ألهمية دور المعلم المساعد في البرنامج

  :اآلتية ماتلفعال للمعلم المساند نتيجة لقيامه بالمهالدور ا:وتعزو الباحثة ذلك إلى 

  .مساعدة التالميذ في التعامل مع البرنامج المحوسب -1

  .ضمان انخراط التالميذ في العملية التعليمية التعلمية  -2

مساعدة المعلم في متابعة التالميذ وتنفيذ األنشطة وذلك لكبر حجم مختبر الحاسوب ،  -3
  .سوب التي تعيق رؤية التالميذ وترتيب أجهزة الحا

والتي رأت أن من معيقات توظيف الحاسوب في ) 2004( وهذا يتفق مع  دراسة الحسن 
  .التعليم عدم وجود محضر مختبر متخصص يشرف بصورة مستمرة على مختبر الحاسوب

" قلة الدعم والتمويل الكافي لتوظيف وتطبيق البرنامج " والتي نصت على)  12(الفقرة - 

  %).73.17(حتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره ا

نالحظ أن نسبة متوسطة من عينة الدراسة بحسب المقياس المحكي المعد على أهمية توفير 
الدعم والتمويل الكافي لتوظيف وتطبيق البرنامج وهذا يعني أن هناك حاجة إلى الدعم 

  .والتمويل وذلك لتطوير البنية التحتية للبرنامج

  : الباحثة ذلك إليوتعزو  

  .البرنامج في طور البداية وليس هناك ميزانية للبرنامج -1

 .هناك حاجة إلى تجديد األجهزة وملحقاتها لتتناسب مع البرامج  -2

 .هناك حاجة إلى شراء بعض الملحقات  -3

عدم وجود دعم للوقت والبنية والتي أشارت إلى ، )2010كوكوناكي، ( وهذا يتفق مع دراسة 
أهم األسباب التي تعيق المعلمين من استخدام تكنولوجيا المعلومات من قنية هي التحتية والت

  .واالتصاالت في الفصول الدراسية 

قلة المخصصات المالية والتي تحول دون  والتي أشارت إلى )2009العبد الكريم،( دراسة 
توظيف  والتي رأت أن من معوقات) 2004توبوراك، ( ، دراسة تأمين أجهزة الحاسب اآللي 

 .التعليم اإللكتروني ضعف البنية التحتية
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  :وأن أدنى فقرتين في هذا المجال كانت

عدم وعي اإلدارة المدرسية بأهمية التعليم التفاعلي المحوسب " والتي نصت على)  1(الفقرة - 
  %).46.33(احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره " 

حسب المقياس المحكي المعد ترى أن عدم وعي نالحظ أن نسبة قليلة جدا من عينة الدراسة 
  .اإلدارة المدرسية بأهمية التعليم التفاعلي المحوسب يشكل صعوبة تعيق تطبيق البرنامج

  :وتعزو الباحثة ذلك إلى 

  .االهتمام الواضح من مديري المدارس بالبرنامج -1

مشاركين في التعليم التفاعلي المحوسب وبالمعلمين ال اهتمام رئيس البرنامج ببرنامج -2
 .البرنامج 

عدم قيام اإلدارة بتوفير دليل للمعلم حول آلية تطبيق " والتي نصت على)  8(الفقرة  - 
  %).46.33(احتلت المرتبة الرابعة عشر بوزن نسبي قدره " البرنامج 

بالنظر إلى الفقرة السابقة نجد أن نسبة قليلة من عينة الدراسة بحسب المقياس المحكي المعد 
  . صعوبةيشكل عدم توفير دليل للمعلم حول آلية تطبيق البرنامج أن ى اتفقت عل

  : وتعزو الباحثة ذلك إلى 

  .توفر دليل معلم من إعداد فريق  -1

  .توفر دليل الستخدام األلعاب المحوسبة -2

التي تم ) اللقاءات  –ورشات العمل ( فهم المعلمين آلليات تطبيق البرنامج من خالل  -3
  .لمناطقتنفيذها في ا

أي أن نسبة  متوسطة من %) 60.90(وأن الدرجة الكلية للمجال حصلت على وزن نسبي 
ترى أن الصعوبات المتعلقة باإلدارة تعيق )  بحسب المقياس المحكي المعد ( عينة الدراسة  

  .تطبيق البرنامج  
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  .صعوبات تتعلق بالتالميذ : المجال الثاني 

  )5-3(الجدول 

طات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات التكرارات والمتوس

  ) 120=ن (صعوبات تتعلق بالتالميذ ،  وكذلك ترتيبها في المجال : المجال الثاني 

 المتوسط مجموع االستجابات الفقرة  رقم الفقرة
االنحراف 

 المعياري
 الترتيب الوزن النسبي

1 
لي ضعف إقبال التالميذ على التعليم التفاع

 المحوسب
322 2.683 1.303 53.67 9 

2 
ضعف استجابة التالميذ لتقنيات التعليم التفاعلي 

 .المحوسب وتفاعلهم معه
293 2.442 1.151 48.83 11 

3 

قلة البرامج التدريبية للتالميذ التي تسهم في 
إكسابهم مهارات توظيف التعليم التفاعلي المحوسب 

. 

349 2.908 1.100 58.17 7 

4 
توافر جهاز حاسوب لدى بعض التالميذ في  عدم

  .منازلهم
504 4.200 1.112 84.00 1 

5 
تدني مستوى التفاعل بين التالميذ في بيئة التعليم 

 .التفاعلي المحوسب 
365 3.042 1.205 60.83 5 

6 
انشغال التالميذ في أمور جانبية خالل تنفيذ 

 .األنشطة المحوسبة
361 3.008 1.260 60.17 6 

 10 51.50 1.142 2.575 309.  عف التفاعل بين التالميذ ومعلميهم أثناء الحصةض 7

8 
صعوبة الحصول على المعلومات المنشودة في 

 .وقت قصير 
391 3.258 1.149 65.17 4 

9 
قلة خبرة التالميذ في استخدام جهاز الحاسوب  

  .وبرمجيات التعليم التفاعلي المحوسب 
427 3.558 1.269 71.17 3 

10 
نقص الدافعية عند التالميذ الستخدام التعليم 

 .التفاعلي المحوسب 
288 2.400 1.198 48.00 12 

11 
نضمام على اتحفظ بعض  أولياء أمور التالميذ 
  .أبنائهم إلى صفوف التعليم المحوسب 

445 3.708 1.253 74.17 2 

12 
االفتقار إلى العالقات اإلنسانية الدافئة بين المعلم 

  .ميذ  والتال
260 2.167 1.133 43.33 13 

13 
ظهور مشكلة االنطوائية والعزلة االجتماعية لدى 

  .بعض التالميذ 
332 2.767 1.221 55.33 8 

  59.56 9.882 38.717 4646 الدرجة الكلية للمجال
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  :يتضح من الجدول السابق

  :أن أعلى فقرتين في هذا المجال كانتا

." عدم توافر جهاز حاسوب لدى بعض التالميذ في منازلهم "والتي نصت على)  4(الفقرة - 

  %).84.00(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره 

ي المعتمد اتفقت على كوهذا يدل على أن نسبة كبيرة من عينة الدراسة بحسب المقياس المح
امج أن عدم توافر جهاز حاسوب لدى بعض التالميذ في منازلهم يشكل صعوبة في تطبيق البرن

وهذا يرجع إلى الوضع االقتصادي السيئ الذي ال يسمح للعديد من التالميذ بامتالك . التفاعلي 
توافر جهاز حاسوب لدى بعض يرجع كذلك إلى تقدير عينة الدراسة بأن و.جهاز حاسوب

التالميذ في منازلهم يزيد من فرص التفاعل بين التالميذ والبرنامج التي أصبحت غير متوافرة 
 اً بدالًتلميذ.) 35(تبر الحاسوب بعد أن أعيد التشكيل ليصبح عدد التالميذ في الصف في مخ

أمام جهاز واحد ،  وهذا يحد  أن يجلس أكثر من طالب تطلب األمراً بحيث تلميذ)  24(من 
، ويستدعى في ذات الوقت علي إدارة وقت الحصة من فرص اللعب والتفاعل بل يؤثر أيضاً

  .جهاز حاسوب في منزله لتعويض النقص الحاصل  أن يكون لدى الطالب

تحفظ بعض  أولياء أمور التالميذ على انضمام أبنائهم إلى " والتي نصت على)  11(الفقرة - 
  %).74.17(احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره " صفوف التعليم المحوسب 

المعتمد ترى أن أولياء وهذا يوضح أن نسبة كبيرة من عينة الدراسة بحسب المقياس المحكي 
  .األمور  يرفضون انضمام أبنائهم إلى صفوف التعليم المحوسب

  : وتعزو الباحثة ذلك إلى

  .صعوبة اعتراف ولي أمر التلميذ أن ابنه ضعيف التحصيل -1

 .وعي أولياء أمور التالميذ بأهمية البرنامج ، ودوره في تحسين مستوى التالميذ  قلة  -2

والتي ترى ان من معيقات التعليم اإللكتروني ) 2012دوم ،( اسةوهذه النتيجة تتفق مع در
  .نظرة افراد المجتمع إلى التعليم اإللكتروني بانه ذو مكانة اقل من التعليم النظامي 

  :اوأن أدنى فقرتين في هذا المجال كانت

والتالميذ  االفتقار إلى العالقات اإلنسانية الدافئة بين المعلم " والتي نصت على)  12(الفقرة - 
  %).43.33(احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره " 

وهذا يدل على أن نسبة قليلة من عينة الدراسة بحسب المقياس المحكي المعتمد ترى أن 
  . االفتقار إلى العالقات اإلنسانية الدافئة بين المعلم والتالميذ تشكل صعوبة في تطبيق البرنامج
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  :وتعزو الباحثة ذلك إلى

طوال اليوم الدراسي بين تالميذه يتحسس حاجاتهم ويتعرف إلى مشكالتهم  ىلمعلم يبقا -1
جو من الطمأنينة والحب المتبادل  يسودوبذلك يوطد العالقة اإلنسانية بينه وبينهم ، وبذلك 

  .على العملية التعليمية

ج ،  البرنامج لم يلغ دور المعلم ، بل هناك أنشطة محوسبة وغير محوسبة في البرنام -2
  .ويلعب المعلم دور الموجه والميسر والمنظم لهذه األنشطة

نقص الدافعية عند التالميذ الستخدام التعليم التفاعلي " والتي نصت على)  10(الفقرة 
  %).48.00(احتلت المرتبة الثانية عشر بوزن نسبي قدره " المحوسب 

المحكي المعتمد ترى نقص وهذا يدل على أن نسبة قليلة من عينة الدراسة بحسب المقياس 
  .الدافعية عند التالميذ الستخدام التعليم التفاعلي المحوسب

  :أن وتعزو الباحثة ذلك إلى

البرنامج التفاعلي يحتوي على مجموعة من األلعاب المنهجية المحوسبة التي تعزز  -1
  .الدافعية نحو التعليم

  .جو أكثر انطالقاً وحرية وحيويةالبرنامج يخرج التالميذ من جو الحصة التقليدي إلى  -2

حب األطفال للعب في هذه المرحلة العمرية يزيد دافعيتهم نحو التعليم من خالل البرنامج  -3
  .المحوسب 

وهذا يدل على أن %) 59.56(وأن الدرجة الكلية للمجال حصلت على وزن نسبي 
  .هناك معوقات تتعلق بالتالميذ بدرجة متوسطة 
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  :وبات تتعلق بالمعلمينصع: المجال الثالث 

  )5- 4(الجدول 

التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال 
  ) 120=ن (صعوبات تتعلق بالمعلمين وكذلك ترتيبها في المجال : الثالث 

رقم 

الفقرة 
 الفقرة

مجموع 

 االستجابات
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

يالنسب  
 الترتيب

 14 54.67 1.301 2.733 328 .قلة وعي المعلمين بأهمية التعليم التفاعلي المحوسب 1

2 
ضعف تدريب المعلمين على توظيف التعليم التفاعلي 

 .المحوسب
350 2.917 1.332 58.33 13 

 9 60.83 1.374 3.042 365 .ضعف مهارات توظيف الحاسوب عند المعلمين 3

 7 63.17 1.366 3.158 379 .لمهارات إدارة مختبر الحاسوب  افتقار المعلمين  4

5 
قلة  امتالك المعلمين  لمهارات توظيف السبورة 

 .الذكية
358 2.983 1.414 59.67 12 

6 
مقاومة المعلمين لتوظيف التعليم التفاعلي المحوسب 

 .كتقنية مستحدثة 
358 2.983 1.341 59.67 11 

7 
يجة نقص اإلمكانات شعور المعلمين باإلحباط نت

 .والتسهيالت الفنية 
480 4.000 1.115 80.00 3 

 1 89.33 0.849 4.467 536 قلة الحوافز المادية لمعلمي التعليم التفاعلي المحوسب 8

9 
قلة الحوافز المعنوية لمعلمي التعليم التفاعلي 

 .المحوسب 
506 4.217 1.109 84.33 2 

10 
التعليم التفاعلي اعتبار المعلمين تدريس تالميذ 

 .المحوسب عبئاً إضافياً غير مرغوب فيه 
439 3.658 1.319 73.17 5 

11 
خوف بعض المعلمين من الحصول على تقديرٍ متدنٍ 

  .عند تقييم أدائهم بناء على نتائج التالميذ
448 3.733 1.242 74.67 4 

12 
قلة امتالك المعلمين لألساليب المناسبة للتدريس 

 .حوسبالتفاعلي الم
364 3.033 1.315 60.67 10 

13 
عدم قدرة المعلم على السيطرة على حركة التالميذ 

 .في الصف الخاص بالتعليم التفاعلي المحوسب 
377 3.142 1.285 62.83 8 

14 
عدم امتالك المعلمين القدرة على توظيف الشبكة 

  .الداخلية
391 3.258 1.387 65.17 6 

  67.61 12.652 47.325 5679 الدرجة الكلية للمجال
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  :يتضح من الجدول السابق

  :أن أعلى فقرتين في هذا المجال كانتا 

" قلة الحوافز المادية لمعلمي التعليم التفاعلي المحوسب " والتي نصت على)  8(الفقرة  - 

  %).89.33(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره 

عليم التفاعلي المحوسب بحسب المقياس وهذا يدل على أن نسبة كبيرة جداً من معلمي الت
المحكي المعتمد ترى أن قلة الحوافز المادية لمعلمي التعليم التفاعلي المحوسب تشكل صعوبة 

  .في تطبيق البرنامج 

  : وتعزو الباحثة ذلك إلى 

بين الحوافز المادية التي تقدم لهم و الحوافز التي يتلقاها مقارنة معلمي التعليم التفاعلي  -1
  زمالؤهم في المبادرات األخرى

ثقافة التعزيز المادي التي كانت سائدة في مدارس وكالة الغوث الدولية في السنوات  -2
الماضية على اعتبار أن مبادرة التعليم التفاعلي المحوسب هي ضمن عدة مبادرات أطلقتها 

 ،رات مثل حقوق اإلنسانوقد اعتادت الوكالة تكريم المعلمين المشاركين في بقية المباد.الوكالة 
كي تنفق ضمن أنشطة  ؛ومبادرة االحترام واالنضباط ، بل وتخصص ميزانية خاصة لها 

خاصة بهاتين المبادرتين إال أن هذا التوجه لم يتم حتى اللحظة مع مبادرة التعليم التفاعلي 
  .المحوسب

" التفاعلي المحوسب قلة الحوافز المعنوية لمعلمي التعليم " والتي نصت على)  9(الفقرة - 

  %).84.33(احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره 

وهذا يدل على أن نسبة كبيرة جداً من معلمي التعليم التفاعلي المحوسب حسب المقياس 
  . لحوافز المعنوية لمعلمي التعليم التفاعلي المحوسب االمحكي المعتمد ترى ضرورة توفير 

  :وتعزو الباحثة إلى 

لمعلمين بأنهم يبذلون جهداً إضافياً عن زمالئهم الذين يدرسون الصفوف غير شعور ا -1
  .المحوسبة فهم أحق بالتحفيز والتكريم نتيجة للجهود الكبيرة التي يبذلونها

 –ألعاب الصيف ( المختلفة  األخرى  االحتفاالت والمهرجانات التي كانت تصاحب البرامج_2
  . التي كانت توزع وشهادات التقدير ) التعليم الصيفي 

التي رأت أن نقص الدعم من الجهات العليا يمثل )2004قوكتس،(وهذا يتفق مع دراسة 
  .صعوبة في تطبيق التكنولوجيا 
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  :وأن أدنى فقرتين في هذا المجال كانتا

احتلت " قلة وعي المعلمين بأهمية التعليم التفاعلي المحوسب " والتي نصت على)  1(الفقرة - 
  %) .54.67(خيرة بوزن نسبي قدره المرتبة األ

وهذا يدل على أن نسبة متوسطة من عينة الدراسة حسب المقياس المحكي المستخدم ترى أن 
قلة وعي المعلمين بأهمية التعليم التفاعلي المحوسب تعتبر من معوقات تطبيق برنامج التعليم 

  .التفاعلي المحوسب 

  :وتعزو الباحثة ذلك إلى

حيث إن نسبياًقليلة ) سمعيين ، بصريين ، وحركيين ( نماط المتعلمين معرفة المعلمين بأ -1
 . البرنامج يلبي حاجات جميع المتعلمين 

معرفة المعلمين بالخصائص النمائية للتالميذ ، وحبهم للعب واالستماع إلى القصص قليلة  -2
 .نوعاً ما

  المعلمين سنوياً  رعدم ثبات المعلمين المشاركين في البرنامج حيث إن بعض المدارس تغي -3

ضعف التواصل بين المعلمين أنفسهم في المنطقة الواحدة للتعرف على النجاحات التي  -4
 .يحققها المعلمون في المناطق المختلفة 

  التنسيق بين لجان الدعم األكاديمي لبرنامج التعليم المحوسب في المناطق المختلفة ضعف  -5

 . ب توافر مواد مرجعية خاصة بالتعليم المحوس قلة -6

ندرة البرامج اإلعالمية التي تبث خالل الفضائية الخاصة باألونروا التي تعزز الوعي  -7
  .ببرنامج التعليم المحوسب 

ضعف تدريب المعلمين على توظيف التعليم التفاعلي المحوسب " والتي نصت على)  2(الفقرة 
  %).58.33(احتلت المرتبة الثالثة عشر بوزن نسبي قدره " 

أن نسبة متوسطة من عينة الدراسة حسب المقياس المحكي المعتمد ترى ضعف  وهذا يدل على
  .تدريب المعلمين على توظيف التعليم التفاعلي المحوسب

حاجة المعلمين إلى دورات متخصصة مثل توظيف السبورة الذكية :وتعزو الباحثة ذلك إلى
  .التي تسهل عملية تنفيذ البرنامج

وهذا يوضح أن نسبة %) 67.61(ت على وزن نسبي وأن الدرجة الكلية للمجال حصل
متوسطة من معلمي التعليم التفاعلي المحوسب بحسب المعيار المحكي المعتمد يعتبرون أن 

  .تعلقة بالمعلمين تعيق تطبيق البرنامج مالصعوبات ال
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  :صعوبات تتعلق بالبيئة التحتية والدعم الفني: المجال الرابع  -4

  )5-5(الجدول 

ات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات التكرار

ية التحتية والدعم الفني وكذلك ترتيبها في المجال نصعوبات تتعلق بالب: المجال الرابع

  )120= ن (

رقم 

  الفقرة
 الفقرة

مجموع 

 االستجابات
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

1 
از حاسوب لكل تلميذ في البرنامج عدم توافر جه

 .التفاعلي 
507 4.225 1.096 84.50 3 

2 
انقطاع التيار الكهربائي المتكرر في  أثناء استخدام 

 .مختبر الحاسوب
507 4.225 1.088 84.50 4 

3 
كثرة أعطال أجهزة الحاسوب المستخدمة في تنفيذ 

 .البرنامج
532 4.433 0.775 88.67 1 

4 
جهزة الحالية لمتطلبات وأسس عدم مالءمة األ

 .تطبيقات التعليم التفاعلي المحوسب
453 3.775 1.273 75.50 10 

5 
عدم توافر طاقم متخصص كاف لحل المشكالت 

 .التقنية الطارئة بسرعة
493 4.108 1.143 82.17 7 

6 
أجهزة (عدم وجود صيانة دورية لمختبر الحاسوب 

  .....) .الحاسوب ، الشبكة الداخلية 
481 4.008 1.057 80.17 8 

7 
تنظيم أجهزة الحاسوب داخل المختبر وتأثيرها السلبي 

 .على رؤية التالميذ 
495 4.125 1.042 82.50 6 

8 
تأثير نظام الفترتين السلبي على االستخدام الفعال 

 .للبرنامج  
495 4.125 1.142 82.50 5 

9 
)  LCD(كثرة  أعطال ملحقات جهاز الحاسوب مثل 

 ......... ) .لفأرة ، السماعات، ا
522 4.350 0.847 87.00 2 

10 
عدم تشجيع البيئة المدرسية لتوظيف البرنامج التفاعلي 

  .المحوسب 
383 3.192 1.337 63.83 12 

11 
حاجة التالميذ إلى إعادة تشغيل األجهزة بسبب 

  .أعطاب في األلعاب المحوسبة 
446 3.717 1.022 74.33 11 

12 
ص المتاحة للتالميذ للعمل الكتابي ضمن قلة الفر

  .األلعاب التفاعلية المحوسبة 
456 3.800 1.164 76.00 9 

 15 59.17 1.246 2.958 355عدم وضوح  دور التالميذ في التعليم التفاعلي  13
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رقم 

  الفقرة
 الفقرة

مجموع 

 االستجابات
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

  . المحوسب

14 
إغفال برنامج التعليم التفاعلي المحوسب للجانب 

  . الوجداني لدى التالميذ
359 2.992 1.287 59.83 14 

15 
قصور برنامج التعليم التفاعلي المحوسب في تلبية 

  .الحاجات التعليمية للتالميذ 
363 3.025 1.363 60.50 13 

  76.08 10.149 57.058 6847 الدرجة الكلية للمجال

  :يتضح من الجدول السابق

  :أن أعلى فقرتين في هذا المجال كانتا

رة أعطال أجهزة الحاسوب المستخدمة في تنفيذ البرنامج كث" والتي نصت على)  3(الفقرة - 
  %).88.67(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره "

وهذا يدل على أن نسبة كبيرة جداً من عينة الدراسة بحسب المقياس المحكي المعد اتفقت على 
  .كثرة أعطال أجهزة الحاسوب المستخدمة في تنفيذ البرنامج 

  :لىوتعزو الباحثة ذلك إ

قدم أجهزة الحاسوب المستخدمة وانتهاء مدة صالحيتها وعدم قدرتها على استيعاب  -1
  .البرنامج

خبرة التالميذ القليلة في استخدام أجهزة الحاسوب تؤدي إلى االستخدام غير الصحيح لهذه  -2
  .األجهزة

  .عدم اعتماد الصيانة الوقائية خالل اإلجازة الصيفية لجميع األجهزة  -3

، )  LCD( (كثرة  أعطال ملحقات جهاز الحاسوب مثل " والتي نصت على)  9(قرة الف- 
  %).87.00(احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره ......... ) " الفأرة ، السماعات

وهذا يدل على أن نسبة كبيرة جداً من عينة الدراسة بحسب المقياس المحكي المعتمد اتفقت 
  .ز الحاسوبعلى كثرة أعطال ملحقات جها

  :وتعزو الباحثة ذلك إلى

ترتيب أجهزة الحاسوب في المختبر تؤدي إلى حدوث األعطال نتيجة الحركة الطبيعية  -1
  .للتالميذ 

  ) .الفأرة ، السماعة ( أن التالميذ الصغار ال يدركون  مدى حساسية هذه األجهزة  -2

  .م باألجهزة وملحقاتها نظام الفترتين في المبنى الواحد يؤدي إلى عدم االهتما -3
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واللتان أظهرتا أن ) 2007( ، والعبد الكريم )2011( وهذا يتفق مع دراسة الكندري  
  .المشكالت الفنية التي تظهر في جهاز الحاسوب تعيق التعليم اإللكتروني

  :وأن أدنى فقرتين في هذا المجال كانتا

تفاعلي المحوسب للجانب الوجداني إغفال برنامج التعليم ال" والتي نصت على)  14(الفقرة - 
  %).59.83(احتلت المرتبة الرابعة عشر بوزن نسبي قدره " لدى التالميذ 

وهذا يدل على أن نسبة متوسطة من عينة الدراسة بحسب المقياس المحكي المعتمد على إغفال 
  . البرنامج للجانب الوجداني لدى التالميذ

ومن خالل على الجانب الوجداني خالل التعزيز  يتم التركيزأنه  وتعزو الباحثة ذلك إلى
  . حصص القراءة الناقدة التي تنفذ في غرفة الصف والتي تركز على تنمية القيم واالتجاهات 

" عدم وضوح  دور التالميذ في التعليم التفاعلي المحوسب " والتي نصت على)  13(الفقرة - 

  %).59.17(احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره 

وهذا يدل على أن نسبة متوسطة من عينة الدراسة بحسب المقياس المحكي المعتمد اتفقت على 
  .عدم  وضوح دور التالميذ في التعليم التفاعلي المحوسب

يشتت الخبرات التراكمية التي تم ، تغيير بعض المدارس للمعلمين المنفذين للبرنامج _ 1
  . اكتسابها عن طريق التدريب 

المعلم عن طريق البريد اإللكتروني ،وعدم توفير نسخة ورقية في  إرسال دليل_ 2
  .المدارس يحول دون وصوله إلى بعض المعلمين في الوقت المناسب ،واالستفادة منه

وهذا يوضح %) 76.08(ويتضح مما سبق أن الدرجة الكلية للمجال حصلت على وزن نسبي 
كي المعتمد اتفقت على الصعوبات أن نسبة كبيرة من عينة الدراسة بحسب المقياس المح

الخاصة بالبنية التحتية والدعم الفني ، مما يوضح أهمية البنية التحتية وتطويرها لتفعيل تطبيق 
  .البرنامج
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  )5-6(جدول 

التكرارات والمتوسطات واالنجرافات المعيارية والوزن النسبي لكل مجال من مجاالت 

  ) 120= ن( االستبانة وكذلك ترتيبها 
  

 المجال
عدد 

 الفقرات

  االنحراف  المتوسط

  المعياري

  الوزن

  النسبي

  الترتيب

 3 60.9 12.635 3.045 15  صعوبات تتعلق باإلدارة

 4 59.56 9.882 2.978 13  صعوبات تتعلق بالتالميذ

 2 67.61 12.652 47.325 14  صعوبات تتعلق بالمعلمين

صعوبات تتعلق بالبنية التحتية والدعم 

  الفني
15 

3.803 1.246 67.08 
1 

     57  المجموع

  

 لى خالصة صعوبات تطبيق برنامج التعليم التفاعليإ) 5- 6(تشير نتائج الجدول السابق 

  .المحوسب على تالميذ المرحلة الدنيا من وجهة نظر المعلمين المنفذين للبرنامج 

الت وذلك بوزن تصدرت المعوقات المتعلقة بالبنية التحتية والدعم الفني جميع المجا )1
لى إوالحاجة ، لى تأثيرها العميق على تنفيذ البرنامج إممايشير ) 76.08(نسبي مقداره 
 .وتحسين ظروف البنية التحتية في المدارس ، الدعم الفني 

فقد جاءت في المرتبة الثانية وذلك بوزن نسبي ، ما الصعوبات المتعلقة بالمعلمين أ )2
 ورة االهتمام بالمعلمين المنفذين للبرنامج والعملوهذا دليل على ضر) 67.01(مقداره 

 .على تلبية حاجاتهم 

 ممايشير) 60.9(دارة وذلك بوزن نسبي وتقع في المرتبة الثالثة الصعوبات المتعلقة باإل )3
همية المناسبة من خالل تنفيذ برنامج دارة األيالء اإلإلى ضرورة إدارة لى حاجة اإلإ

 .التعليم التفاعلي المحوسب 

) 59.56(خيرة بوزن نسبي فقد جاءت في المرتبة األ، ما الصعوبات المتعلقة بالتالميذ أ )4

  .لى االهتمام ببرنامج التعليم المحوسب إلى حاجة التالميذ إمما يشير 
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  :جابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة والتحقق من صحة فروضهااإل

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند :  ينص السؤال الثاني من أسئلة الدراسة على
بين  متوسطات درجات تقديرات أفراد العينة لصعوبات تطبيق )  α ≥  0.05( مستوى 

برنامج التعليم التفاعلي المحوسب على تالميذ المرحلة الدنيا في مدارس وكالة الغوث 
سه ، سنوات الصف الذي يدر، الجنس.(الدولية بمحافظات غزة تعزى إلى متغيرات الدارسة 

  ؟)الخدمة

  :ولإلجابة عن هذا السؤال تحققت الباحثة من ثالثة فروض كانت كما يلي 

  : الفرض األول من فروض الدراسة

)   α ≥  0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : ينص الفرض األول على

لتفاعلي المحوسب في متوسطات  تقديرات أفراد العينة لصعوبات تطبيق برنامج التعليم ا
على تالميذ المرحلة الدنيا في مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة تعزى لمتغير 

  ).ذكر، أنثى( الجنس.

) 5- 7(والجدول "  T. test"وللتحقق من صحة هذا  الفرض قامت الباحثة باستخدام اختبار 

  :يوضح ذلك

  )5-7(جدول 

  )ذكور، إناث(لجنسلالستبانة تعزى لمتغير ا" ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

  المتوسط العدد الجنس المجال
االنحراف 

  المعياري
  مستوى الداللة قيمة الداللة "ت"قيمة 

  صعوبات تتعلق باإلدارة
 1.089 11.464 47.450 40 ذكر

 

0.278 

 

غير دالة 
 13.161  44.788  80 أنثى إحصائياً

  صعوبات تتعلق بالتالميذ
 0.652 10.094 39.550 40 ذكر

 

0.516 

 

غير دالة 
 9.811  38.300  80 أنثى إحصائياً

  صعوبات تتعلق بالمعلمين
 0.412 11.677 48.000 40 ذكر

 

0.681 

 

غير دالة 
  13.170  46.988  80 أنثى إحصائياً

صعوبات تتعلق بالبنية 

 التحتية والدعم الفني

 1.043 10.243 58.425 40 ذكر

 

0.299 

 

غير دالة 
 10.096  56.375  80 أنثى إحصائياً

 الدرجة الكلية
 0.917 36.296 193.425 40 ذكر

 

0.361 

 

غير دالة 
 40.640 186.450 80 أنثى إحصائياً

  1.98) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 118(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 



 
101 

 

  2.62) = 0.01(ستوى داللة وعند م) 118(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

الجدولية في جميع " ت"المحسوبة أقل من قيمة " ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة 
المجاالت والدرجة الكلية لالستبانة، وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

  ).  ذكور، إناث(تعزى لمتغير الجنس 

  : أمور من أظهرها وتعزو الباحثة ذلك إلى

يتعاملون مع نفس الفئة ) ذكر، أنثى ( يع معلمي التعليم التفاعلي المحوسب من الجنسين جم -1
  .من الطالب

الدورات التدريبية وورش العمل التي تعقد لمعلمي التعليم التفاعلي المحوسب في جميع  -2
 .جميعها متشابهة في المضمون وتعقد في آن واحد  مدارس محافظات غزة

في برنامج التعليم التفاعلي المحوسب ينفذون نفس البرنامج ن جميع المعلمين المشاركي -3
 .المحوسب

مختبرات الحاسوب ونوعية أجهزة الحاسوب في جميع المدارس المشاركة تكاد تكون  -4
 .واحدة ومتاحة للمعلمين والمعلمات المشاركين في البرنامج التفاعلي المحوسب 

حصائيا إعدم وجود فروق دالة  والتي أشارت إلى) 2009زامل،(وهذا يتفق مع دراسة
ساسي ومعلماته فى استخدام تواجه معلمي الصف العاشر األ ىمن حيث الصعوبات الت

  .جنس لى متغير الإداة مساعدة فى التعليم تعزى كأالحاسوب 
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  : الفرض الثاني من فروض الدراسة

)   α ≥  0.05(  مستوىروق ذات داللة إحصائية عند ال توجد ف: ينص الفرض الثاني على

في متوسطات  تقديرات أفراد العينة لصعوبات تطبيق برنامج التعليم التفاعلي المحوسب 
على تالميذ المرحلة الدنيا في مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة تعزى لمتغير 

   )األول، الثاني(الصف الذي يدرسه 

) 5- 7(والجدول "  T. test"خدام اختبار وللتحقق من صحة هذا  الفرض قامت الباحثة باست

  :يوضح ذلك

  )5-8(جدول 

  لالستبانة تعزى لمتغير الصف الذي يدرسه" ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 
  

  المتوسط العدد الصف المجال
االنحراف 
  المعياري

 قيمة الداللة "ت"قيمة 
مستوى 

  الداللة

صعوبات تتعلق 
  باإلدارة

 1.083 12.192 44.468 62 األول

 

0.281 

 

غير دالة 
 13.075  46.966  58 الثاني إحصائياً

صعوبات تتعلق 
  بالتالميذ

- 9.027 37.919 62 األول

0.913 

 

0.363 

 

غير دالة 
 10.735  39.569  58 الثاني إحصائياً

صعوبات تتعلق 
  بالمعلمين

- 12.511 47.274 62 األول

0.045 

 

0.964 

 

غير دالة 
  12.910  47.379 58 الثاني إحصائياً

صعوبات تتعلق بالبنية 
 التحتية والدعم الفني

 0.330 9.327 57.355 62 األول

 

0.742 

 

غير دالة 
 11.034  56.741 58 الثاني إحصائياً

 الدرجة الكلية

- 35.511 187.016 62 األول

0.506 

 

0.614 

 

غير دالة 
 43.091 190.655 58 الثاني إحصائياً

  1.98) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 118(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

  .2) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 118(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
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الجدولية في جميع األبعاد " ت"المحسوبة أقل من قيمة " ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة 
يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير والدرجة الكلية لالستبانة،  وهذا 

  . الصف الذي يدرسه

  :أن وتعزو الباحثة ذلك إلى

  .المهارات التي تدرس  في الصفين األول والثاني االبتدائيين تكاد تكون واحدة - 1

حبهم للعب في هذه حيث الخصائص النمائية لتالميذ الصفين األول والثاني متشابهة من  -2
  .رحلةالم

 المعلم المعلم الذي يعلم الصفين األول والثاني هو معلم صف وهذا يوثق العالقة بين - 3

  .وتالميذه
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  :التحقق من صحة الفرض الثالث

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : ينص الفرض الثالث على

 )α ≥  0.05   ( التعليم في متوسطات  تقديرات أفراد العينة لصعوبات تطبيق برنامج
التفاعلي المحوسب على تالميذ المرحلة الدنيا في مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات 

، )سنوات10-سنوات  5من (، ) سنوات  5أقل من ( غزة تعزى لمتغير سنوات الخدمة 

  ).أكثر من عشر سنوات(

 Oneي وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام أسلوب تحليل التباين األحاد

Way ANOVA .  

  )5-9(جدول 

مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة 

  .ومستوى الداللة تعزى لمتغير سنوات الخدمة" ف"

  مصدر التباين  المجاالت
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات
 "ف"قيمة 

قيمة 

 الداللة

مستوى 

 الداللة

  اإلدارةصعوبات تتعلق ب

 353.422 2 706.845  بين المجموعات
2.261 

 

0.109 

 

غير دالة 

 إحصائيا
 156.337 117 18291.480  داخل المجموعات

  119 18998.325  المجموع

 صعوبات تتعلق بالتالميذ

 173.057 2 346.114  بين المجموعات
1.796 

 

0.171 

 

غير دالة 
 إحصائيا

 96.361 117 11274.253  داخل المجموعات

  119 11620.367  المجموع

صعوبات تتعلق 

 بالمعلمين

 133.790 2 267.579  بين المجموعات
0.833 

 

0.437 

 

غير دالة 

 إحصائيا
 160.519 117 18780.746  داخل المجموعات

  119 19048.325  المجموع

صعوبات تتعلق بالبنية 

 التحتية والدعم الفني

 

 249.320 2 498.641  بين المجموعات
2.481 

 

0.088 

 

غير دالة 
 إحصائيا

 100.495 117 11757.951  داخل المجموعات

  119 12256.592  المجموع

 الدرجة الكلية

 2950.893 2 5901.787  بين المجموعات
1.948 

 

0.147 

 

غير دالة 

 إحصائيا
 1515.001 117 177255.138  داخل المجموعات

  119 183156.925  المجموع
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  4.8) =  0.01(وعند مستوى داللة ) 2،119(ف الجدولية عند درجة حرية 

  3.1) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 2،119(ف الجدولية عند درجة حرية 

الجدولية عند مستوى داللة " ف"المحسوبة أقل من قيمة " ف"يتضح من الجدول السابق أن قيمة 
درجة الكلية لالستبانة، أي أنه ال توجد فروق ذات داللة في جميع المجاالت وال) 0.05(

  . إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخدمة

  :وتعزو الباحثة ذلك إلى

  .برنامج التعليم التفاعلي المحوسب جديد على جميع المعلمين لذا لم يتأثر بسنوات الخدمة -1

 .ةجميع المعلمين التدريب الكافي بغض النظر عن عدد سنوات الخدم يتلق -2

حرص المشرفين على البرنامج أثناء التدريب على دمج كافة مستويات الخدمة في   -3
 .المجموعة الواحدة لتبادل الخبرات وتحقيق التفاعل اإليجابي

يتعامل جميع المعلمين مع البرنامج نفسه في ظروف متشابهة تقريبا ومع طالب بطيئي  -4
 .التحصيل

لمحوسب بدليل معلم يوضح طريقة وخطوات تم تزويد جميع معلمي  التعليم التفاعلي ا -5
 .تنفيذ البرامج واأللعاب

حرص معلمي التعليم التفاعلي المحوسب من مختلف سنوات الخدمة على االلتزام بما   -6
 .جاء في دليل المعلم والدليل الخاص باأللعاب مما حقق التشابه في الصعوبات التي يواجهونها

حصائيا من إعدم وجود فروق دالة التي أشارت إلى و) 2009، زامل  (وهذا يتفق مع دراسة 
ساسي ومعلماته فى استخدام الحاسوب تواجه معلمي الصف العاشر األ ىحيث الصعوبات الت

والتي ) 2011ياسين وملحم،(ودراسة عدد سنوات الخبرة لى إداة مساعدة فى التعليم تعزى كأ
لكتروني تعزى ت التعليم اإلحصائية فى معوقاإوعدم وجود فروق ذات داللة أشارت إلى 

  . لمتغير عدد سنوات الخبرة
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  :إجابة السؤال الثالث من أسئلة الدراسة والتحقق من صحة فروضها

ما السبل المناسبة للتغلب على صعوبات :  ينص السؤال الثالث من أسئلة الدراسة على 
مدارس وكالة الغوث تطبيق برامج التعليم التفاعلي المحوسب لتالميذ المرحلة األساسية في 

  الدولية بمحافظات غزة؟

لإلجابة عن هذا التساؤل قامت الباحثة بعقد ورشة عمل لجميع مشرفي المرحلة الدنيا بوكالة 
من خالل ورشة  التي اقترحها المشرفون الحلول  الغوث الدولية ، وسنورد فيما يلي أهم 

  . العمل التي نظمتها الباحثة

  :صعوبات المتعلقة باإلدارة سبل التغلب على ال: أوالً

االستفادة من خبرات التالميذ المشاركين في نادي الحاسوب للقيام ببعض المهمات التي  -1
  .يقوم بها المعلم المساند 

 .التنسيق مع المؤسسات المجتمعية لتوفير الدعم والتمويل لتنفيذ البرنامج   -2

وتقديم ، م التفاعلي المحوسبتخصيص بعض مشرفي المرحلة الدنيا لمتابعة برنامج  التعلي -3
 .للمعلمين مالدعم التربوي الالز

لتحديد ، ومشرفي ذوي االحتياجات الخاصة ، تشكيل فريق من مشرفي المرحلة الدنيا  -4
 .معايير اختيار تالميذ التعليم التفاعلي المحوسب وتوحيدها على مستوى محافظات غزة

برامج ذوي االحتياجات الخاصة بهم في  تحويل التالميذ الذين ال يستجيبون للبرنامج إلى -5
 .مدارس وكالة الغوث

  :سبل التغلب على الصعوبات المتعلقة بالتالميذ : ثانياً 

  .تدريب التالميذ على استخدام جهاز الحاسوب قبل بدء تنفيذ الحصص التعليمية المحوسبة -1

يهم أجهزة التنسيق مع مؤسسات المجتمع المحلي لتدريب التالميذ الذين ال تتوافر لد -2
 .حاسوب في البيت وتدريبهم في هذه المؤسسات على البرنامج 

إشراك القطاع الخاص واألفراد لتقديم الدعم للبرنامج لتخصيص جزء من ميزانية التعليم  -3
 .لتسهيل تطبيق البرنامج 

  :سبل التغلب على الصعوبات المتعلقة بالمعلمين : ثالثاً

 .عليم المحوسب في نهاية كل عام دراسي تنظيم احتفال سنوي لتكريم معلمي الت .1

تنظيم رحالت خاصة لمعلمي التعليم التفاعلي المحوسب وتالميذهم تقديراً لجهودهم   .2
 .والعمل المميز الذي يقومون به 
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ضرورة تحفيز معلمي التعليم التفاعلي المحوسب بحيث تقتصر ترقيات معلمي المرحلة  .3
  .الدنيا على هؤالء المعلمين

اصفات الفنية ألجهزة الحاسوب المستخدمة ، وخاصة الجهاز الرئيس تطوير المو .4
 .الخاص بالمعلم

االهتمام بتقويم معلمي التعليم التفاعلي المحوسب ، ووضع بنود تقويمية خاصة بهم مع  .5
 .األخذ بعين االعتبار مدى التحسن الذي يحرزونه في صفوفهم 

تاحة الفرصة أمامهم حصة إل 20تخفيض نصاب المعلمين بحيث تكون في حدود  .6
 .للتدريب على التقنيات المختلفة

 :سبل التغلب على الصعوبات المتعلقة بالبنية التحتية : رابعاً

توفير برامج الصيانة الوقائية ألجهزة الحاسوب من خالل إجراء الصيانة الشاملة لجميع  .1
ستبدال مختبرات الحاسوب في المدارس خالل فترة اإلجازة الصيفية ، واستهالك وا

  .األجهزة التي يتكرر عطلها 

ضرورة المتابعة الدقيقة والمستمرة وفق برنامج محدد خالل العام الدراسي لمختبرات  .2
  .الحاسوب في المدارس المشاركة في البرنامج 

توفير فني متخصص في كل مدرسة أو مجموعة مدارس ويفضل أن يكون متخصص  .3
ين على  استخدام أجهزة الحاسوب واألجهزة في تقنيات التعليم ، وذلك لمساعدة المعلم

 .والسبورة الذكية والتعامل مع المشكالت الطارئة ،   LCDاألخرى مثل 

   .توظيف السبورة الذكية في تنفيذ األعمال الكتابية داخل مختبر الحاسوب  .4
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  التوصيات
  :في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يأتي 

  :ئرة التربية والتعليم في وكالة الغوث الدولية توصيات لدا: أوالً 

 وضع آلية معينة لتوفير معلم مساند دائم لمعلم التعليم التفاعلي المحوسب ،  .1

  .وفتح باب التطوع أمام خريجي الجامعات واالستفادة من خبراتهم  .2

العمل على تحسين شروط مختبر الحاسوب في المباني المدرسية الجديدة من  .3
وأخذ التوسع في ، مختبر وتوزيع األجهزة داخل المختبر حيث مساحة ال

 .االعتبار ليتناسب مع أعداد الطلبة 

المعلمين (وضع برنامج تقويمي شامل لبرنامج التعليم المحوسب بحيث يشمل  .4
 ) .وأولياء األمور ، والطالب 

األخذ بعين االعتبار أعداد التالميذ في المدارس المشاركة في برنامج التعليم  .5
لتفاعلي المحوسب عند إجراء التشكيالت المدرسية ؛ حتى يتسنى تقليل األعداد ا

 .بحيث تتناسب مع عدد األجهزة

  :توصيات لمديري المناطق التعليمية : ثانياً 

فتح أبواب المدرسة ومختبر الحاسوب لتالميذ التعليم التفاعلي المحوسب خارج  -1
  .بة من المسئولين وتوفير اإلشراف والمراق، وقت الدوام المدرسي 

 .تفعيل دور لجان الدعم الفني والدعم األكاديمي في المناطق التعليمية  -2

التنسيق بين المدارس في المبنى الواحد لزيادة فاعلية توظيف البرنامج من  -3
 .خالل االهتمام بأجهزة الحاسوب وملحقاتها 

لتالميذ متابعة اختيار معلمي التعليم التفاعلي المحوسب ، وكذلك اختيار ا -4
 المشاركين في ضوء المعايير المتفق عليها من قبل دائرة التربية والتعليم 

متابعة اختيار معلمي التعليم التفاعلي المحوسب ، وكذلك اختيار التالميذ  -5
 المشاركين في ضوء المعايير المتفق عليها من قبل دائرة التربية والتعليم 
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 :توصيات لمشرفي المرحلة الدنيا: ثالثًا

ضرورة متابعة تنفيذ البرنامج داخل مختبرات الحاسوب ، واألخذ بيد المعلمين  -1
  .من أجل التوظيف األمثل للبرنامج 

تحديد حاجات معلمي التعليم التفاعلي المحوسب ، وتخطيط وتنفيذ برامج  -2
 .تدريبية إلشباع هذه الحاجات 

 .مين تنفيذ دروس توضيحية ودروس تدريبية لتبادل الخبرات بين المعل -3

  :توصيات لمديري المدارس ومديراتها : رابعاً 

تثقيف أولياء األمور وتوعيتهم حول برنامج التعليم التفاعلي المحوسب  -1
واالستفادة من قناة األنروا الفضائية لتقديم قصص نجاح الطالب في التعليم 

  .المحوسب 

سة تخصيص جزء من ميزانية المدرسة يتم رصدها ضمن الخطة المالية للمدر -2
 .، لتشجيع تالميذ التعليم المحوسب ، وشراء الملحقات التي يتكرر أعطالها 

 )  عالوة تشجيعية ، شهادات تقدير (االهتمام بتقديم الحوافز المادية والمعنوية  -3

  :توصيات لمعلمي التعليم التفاعلي المحوسب : خامساً 

  .تطبيقها  االستفادة من الممارسات الجيدة في المدارس المختلفة ومحاولة -1

توثيق الصلة مع أولياء األمور من خالل عقد اجتماعات شهرية لهم  -2
 .وإخبارهم بمدى تقدم أبنائهم 

تعزيز التالميذ المشاركين في البرنامج من خالل تقديم جوائز تشجيعية  -3
 .وشهادات تقدير تقدم لهم 

بحيث ، توظيف استراتجية التعليم التعاوني في إدارة مختبر الحاسوب  -4
 .لى أحد التالميذ متابعة تنفيذ األنشطة للمجموعة التي ينتمي إليها يتو
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  :توصيات ألولياء أمور التالميذ المشاركين في البرنامج : سادساً   

التواصل مع المدارس للوقوف على مستوى أبنائهم ، وللتعرف على  -1
  .مستوى التقدم الذي يحرزونه 

سية التي يعاني منها أبناؤهم تزويد المعلمين بالمشكالت الصحية والنف -2
 .ألخذها بعين االعتبار عند تنفيذ البرنامج

  .االشتراك والتفاعل في األنشطة التثقيفية التي تنفذها المدارس  -3

  مقترحات الدراسة

  :في ضوء نتائج الدراسة وتوصياتها،فإن الباحثة تقترح إجراء الدراسات التالية

  .علي المحوسبالكفايات الالزمة لمعلمي التعليم التفا -1

 .اتجاهات معلمي المرحلة الدنيا نحو التعليم التفاعلي المحوسب -2

 .دور مديري المدارس في تفعيل برنامج التعليم التفاعلي المحوسب -3

صعوبات تطبيق برنامج التعليم التفاعلي المحوسب لتالميذ المرحلة الدنيا  -4
 . المدارس  يفي مدارس وكالة الغوث من وجهة نظر مدير

تطبيق برنامج التعليم التفاعلي المحوسب لتالميذ المرحلة الدنيا  صعوبات -5
 .في مدارس وكالة الغوث من وجهة نظر أولياء األمور
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  والمصادر المراجع
  

 القرآن الكريم*

اتجاهات مديري ومعلمي مدارس وكالة الغوث ) :" 2010(أبو حشيش بسام مرتجى،زكي .1
المؤتمر العلمي التربية  ة،اعلي المحوسب في محافظات غزالدولية نحوبرنامج التعليم التف
 ) .513-491(.أكتوبر جامعة األقصى ،غزة 28- 27 التكنولوجية وتكنولوجيا التعليم

، دار  سنن أبي داود شرح وتعليق عبد القادر عبد الخير) 1999(أبو داود ، ابن األشعت  .2
 .الحيث ، القاهرة 

آراء المعلمين في برنامج تدريبي قائم ) : 2011( أبو موسى ، مفيد والصوص ، سمير  .3
على التعليم المزيج وعالقته بإتقانهم بالمهارات الخاصة بتصميم الوسائط المتعددة وإنتاجها ، 

 .) 138- 103(،)  25(  1 مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات

في تدريس الرياضيات أثر استخدام برنامج محوسب "   :)  2011( أبو الهطل  ، ماهر   .4
 ،" على تنمية التفكير الرياضي واالتجاهات نحوها لدى طالبات الصف الثامن األساسي بغزة 

 .غزة  ، ،  كلية  التربية ، الجامعة اإلسالمية   رسالة ماجستر

 .  تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروني :) 2007(استيتيه ،دالل وسرحان ، عمر  .5

المقررات اإللكترونية و تصميمها ، إنتاجها ، نشرها ،  :)  2009( إسماعيل ، الغريب  .6

 .القاهرة ، عالم الكتب  ،الطبعة األولي  .تطبيقها ، تقويمها 

الطبعة األولى  . التعليم اإللكتروني من التطبيق إلى االحتراف :)2009(إسماعيل ، الغريب .7
 . 2011اكتوبر. عالم الكتب ، القاهرة

الطبعة األولى ، عالم . تكنولوجيا المعلومات وتحديث التعليم: )2001(إسماعيل ، الغريب .8
 الكتب القاهرة 

برنامج محوسب باستخدام المدخل المنظومي لتنمية  المفاهيم "  :) 2008( البابا ، سالم    .9
 ، كلية التربية ، الجامعة ورسالة ماجستير ،" العلمية واالحتفاظ بها لدى طلبة الصف العاشر 

 . فلسطين   ، مية ، غزةاإلسال 
 

 معوقات ممارسة الدور القيادي لموظفات مكتب غزة"  :)  2011( الباز، إيناس  .10

الجامعة  ،، كلية اإلدارة رسالة ماجستير ،) " األونروا ( اإلقليمي لوكالة الغوث الدولية 
 . فلسطين ، غزة  ، اإلسالمية
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ية تطبيق أنظمة التعليم درجة إمكان) : " 2012(بدح ، أحمد والخزاعي ، حسين  .11
مجلة جامعة النجاح ". اإللكتروني في المدارس األردنية الخاصة من وجهة نظر مديريها 

 ) .324- 299) (2( 26مجلد ) العلوم اإلنسانية (  لألبحاث

دار الكتب العلمية، . التعليم االلكتروني والتعليم الجوال :) 2007(بسيوني، عبد الحميد  .12
 .القاهرة

خصائص تالميذ المرحلة االبتدائية وانعكاساتها على تنظيم  ): 1982(حمد أ، بلقيس  .13
 االردن ، عمان ،وكالة الغوث الدولية .  تعلمهم

التربية الرياضية  وطرائق تدريسها منشورات جامعة ) د ت(جامعة القدس المفتوحة  .14
  االردن _  عمان ، القدس المفتوحة 

 .ا التعليم ، القاهرة ، دار الكلمة منتوجات تكنولوجي) . 2003(خميس ، محمد .15

دراسة واقع استخدام معامل الحاسب اآللي في تجربة المدارس " : )2004(الحسن،إبراهيم.16
السعودية الرائدة من وجهة نظر المعلمين المشرفين التربويين ومديري هذه المدارس بمدينة 

 .ة،كلية التربية،جامعة الملك سعود ،السعوديرسالة ماجستير،"الرياض

 .اتجات-اهداف-فلسفةالتعليم األساسي مفهومه):2011(حلس ،داود .17

site.iugaza.edu.ps/dhelles/files/2010/02/األساس-التعليم-فلسفة.pdf  - 

  تم التصفح     3/1/2012 

العوامل الموثرة على تحصيل عمل ) : 2006( حليحل ، محمود  و حليل ، حرية  .18
مجلة الرسالة ، المعهد األكاديمي لالعداد المعلمين . الطالب في الرياضات وطرق التحسين 

 . 14العرب للعدد 

دار المسيرة  .تكنولوجيا التعليم بين النظرية و التطبيق :)  2005( محمد ، الحيلة  .19
 .عمان ، للنشر و التوزيع 

ترجمة علي الموسى وآخرون، . لكترونياستراتيجيات التعليم اإل :)2005(الخان، بدر .20
 .التوزيع، سورياشعاع للنشر و

مدى تحقيق أهداف مشروع إدخال الحاسب في مناهج  :)2008(الخثالن ،منصور .21
،كلية رسالة ماجستير،" المرحلة المتوسطة من وجهة نظر المديرين والمشرفين والمعلمين

 .التربية،جامعة الملك سعود،السعودية
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 االستبانة في صورتها األولية قبل التحكيم  •

 .االستبانة في صورتها النهائية  •

 .قائمة أسماء السادة المحكمين  •

 .همة الباحث من عمادة الدراسات العليا كتاب تسهيل م •
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  )    1( ملحق رقم 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  الجامعة اإلسالمية بغزة

  عمادة الدراسات العليــا

  كلية التربيـــــــــــــــــة

  قسم أصول التربيــــــة

  االستبانة في صورتها األولية

حفظه ...........................................................................د/ السيد
  اهللا،،،

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،،

تقوم الباحثة بدراسة للحصول على درجة الماجستير في أصول التربية من الجامعة اإلسالمية 
المرحلة الدنيا  صعوبات تطبيق برنامج التعليم التفاعلي المحوسب على تالميذ(غزة بعنوان  –

  ).بمدارس وكالة الغوث الدولية بغزة وسبل عالجها

وقد تطلب إجراء الدراسة استبانة للتعرف على صعوبات تطبيق برنامج التعليم التفاعلي في مدارس 
  فقرة موزعة على أربعة مجاالت  71وكالة الغوث، وقد اشتملت االستبانة على 

تعلق بالتالميذ، صعوبات تتعلق بالمعلمين، صعوبات صعوبات تتعلق باإلدارة، صعوبات ت(وهي 
، ونظراً لما تتمتعون به من خبرة في هذا المجال ، نرجو منكم )تتعلق بالبنية التحتية والدعم الفني

التكرم بإبداء الرأي في مدى مناسبة الفقرة للمجاالت التي وضعت لها، ومدى دقة الصياغة، ووضوح 
  .و حذف ما ترونه مناسباًالعبارات، كما ونرجو إضافة أ

  آملين منكم التكرم بتحكيم هذه االستبانة

  شاكرين لكم حسن تعاونكم

  :متغيرات الدراسة

  أنثى             ذكر          الجنس) 1

  الثاني             األول                 الصف) 2

  سنوات 10_  5من            سنوات  5أقل من        سنوات الخدمة) 3

 سنوات 10أكثر من               

  نجاح أحمد الحسناتالباحثة                                    
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التعديل 

 المقترح

غير 

 مناسبة

غير  مناسبة

 منتمية
  منتمية

 
  م  الصعوبات

  :صعوبات تتعلق باإلدارة  - :أوالً     

التعليم التفاعلي المدرسية تعتبر اإلدارة      
 .نوياً المحوسب أمراً ثا

1 

ضعف قناعة مديري المدارس بأهمية ببرنامج      
 .التعليم التفاعلي المحوسب

2 

وقت الحصة ال يسمح بالتنفيذ الدقيق لبرنامج      
 .التعليم التفاعلي 

3 

واألنظمة اإلدارية  حصعوبة تعديل اللوائ     
 .المتعلقة بالتعليم التقليدي 

4 

التالميذ لصفوف عدم وضوح معايير اختيار      
 .التعليم المحوسب

5 

غياب التخطيط اإلستراتيجي لتوظيف التعليم      
 .التفاعلي المحوسب

6 

قلة الدورات التدريبية الموجهة لمعلمي التعليم      
 .التفاعلي المحوسب 

7 

عدم توفير دليل للمعلم حول آلية تطبيق       
 .البرنامج 

8 

 9 .م األلعاب المحوسبةعدم توفير دليل الستخدا      

ضعف تعيين معلم مساند دائم لمعلم التعليم       
 .التفاعلي 

10  

عدم قناعة المديرين بالطريقة المالئمة       
  .لتوظيف تقنية التعليم المحوسب

11  

  12 .ضعف اإلمكانات البشرية إلدارة البرنامج       

قلة الدعم والتمويل الكافي لتوظيف وتطبيق       
 .رنامج الب

13  

قلة البرامج التقويمية لبرنامج التعليم التفاعلي       
 .المحوسب 

14  
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عدم كفاية الدعم التربوي الالزم لمعلمي       
التعليم التفاعلي المحوسب في توظيف 

 .البرنامج 

15  

قلة الحوافز التشجيعية المادية والمعنوية       
  .للمعلمين 

16  

فوف التعليم رفض المعلمين لتدريس ص      
 .التفاعلي المحوسب وتبادل الخبرات 

17  

ضعف التواصل وتبادل الخبرات بين مدارس       
  .التعليم التفاعلي المحوسب 

18  

  

  

 
 غير التعديل المقترح

 مناسبة

غير  مناسبة

 منتمية
  منتمية

 
  م  الصعوبات

  :صعوبات تتعلق بالتالميذ - :ثانيا      

مية التعليم التفاعلي ضعف وعي التالميذ بأه     
 .المحوسب

1- 

ضعف استجابة التالميذ لتقنيات التعليم التفاعلي      
 .المحوسب وتفاعلهم معه

2- 

قلة البرامج التدريبية التي تسهم في إكساب التالميذ      
 .مهارات توظيف التعليم التفاعلي 

3- 

عدم توافر جهاز حاسوب لدى بعض التالميذ في      
 .منازلهم

4- 

تدني مستوى التفاعل بين التالميذ في بيئة التعلّم      
 التفاعلي 

5- 

انشغال التالميذ في أمور جانبية خالل تنفيذ األنشطة      
 .المحوسبة

6- 

 -7 .ضعف التفاعل بين التالميذ ومعلميهم      

صعوبة الحصول على المعلومات المنشودة في وقت       
 .قصير 

8- 
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رة التالميذ في استخدام جهاز الحاسوب قلة خب      
  .وبرنامج التعليم التفاعلي المحوسب 

9- 

قلة توافر الدافعية عند التالميذ الستخدام التعليم       
 .التفاعلي المحوسب 

10  

عدم بروز دور التالميذ في التعليم التفاعلي       
 .المحوسب 

11  

        

ئهم إلى رفض أولياء أمور التالميذ النضمام أبنا
  .صفوف التعليم المحوسب 

12  

زيادة عدد التالميذ مقارنة بعدد الحواسيب المتوفرة       
  .في المختبر

13  

  14  .االفتقار إلى العالقات اإلنسانية بين المعلم والطالب        

إغفال برنامج التعليم التفاعلي المحوسب للجانب       
  .الوجداني لدى التالميذ 

15  

برنامج التعليم التفاعلي المحوسب في تلبية قصور       
  .الحاجات التعليمية للتالميذ 

16  

ظهور مشكلة االنطوائية والعزلة االجتماعية لدى       
  .بعض التالميذ 

17  

  

 
غير  التعديل المقترح

 مناسبة

غير  مناسبة

 منتمية
  منتمية

 
  م  الصعوبات

  :صعوبات تتعلق بالمعلمين/ثالثا      

وعي المعلمين بأهمية التعلّم التفاعلي  قلة     
 .المحوسب

1- 

 

ضعف تدريب المعلمين على توظيف التعليم      
 .التفاعلي المحوسب

2- 

 -3 .ضعف مهارات توظيف الحاسوب عند المعلمين     

عدم امتالك المعلمين مهارات إدارة مختبر      
 .الحاسوب  

4- 

وظيف السبورة عدم امتالك المعلمين مهارات ت     
 .الذكية

5- 
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مقاومة المعلمين لتوظيف التعليم التفاعلي      
 .المحوسب كتقنية مستحدثة 

6- 

شعور المعلمين باإلحباط نتيجة نقص اإلمكانات      
 .والتسهيالت الفنية 

7- 

قلة الحوافزالمادية لمعلمي التعليم التفاعلي       
 .المحوسب 

8- 

ية لمعلمي التعليم التفاعلي قلة الحوافز المعنو      
 .المحوسب 

9- 

عتبار المعلمين تدريس تالميذ التعليم التفاعلي ا      
 .المحوسب عبئاً إضافياً غير مرغوب فيه 

10  

عدم توافر الرغبة الشخصية لدى المعلمين فى       
 .استخدام التعليم التفاعلى المحوسب 

11  

متدنٍ  خوف المعلمين من الحصول على تقدير      
  عند تقييم أدائهم

12  

لتوظيف تقنية  ةعدم امتالك المهارات الالزم      
  .التعليم التفاعلي لدى المعلمين

13  

مقاومة التغيير لدى بعض المعلمين لتوظيف       
 .التقنيات الحديثة 

14  

قلة امتالك األساليب المناسبة للتدريس التفاعلي       
 .المحوسب

15  

  16 .لتالميذ في مختبر الحاسوب صعوبة ضبط ا      

ضعف فرصة توظيف تقنية  التعليم التفاعلي       
 .المحوسب بسبب كثرة أعباء المعلم 

17  

التعليم التفاعلي  معدم توافر الوقت الكافي الستخدا      
 .المحوسب

18  

عدم امتالك المعلمين القدرة على توظيف الشبكة       
  .الداخلية 

19  
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 التعديل

 المقترح

 غير

 مناسبة

غير  مناسبة

 منتمية
  منتمية

 
  م  المعوقات

صعوبات تتعلق بالبنية التحتية / رابعا      
 :والدعم الفني 

 

عدم توافر جهاز حاسوب لكل تلميذ في      

 .مختبر الحاسوب

1- 

انقطاع التيار الكهربائي المتكرر أثناء      
 .استخدام مختبر الحاسوب

2- 

ألعطال ألجهزة الحاسوب كثرة ا     

 .المستخدمة في تنفيذ البرنامج

3- 

عدم مالءمة األجهزة الحالية لمتطلبات      

وأسس تطبيقات التعليم التفاعلي 
 .المحوسب

4- 

عدم توافر طاقم متخصص كاف لحل      

 .المشكالت التقنية الطارئة بسرعة

5- 

عدم توافر فنى متخصص لحل المشكالت      
 .الطارئة

6- 

عدم توافر الصيانة الدورية ألجهزة      

  .الحاسوب 

7- 

 -8 عدم توافر الصيانة الدورية للشبكة الداخلية       

تنظيم أجهزة الحاسوب داخل المختبر       
 .وتأثيرها السلبي على رؤية التالميذ 

9- 

تأثير نظام الفترين السلبي على االستخدام       

 .الفعال للبرنامج  

10  

  LCD ( 11(كثرة  أعطال جهاز العرض       

  12  .كثرة أعطال السماعات الخاصة بالتالميذ       

  13  .كثرة أعطال الفأرة الخاصة بالتالميذ       
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عدم تشجيع البيئة المدرسة لتوظيف       

  .البرنامج التفاعلي 

14  

حاجة التالميذ إلى إعادة تشغيل األجهزة       
  .ب المحوسبة بسبب أعطاب في األلعا

15  

قلة الفرص المتاحة للتالميذ للعمل الكتابي       
  .ضمن األلعاب التفاعلية المحوسبة 

16  

ضعف رؤية التالميذ لما يعرض على       

  ء.السبورة نظراً لكبر مختبر الحاسوب 

17  
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  ) 2( ملحق 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  الجامعة اإلسالمية بغزة

  عمادة الدراسات العليــا

  كلية التربيـــــــــــــــــة

  قسم أصول التربيــــــة

  االستبانة في صورتها النهائية

  استبيان موجه لمعلمي التعليم التفاعلي المحوسب في مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة 

  المحترم.......................................  ة / السيد 

  الم عليكم ورحمة اهللا وبركاته الس

صعوبات تطبيق برنامج التعليم التفاعلي المحوسب " تقوم الباحثة بدراسة بعنوان 
  ".تالميذ المرحلة الدنيا بمدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة وسبل عالجها  على

 " ارة التربوية اإلد"وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في أصول التربية 

صعوبات تتعلق باإلدارة : وقد أعدت الباحثة االستبانة المرفقة و المكونة من أربعة مجاالت ، هي  

 ،  

و صعوبات تتعلق بالتالميذ ، وصعوبات تتعلق بالمعلمين ، وصعوبات تتعلق بالبنية التحتية والدعم  

  .الفني 

في المكان )   √( الستبانة وذلك بوضع إشارة لذلك يسر الباحثة مشاركتكم في اإلجابة عن فقرات ا

المناسب ، آملة منكم اإلجابة عن جميع فقرات االستبانة بكل دقة وموضوعية ، علماً بأن إجاباتكم 

  .ستعامل  بسرية تامة و لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط 

  .رام و التقدير شاكرةً لكم حسن تعاونكم وتقبلوا فائق االحت                      

  

/                                    الباحثة                                                             

  نجاح أحمد الحسنات     
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  :بيانات عامة 

  

  أنثى                         ذكر                  الجنس) 1

  الثاني             األول                 الصف الذي تدرسه) 2

    سنوات 10_  5من            سنوات  5أقل من            سنوات الخدمة) 3

 سنوات 10أكثر من          

 

 :صعوبات تتعلق باإلدارة  -:أوالً

  درجة الصعوبة
 

 البنـــد
  

  م

جداً
ة 

ليل
ق

 

لة
قلي

طة 
س
تو
م

  

رة
كبي

 

جداً
ة 

ير
كب

  

 

 -1 .أهمية التعليم التفاعلي المحوسب عدم وعي اإلدارة المدرسية ب     

ضعف قناعة مديري المدارس بأهمية برنامج التعليم التفاعلي      
 .المحوسب

2- 

 -3 .عدم مالءمة البرنامج المدرسي لتنفيذ التعليم المحوسب      

     
 واألنظمة اإلدارية المتعلقة بالتعليم التقليدي  حصعوبة تعديل اللوائ

4- 

  .تحديد معايير اختيار التالميذ لصفوف التعليم التفاعلي عدم      

 

5- 

غياب التخطيط اإلستراتيجي الفعال لتوظيف التعليم التفاعلي      

 .المحوسب

6- 

 -7 .عدم قيام اإلدارة بتوفير دليل الستخدام األلعاب المحوسبة      

 -8  .لبرنامج عدم قيام اإلدارة بتوفير دليل للمعلم حول آلية تطبيق ا      

 -9 .عدم تحديد معايير اختيار معلمي التعليم التفاعلي المحوسب       

  10 .عدم تعيين معلم مساند دائم لمعلم التعليم التفاعلي المحوسب       

  11  . عدم قناعة المديرين بطرق توظيف تقنية التعليم المحوسب      
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  12 . البرنامج قلة الدعم والتمويل الكافي لتوظيف وتطبيق       

  13 .ندرة اإلجراءات التقويمية لبرنامج التعليم التفاعلي المحوسب       

محدودية  الدعم التربوي الالزم لمعلمي التعليم التفاعلي المحوسب       
 .في توظيف البرنامج 

14  

ضعف تبادل الخبرات بين المدارس المشاركة في التعليم       
  .التفاعلي المحوسب 

15  

 

 

 :صعوبات تتعلق بالتالميذ - :ثانياً 

 البنــد درجة الصعوبة
  

  م

ة 
ليل

ق

لة جداً
قلي

طة 
س
تو
م

  

رة
كبي

ة  
ير

كب جداً
  

 

       

 -1 .ضعف إقبال التالميذ على التعليم التفاعلي المحوسب 

       

ضعف استجابة التالميذ لتقنيات التعليم التفاعلي المحوسب 
 .وتفاعلهم معه

2- 

       

رامج التدريبية للتالميذ التي تسهم في إكسابهم مهارات قلة الب
 .توظيف التعليم التفاعلي المحوسب 

3- 

       

 -4  .عدم توافر جهاز حاسوب لدى بعض التالميذ في منازلهم

تدني مستوى التفاعل بين التالميذ في بيئة التعليم التفاعلي      
 .المحوسب 

5- 

نبية خالل تنفيذ األنشطة انشغال التالميذ في أمور جا     
 .المحوسبة

6- 

 -7 .ضعف التفاعل بين التالميذ ومعلميهم أثناء الحصة       

 -8 .صعوبة الحصول على المعلومات المنشودة في وقت قصير       
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قلة خبرة التالميذ في استخدام جهاز الحاسوب وبرمجيات        
  .التعليم التفاعلي المحوسب 

9- 

  - 10 فعية عند التالميذ الستخدام التعليم التفاعلي المحوسب نقص الدا      

      
  

نضمام أبنائهم إلى على اتحفظ بعض  أولياء أمور التالميذ 
  .صفوف التعليم المحوسب 

11 -  

  - 12  .االفتقار إلى العالقات اإلنسانية الدافئة بين المعلم والتالميذ        

الجتماعية لدى بعض ظهور مشكلة االنطوائية والعزلة ا      
  .التالميذ 

13 -  

  

  

 صعوبات تتعلق بالمعلمين/ثالثاً 

 البنــــد درجة الصعوبة
  

  م

ة 
ليل

ق

لة جداً
قلي

طة 
س
تو
م

  

رة
كبي

ة  
ير

كب جداً
  

 

     
 .قلة وعي المعلمين بأهمية التعليم التفاعلي المحوسب

1- 
 

 -2 .سبضعف تدريب المعلمين على توظيف التعليم التفاعلي المحو     

 -3 .ضعف مهارات توظيف الحاسوب عند المعلمين      

 -4 .افتقار المعلمين لمهارات إدارة مختبر الحاسوب       

     
 -5 .قلة  امتالك المعلمين  لمهارات توظيف السبورة الذكية

 -6 .مقاومة المعلمين لتوظيف التعليم التفاعلي المحوسب كتقنية مستحدثة      

 -7 ر المعلمين باإلحباط نتيجة نقص اإلمكانات والتسهيالت الفنية شعو     

 -8 .لمعلمي التعليم التفاعلي المحوسب  ةقلة الحوافز المادي      
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 -9 .قلة الحوافز المعنوية لمعلمي التعليم التفاعلي المحوسب       

ضافياً غير اعتبار المعلمين تدريس تالميذ التعليم التفاعلي المحوسب عبئاً إ      
 .مرغوب فيه 

10  

       خوف بعض المعلمين من الحصول على تقديرٍ متدنٍ عند تقييم أدائهم بناء
  .على نتائج التالميذ

11  

  12 .قلة امتالك المعلمين لألساليب المناسبة للتدريس التفاعلي المحوسب      

لخاص عدم قدرة المعلم على السيطرة على حركة التالميذ في الصف ا      
 .بالتعليم التفاعلي المحوسب 

13  

  14  .عدم امتالك المعلمين القدرة على توظيف الشبكة الداخلية      

  

 

 :صعوبات تتعلق بالبنية التحتية والدعم الفني / رابعاً 

  درجة الصعوبة
  المعوقــات

 
 
  م

ة 
ليل

ق

لة جداً
قلي

طة 
س
تو
م

  

رة
كبي

ة  
ير

كب  جداً
 

     
 -1 .لكل تلميذ في البرنامج التفاعلي  عدم توافر جهاز حاسوب

     
 -2 .انقطاع التيار الكهربائي المتكرر في  أثناء استخدام مختبر الحاسوب

     
 -3 .كثرة أعطال أجهزة الحاسوب المستخدمة في تنفيذ البرنامج

عدم مالءمة األجهزة الحالية لمتطلبات وأسس تطبيقات التعليم التفاعلي      

 .المحوسب
4- 

     
 -5 .عدم توافر طاقم متخصص كاف لحل المشكالت التقنية الطارئة بسرعة

أجهزة الحاسوب ، الشبكة الداخلية (عدم وجود صيانة دورية لمختبر الحاسوب      

. (.....  

6- 

 -7 .تنظيم أجهزة الحاسوب داخل المختبر وتأثيرها السلبي على رؤية التالميذ       

 .لفترتين السلبي على االستخدام الفعال للبرنامج  تأثير نظام ا      
8  
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، الفأرة ، )  LCD( (كثرة  أعطال ملحقات جهاز الحاسوب مثل       

 ......... ) .السماعات

9  

  .عدم تشجيع البيئة المدرسية لتوظيف البرنامج التفاعلي المحوسب       
10  

  .عطاب في األلعاب المحوسبة حاجة التالميذ إلى إعادة تشغيل األجهزة بسبب أ      
11  

  .قلة الفرص المتاحة للتالميذ للعمل الكتابي ضمن األلعاب التفاعلية المحوسبة       
12  

  13  .عدم وضوح  دور التالميذ في التعليم التفاعلي المحوسب       

  . إغفال برنامج التعليم التفاعلي المحوسب للجانب الوجداني لدى التالميذ      
14  

  .قصور برنامج التعليم التفاعلي المحوسب في تلبية الحاجات التعليمية للتالميذ       
15  
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  ) 3( الملحق 

  .قائمة بأسماء السادة المحكمين 

  

 مكان العمل 

 

 

  االسم 
 

  م

 -1 إبراهيم األسطل . د غزة  –سالمية إلالجامعة ا

 -2 حسين عطوان أسعد . د غزة  –  لقدس المفتوحةالجامعة ا

 -3 إياد النجار . أ  وكالة الغوث الدولية 

 -4 زياد ثابت . د  وزارة التربية والتعليم 

 -5 محمود الحمضيات . د وكالة الغوث الدولية 

 -6  رأفت الهباش . د  وكالة الغوث الدولية 

 -7 ختام السحار . د غزة  –سالمية الجامعة اإل

 نبيل الصالحي  .د وكالة الغوث الدولية 
8  

  9 فايز شلدان . د غزة  –سالمية الجامعة اإل

  محمود عثمان األغا . د غزة  –سالمية الجامعة اإل
10  

  محمود أبو دف . د . أ  غزة  –سالمية الجامعة اإل
11  

  حاتم دحالن . د  وكالة الغوث الدولية 
12  

  13  سعد نبهان . د وكالة الغوث الدولية 

  نعيمة المدلل . د لدولية وكالة الغوث ا
14  

  اد إبراهيم عو. د وكالة الغوث الدولية 
15  
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