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  ت



دير وت  كر    ش

ا خاتم األنبیاء والمرسلین  أم، والمعلم األمین ، الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على الرسول الكریم 
  ..بعد 

، ثم فضل أصحاب الفضل ، أوًال  –عز وجل  –لم تصل هذه الرسالة إلى ما وصلت إلیه إال بفضل اهللا 
مما أخرج هذه ، أو إرشاد أو توجیه ، ولم یبخلوا على بمساعدة ، الذین وقفوا بجانبي طوال فترة دراستي 

  .الرسالة إلى بر األمان 
أقدم الشكر والعرفان واالمتنان العظیم إلى جامعة األزهر ومن باب االعتراف بالفضل ألصحاب الفضل 

: وعمادة الدراسات العلیا متمثلة بعمیدها األستاذ الدكتور، عبد الخالق الفرا : متمثلة برئیسها األستاذ الدكتور
یس وقسم المناهج وطرق التدر ، سفیان أبو نجیلة : وكلیة التربیة متمثلة بعمیدها الدكتور، جهاد أبو طویلة 

  .علي نصار : المتمثلة في رئیس القسم الدكتور 
الذي لم یبخل بعلمه ، سهیل دیاب : وأتقدم بالشكر الجزیل ألستاذي الفاضل المشرف علي الرسالة الدكتور

رشاداته  ٕ   .ما كان له أثر بالغ في إتمام هذه الدراسة ، ووقته وتوجیهه المستمر وا
، المشرف أیضا علي الرسالة ، رفیق محسن : إلى الدكتور كما یشرفني أن أقدم خالص الشكر والتقدیر

فلهما مني كل ، فقد كان لحرصه معي ما أعجز عن الوفاء له ، المعطاء والكریم بعمله وخلقه وتواضعه 
  .االمتنان والعرفان 

، الدراسة وأتقدم بوافر الشكر والتقدیر وعظیم االمتنان للجنة المناقشة األفاضل الذین شرفوني بقبول مناقشة 
  .عبد اهللا عبد المنعم مناقشًا خارجیًا : والدكتور، علي نصار مناقشًا داخلیًا :الدكتور

ولمدیري المناطق ، لتسهیلها إجراءات الدراسة ، كما أتقدم بالشكر الجزیل لدائرة التعلیم بوكالة الغوث 
لما قدمه من مساعدة في تطبیق  ،سعد نبهان : وأخص بالذكر الدكتور ، التعلیمیة التابعة لوكالة الغوث 

  .أدوات الدراسة 
  .أسامة حمدونة  بالشكر والتقدیر لمساعدته في إتمام هذه الدراسة : وأتقدم للدكتور 

  .لتعاونه البناء في تطبیق اإلجراءات اإلحصائیة ، عماد الكحلوت :كما أتقدم بالشكر لألستاذ 
  .هدًا طیبًا في تحكیم أدوات الدراسة والشكر والتقدیر للسادة المحكمین الذین بذلوا ج

وبعظیم االمتنان إلى أبي الذي وقف بجانبي ووفر لي كل الدعم وسبل الراحة ، كما أتوجه بالشكر والعرفان 
لى جمیع من قدم لي المساعدة والمشورة ، الالزمة إلتمام هذه الدراسة  ٕ ، فجزآهم اهللا عني خیر الجزاء ، وا

وما كان من زلل ، فما كان من توفیق فمن اهللا ، ن أكون قد وفقت في هذه الرسالة وأسأل اهللا العلي القدیر أ
  .أو خطأ أو نسیان فمن نفسي ومن الشیطان 

َیْھِ ﴿ ِل إ َ ُ و ْت ل َّ ك َ ِ تَو ْھ َی ل ِ عَ َّ ِا  َّ ب ِال ِي إ ِیق ف ْ ا تَو َ م َ ِیبُ  و ن ُ   )٨٨:آیة ، ھود ( ﴾ أ

ُ / الباحث    ب رايم محمد راغب  

  ث



ال سالة ص  خ   مل
ت الدراسة إلى التعرف على درجة توافر كفایات التعلیم اإللكتروني لدى معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب هدف

  .   وعالقتها باتجاهاتهم نحوه ، في مدارس وكالة الغوث بغزة 

  :ولقد أجابت الدراسة عن األسئلة التالیة 

التفاعلي المحوسب في مدارس وكالة الغوث ما درجة توافر كفایات التعلیم اإللكتروني لدى معلمي التعلیم  -١
تصـمیم البرمجیـات والوسـائط المتعـددة _ قیـادة شـبكات اإلنترنـت _ ثقافـة التعلـیم اإللكترونـي ( بغزة في محور 

  ؟)قیادة الحاسوب _ التعلیمیة 

وكالـة ما اتجاهات معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب نحو برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب فـي مـدارس  -٢
  الغوث بغزة؟

ــــوافر كفایــــات التعلــــیم  )٠.٠٥ ≤ α(هــــل توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة عنــــد مســــتوى  -٣ فــــي درجــــة ت
  اإللكتروني لدى معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب بمدارس وكالة الغوث بغزة تعزى لمتغیر الجنس؟

ــــو  )٠.٠٥ ≤ α(هــــل توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة عنــــد مســــتوى  -٤ افر كفایــــات التعلــــیم فــــي درجــــة ت
  اإللكتروني لدى معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب بمدارس وكالة الغوث بغزة تعزى لسنوات الخدمة؟

بـــین درجـــة تـــوافر كفایـــات التعلـــیم  )٠.٠٥ ≤ α(هـــل توجـــد عالقـــة ارتباطیـــه ذات داللـــة إحصـــائیة عنـــد  -٥
                                      وسب في مدارس وكالة الغوث بغزة؟اإللكتروني وبین اتجاهات المعلمین نحو التعلیم التفاعلي المح

، قام الباحث باختیار عینة من جمیع معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب في مدارس وكالة الغوث بغزة      

  .معلمة) 36(معلمًا و 26)( منهم، معلمًا ومعلمة  62)( حیث بلغ عدد أفراد العینة 

استبانه لقیاس درجة توافر كفایات التعلیم : المنهج الوصفي التحلیلي وكانت أدوات الدراسة استخدم الباحث 

تصمیم  - قیادة شبكات االنترنت  - ثقافة التعلم االلكتروني : وتخللت أربعة محاور وهي ، اإللكتروني 

ایة موزعة على المحاور كف43) (شملت االستبانة ، قیادة الحاسوب  - البرمجیات والوسائط المتعددة التعلیمیة 

لقیاس اتجاهات عینة الدراسة نحو التعلیم ، فقرة ) 27(كما استخدم الباحث مقیاس اتجاه مكونًا من ، األربعة 

  .التفاعلي المحوسب في مدارس وكالة الغوث بغزة 



باین وتحلیل الت) ت(وبعد جمع البیانات وتحلیلها جرى استخدام الوزن النسبي ومعامل بیرسون واختبار 

 .األحادي لإلجابة عن أسئلة الدراسة 

  :أظهرت نتائج الدراسة مایلي 

درجة توافر كفایات التعلیم اإللكتروني لدى معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب بمدارس وكالة الغوث بغزة  - 1
  %) .73(تقع عند 

ارس وكالة الغوث بغزة تقع اتجاهات معلمي التعلیم التفاعلي نحو برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب بمد 2-
  %)81.1(عند 

بین متوسطي درجات المعلمین  )٠.٠٥ ≤ α(توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  - 3
بینما توجد فروق بین ، وقیادة الحاسوب لصالح الذكور ، والمعلمات في محور ثقافة التعلیم اإللكتروني 
ومحور تصمیم البرمجیات والوسائط المتعددة ، شبكة اإلنترنت متوسطي المعلمین والمعلمات في محور قیادة 

  .التعلیمیة 

في جمیع محاور كفایات التعلیم  )٠.٠٥ ≤ α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة على مستوى داللة  - 4
  .اإللكتروني تبعًا لعدد سنوات الخدمة 

ر كفایات التعلیم اإللكتروني وبین بین درجة تواف )٠.٠٥ ≤ α(توجد عالقة ارتباط على مستوى داللة  - 5
فكلما زادت الكفایات زاد االتجاه باإلیجاب نحو التعلیم ، درجة االتجاه نحو التعلیم التفاعلي المحوسب 

  .التفاعلي المحوسب 

بضرورة عقد دورات تدریبیة إلكساب المعلمین كفایات أساسیة لتصمیم  وفي ضوء النتائج أوصى الباحث
وتعمیم تجربة التعلیم التفاعلي المحوسب بمدارس وكالة الغوث بغزة علي جمیع ، لكترونیًا الدروس واألنشطة إ

  .المدارس الحكومیة بوزارة التربیة والتعلیم بغزة 

  

  

  

  

  

  ج



Abstract  

The study aimed at identifying the degree of e-learning  competencies of the 
computerized interactive learning (CIL) teachers at UNRWA schools in Gaza and 
its relationship to their attitudes . 

The questions of the study were : 

1- What's the degree of e-learning  competencies of the computerized                    
interactive learning (CIL) teachers at areas (e-learning culture – Internet          
website leader ship – Software and learning media design – Computer             
operation )   

2- What's  attitudes toward  about the (CIL) teachers program? 

3- Are there significant differences at (α ≤ 0.05) in the degree of availability of     
efficiencies of e-learning in(CIL) teacher UNRWA schools in Gaza due to       the 
variable of sex? 

4- Are there significant differences at (α ≤ 0.05) in the degree of availability of     
efficiencies of e-learning in(CIL) teacher UNRWA schools in Gaza due to       
years of service?           

5- Are There  any relationship statistically significant at (α ≤ 0.05) between          
the degree of e-learning competencies availability , and the degree of               
attitude towards (CIL) program     

The researcher selected asample of (62) teachers of all the (CIL) teachers at 
UNRWA schools in Gaza , (26) mail and (36) female teachers . 

 The researcher applied the descriptive analytical approach . the tool of the study 
was Aquestionnaire for measuring the degree of e-learning competencies  .   

The questionnaire covered four areas : e-learning culture – Internet website leader 
ship – Software and learning media design – Computer operation . The 
questionnaire composed of (43) competencies distributed at the four main areas . 
The researcher also used an attitude questionnaire  (27) items for measuring the 
attitudes of the study sample percent age whight Pearson correlation (T) test and 
one way ANOVA were used to process the date statistically . 

  

  

  ح



The study results showed the following: 

 

1- The estimated degree of the availability of e-learning competencies of              
(CIL) teachers at UNRWA schools in Gaza is (73%) . 

2- The attitude of (CIL) teachers in UNRWA towards (CIL) program                    
Located at (81.1%) 

3- There are any statistically significant differences at (α ≤ 0.05) between the       
mean degrees of male and female teachers in the e- learning culture area and the 
computer operation in favor of male teacher .whereas , there is no  disparity 
between the mean degrees of male and female teachers in internet  website 
leadership , and software and learning media design areas .        

4- There are no statistically significant differences at(α ≤ 0.05)  all areas of e-       
learning competencies according to the number of years in service . 

5- There are any relationship statistically significant at (α ≤ 0.05) between the      
degree of e-learning competencies availability , and the degree of attitude         
towards (CIL) . The more competencies , the more positive attitude                  
towards (CIL) is indicated .                    

In the light of these result , the researcher recommended the necessity of holding 
training courses to empower teacher and enable them to design  e-learning and 
activities. and dissemination of (CIL) experience at UNRWA schools in Gaza to all 
public schools at the Ministry of Education in Gaza.  
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:المقدمة   

التقدم العلمي والتكنولوجي الذي یشهده العالم الیوم یحتم على الشعوب واألفراد واجبات كثیرة مما ال شك فیه أن     

یر أسالیب التعلیم تطو ل ، ذه التكنولوجیا المعاصرة ومتنوعة ، ویدفعها إلى المبادرة باستخدام أقصى ما هو متاح من ه

مواكبة العالم سریع التغیر دائم التطویر، لذلك البد من إعداد أفراد ذوي ل ،تخلص من األسالیب التقلیدیة توالتعلم بحیث 

 .سمات خاصة ، یستطیعون التكیف مع التغیرات العلمیة والتكنولوجیة التي ستحدث مستقبًال 

في مختلف مجاالت الحیاة عامة ومجاالت  ات المعلومات واالتصاالت وتطبیقاتهونتیجة للتطور السریع المستمر لتقنیا

ظهر مصطلح التعلم اإللكتروني  بدرجة كبیرة في خدمات التعلیم والتدریب وانتشر هذا ، التعلیم والتدریب خاصة

في مجال التعلیم  إلى حد أن البعض یتوقع أن یكون من أفضل األسالیب األكثر انتشاراً  ،المصطلح وبسرعة كبیرة 

 .والتدریب في المستقبل القریب 

تطورات سریعة  ،والعشرین الحالي  حاديعشرین الماضي وبدایة القرن الوقد شهدت السنوات األخیرة من القرن ال

 ،pcsوزیادة قدرة وقوة معالجات الحاسبات الشخصیة  ،ومتالحقة في تكنولوجیا المعلومات تتصل بشبكات الكمبیوتر

وقد جعلت هذه  .المذهل في تكنولوجیا التخزین الممغنطة والمدمجة اللیزریة والمرتبطة بالفیدیو الرقمي الخ  والتقدم

حیث وفرت أدوات ووسائل تفاعلیة جدیدة للتغلب ,التطورات للحاسبات اآللیة قوة وتأثیر كبیر على التعلم االلكتروني 

  ) .140:2005،الهادي(ي أي مكان وفي أي وقت  على الوقت والمسافة ؛للوصول للمتعلمین أو الطالب ف

، حیث ظهرت أنماط وأسالیب جدیدة في التعلیم ، تغیرات كبیرة في التعلیم  تحدث، ونتیجة للتطور التقني الهائل 

وخصوصًا بعد انتشاره انتشارًا ، بالتعلم اإللكتروني  تمونوقد بدأ التربویون یه، والتي من بینها التعلم اإللكتروني 

فهو یساعد المعلمین والمتعلمین ، من ممیزات وفوائد هذا النمط یرجع ذلك لما یحمله ، اسعًا علي مستوى العالم و 

حیث أدت سهولة استخدام اإلنترنت العدید ، في تطویر تقنیات المعلومات واالتصاالت في عملیتي التعلیم والتعلم 

من دراسي وجدرانه لیشمل الفضاء اإللكتروني بما یفتح من الوسائل التقنیة األخرى إلى إزاحة حواجز الفصل ال

  )Sultan,2001:165(واالتصالجدیدة للتعلم والتدریب  أفاق
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، جمع بین النقل الرقمي للمحتوى وتوفر الدعم والخدمات التعلیمیة یفي التعلیم  فاعالً  نمطاً وأصبح التعلم اإللكتروني 

م اإللكتروني عن یمیز التعل ما وهذا، دعم ومساعدة المتعلم في أي وقت  والمقصود بتوفیر الدعم وهو دور المعلم في

  )20:2005،كنسارة(التعلیم بالحاسوب كمجرد وسیلة عرض تعلیمیة

وقد سجلت المكونات التكنولوجیة المستعملة في التعلیم والتعلم ازدیادًا ملحوظًا مع تطویر البنیة األساسیة الخاصة 

دارة المدارس ،تصاالت في المدارس بتكنولوجیا المعلومات واال ٕ فالمحتوى الرقمي التعلیمي والبرمجیات الخاصة بالتعلیم وا

س نتیجة لفاعلیتها یزداد استخدامها في المدار ، وكذلك التكنولوجیا المحمولة السلكیة والالسلكیة ، واللوح التفاعلي ، 

فة وبدأ االعتراف بدوره أداة مكملة للتعلیم التقلیدي م االفتراضي بدأ یشق طریقه بأسالیب وأنماط مختلكما أن التعل،

  .)8:2007،األمم المتحدة(

، ومیسرًا للنشاطات الطالبیة  ،وموجهًا للفكر ، وفي ظل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت أصبح المعلم بانیًا للمعلومة

، راسي فصًال ذا طبیعة افتراضیة كما أصبح الفصل الد، ومقومًا لمستوى تحصیلهم اعتمادًا على أحدث التقنیات 

، لذا یسعى المعلمون إلى استخدام وتوظیف هذه التكنولوجیا في التدریس ،یسهم في التعلم مدى الحیاة،وموجهًا ذاتیًا 

                    والمواقع ، والدوریات وقواعد البیانات ، ة مثل الكتب االلكترونی، وبخاصة الجانب المادي لها 

  )127:2009 ،إبراهیم(  التعلیمیة

وفي إطار تطویر العملیة التعلیمیة باالعتماد علي النظم اآللیة یظهر دور التكنولوجیا الحدیثة من أجهزة حاسبات ومیكروفیلم 

ومعدات عرض ونظم اتصاالت ونظم شبكات حدیثة في خدمة النظام التعلیمي بالوطن العربي الستشراف المستقبل البالغ التطور 

ومن هنا كان هناك اتفاق شبه عام بین رواد التربیة بالوطن العربي بأهمیة التفكیر في مدارس . د في الوقت نفسه والتعقی

وستصبح الدراسة بها أكثر خیالیة وأكثر ، كما هو موجود بالدول المتقدمة ، والتي سوف تكون مدارس الكترونیة ، المستقبل 

  )2002:ممدوح(فردیة 

  هتمام بمدارسنا في الوطن العربي وتحویلها إلى مدارس الكترونیة تستفید من التكنولوجیا ویؤكد ما سبق ضرورة اال

  بحیث یستخدم المتعلم جمیع تجهیزات، واالتصاالت وتكنولوجیا المعلومات  اآللیةالمتطورة في مجال الحاسبات 

  واسطوانات CD)(ألقراص المدمجة ومن بینها ا، تكنولوجیا المعلومات والوسائط المتعددة للحصول علي المعلومات 
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) VOD( والفیدیو تحت الطلب ، وتكنولوجیا المحاكاة ) VR(وتكنولوجیا الواقع االفتراضي ) DVD(الفیدیو الرقمیة  

، وغیرها من أدوات الحصول علي المعلومات ، ومؤتمرات الفیدیو ، واالجتماعات علي اإلنترنت  ، والتلیفونات المرئیة 

. تعلم الطالب  تعلم الطالب من خالل تلك المصادر المتنوعة في حین یقیم المعلموالهدف یكون 

  ).303:2001،الغریب(

كسابه الكفایات الالزمة في مجال التدریس من األولویات التي تهتم بها الشعوب  أنمن هنا یرى الباحث  ٕ إعداد المعلم وا

بوصفه أحد العناصر ، كزًا رئیسیًا في أي نظام تعلیمي حیث یحتل المعلم مر ، لما له من أثر في مستقبل أجیالها ، 

مهما بلغت العناصر التعلیمیة ،والقاعدة األولى في التطویر واإلصالح ،الفاعلة والمؤثرة في تحقیق أهداف ذلك النظام 

باإلضافة ،جتماعیًا وعلمیًا الذي أعد إعدادًا تربویًا وفنیًا وثقافیًا وا الكفءالتأثیر إذا لم یوجد المعلم تها تبقي محدودة كفای

وتنمیة ذاته وتحدیث معلوماته باستمرار ، إلى تمتعه بقدرات وسمات خالقة تمكنه من التكیف مع المستحدثات التربویة

فالتعلیم ،هذا التصور إلعداد المعلم ال یعني أن المعلم أصبح حرفیًا آلیًا و ،لمهني بنجاح حتى یتمكن من القیام بدوره ا

فإنه لن یستطیع أن یؤدي عمله ، فإذا لم یعمل المعلم بإیمان وقیم علیا تجعله یعیش المهنة ، یة إنسانیة والتعلم عمل

  .ویحقق رسالته النبیلة 

ذلك بقوله إن إحداث أي تغییر تربوي هادف أو تحدیث في مناهج وطرق التدریس ال یتم ) 1996:12،النجادي(ویؤكد 

ن تحدید ، ومن هنا تظهر أهمیة إعداد المعلم ، تمكنه من إحداث هذا التغییر بدون معلم یكون علي قدر من الكفایة  ٕ وا

ألن معرفة الكفایات تجعل من الممكن رسم الخطوط العریضة ، الكفایات اإللكترونیة الالزمة یصبح أمرًا بالغ األهمیة 

عداد المعلمین  ٕ   .لفلسفة تربیة المعلمین قبل الخدمة في كلیات التربیة وا

 ة مهمة في األدب التربوي الحدیثولت العدید من الدراسات الكفایات اإللكترونیة أو التكنولوجیة التي تحتل مكانوقد تنا

إن إكساب المعلم الكفایات ، وقدرة المعلم علي القیام بواجباته علي أكمل وجه ،وذلك ألهمیتها بفاعلیة التدریس والتعلیم 

  وبالتالي ینعكس ذلك علي الطلبة بالتدریس،ة التعلمیة في المدارس الالزمة یؤدي إلى تحسین العملیة التعلیمی

  :ومن هذه الدراسات 
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دراسة ،  )1995،علي(دراسة ، )2006،البداح( دراسة ، )2001،شتیوي(دراسة ، ) 2005،العجلوني (دراسة 

  ،)2005،أبو حرب(دراسة ،)2005،دراسة زین الدین، )2007،القحطاني(

  ).2009،دحالن( دراسة  ، Scheffler,1999)(دراسة  )Hill&RobertC.Wicklien,2000Roger B( دراسة 

حیث یواجه هذا التعلیم ، م إال أـن االستخدام الزال في بدایاته بمدارس قطاع غزة تلك األهمیة لهذا النوع من التعلورغم 

ً أكانت تقنیة تتمثل بعدم اعتماد معیار موحد لصیا فنیة وتتمثل في  وأ ، غة المحتوىبعض العقبات والتحدیات سواء

  .میین في صناعة هذا النوع من التعلالخصوصیة والقدرة على االختراق أو تربویة وتتمثل في عدم مشاركة التربو 

وتزداد الخبرات ، حیث تزداد فرص التعلم ، م اإللكتروني هو مناسبته للطالب د الدافع األول وراء توظیف التعلویع

والمشاركة ، م اإللكتروني والمعلمین داخل حجرة التعل أسالیب التواصل والمشاركة بین الطالب  وتتوافر، التعلیمیة 

بل هي أیضًا تقدم فرصًا للتعامل االفتراضي التي  تساهم في تقدیم خبرات ، لیست مجرد اتصال بین الطالب والمعلم 

  ).66:2008،عزمي(التعلم على نفس القدر من األهمیة 

امج التعلیم التفاعلي المحوسب في تحویل الكتاب المدرسي إلي برنامج محوسب تفاعلي یسیر وفق وتتمثل فكرة برن

وذلك من خالل تحلیل الدرس إلى برمجیات تشمل تقدیم المهارات والمعلومات على ، قدرات الطالب وسرعته الخاصة 

والخطأ وتشمل على مؤثرات حركیة وصوتیة وتتیح له التعلم من خالل المحاولة ، هیئة ألعاب تربویة یقوم بها الطالب 

كما وتحفزه على التقدم بشكل أسرع وتدعم ، تجذب الطالب للتعامل معها بشكل متبادل بدًال من العمل أحادي الجانب 

  )2010:493،أبو حشیش(رغبته بالتعلم المستمر والمتفاعل 

المعلم للمتعلم، وفرصة االستفسار عن أي نقطة  نالخبرات التطبیقیة م فرصة انتقال التفاعلي المحوسب ویتیح التعلیم

االلتزام بها  الناحیة النفسیة من حیث الشعور باالرتباط بمواعید دراسیة یجب المتعلم، أو غموض في الدرس قد تواجه

مكانیة إجراء االختبارات التقویمیة في كل مرة إمكانیة تكرار وبشكل عام فإن .لها واإلعداد ٕ معرفة ل الدرس عدة مرات وا

  . مالتعل استیعاب الدرس، تعد من أهم مزایا هذا النوع من مدى درجة

  حیث تتیح للمسئول أو، إدارة التدریب والتعلم  بإمكانیة التعلیمیة المقدمة خالل التعلم التفاعلي عادة تمتاز البرامجو 
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  .الكترونیا ارات التي تسجلومعرفة مدى تقدم كل منهم، باإلضافة لدرجات االختب المتعلمین المعلم متابعة 

ویتطلب التدریس ضمن التعلیم التفاعلي مجموعة من الكفایات والمهارات التي یجب على المعلم امتالكها وممارستها 

وتحقیق أهداف البرنامج المنشودة بشكل فاعل یسهم في تحقیق تعلم ، حتى یتسنى له التعامل مع المقررات اإللكترونیة 

البرنامج مطبق على طلبة الصفین األول  ال سیما أن هذا، من خصائص مختلفة  ما یمتلكونهمناسب للتالمیذ وفق 

  .والثاني في مدارس وكالة الغوث 

هناك خطوات تطویریة تشرف علیها و ، ویعتبر معلم المرحلة األساسیة بمثابة الركیزة األولى لتحقیق أهداف المرحلة 

م ومنها إدخال تجربة التعل، خرین دة من معطیات العصر وتجارب اآلوتقوم بها وكالة الغوث بقطاع غزة لالستفا

لذا كان من مواصفات أساسیة ومحددة ینبغي أن یمتلكها المعلم  ،حیث أن هذه التجربة هي في بدایاتها ، االلكتروني 

عد مهامه تلك المهام فلم ت، م االلكتروني ریع وأنماط التعلوتتوافر لدیه لیجید مهنته بكفاءة عالیة ومتوافقة مع مشا

فهو القائد المخطط والمیسر للعملیة التعلیمیة لیستطیع القیام بأدواره ، التقلیدیة التي ورثها عن ما قبله من المعلمین 

  .المتعددة نحو مهنته 

ي فكان هناك احتكاك من الباحث بمعلمي التعلیم التفاعل، عمل معلمًا بمدارس وكالة الغوث بغزة  قد ولكون الباحث

ومن خالل اإلطالع على المشاكل التي یعاني منها المعلمین فلقد كان هناك عدة ، المحوسب في مدارس وكالة الغوث 

أتي هو الذي یالتطویر بوكالة الغوث  مركزن حیث إ،  ت ثابتةلیس ها أن المواد التعلیمیة المقدمة إلكترونیاً أمور ومن

  . ال دخل للمعلمین فیها و ، للمعلمین بالمواد المنوي تدریسها للطالب 

لى معرفة سعت هذه الدراسة إ وقد، الكفایات اإللكترونیة الموجودة ومدى توافرها لدى المعلمین دراسة الباحث ب مما حدا

وعالقتها ، م اإللكتروني لدى معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب في مدارس وكالة الغوث بغزة درجة توافر كفایات التعل

  .ه باتجاهاتهم نحو 
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  :مشكلة الدراسة 

  :وتتحدد مشكلة الدراسة من خالل السؤال الرئیس اآلتي 

م اإللكتروني لدى معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب في مدارس وكالة الغوث بغزة ما درجة توافر كفایات التعل

 وعالقتها باتجاهاتهم نحوه ؟

:ویتفرع عن السؤال الرئیس األسئلة الفرعیة التالیة  

م اإللكتروني لدى معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب في مدارس وكالة الغوث ما درجة توافر كفایات التعل -1
تصـمیم البرمجیــات والوسـائط المتعــددة _ قیــادة شـبكات اإلنترنــت _ م اإللكترونـي ثقافـة الــتعل( فـي محــور  بغـزة

  ؟)قیادة الحاسوب _ التعلیمیة 
  
التعلیم التفاعلي المحوسب فـي مـدارس وكالـة برنامج نحو  علي المحوسباتجاهات معلمي التعلیم التفاما  -2

  الغوث بغزة؟
  
م اإللكتروني في درجة توافر كفایات التعل )٠.٠٥ ≤ α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  -3

  لدى معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب بمدارس وكالة الغوث بغزة تعزى لمتغیر الجنس؟
  
م اإللكتروني في درجة توافر كفایات التعل )٠.٠٥ ≤ α(وجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى هل ت -4

  لدى معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب بمدارس وكالة الغوث بغزة تعزى لسنوات الخدمة؟
  

م بــــین درجــــة تــــوافر كفایــــات الــــتعل )٠.٠٥ ≤ α(هــــل توجــــد عالقــــة ارتباطیــــه ذات داللــــة إحصــــائیة عنــــد  -5
 إللكتروني وبین اتجاهات المعلمین نحو التعلیم التفاعلي المحوسب في مدارس وكالة الغوث بغزة؟ا
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 :أهداف الدراسة 
 :تهدف الدراسة الحالیة إلي 

المرحلة األساسیة  م اإللكتروني لدى معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب فيعرف علي درجة توافر كفایات التعلالت - 1

  . وكالة الغوث بقطاع غزة الدنیا بمدارس

  .بغزة بقطاع اتجاهات معلمي التعلیم التفاعلي نحو برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب بمدارس وكالة الغوث  معرفة - 2

أفراد مجتمع الدراسة تعزى في إجابات  )٠.٠٥ ≤ α(داللة إحصائیة  اختالف ذومدى وجود تباین أو التعرف علي - 3

  .) دمةسنوات الخ _الجنس (متغیر الختالف 

م االلكتروني وبین اتجاهات المعلمین نحو التعلیم التفاعلي المحوسب في قة بین درجة توافر كفایات التعلبیان العال - 4

  .مدارس وكالة الغوث 

 :أهمیة الدراسة 
  :تكمن أهمیة الدراسة في النقاط التالیة  
التعلیم وهي المناهج المحوسبة ، فهذه الدراسة توضح م اإللكتروني في علق بنتیجة من نتائج إدخال التعلتت  - 1

مجموعة من الكفایات االلكترونیة التي یجب أن یمتلكها معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب  بمدارس وكالة الغوث بغزة 

ار طرائق لكي یكون قادرًا على أداء دوره بكفاءة عالیة، وفردًا فاعًال في الرقي بمستوى الطلبة ، حتى یستطیع ابتك، 

م عن بعد ، ومن جانب آخر ، تعلیمیة وتربویة تسهل على الطالب تنمیة فكره ومواهبه  وتقوده نحو التعلم الذاتي والتعّل

  .تبین هذه الدراسة اتجاهات المعلمین نحو برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب 

  . تفسح المجال لدراسات أخرى حول التعلم اإللكتروني وأهمیته وفاعلیته - 2

  .نحو تحسین مخرجات التعلیم  وكالة الغوثتتماشى هذه الدراسة مع توجهات دائرة التربیة والتعلیم في  - 3

 .علم الباحث واطالعه التي تناولت موضوع كفایات التعلم اإللكتروني ودلكون الدراسة من الدراسات النادرة في حد - 4
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  :حدود الدراسة 

  :الحدود التالیة الباحث في هذه الدراسة  التزم

اقتصرت الدارسة على معرفة كفایات التعلم اإللكتروني  لدى معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب : الحد الموضوعي- 1

تصمیم البرمجیات والوسائط المتعددة  - قیادة شبكات االنترنت  - ثقافة التعلم االلكتروني ( في المحاور التالیة 

اهات معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب نحو التعلیم التفاعلي المحوسب في مدارس واتج)  قیادة الحاسوب - التعلیمیة 

 . وكالة الغوث بغزة

بمدارس وكالة  اقتصرت الدراسة على معلمي الصفین األول والثاني في المرحلة األساسیة الدنیا :الحد البشري- 2

  .وسب في برنامج التعلیم التفاعلي المح یعملونالذین ،  غزةبقطاع  الغوث

وكالة الغوث بقطاع غزة التي تستخدم التعلیم التفاعلي مدارس جمیع اقتصرت الدراسة على : الحد المؤسساتي- 3

 .المحوسب 

  . )2010 -2011(هذه الدراسة  في الفصل الدراسي الثاني للعام  أجریت: الحد الزماني -4
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  :مصطلحات الدراسة 

 :جرائیًا بما یلي ویعرف الباحث مصطلحات الدراسة إ

  :الكفــایات  -١

م اإللكتروني التي على المعلم أن یؤدیها بإتقان،في عملیة ارات واالتجاهات المرتبطة بالتعلالمهمجموعة من 

  .ب التدریس ضمن برنامج التعلیم التفاعلي المحوس

    (E-learning):م اإللكترونيیالتعل  -٢

یصال المعلومات بین المعلم والمتعلم  الوسائط اإللكترونیة في باستخدام نمط أو نوع من التعلیم والتعلم هو ٕ عملیة نقل وا

  . الحواسیب والشبكات مثل

طلبة د الباحث وضع كلمة تعلیم ألن وقصَ  ، ویقصد الباحث بمصطلح التعلیم اإللكتروني هو التعلم اإللكتروني"  

وهو أشبه بالتعلیم التقلیدي ولكن بشكل ، التعلم  بمدارس وكالة الغوث یستخدمون التعلیم ولیسالصف األول والثاني 

  ."فلذلك عمد الباحث وضع مصطلح التعلیم ولیس التعلم  ،محوسب حیث أن الدور قائم على المعلم بشكل كبیر

  :المعلم  - ٣

لمحوسب لیقوم بالمهام التدریسیة ضمن برنامج التعلیم التفاعلي ا، الشخص المؤهل الذي تم اختیاره وفق معاییر محددة 

  .المطبق علي طلبة الصفین األول والثاني بالمرحلة األساسیة الدنیا في مدارس وكالة الغوث بغزة 

  : التعلیم التفاعلي المحوسب - ٤

منظومة تعلیمیة تتضمن مواد تعلیمیة مبرمجة علي الحاسوب تقدم للمتعلمین باستخدام الوسائط المتعددة وغیرها لتوفیر 

فاعلیة متعددة المصادر بغرض تحسین مستوى تالمیذ المرحلة األساسیة الدنیا في مدارس وكالة ت تعلمیهبیئة تعلیمیة 

  .الغوث بغزة 
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   ):UNRWA(وكالة الغوث الدولیة  -٥

وتم إنشاؤها بعد موافقة الجمعیة ، غاثة وتشغیل الالجئین الفلسطینیین لإلهیئة األمم المتحدة متخصصة وكالة 

لتقـــدیم ، ) 1949(الصـــادر فـــي الثـــامن مـــن كـــانون أول لســـنة ) 302(دة فـــي قرارهـــا رقـــم العامـــة لألمـــم المتحـــ

  خدماتها التعلیمیة والصحیة والغذائیة لالجئین الفلسطینیین 

  :االتجاه  - ٦

التي تتراوح بین القبول أو الرفض بدرجات معینة نحو برنامج و  على مقیاس االتجاه المعد لذلك المعلمین استجابات

  .التفاعلي في مدارس وكالة الغوث بغزة م التعلی

  :المرحلة األساسیة الدنیا  - ٧ 

یلتحق التلمیذ بالصف األول منها عند بلوغه ست سنوات نهایة  حیث )4 - 1(الصفوف األساسیة من  المرحلة التي تضم

لیها التالمیذ للمراحل وهذه المرحلة بمثابة القاعدة األساسیة التي یرتكز ع ، كانون األول من العام الذي یقبل فیه

   . التعلیمیة التالیة
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  الفصل الثاني 

  اإلطار النظري 

  .م االلكتروني التعل: األول حورالم

  . م االلكترونيكفایات التعل: الثاني  حورالم

  .االتجاه نحو التعلیم التفاعلي المحوسب : الثالث  حورالم

  ة التعلیمتجارب مختلفة لحوسب: المحور الرابع 
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  ي ــــــــــــرونــم اإللكتـــــلــالتع: األول  حورالم

  .م اإللكتروني مفهوم التعل

   . م اإللكترونيخصائص التعل

  .م اإللكتروني أنواع التعل

   . م اإللكترونيالواقعیة في التعل

  .م اإللكتروني فوائد التعل

  . م اإللكتروني في التدریسفوائد التعل

  .م اإللكتروني معوقات التعل

  م اإللكتروني رنة بین التعلیم التقلیدي والتعلمقا

  .م اإللكتروني أدوات وتطبیقات التعل
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  اإلطار النظري

فهو عبارة عن قاعدة من المعلومات ، یمثل هذا الفصل األساس الفلسفي الذي یعتمد علیه الباحث في دراسته 

، ویعتمد علیه في بناء أدوات الدراسة وتفسیر نتائجها ، عن موضوع الدراسة  تكسبه فكرة عامة وشاملة

م اإللكتروني وكفایات التعل، اإللكتروني م التعل:  هذا الفصل ثالثة محاور أساسیة هيوسیعرض الباحث في 

  .ا نهح والتوضیح مبینًا عملیات كل موسیتناولهما بالشر ، واالتجاه نحو التعلیم التفاعلي المحوسب ، 

  : أدواته وتطبیقاته.. عوائقه..فوائده..خصائصه.. مفهومه م االلكترونيالتعل: األولالمبحث 

من خالل حاجاته لمهارات  وبدأ سوق العمل ، التعلیم لقد طرأت مؤخرا تغییرات واسعة على مجال  

 ن المناهجلذا فإ. یفرض توجهات واختصاصات مستحدثة تلبي حاجات االقتصاد الجدید ومؤهالت جدیدة

 تواكب المتطلبات الحدیثة والتقنیات المتاحة، مثل بها حتى نظرالالتعلیمیة خضعت هي األخرى إلعادة 

 اإللكتروني وحلوله لن ملكن مجال التعل ، المباشر الذي یعتمد على اإلنترنتوالتعلیم ، م اإللكتروني التعل

التعلیم التقلیدي الحالي، فهذا األخیر یحقق  تكون ناجحة إذا افتقرت لعوامل أساسیة من عناصر تتوفر في

غیر مرئیة بالنسبة لعابر السبیل الذي یرى أن تقنیة اإلنترنت ستقلب  الكثیر من المهام بصورة غیر مباشرة أو

 حیث یشكل دوام الطالب للمدارس. اإلطالع على كنه العملیة التربویة بصورة عمیقة كل الموازین بدون

المشترك كفریق  هاما یغرس قیما تربویة بصورة غیر مباشرة ویعزز أهمیة العمل وحضورهم الجماعي أمراً 

  )   17:  2006، عیادات (. واحد

  :مفهوم التعلم اإللكتروني   

التعریفات التي تناولته  توتعدد، في المجتمع الفلسطیني م اإللكتروني بالرغم من حداثة مفهوم التعل

یوجد عدد من المعاني  حیث، في هذا المجال تخصصون ال یوجد معنى واحد یتفق علیه الم،

  ترى لجنة االتحاد األوروبي لذلك ،  المختلفة والمتنوعةوالتعریفات 
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)Commission of the Communities,2002,p.2 (م اإللكتروني هو استخدام بأن التعل

ادر وتسهیل الوصول إلى مص تكنولوجیا الوسائط المتعددة الحدیثة واالنترنت لتحسین نوعیة التعلم

  . التبادل والتعاون عن بعد  التعلم والخدمات باإلضافة إلى

ـــــللمصطلحات المستخدمة لتعریف التعدید من اــــــــــــإلى الع) 2003:5(المبیریك  هیفاءكما أشارت   مــ

  ي ــــــــــــــااللكترون

  :كما یلي 

 ).Online learning(م المباشر التعل - 

 ).Distance Education(م عن بعد لالتع - 

 ).Technology-based-Training(التدریب القائم علي التكنولوجیا  - 

 ).Web-based-Training(التدریب القائم على الویب  - 

 ).Computer-based-Training(التدریب المبني على أساس الحاسب اآللي  - 

توى تعلیمي الكتروني عبر الوسائط تقدیم مح: م اإللكتروني بأنه التعل) 2005(كما عرف زیتون

المتعددة على الكمبیوتر وشبكاته إلى المتعلم بحیث یتیح له إمكانیة التفاعل النشط مع هذا المحتوى 

مع إمكانیة إتمام التعلیم ، سواء كان ذلك بصورة متزامنة أو غیر متزامنة ، ومع المعلم ومع أقرانه 

ارة هذا التعلیم أیضًا فضًال عن إمكانیة غز ، فه وقدراته رو في الوقت والمكان وبالسرعة التي تناسب ظ

م االلكتروني فرع جزئي من أنواع لتعلأن ا)2005:2(وترى ناهد جزاع . من خالل تلك الوسائط 

وقد وضحت  ، وأنه یتضمن التعلیم علي الخط المباشر والتعلیم باستخدام الحاسوب، التعلیم عن بعد 

  :ذلك بالشكل التالي 
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  )1(رقم شكل 

  اللكتروني فرع من التعلم عن بعدم ایوضح التعل

  

  

  

  

  

  

ویقدم ، م عن بعد لكتروني بأنه نظام تفاعلي للتعلم االالتعل) 2005:5(ویصف عبد الحمید رجب

تستهدف بناء المقررات ، ویعتمد بیئة الكترونیة رقمیة متكاملة ،  On Demandللمتعلم وفقًا للطلب 

دارة العملیات  ،االختبارات وتنظیم، والتوجیه  واإلرشاد، طة الشبكات اإللكترونیة وتوصیلها بواس ٕ وا

  .وتقویمها
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Distance learning 

E- learning 
Online learning 

Computer-based 
learning  



  : كما في م اإللكتروني یشمل أنماط متنوعة لخصهاالتعل) 2005:20(ویري حسن زیتون 

  )2(شكل رقم  

 اط التعلم اإللكتروني عند زیتونیوضح أنم

  

  

  

  

  

  

  

  

م باستخدام آلیات االتصال الحدیثة أن التعلم اإللكتروني هو طریقة للتعل) 2006:10(وعرفه العتیبي 

من حاسب وشبكاته و وسائطه المتعددة من صوت وصورة ، ورسومات ، وآلیات بحث ، ومكتبات إلكترونیة، 

ً كان عن بعد أو في الفصل الدراسي  تخدام التقنیة بجمیع المقصود هو اسو وكذلك بوابات اإلنترنت سواء

  .أنواعها في إیصال المعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة

والدراسة عن بعد هي جزء مشتق من الدراسة اإللكترونیة وفي كلتا الحالتین فإن المتعلم یتلقى   

ترونیة فلیس ، وعندما نتحدث عن الدراسة اإللك)مصدر المعلومات ( د عن المعلم المعلومات من مكان بعی

اإللكتروني  ، بل قد یكون التعلیم)  online learning( حدث عن التعلیم الفوري المتزامن بالضرورة أن نت

زمان بواسطة  هو أن نتعلم المفید من مواقع بعیدة ال یحدها مكان وال: م االفتراضي فالتعل.  غیر متزامن

  . اإلنترنت والتقنیات
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م التعل

 اإللكتروني

التعلم بأي وسیط 
التعلم  إلكتروني

بالحاسوب 
 وشبكاتھ

  

  التعلم من
خالل شبكة  

 اإلنترنت

التعلم من 
خالل 
توظیف تقنیات  الشبكات

 التعلیم عن بعد

التعلم بتوظیف 
التكنولوجیا 
 الرقمیة

التعلم بواسطة 
تكنولوجیا 

لمعلومات ا
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  :م اإللكتروني خصائص التعل

والتي تشتق من ، التعلیم التقلیدي بعدة خصائص تحدد المالمح الممیزة له  أنماطم اإللكتروني عن غیره من ینفرد التعل

فاعلیة تصمیم وتطویر م اإللكتروني یساعد في ومعرفة خصائص التعل، لیم والتعلممجموعة أسس مرتبطة بنظریات التع

هدى (م اإللكتروني تعلالنترنت والألدبیات المرتبطة بالحاسوب واومن خالل مراجعة ا، م االلكتروني برامج التعل

العمري ) 2001:59(احمد عبد السالم)2003:176(محمد عطیة خمیس)7:2007(احمد الساعي) 2006:3الكنعان

  .)2006:158(والعمري

  :م اإللكتروني لتعلأمكن تحدید خصائص  ا 

 Globalize: الكونیة  - ١

غیر مقتصرة علي غرفة الصف أو ، م االلكتروني یوفر بیئة تعلیمیة حرة للمتعلمسائط التعلإن التعلیم من خالل و      

م اإللكتروني إمكانیة التعامل مع المعلومات على مستوى اكبر من مستوى المادة ویوفر التعل، لى جدول زمني معین ع

م اإللكتروني فمن خالل التعل، ن حواجز مكان دو  فیمكن الوصول إلي المعلومات في أي وقت ومن أي، تعلیمیة محلیاً ال

ن ومكان ایمكن للمتعلم وضع المادة التعلیمیة على الشبكة ویستطیع الطالب الحصول علیها في أي زم

  . )2003:169،الموسي(

 Interactivityالتفاعلیة  - ٢

یة والمستفیدین من طلبة ومعلمین م اإللكتروني بیئة تفاعلیة حیث یكون التفاعل بین محتوى المادة التعلیمیوفر التعل     

والتعامل مع أجزاء المادة التعلیمیة واالنتقال المباشر من جزئیة إلى أخرى مما یزید من المتعة ، وغیرهم من المستفیدین 

 كما أن التعلم من خالل التعلیم اإللكتروني لم یعد یعرض، والمعلم والعكس وبین المتعلم وأقرانه  المتعلمفي التعلم بین 

  .بطریقة واحدة بل تتنوع المثیرات مما یؤدي إلى المتعة في التعلم 
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  )200:2006(طفىم اإللكتروني كما أشار إلیها أكرم مصأنواع من التفاعل من خالل التعل وهناك أربعة
  : وهي  

 .تفاعل المتعلم مع المحتوى التعلیمي  - 

 .تفاعل المتعلم مع المعلم بشكل متزامن أو غیر متزامن  - 

 .تفاعل المتعلم مع المتعلم بشكل متزامن أو غیر متزامن  - 

 .تفاعل المتعلم مع نفسه بتهیئته الكتساب المعرفة أثناء تعامله مع مكونات الموقع  - 

 Individualالفردیة  - ٣

، م و حیث تتمركز العملیة التعلیمیة حول المتعل) م ذاتيتعل(جهوده الشخصي في تعلیم نفسه یعتمد المتعلم علي م   

م اإللكتروني یراعي ما بین المتعلمین أن التعل3:2007)  ،الساعي (م االلكتروني ویؤكد فالمتعلم هو المحور في التعل

  .من فروق فردیة 

وهذا یعني تفرید المواقف التعلیمیة بما یتوافق مع احتیاجات المتعلمین بغیة الوصول إلى مستوى عالٍ من األداء في 

والذي ینادي بتحقیق أكبر عدد ممكن من األهداف ، لضرورة یتماشى مع مبادئ التعلم لإلتقان وهذا با،نهایة المطاف 

م اإللكتروني بخاصیة تفرید المواقف التعلیمیة وبذلك یتسم التعل، من المتعلمین التعلیمیة من قبل أكبر عدد ممكن 

، حیث یتوافق مع حاجات كل متعلم ، لتناسب قدرات واستعدادات ومیول المتعلمین ومراعاة خصائصهم وشخصیاتهم 

  .مایسمح بالتقدم في البرنامج أو التعلم وفقًا لسرعة التعلم عند كل فرد ، ویلبي رغباته مع مستواه التعلیمي 

 Integrativeالتكاملیة  - ٤

صر لیمیة محددة فتتكامل عنایقصد بها تكامل كل مكونات العناصر مع بعضها البعض بهدف تحقیق أهداف تع     

وترتبط مع بعضها البعض في نظام ، م االلكتروني مع بعضها البعض في إطار واحد لتحقیق الهدف المرجو منها التعل

  .7:2007) ، الساعي( واحد 
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  :ي ــــم االلكترونـــــــواع التعلــــأن

 یلكوكسوو نیغاش و ) :5ه1425(مبارك  ،)2002:37(الشهري، )2005(أجمع كل من الموسى و مبارك    
)Wilcox& Negash,2008,p.3 (هي  م االلكترونيعلي أن أنواع التعل:  

  ) synchronous E-learningالمتزامن (م االلكتروني المباشرالتعل: أوالً 

ویحتاج إلى وجود المتعلمین في نفس الوقت أمام ، م علي الهواء مباشرة ییتم هذا النوع من التعل    

وبینهم وبین المعلم عبر غرف ، شة والمحادثة بین الطالب أنفسهم أجهزة الحاسوب إلجراء المناق

) :32ه1425(مبارك  ویؤكد، ل الفصول االفتراضیة أو تلقي الدروس من خال، ) chatting(المحادثة

م االلكتروني التزامني هو أسلوب تقنیات التعلیم المعتمد على الشبكة العالمیة للمعلومات لتوصیل أن التعل

حیث ، ومواضیع األبحاث بین المتعلم والمعلم في نفس الوقت الفعلي لتدریس المادة ، روس وتبادل الد

وفي هذا النوع من التعلم . بین المعلم والمتعلم  Real Timeیكون االتصال والتفاعل في الوقت الحقیقي 

فیمكن للمعلم  .ت والصورة والنص یتفاعل المتعلم مع المعلم وزمالئه من خالل التواصل المباشر بالصو 

كما یمكن للمعلم عرض بعض ، حدث الطالب برفع أیدیهم لتحدث بالصوت لطالبه مع إمكانیة تا

األوراق علي الطلبة مع إمكانیة المشاركة في جولة تزامنیة علي مواقع الشبكة العالمیة للمعلومات حیث 

   .یرى الطلبة المواقع التي تم تصفحها من قبل المعلم 

لتوصیل وتبادل ، المعتمدة على اإلنترنت  هو أسلوب وتقنیات التعلیم)128:2005(حمود كما عرفه م    

م اإللكتروني مفهوم تدخل فیه الكثیر من التقنیات والتعل ومواضیع األبحاث بین المتعلم والمدرس، ، الدروس

لمیزة التفاعل بین  كن تفتقرللتعلیم ل CD الثمانینیات اعتماد األقراص المدمجة واألسالیب، فقد شهد عقد

م اإللكتروني المباشر على مبررًا العتماد التعل المادة والمدرس والمتعلم أو المتلقي، ثم جاء انتشار اإلنترنت

  أسالیب التعلیم الواقعیة، وتأتي اللمسات والنواحي اإلنسانیة عبر التفاعل اإلنترنت، وذلك لمحاكاة فعالیة

ومجرد االتصال  والتعلیمیة ویجب أن نفرق تمامًا بین تقنیات التعلیم بین أطراف العملیة التربویة المباشر

  .بالبرید اإللكتروني 
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م اإللكتروني المتزامن علي فعالیة هذا النمط من التعلیم فعرض كل في التعل وأشارت العدید من الدراسات التي أجریت

حیث استخدمت ، لیم الشبكي المباشر علي التع إجراءهبحث تجریبي تم Musawi & Abdelraheem) :2003(من 

الوسائطیة لتقویم فاعلیة هذا النوع من التعلیم في االنجاز األكادیمي لطالب جامعة السلطان قابوس   webctرزمة

النتائج أن هناك اتجاهًا ایجابیًا من قبل الطالب نحو  أظهرتوقد ، واتجاهاتهم نحوه أثناء دراستهم لمقرر تقنیات التعلیم 

  .م الشبكي المباشر التعلی

ال والتفاعل عن ویشترط في هذا النوع من التعلم تواجد المعلم والطالب في نفس الوقت دون حدود للمكان ویتم االتص

  : )2007:12(ومن أمثلة هذه األدوات كما أشار إلیها زین الدین ، م االلكتروني المتزامنة طریق أدوات التعل

 RTCوتسمى المحادثة في الوقت الحقیقي أو المتزامنة ، بین فردین   Chattingالمحادثة أو الحوار الشخصي  -١

)Real Time Chatting ( أو المحادثة على شبكة االنترنتIRC )Internet Relay Chatting. (  

 المؤتمرات بأنواعها التي تهدف إلى توفیر االتصال والتفاعل المتزامن بین المتعلم واألقران أو بین المتعلمین -٢

  :ومنها ، وبعضهم البعض 

 .المؤتمرات السمعیة المزودة بالصور والرسوم  - 

 .أو مؤتمرات الفیدیو الخاصة بالنظام ،مؤتمرات الفیدیو  - 

 .المؤتمرات متعددة األشخاص في المجال الواحد  - 

 .المؤتمرات متعددة الوسائل أو العروض في الموضوع الواحد  - 
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  )Asynchronous E-learningغیر المتزامن (ر المباشرم اإللكتروني غیالتعل: ثانیاً 

ویتم من خالل بعض تقنیات ، م ال یحتاج إلى وجود المتعلمین في نفس الوقت أو في نفس المكان یهذا النوع من التعل

أوقات  م االلكتروني مثل البرید االلكتروني حیث یتم تبادل المعلومات بین الطالب أنفسهم وبینهم وبین المعلم فيالتعل

أن الدالئل تشیر إلى ) Meyer,2003,p.186"(مایر"وترى .وینتقي فیه المتعلم األوقات واألماكن التي تناسبه ، متتالیة 

م الالمتزامن یزید من التفاعلیة واالنضباط الذاتي والحس المجتمعي ویزید من مهارات االتصال واإلحساس أن التعل

م غیر المتزامن الطالب ال یئة التعلنه في بأ) Kindred,2003" (كیندرید" ویذكر، بالمكان لدى الطالب والمدرسین 

فالطالب الخجولین داخل الصف التقلیدي ، یستطیعون مشاهدة بعضهم البعض فیزیائیًا وهذا یولد شعور باالستقاللیة 

  .م اإللكتروني التعبیر عن أنفسهم في بیئة التعلیكونون أكثر قدرة علي 

في دراسة طبقها أن هذا النوع من التعلم من خالل بناء نموذج تعلیمي الكتروني موائم  )2005(جب ویرى عبد الحمید ر 

ت یستخدم كموقع على شبكة االنترنت لتدریس مواد علوم الحاسبات وخاصة شبكا،مبني باستخدام الوسائط المتعددة 

 النموذجویتكون . الملك عبد العزیز بجدة م تدریسها بقسم علوم الحاسبات بجامعة الحاسب والرسم بالحاسب والتي یت

وعارض ، التعلیمي بالمقترح من تسعة مكونات أساسیة تشتمل على عارض لمحتویات المنهج لعرض النصوص 

وضابط الوقت الذي یمكن منه تحدید زمن ،  االختباراتومولد االختبارات الذي یستطیع إنشاء أسئلة متعددة  اإلرشادات

ختبارات الذي یصحح االختبار ویعطي نتیجة فوریة وعارض الفیدیو لعرض أجزاء تعلیمیة ومدقق اال، االختبار 

ومنفذا للمحادثات ، وقارئ النصوص الذي یقدم قراءة مسموعة للنصوص الكترونیا  أجزاء علمیة من المنهج لتوضیح

كما یحقق ، اسي أو زائر للموقع ومدیر النظام الذي یتحقق من اسم الطالب إن كان مسجًال في الفصل الدر ، والدردشة 

وكذلك تخفیض األعباء اإلداریة  ،ات العمل الرسمیة النظام المقترح أیضًا سهولة الوصول إلى المعلم خارج أوق

للمقررات الدراسیة من خالل استغالل الوسائل واألدوات االلكترونیة في إیصال المعلومات والواجبات للمتعلمین وتقییم 

  .أدائهم 
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  ) :blended E-learning(م االلكتروني التولیفي التعل: لثاً ثا

م االلكتروني التولیفي بأنه مجموعة من الوسائط المصممة لتتمم بعضها بعض والتي التعل) 2005(یعرف الموسى      

مجیات التعلم مثل بر ، كن أن یشمل عددًا من أدوات التعلم مم) التولیفي(تعزز التعلم وتطبیقاته وبرامج التعلم المدمج

وأنظمة دعم األداء ، ومقررات التعلم الذاتي ، والمقررات المعتمدة علي االنترنت ، التعاوني االفتراضي الفوري 

دارة نظم التعلم ، اإللكتروني  ٕ   )2005:545،الموسى( .وفیه یمزج بین التعلم المتزامن وغیر المتزامن، وا

م التولیفي في أن استخدام التعل) Saba,2005"(سابا" ودراسة  ،) Balarabe,2006"(باالرابي"وقد توصلت دراسة 

م اإللكتروني في تعلم وتعلیم ب اتجاه استخدام تكنولوجیا التعلتعلم الریاضیات ساهم في تغییر مواقف ومعتقدات الطال

  .الریاضیات 

 :م االلكتروني الواقعیة في التعل

م االلكتروني المباشر أهم عیوب هذا األسلوب في التعلیم تعلللنواحي الواقعیة في عملیة الیعتبر االفتقار     

دیث الفئات التي الذي یحتاج في بعض الحاالت للمسات إنسانیة بین المتعلم والمعلم ، ونخص هنا بالح

وحالیا نجد انه یستهدف طالب المرحلة الثانویة بشكل رئیسي ثم طلبة ، م االلكتروني المباشریجدي فیها التعل

والمهن األخرى مثل األطباء والمهندسین بأي شكل أو بآخر التدریب المؤسسي الذي یتلقاه  الجامعات

  .العاملون والفنیون في المؤسسات والشركات الكبیرة على اختالف مجاالتها 

 شرح  أ، فمثال یمكنني أن  م االلكتروني المباشر وتحقق فعالیة كبیرةوهناك مواد تعلیمیة تصلح للتعل    

ومشاهدة هذه الظاهرة بصورة مباشرة یغني عن  ،مختبررحلة مدرسیة أو الذهاب إلى  لمیة طبیعیة أوظاهرة ع

تلك الظاهرة ، أي أن مادة  م االلكتروني المباشر لشرح لذي یمكن أن نبذله في نظام التعلالجهد ا هذا كل

یمكن اعتماد التدریب  ل ثقةئمة ألسلوبه ،  وبكم االلكتروني المباشر یجب أن تكون مناسبة له ومالالتعل

وذلك لتطویر الموارد المتاحة ، االلكتروني المباشر بصورة ناجحة كمتمم ألسالیب التعلیم التربویة األساسیة 

یجاد مدارس أكثر مرونة وزیادة ، للطالب  ٕ      لتدریبهم على استخدام التقنیة لتحسین التعلم وا
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تاحة التقنیة لهم ، میة إضافة لزیادة وصول الطالب في العملیة التعلیتفاعل أولیاء الطلبة   ٕ وتوسیع فرص ، وا

  . ات الطالب والمدرسین والتربویینویمكن للتقنیة أن تعزز قدر ، التطویر المهني للمعلمین 

أو التعلیم باالعتماد على الكمبیوتر سیلقى  ،م االلكتروني المباشرالتربویین والخبراء أن التعل ویرى بعض  

لكونه أحیانا یعتمد الیة ، أو یهدد أطرافها الحالیة عیق نجاحه إذا كان یخل بسیر العملیة التعلیمیة الحمقاومة ت

  .) 7 - 2003:6 ، الموسى(  .على حلول جذریة في تنفیذه 

  :ي ـــــــــم االلكترونــــــد التعلـــــــفوائ

م ساس األول للمطالبة بتطبیق التعلت األم اإللكتروني كانوائد والمزایا التي یقدمها التعلإن الف      

، الموسي (و ) 10-2003:9،غلوم(ویري كل من ، االلكتروني وتفعیله بالمدارس 

  :م اإللكتروني مایلي فوائد التعل) 2005:116،المباركو 

وخلق جیل من المتعلمین مسئولین عن ، علي النفس  واالعتماد، یساعد المتعلم علي التعلم  -١

  .تعلیمهم 

  .یرفع العائد من االستثمار بتقلیل تكلفة التعلیم  -٢

  .یكسر الحواجز النفسیة بین المعلم والمتعلم  -٣

  .توظیف تقنیات التعلیم في كافة األنشطة والبرامج التعلیمیة  -٤

  .یعد المتعلمین بما یملكونهم من التعامل مع الحاسوب واالنترنت وتطبیقاتهم  -٥

  .اشر للمتعلم التقییم التلقائي والمب -٦

  .خلق نظام دینامیكي حیوي یتأثر بشكل مباشر بالعالم الخارجي  -٧

  .التقویم الفوري والسریع والتعرف علي النتائج وتصحیح األخطاء  -٨

  .تعدد مصادر المعرفة بسبب االتصال بالمواقع المختلفة علي االنترنت  -٩

ثراء مستوي التعلیم وتنمیة القدرات الفك - ١٠ ٕ   .ریة تحسین وا
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  :م اإللكتروني مقارنة بأسلوب التعلیم التقلیدي فوائد التعل) 2008(ویحدد اطمیزي 

  :المرونة والمالئمة 

  .سهولة وسرعة الوصول للمحتویات بأي وقت وأي مكان  -١

  .باستمرار  وتتزاید، إمكانیة االختیار بین مساقات متوفرة دائمًا  -٢

  .والتمارین ، واالمتحانات ،  الواجبات غذیة راجعة فوریة عند استخدامت -٣

  .والتوزیع للمكونات التعلیمیة ، والتحریر ، والتحدث ، سهولة وسرعة المراجعة  -٤

  .الملل  تمنعوأسالیب تعلیمیة متنوعة ، یقدم تسهیالت  -٥

  :الوقـــــت 

  .توفیر الوقت  -١

  .العائلة تنظیم الوقت یجدول الدارس دراسته بما یناسب ظروف العمل و  -٢

  .توفیر الوقت ألنه یتیح للطالب القفز عن مواد ونشاطات یعرفها  -٣

  :االتصال والتفاعل 

  .إمكانیة االتصال والتفاعل االلكتروني المباشر بین الطلبة والمعلم  -١

  .إمكانیة الدراسة بأي مكان یتوفر فیه حاسوب وانترنت  -٢

  )5- 2008:4،ياطمیز ( .حالة الصفوف المكتظة  التفاعل بین المعلم والطالب یكون أفضل في -٣

  :م االلكتروني للتعلویرى الباحث مما سبق الفوائد التالیة 

  .وبین الطلبة والمعلم ، ما بینهم زیادة أمكانیة االتصال بین الطلبة فی -١

  .اإلحساس بالمساواة  -٢

  .سهولة الوصول للمعلم  -٣

  .یقدم خیارات متعددة لطرائق التدریس  -٣
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  .التغذیة الراجعة المستمرة وتعدد أنواع التقویم لمراحل تقدم الطالب  -٤

حتى أیضًا ، الفوائد تمتد لتشمل كل من الطالب والمعلم والمدرسة والمشرفین  ویرى الباحث أن

مما یخلق آثارًا إیجابیة لجمیع الفئات السابقة ، خصوصیته وثقافته  مراعاةالمجتمع بحیث یتم 

                                   .ضلة لهذا النوع من التعلیم ها مفویجعل

  : م اإللكتروني في التدریسفوائد التعل

أهم  ولكن یمكن القول بأنلتعلیم یصعب حصرها في هذا المقام الشك أن هناك مبررات لهذا النوع من ا    

   :م االلكتروني ما یليمزایا ومبررات وفوائد التعل

  : یة االتصال بین الطلبة فیما بینهم ، وبین الطلبة والمدرسةزیادة إمكان -١

وذلك من خالل سهولة االتصال ما بین هذه األطراف في عدة اتجاهات مثل مجالس النقاش، البرید  

أن هذه األشیاء تزید وتحفز الطالب على المشاركة والتفاعل مع  ویرى الباحث. غرف الحواروني ،اإللكتر 

  .  المواضیع المطروحة

  : المساهمة في وجهات النظر المختلفة للطالب  - ٢

المنتدیات الفوریة مثل مجالس النقاش وغرف الحوار تتیح فرص لتبادل وجهات النظر في المواضیع     

المطروحة مما یزید فرص االستفادة من اآلراء والمقترحات المطروحة ودمجها مع اآلراء الخاصة بالطالب 

وتتكون عنده معرفة وآراء قویة وسدیدة وذلك من خالل ما ، متین عند المتعلم مما یساعد في تكوین أساس 

  . اكتسبه من معارف ومهارات عن طریق غرف الحوار 

  :اإلحساس بالمساواة  - ٣

بما أن أدوات االتصال تتیح لكل طالب فرصة اإلدالء برأیه في أي وقت ودون حرج ، خالفًا لقاعات     

 المیزة  إما لسبب سوء تنظیم المقاعد ، أو ضعف صوت الطالب نفسه ، رمه من هذهلدرس التقلیدیة التي تحا

   ألنه،أو الخجل ، أو غیرها من األسباب ، لكن هذا النوع من التعلیم یتیح الفرصة كاملة للطالب 
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ف بإمكانه إرسال رأیه وصوته من خالل أدوات االتصال المتاحة من برید إلكتروني ومجالس النقاش وغر 

  . الحوار

ألن هذا األسلوب في التعلیم ، والقلق لدى الطالب الذین یشعرون بالخوف هذه المیزة تكون أكثر فائدة   

والبحث عن الحقائق أكثر مما لو كانوا في ، یجعل الطالب یتمتعون بجرأة أكبر في التعبیر عن أفكارهم 

  . التقلیدیة  ةساقاعات الدر 

  . على الخط یساعد ویحث  الطالب على المواجهة بشكل أكبر وقد أثبتت الدراسات أن النقاش 

   :وصول إلى المعلم السهولة  - ٤

وذلك خارج م اإللكتروني سهولة كبیرة في الحصول على المعلم والوصول إلیه في أسرع وقت أتاح التعل    

الل البرید اإللكتروني، ألن المتدرب أصبح بمقدوره أن یرسل استفساراته للمعلم من خ. أوقات العمل الرسمیة 

وتكون أكثر فائدة للذین تتعارض . ال من أن یظل مقیدًا على مكتبهوهذه المیزة مفیدة ومالئمة للمعلم أكثر بد

  . ساعات عملهم مع الجدول الزمني للمعلم ، أو عند وجود استفسار في أي وقت ال یحتمل التأجیل 

  إمكانیة تحویر طریقة التدریس  - ٥

قي المادة العلمیة بالطریقة التي تناسب الطالب فمنهم من  تناسبه الطریقة المرئیة ، ومنهم من الممكن تل

تناسبه الطریقة المسموعة أو المقروءة، وبعضهم تتناسب معه الطریقة العملیة ، فالتعلیم اإللكتروني 

ریقة األفضل ومصادره تتیح إمكانیة تطبیق المصادر بطرق مختلفة وعدیدة تسمح بالتحویر وفقًا للط

  . بالنسبة للمتدرب 

  : مالئمة مختلف أسالیب التعلیم  - ٦

م اإللكتروني یتیح للمتعلم أن یركز على األفكار المهمة أثناء كتابته وتجمیعه للمحاضرة أو الدرس ، التعل

ها وذلك ألن ، وكذلك یتیح للطالب الذین یعانون من صعوبة التركیز وتنظیم المهام االستفادة من المادة

  . تكون مرتبة ومنسقة بصورة سهلة وجیدة والعناصر المهمة فیها محددة 
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  : المساعدة اإلضافیة على التكرار  - ٧

هذه میزة إضافیة بالنسبة للذین یتعلمون بالطریقة العملیة فهؤالء الذین یقومون بالتعلیم عن طریق التدریب 

ي جمل معینة مما یعني أنهم أعادوا تكرار المعلومات إذا أرادوا أن یعبروا عن أفكارهم فإنهم یضعوها ف، 

  . وذلك كما یفعل الطالب عندما یستعدون المتحان معین  ،التي تدربوا علیها 

  ):أیام في األسبوع 7اعة في الیوم س 24(توفر المناهج طوال الیوم وفي كل أیام األسبوع  - ٨

ن التعلیم في وقت معین ، وذلك ألن بعضهم أو الذین یرغبو ، هذه المیزة مفیدة لألشخاص المزاجیین 

یفضل التعلم صباحًا واآلخر مساءًا ، كذلك للذین یتحملون أعباء ومسئولیات شخصیة ، فهذه المیزة تتیح 

  . للجمیع التعلم في الزمن الذي یناسبهم 

  : االستمراریة في الوصول إلى المناهج  - ٩

أن بإمكانه الحصول على المعلومة التي یریدها في الوقت هذه المیزة تجعل الطالب في حالة استقرار ذلك 

غالق المكتبة ، مما  یؤدي إلى راحة الطالب وعدم إصابته  ٕ الذي یناسبه ، فال یرتبط بأوقات فتح وا

  . بالضجر 

  : عدم االعتماد على الحضور الفعلي  -١٠

اعي بالنسبة للتعلیم التقلیدي ، ال بد للطالب من االلتزام بجدول زمني محدد ومقید وملزم في العمل الجم

ألن التقنیة الحدیثة وفرت طرق لالتصال دون الحاجة للتواجد في مكان ، أما اآلن فلم یعد ذلك ضروریًا 

  .وزمان معین لذلك أصبح التنسیق  لیس بتلك األهمیة التي تسبب اإلزعاج 

  : سهولة وتعدد طرق تقییم تطور الطالب   -١١ 

لبناء وتوزیع وتصنیف المعلومات  ، الفوري على إعطاء المعلم طرق متنوعة وفرت أدوات التقییم   

  . بصورة سریعة وسهلة للتقییم 
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  : االستفادة القصوى من الزمن  -١٢

إن توفیر عنصر الزمن مفید وهام جدًا للطرفین المعلم والمتعلم ، فالطالب لدیه إمكانیة الوصول الفوري     

وبالتالي ال توجد حاجة للذهاب من البیت إلى قاعات الدرس أو ، لزمان المحدد للمعلومة في المكان وا

بإمكانه االحتفاظ ، وكذلك المعلم ذا یؤدي إلى الحفاظ على الوقت من الهدرالمكتبة أو مكتب األستاذ وه

  .ألن بإمكانه إرسال ما یحتاجه الطالب عبر خط االتصال الفوري  بزمنه من الهدر

  : باء اإلداریة بالنسبة للمعلم تقلیل األع  -١٣

م اإللكتروني یتیح للمعلم تقلیل األعباء اإلداریة التي كانت تأخذ منه وقت كبیر في كل محاضرة التعل  

العبء ، فقد أصبح من الممكن إرسال  م اإللكتروني من هذاقد خفف التعلمثل استالم الواجبات وغیرها ف

ت اإللكترونیة مع إمكانیة معرفة استالم الطالب لهذه واستالم كل هذه األشیاء عن طریق األدوا

   )2002:169،الموسى(. المستندات 

ویمكنهم من ، م اإللكتروني في التعلیم یفید كل من المعلم والطالب على حد سواء ویرى الباحث أن التعل

التقاء للخبرات ویكون هناك نقاط ، التفاعل والتواصل سواء داخل البیئة التعلیمیة الفعلیة أو خارجها 

التعلیمیة فمن خالل البرید االلكتروني یمكن للطالب التواصل مع المعلم من خالل إرسال األسئلة 

وأیضا من خالل التواصل عبر المنتدیات والحوار أو المحادثات ، والنشاطات واستقبال اإلرشادات 

  .المشتركة 
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  :روني م اإللكتمعوقات التعل

  : وقات تعوق تنفیذه ومن هذه المعیقاتمن طرق التعلیم األخرى لدیه معم االلكتروني كغیره التعل    

  : تطویر المعاییر  - ١

وأهم هذه العوائق قضیة . اإللكتروني مصاعب قد تطفئ بریقه وتعیق انتشاره بسرعة میواجه التعل          

ضروریة؟ لو نظرنا إلى بعض المناهج والمقررات  وما الذي یجعلها المعاییر المعتمدة، فما هي هذه المعاییر

المدارس، لوجدنا أنها بحاجة إلجراء تعدیالت وتحدیثات كثیرة نتیجة للتطورات  التعلیمیة في الجامعات أو

شكل  قد استثمرت في شراء مواد تعلیمیة على مدرسةفإذا كانت ال. كل سنة، بل كل شهر أحیانا المختلفة

الكتب واألقراص  ، ستجد أنها عاجزة عن تعدیل أي شيء فیها ما لم تكن هذهCD أقراص مدمجة كتب أو

م استثمار الجهة التي تتبنى التعل ولضمان حمایة. قابلة إلعادة الكتابة وهو أمر معقد حتى لو كان ممكناً 

 .اإللكتروني ال بد من حل قابل للتخصیص والتعدیل بسهولة 

  : لتعویضیةاألنظمة والحوافز ا -٢

م اإللكتروني یعاني من حیث الزال التعل .م اإللكترونيلتي تحفز وتشجع الطالب على التعلمن المتطلبات ا 

كما أن عدم البت في قضیة ، واضح لیب التي یتم فیها التعلیم بشكل عدم وضوح في األنظمة والطرق واألسا

 . م اإللكترونيتعوق فعالیة التعلالعقبات التي  الحوافز التشجیعیة لبیئة التعلیم هي إحدى

 . التسلیم المضمون والفعال للبیئة التعلیمیة  - ٣

  .نقص الدعم والتعاون المقدم من أجل طبیعة التعلیم الفعالة  - 

  .نقص المعاییر لوضع وتشغیل برنامج فعال ومستقل  - 

  .نقص الحوافز لتطویر المحتویات  - 

 :   Methodologyعلم المنهج أو المیثودولوجیا  - ٤

غالبًا ما تؤخذ القرارات التقنیة من قبل التقنیین أو الفنیین معتمدین في ذلك على استخداماتهم وتجاربهم 
  الشخصیة ، وغالبًا ال یؤخذ بعین االعتبار مصلحة المستخدم  ، أما عندما یتعلق األمر بالتعلیم فال بد لنا
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( وعلى الطالب) كیف یعلم (معلم ورة مباشرة على المن وضع خطة وبرنامج معیاري ألن ذلك یؤثر بص 

م اإللكتروني هم من المتخصصین في مجال التقنیة التعل علىو هذا یعني أن معظم القائمین ) . كیف یتعلم 

م والتعلیم فلیس لهم رأي في التعل أو على األقل أكثرهم، أما المتخصصین في مجال المناهج والتربیة

ضم التربویین  المهملذا فإنه من  ،صناع القرار في العملیة التعلیمیة مقل لیسوا هاإللكتروني، أو على األ

  . والمعلمین والمدربین في عملیة اتخاذ القرار 

 : الخصوصیة والسریة  - ٥

إن حدوث هجمات على المواقع الرئیسیة في اإلنترنت ، أثرت على المعلمین والتربویین ووضعت            

ید من األسئلة حول تأثیر ذلك على التعلیم اإللكتروني مستقبًال ولذا فإن اختراق المحتوى في أذهانهم العد

  .م اإللكترونيواالمتحانات من أهم معوقات التعل

 :  Digital Filteringالتصفیة الرقمیة  - ٦

ناك وهل ه، هي مقدرة األشخاص أو المؤسسات على تحدید محیط االتصال والزمن بالنسبة لألشخاص      

ویكون ذلك  ؟بب ضرر وتلف وهل تس ؟ال  ثم هل هذه االتصاالت مقیدة أم ؟حاجة الستقبال اتصاالتهم 

وكذلك األمر ، ها أو إغالقه أمام االتصاالت غیر المرغوب فی، أو مرشحات لمنع االتصال  ،تربوضع فل

  .  بالنسبة للدعایة واإلعالن

  . اعلهم معهمدى استجابة الطالب مع النمط الجدید وتف  -٧

والتأكد من أن المناهج الدراسیة تسیر وفق الخطة ، م الفوري طرق تكامل قاعات الدرس مع التعل مراقبة  -٨

  . المرسومة لها 

شعاره بشخصیته   -٩ ٕ والتأكد من عدم ، وأهمیته بالنسبة للمؤسسة التعلیمیة ، زیادة التركیز على المعلم وا

  .ئًا تراثیًا تقلیدیًا وأنه أصبح شی، شعوره بعدم أهمیته 

  . وعدم الوقوف السلبي منه، م راد المجتمع بهذا النوع من التعلوعي أف - ١٠
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  وتوسیع المجال لالتصال ، Bandwidth توفر مساحة واسعة من الحیز الكهرومغناطیسي  - ١١

  . الالسلكي 

یات ، حیث أن هذا النوع من الحاجة المستمرة لتدریب ودعم المتعلمین واإلداریین في كافة المستو  - ١٢

   .ب المستمر وفقًا للتجدد التقني التعلیم یحتاج إلى التدری

  .ـ الحاجة إلى تدریب المتعلمین لكیفیة التعلیم باستخدام اإلنترنت١٣

  .ن المنافسة عالمیةألذلك و ،  الجودة ـ الحاجة إلى نشر محتویات على مستوى عالٍ من١٤

ان التي تعوق  االبتكار ووضع طرق جدیدة تنهض باالبتكار في كل مكان وزم ـ تعدیل كل القواعد القدیمة١٥

ظهار الكفای، للتقدم بالتعلیم  ٕ   ) .210:  2006،  خزندارال( . براعة ة والوا

  :هناك إمكانیة للتغلب على تلك العوائق من خالل أن ویرى الباحث 

 .یمیة وضع سیاسة صارمة غیر متسامحة إزاء األمانة العلمیة واألكاد - 

 .وترغیبهم في استخدامه ، م اإللكتروني ین بأهمیة التعلتوعیة المعلم  - 

التدریب في مجال التقنیة واستخدام اإلنترنت والتدریب على وسائل التدریس ( تعلیم وتدریب المعلمین  - 

  ) .الحدیثة 
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   :م التقلیدي والتعلیم االلكتروني رنة بین التعلیمقا
ة التحدیث واإلتاح سهولةفي أسلوب التعلیم ومدى التفاعل و  لكتروني عن التعلیم الحاليم اإلیختلف التعل

  )5: 2006، غنایم(واالعتمادیة ونظام التعلیم 
  

  )1(جدول رقم                                  
  م االلكتروني والتعلیم التقلیديیوضح المقارنة بین التعل

  
 التعلیم التقلیدي م اإللكترونيالتعل وجه المقارنة

یوظف المستحدثات التكنولوجیة حیث  أسلوب التعلیم المستخدم
یعتمد علي العروض اإللكترونیة متعددة 

وأسلوب المناقشات وصفحات ، الوسائط 
 الویب

یعتمد على الكتاب فال یستخدم آي 
من الوسائل أو األسالیب التكنولوجیة 

 إال في بعض األحیان

حیث یتیح استخدام ، التفاعلیة یقوم علي  مدى التفاعل
الوسائط المتعددة للمتعلم اإلبحار في 

وتسمح له ، العروض اإللكترونیة 
 المناقشات عبر الویب بالتفاعلیة

حیث أنه ، ال یعتمد علي التفاعل  
ولكن ، یتم فقط بین المعلم والمتعلم 

، ال یتم دائما بین المتعلم والكتاب 
ذب باعتباره وسیلة تقلیدیة ال تج

 االنتباه

وغیر مكلف ، یمكن تحدیثه بكل سهولة  سهولة التحدیث
 عند النشر على الویب كالطرق التقلیدیة 

عملیة التحدیث هنا غیر متاحة ألنك 
عند طبع الكتاب ال یمكنك جمعه 
 والتعدیل فیه مرة أخرى بعد النشر

، ولذا یتمتع بالمرونة ، متاح في أي وقت  اإلتاحة 
ل على اإلنترنت من أي حیث یمكن الدخو 

لذا ففرص التعلیم له متاحة عبر ، مكان 
 .العالم 

وأماكن ، له وقت محدد في الجدول 
كما أن فرص التعلیم فیه ، مصممة 

مقتصرة علي الموجود في إقلیم أو 
 منطقة التعلیم 

یعتمد علي التعلیم الذاتي و حیث یتعلم  االعتمادیة 
وحسب سرعته  المعلم وفقًا لقدراته واهتماماته

 .والوقت الذي یناسبه 

لذا فهو غیر ، یعتمد على المعلم 
وال یمكن التعامل ، متاح في أي وقت 

 معه إال في الفصل الدراسي فقط 

 یحدث في نطاق مغلق  یتم في نظام مفتوح ومرن وموزع نظام التعلیم 
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  :م اإللكتروني ات وتطبیقات التعلأدو 

  : اإللكتروني إلى فئتین هما م یمكن تصنیف أدوات التعل

  م اإللكتروني المعتمدة علي الكمبیوتر الشخصي أدوات التعل: أوًال 

أو القرص الصلب ،  SD  ،DVDوهي عبارة عن برمجیات تخزن على وسائط التخزین مثل      

  . مها كلما كانت هناك الحاجة لذلكیعاد استخدا، للجهاز أو على خادم األجهزة الرئیس 

  :ثلة هذه البرامج مایلي ومن أم

  Tutorialبرامج التعلیم الخصوصي  - 1

 Drill and Practice Programsبرامج التدریب والممارسة  - 2

 Problem Solving Programsبرامج حل المشكالت  - 3

  Simulation Programsبرامج المحاكاة  - 4

 Instructional Games Programsبرامج األلعاب التعلیمیة  - 5

 Presentations Programsبرامج العروض التقدیمیة  - 6

 Performance Support Systems Programsبرامج نظم دعم األداء  - 7

  Applications Programsبرامج التطبیقات المتخصصة  - 8

  :مدة على اإلنترنت تعم اإللكتروني المأدوات التعل:  ثانیاً 

  World Wide Webالشبكة الدولیة للمعلومات  - 1

  E–Mailالبرید اإللكتروني  - 2

  Chattingالمحادثة  - 3

  Video Conferenceمؤتمرات الفیدیو  - 4
  
  Discussion Groupsمجموعات النقاش  - 5
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   File Exchangeنقل الملفات  - 6

  Bulletin Boardلوحة اإلعالنات  - 7

لرسم من قبل المعلم ویستخدم للكتابة وا(  Shared White Boardاللوح األبیض التشاركي  - 8

  69):  2008،عبد العزیز (والتالمیذ 

 ىله مردود ایجابي علفإن ، ب في التعلیم مما سبق یري الباحث أنه مهما كان أسلوب استخدام الحاسو 

جزاء األساسیة جعل المتعلم ملمًا باألحیث ی، میة للتعلم علي الحواسیب محو األ ىالطالب حیث یعمل عل

تي التعلیم یفع مستوى عملر  ىویعمل عل،متمیز في مجال الحاسوب ات متقدمة للمتعلم الویوفر مهار ، للحاسب

  .والتعلم
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  م االلكترونيكفایات التعل:  ثانيال حورالم

  

  .تعریف الكفایة  _

  .مفهوم الكفایة كمصطلح تربوي _ 

  .تصنیف الكفایات التعلیمیة _ 

  .طرق صیاغة الكفایات _ 

  .م االلكتروني الالزمة للمعلم یات التعلكفا_ 
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  م االلكترونيكفایات التعل:  انيالث حورالم

نهضة تربویة كبیرة شملت كافة الجوانب ، بدأت منذ ثالثة عقود وفي الستینات من القرن الماضي بالتحدید 

شمل الهائل والسریع الذي  وكان هذا نتیجة التطور، من أهداف ووسائل وأسالیب وبرامج وطرق لتربویة ا

فمن الطبیعي أن تشتمل هذه التغیرات مجال إعداد المعلمین المؤهلین تربویًا وثقافیًا واجتماعیًا ، جمیع العلوم 

  .وتكنولوجیًا 

  :تعریف الكفایة 

ه كفا: ویقال ، مصدر كفى یكفي كفایة إذا قام باألمر : جاء في معاجم اللغة العربیة مفهوم الكفایة وهي  

األمر إذا قام فیه مقامه وفي الحدیث من قرأ اآلیتین من سورة البقرة في لیلة كفتاه أي أغنتاه عن قیام اللیل 

  )225: 1992،ابن منظور(

  .یعني المثیل والنظیر والجمع أكفاء وكفاء، مصدر كفا : والكفء 

  )1987:205،المقرئ .( حالة یكون بها الشيء مساویًا لشيء آخر: ة والكفای

، یت بالشيء استغنیت به أو قنعت بهعن غیره واكتف االستغناءكفى الشيء كفایة فهو كاف إذا حصل به و 

  )1967:246،معجم الرائد.(مثله فهو مكافئ لهوكل شيء مساوي شیئًا حتى صار 

لباحثین صنفوا كفایات وجد أن ا، والدراسات السابقة ، ومن خالل اطالع الباحث علي األدب التربوي    

  .زیادة أو النقصان من دراسة ألخرىوقد یختلف هذا العدد بال، معلم في بعض الدراسات إلى مائة كفایة ال

،   General Competenciesهذه الكفایات إلى كفایات أساسیة عامة ) 1999:60،الشامي(وقد صنفت 

معاونة أو  وتسمى كفایات، أو كفایات المحتوى المدرسي ، أو تفصل كفایات تدریس لمواد التخصص 

  . Enabling Competenciesمساعدة 

رغم أن الكفایة تمثل الحد األدنى الذي ینبغي توفره ، وال تفرق الكثیر من الدراسات بین لفظتي الكفایة والكفاءة 

  )1987:305،والغریب  طعیمة(.ثل الحد األقصى لألداء في عمل مابینما الكفاءة تم، في شيء كشرط لقبوله 
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  :فایة كمصطلح تربوي مفهوم الك

إلى نظرة  االختالفربما یبدو أن هناك اختالفًا بین هذه التعریفات وقد یرجع هذا ، تعددت تعریفات الكفایة 

وقد یرجع إلى حداثة ، الباحث إلى مفهوم الكفایة من زاویة تختلف عن تلك التي ینظر من خاللها غیره 

مما یضطر كل باحث إلى استخدام مفهوم إجرائي ، كفایة حیث لم یتبلور مفهوم معین لل، مفهوم الكفایة 

  )1997:71،صالح(معین یخدم أغراض دراسته 

بعد ، واالتجاهات ، والمهارات ، بأنها مجمل سلوك المعلم الذي یتضمن المعارف ): 1989(الفرا یعرفها  -١

اس خاصة تعد لهذا وینعكس أثره في أدائه ویظهر ذلك من خالل أدوات قی، المرور في برنامج محدد 

  ).1989:41،الفرا(الغرض 

التي من شأنها تیسر ، والمهارات ، وأشكال الفهم ، بأنها مجموع االتجاهات ) : 1986( طعیمةویعرفها  -٢

  والنفس حركیة ، والوجدانیة ، للعملیة التعلیمیة تحقیق أهدافها العقلیة 

  ) .1986:8،  طعیمة(

، القدرة التي تتضمن مجموعة من المهارات: ي شكلها الكامن هي بأنها ف :)1997(یعرفها الناقة  -٣

ً مثالیًا وهذه القدرة تصاغ على ، والمفاهیم ، والمعارف  واالتجاهات التي یتطلبها عمل ما بحیث یؤدي أداء

، شكل أهداف تصف السلوك المطلوب بحیث تحدد هذه األهداف مطالب األداء التي ینبغي أن یؤدیها الفرد 

أي أنها مقدار ما ، وقیاسه ، وتفسیره ، وتحلیله ، األداء الذي یمكن مالحظته :شكلها الظاهر فهي  أما في

  )1997:12، الناقة (یحصله الفرد في عمله 

  الكفایة التعلیمیة في أربعة مفاهیم  :)2007(ویعرض زین الدین 

  .بعمل أشیاء محددة قابلة للقیاس : الكفایة كسلوك  -أ

من خالل االستیعاب والفهم للمعلومات والمهارات فهمًا یتعدى عمل أشیاء : معلومات التمكن من ال -ب

  .محددة خاضعة للقیاس 
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بمعنى أهمیة الوصول إلى درجة معینة من القدرة على العمل في ضوء معاییر متفق : درجة المقدرة  - ج

  .علیها 

  )2007:52،زین الدین ( قابلة قیاسه وتعني الخصائص والصفات الشخصیة للفرد ال: نوعیة الفرد  -د
وهي القدرة علي اكتساب مجموعة من المعارف والخبرات والمهارات وتكوین ): 2003(ویعرفها الحذیفي  -٥

  )2003:8،الحذیفي (.متمكنًا من أداء مهمته التعلیمیة بمستوى محدد من اإلتقان  تدعهاالتجاهات التي 

لكنه یربط بین ، في تعریف الحذیفي  لكفایات التعلیمیة على ما جاءفي تعریفه ل :)2005(ویؤكد كنسارة  -٦

  .امتالك الكفایة وبین الممارسة الفعلیة في المواقف التعلیمیة 

، والمهارات ، ویتفق الباحث مع مجموعة الباحثین الذین وضحوا أن الكفایة لها ثالث مكونات هي المعارف 

  .لتعلیمي في أداء وممارسة المعلمة في الموقف اوهذه المكونات تظهر متفاعل، واالتجاهات 

  :تصنیف الكفایات التعلیمیة 

یقصد بالتصنیف تحدید المحاور التي تدور حولها الكفایات التعلیمیة باعتبارها رئیسیة تم تحلیلها إلى مجموعة 

لقد . دى الباحثین ولقد تعددت تصنیفات الكفایات التعلیمیة بحسب مجاالت الدراسة ل، من الكفایات الثانویة 

  :إلى أربعة أنوع من الكفایات وهي  )1997،صالح (دراسة أشارت 

  :الكفایات المعرفیة  - ١

وتشیر  إلى المعلومات والعملیات المعرفیة والقدرات العقلیة والضروریة ألداء الفرد مهامه في شتى     

  .ائق والعملیات والنظریات المجاالت واألنشطة المتصلة بهذه المهام وهذا الجانب یتعلق بالحق
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  :الكفایات األدائیة  - ٢

وتتضمن المهارات النفس حركیة في حقول المواد ، وتشیر إلى الكفایات األدائیة التي یظهرها الفرد     

وأداء هذه المهارات یعتمد علي ما یحصله الفرد سابقًا ، التكنولوجیة والمواد المتصلة بالتكوین البدني والحركي

  .من كفایات معرفیة 

  :الكفایات الوجدانیة  - ٣

وهذه تغطي ، وتشیر إلى آراء الفرد واستعداداته ومیوله واتجاهاته وقیمه ومعتقداته وسلوكه الوجداني      

واتجاهاته نحو المهنة وتجمع البحوث ، مثل حساسیة الفرد وتقلیله لنفسه ، جوانب كثیرة وعوامل متعددة

  .تحدید هذه الكفایات وصعوبة تقویمها والكتابات علي صعوبة 

  :الكفایات اإلنتاجیة  - ٤

بمعنى أن الكفایة هنا تشیر إلى نجاح المتخصص ، وتشیر إلى أداء الفرد للكفایات السابقة في المیدان     

  )1997:76،صالح( . )ولكن ما یترتب علي أدائه، لیس ما یؤدیه (في أداء عمله 

  :وهي الثة أنواع من كفایات المعلم ئه أنه توجد ثوزمال ) Cooper,1973(ویرى كوبر

ات الكفای: من المعلم أن یظهرها مثل وهي التي تحدد المفاهیم اإلدراكیة التي یتوقع : ات المعرفة كفای - ١

ة قة كفایوهذا یتطلب دراسة عال، في تعلیم تالمیذه  التي یجب أن یعرفها المعلم من أجل أن یكون فعاالً 

أساسًا من  موًا أفضًال عن طریق العمل المنطلقات المعرفة نوتولد كفای، یة بتعلیم التالمیذ مالمعرفة العل

وهذا یعني أنه بعد تعیین محصالت التلمیذ المرغوبة تقام الفرضیات حول ما سیساهم به ، محصالت التلمیذ 

ي یحتاجها المعلم معرفة التومن ثم یحلل أداء المعلم من اجل تحدید ال، أداء المعلم لتحقیق تلك المحصالت 

  .ات األداء والتي ترتبط بدورها مع محصالت التلمیذ المرغوبة من أجل عرض كفای

وعلى  المعلم أن یكون ، وتقوم علي أنه البد أن یكون المعلم فعاًال في تعلیمه للتالمیذ : ات األداء كفای - ٢
وتأثیراته ، السلوك أو الموقف في نمو التالمیذ مدركًا للعالقة بین سلوك المعلم والتأثیر الذي یحدثه ذلك 

  .اإلیجابیة علي المدى البعید 
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وهي المحصالت ، ویقصد به التأثیر الذي یغرسه المعلم في سلوك تالمیذه: ات التسلسل المتعاقب كفای - ٣

كون التركیز علي ة یوفي هذه الكفای، التي یتوقع من المعلم أن یحدثها في النمو العقلي والعاطفي للتلمیذ 

   .العالقة بین سلوك المعلم ومحصالت التلمیذ التي هي مؤشرات حقیقیة عن فعالیة المعلم 

هي ف ات األداءهو األكثر صعوبة تلیها كفای، اقب ات  المعلم في التسلسل المتعومن المالحظ أن قیاس كفای

  )1997:35،الفرا( .ات المعرفة فهي األسهل في القیاس أقل صعوبة في التحقیق أما كفای

فصنف الكفایات لثالثة  "Bloom" وهناك من الباحثین من حدد محاور الكفایات في ضوء تصنیف بلوم

   : أنواع تندرج تحتها عدة محاور هي

تتمثل في أنواع المعارف والمفاهیم التي یتزود بها المعلم سواء حول مادته التي یدرسها : كفایات معرفیة  - ١

  .أو الطالب الذي یتعامل معه ، تحیط به  أو البیئة التي، 

،  بها والقیم التي یجب أن یؤمن، تتمثل في االتجاهات التي یجب أن یتبناها المعلم : كفایات وجدانیة  - ٢

  .وأشكال التذوق التي یفضل أن یتمتع بها 

النشاط التربوي  تتمثل في المهارات الحركیة التي تلزم للمشاركة في مختلف أوجه :كفایات نفس حركیة  - ٣

  )1986:50،طعیمة ( .المناسب للعملیة التعلیمیة التعلمیة التي ینخرط فیها 

أما التصنیف األنسب للكفایات التعلیمیة فقد أجمعت علیه العدید من المصادر التربویة 

  :وتتمثل في الكفایات التالیة )2001:48، كتش (و)2000:94،قندیل (و) 2005:41،مدكور(

وتشمل جوانب علمیة واجتماعیة ودینیة وتربویة وصحیة واقتصادیة ومواقف ومشكالت  :افیةكفایات ثق - ١

  .محلیة وعالمیة 

من خالل تزوید المعلم والطالب المعلم بخبرات نظریة تطبیقیة في مجاالت ": تربویة"كفایات مهنیة  - ٢

وعلم النفس التربوي ، یات التعلم ونظر ، مختلفة لمهنة التدریس تشمل المناهج وطرق التدریس وأصول التربیة 

  .واستخدام التكنولوجیا في التربیة 
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إن الهدف من اإلعداد التخصصي تزوید الطالب المعلم بقدر من الخبرات التي : كفایات التخصص - ٣

والقدرة علي توظیفها ، ومساعدته علي التمكن من مهاراتها  ، تعمق فهم المادة العلمیة التي یتخصص فیها

  .الموقف التعلیمي  في

ا تتمحور حول مكونات الكفایة  وهي هویرى الباحث أنه بالرغم من اختالف التصنیفات للكفایات إال أن

  .المعارف والمهارات واالتجاهات 

للكفایات وذلك ) 2001،كتش – 2000،قندیل – 2005،مدكور(ویتبني الباحث في هذه الدراسة تصنیف 

وهذه الكفایات مهمتها ، قافیة  وكفایات مهنیة تربویة وكفایات التخصص بتصنیف الكفایات إلى كفایات ث

  .تسهیل مهمة التدریس بهدف تحقیق األهداف المرجوة وهي التغییر المرغوب في سلوك المتعلمین 

  :طرق صیاغة الكفایات 

  :نهاومطرق لصیاغة الكفایات في الفقرات المتمثلة لقوائم الكفایات  )1997،الناقة(ولقد لخص     

أن :مثل، كتابة الكفایة علي شكل صیاغة عامة للهدف مع تحدید واسع لمستوى التحصیل المرتفع  -١

یستطیع الضابط البحري استخدام فنیات قیادة القطعة البحریة  مختارًا من هذه الفنیات ما یتناسب مع كل 

كما نالحظ ، السلوكیات الخاصة ة من العمومیة بحیث تغطى عددًا من وهنا نالحظ أن الكفای، موقف بحري 

  .بشكل دقیق لذلك یكون تقویمه ذاتي أن مستوى التحصیل المناسب أو المالئم لیس محددًا 

وهذه األهداف ، ة ف األدائیة متسقة في عبارة الكفایة على شكل صیاغة سلوكیة لألهداكفایلكتابة ا -٢

لفرد قد اكتسب المهارة التي حددها كل هدف األدائیة المحددة هي سلوك ینبغي أن یظهر كدلیل علي أن ا

وتتحدد نتائجه بأي ، ددوهنا ینصب التقویم علي إظهار السلوك المح، ة الكبرى التي اشتقت منها للكفایتحقیقًا 

  .ات قد تم أداؤها ؟ وهل تم أداؤها بشكل كامل أو جزئي؟هذه الكفای

فال بد أن یظهر ، هدف سلوكي  ىأو عل ت الكفایة علي شكل هدف عامویعتقد الباحث بأنه سواء صیغ

  )1997:29،الناقة(المطلوب األداءیمكن قیاسه مع ضرورة بیان مستوى  حتىفي سلوك المعلم  األداء
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وهي كتابة الكفایة علي شكل صیاغة سلوكیة لألهداف  األخیرةوسوف یعتمد الباحث علي الطریقة       

  . األولى ة بشكل أدق من الطریقةتمكن الباحث من تقویم بنود القائم ألنها

  :م االلكتروني الالزمة للمعلم كفایات التعل

إن التطور الهائل والسریع وظهور الحاسوب واإلنترنت وتوظیفهما في العملیة التعلیمة كانت كفیلة        

ي لهذه وظهور االتجاهات التي تناد، بإحداث تغییرات جوهریة في نمط المعلم وفي خطط إعداده وتدریبه 

  .التغییرات 

  ولعل أبرز الداعمین لهذا االتجاه هو ظهور جمعیات ومنظمات في الوالیات المتحدة       

 ISTE -International Society for(دولیة للتقنیة في التربیة لالجمعیة ا لمثم) 2007:71،زین الدین(

Technology in Education ( تج عنها إصدار المعاییر بناء كما ن، والتي قدمت العدید من الدراسات

  .  علي تجارب ودراسات تناولت وقامت علي استخدام التكنولوجیا في عملیتي التعلیم والتعلم 

عداد المعلم ثم نتج       ٕ  International Technology and teacher)عنها تخصص تقنیة المعلومات وا

Education-ITTE) المهتمین باستخدام الحاسب  التي قامت علي جهود مجموعة من المعلمین.  

وعلي الرغم من ظهور العدید من الدراسات في كفایات تكنولوجیا التعلیم ومنها ما له عالقة بالتعلیم      

مثل قائمة ، االلكتروني لكنها جعلته محورًا فرعیًا ضمن قائمة تتناول جوانب تكنولوجیا التعلیم المختلفة 

  :والتي تشمل ) 2004:260،سالم (الكفایات التي اقترحها 

  .التعلیم  تكنولوجیاكفایات معرفیة لمجال  - 1

  .كفایات التعلیم المفرد  - 2

  .كفایات استخدام األجهزة التعلیمیة  - 3

  .األداء المرتبطة بشبكة المعلومات الدولیة كفایات  - 4
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                                ثل في التعلیم عبر الشبكات یتم، م االلكتروني ین الدین محورًا بارزًا في التعلوقد تناولت دراسة ز    

  :قد أعطاه إصدار هذه القائمة في كتاب مستقل وجاءت هذه الكفایات كالتاليو 

  :كفایات عامة وتتضمن  - 1

  .كفایات ذات عالقة بالثقافة الكمبیوتریة  -أ    

  .كفایات ذات عالقة بمهارة استخدام الكمبیوتر  -ب    

  .كفایات ذات عالقة بالثقافة المعلوماتیة  - ج    

  .الشبكة فایات التعامل مع برامج وخدامات ك - 2

  )2007:287،زین الدین ( .كفایات إعداد المقررات إلكترونیًا  - 3

التي  المجاالتبشتى م اإللكتروني تعتبر بمثابة هدف لكل المعلمین سبق یرى الباحث أن كفایات التعل مما

وامتالك الالزمة لممارسة العمل ،  المهارةیعني أن المعلم یمتلك امتالك المعلم الكفایات  إن،  هاینتمون ل

ولذلك یفترض أن یكون  ،فیعني أنه قادر على إظهار قدراته في ممارسة مهارات التعلیم  المعلم الكفایات 

و یكون ممتلك للكفایات فه المعلم صاحب كفایة إذا امتلك القدرة على إحداث التغیرات في سلوك المتعلمین 

ولذلك البد أن تكون هناك إدارة تربویة متكاملة من معلم ومشرف ، ه التي تؤهله للقیام بأدواره علي أكمل وج

وبالتالي یجب أن یمتلك كل من یعمل بالحقل التربوي كفایات تعلیمیة إداریة متعلقة باستخدام ، وموجه تربوي 

ویجب أن یكون ملمًا معرفیًا بالثقافة ، البرمجیات التعلیمیة  الحاسوب واستخدام االنترنت واستخدام

  .اإللكترونیة
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  االتجاه نحو التعلیم التفاعلي المحوسب : الثالث  حورالم

  تعریف االتجاه _ 

  مكونات االتجاه_ 

  خصائص االتجاه_ 

  تنمیة االتجاه نحو التعلیم التفاعلي المحوسب_ 
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  :تجاه تعریف اال 

فقد یحبذ ، یشیر االتجاه إلى المعتقدات المكتسبة لدى الفرد من خالل احتكاكه مع البیئة من حوله  

فمثًال عند تناول موضوعًا ما للمناقشة مع مجموعة من ، شیئًا ویقبله أو یعترض علیه ویرفضه 

ن مؤیدًا أو رافضًا أو فإن كًال منهم یستجیب لع تبعًا النطباعه ومشاعره وأحاسیسه فیكو ، األفراد 

  .محایدًا وهذا یعبر عن اتجاه 

یشیر إلى حیث إن لفظ اتجاه علمي ، وهكذا یزود االتجاه الفرد القدرة على اتخاذ القرار وعدم التردد 

  (Franzoi,1996:173 ):نوعین مختلفین هما 

  إلخ. م والتروي في إصدار األحكا، وحب االستطالع ، كالموضوعیة : السمات العقلیة  - 1

وما ، مثل رأیه عن العلم وطبیعته وأهمیته للبشریة  : مشاعر الفرد وآراؤه نحو موضوع معین - 2

  .ومجهودات العلماء في ذلك ، یقدمه لها من خدمات متنوعة في جمیع المجاالت 

وما علي أن االتجاهات تحدد لكل فرد ما یرى ویسمع وما سیفكر فیه  Franzoiفرانزو ویؤكد 

  .فهو یصف اتجاهاته ، سيء ، جید ، أكره ، أحب : عندما یقول كلمات سیفعله ف

بدرجة ، بأنه میل نفسي یعبر عن تقییم لموضوع معین  )(Eagley&Chaiken.1993,p1من  ویؤكد كل

ویشیر التقییم إلى االستجابات التفضیلیة المعرفیة والوجدانیة ،أو بأخرى من التفضیل أو عدم التفضیل 

  .  واء كانت صریحة أو ضمنیةس، سلوكیة لوا

ویري الباحث أن االتجاه هو إجابات المعلمین التي تتراوح بین القبول والرفض بدرجات معینة نحو برنامج 

  .التعلیم التفاعلي المحوسب في مدارس وكالة الغوث بغزة 
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  :مكونات االتجاه 

  :یؤكد كًال من دیفیز وهوتون أن لالتجاه ثالث مكونات وهي 

  .یمثل معلومات الفرد عن موضوع معین : مكون معرفي  - 1

  .یمثل انفعاالت أو مشاعر الفرد السالبة أو الموجبة مع أو ضد هذا الموضوع : مكون عاطفي  - 2

یمثل نزعة الفرد أو استعداده للقیام أو الموافقة على سلوكیات مرتبطة بهذا : مكون سلوكي  - 3

  )Davies&Houghton.1995,p51. (الموضوع 

  

  :خصائص االتجاه 

  و) 1999:71،النجدي وآخرون ( اه خصائص كما ذكرها كل من إن لالتج    

  :هي 174:1994)، حمامة (و  174:2000-175) ،زهران (

  .وجود قضیة أو موضوع ینصب علیه االتجاه  - 1

وخبراته عن ، ة أو معرفته العقلی، االتجاه یتضمن عنصرًا عقلیًا معرفیًا یعبر عن معتقدات الفرد  - 2

  .موضوع االتجاه 

  .االتجاه تغلب علیه الذاتیة أكثر من الموضوعیة من حیث محتواه  - 3

االتجاهات تحمل حكمًا أو تقییمًا لدى الفرد یعبر عن مدى میله أو استجابته االنفعالیة لموضوع  - 4

  .االتجاه 

  .ت ظروف معینة االتجاهات باقیة نسبیًا ولكن من الممكن تعدیلها وتغییرها تح - 5

  .االتجاهات تنبئ بالسلوك  - 6

تختلف االتجاهات في درجة قوتها وضعفها وفي درجة ثباتها وتغیرها لدى الشخص الواحد من  - 7

  .زمن إلى آخر 
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واكتسابه خبرات ، یتضح مما سبق أن االتجاه مكتسب من خالل تفاعل الفرد مع بیئته المحیطة به 

دما یواجه الفرد موضوعًا أو قضیة ما فإنه یكتسب خبرات تثیر وجدانه وعن، مباشرة وغیر مباشرة 

كما یكون ، وتوجه سلوكه فیكون اتجاهًا سلبیًا أو ایجابیًا نحو هذه الخبرات ویكون هذا هو تقییمه لها

  )Donald.1999,p73(ویصعب تغییره إال في ظروف معینة ، االتجاه باقیًا نسبیًا 

  

  :یم التفاعلي المحوسب تنمیة االتجاه نحو التعل

لمواجهة ، إن تنمیة االتجاه نحو التعلیم التفاعلي المحوسب ضرورة ملحة في مدارسنا الحالیة    

  .التغیرات السریعة في العلوم والتكنولوجیا 

إلى أن االتجاهات تكتسب خالل الخبرة واالحتكاك ) Davies&Houghton.1995,p57(ویشیر 

فاالتجاهات هي جزء من تأثیر طریقة ، ردي تدریجي یكسبهم نزوع للعقائد مع العالم من حولنا كنمو ف

  .التفاعل مع اآلخرین وقد تتغیر بواسطة خبرات ومعلومات جدیدة 

على أن دور المدرسة یأتي هنا في إكساب التلمیذ أو المعلم  84-85):1997،الشهراني والسعید ( ویؤكد 

وبذلك تساعد التلمیذ على تحدید سلوكه إزاء ، فاعل بینهما وتوفیر فرص االحتكاك والت، لهذه الخبرة 

ویتم ذلك بطرق غیر مباشرة كمناقشة المعلم لموضوع معین مع تالمیذه ، موضوع ما بالرفض أو القبول 

موضحًا معاني الكلمات التي تصف االتجاه نحو هذا الموضوع وفي نهایة هذه المناقشة یتوصل التالمیذ 

  رافات والتعمیماتمة عن هذا الموضوع مبتعدین عن الخإلى المعلومة السلی

الكافي من قبل  باالهتماممما سبق یرى الباحث أن دراسات االتجاه نحو التعلیم التفاعلي المحوسب لم تحظ 

وعلي الرغم من اهتمام العدید من الباحثین بتطویر مقاییس كثیرة لتقدیر االتجاه نحو التعلیم ،  الباحثین

بإعداد مقاییس لتقدیر االتجاه نحو التعلیم التفاعلي المحوسب أو  نىفإن القلیل منهم اعت، حوسب ي المالتفاعل

  .وهذا ما دفع الباحث إلى تناوله في هذا البحث ، تنمیته 
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  تجارب مختلفة لحوسبة التعلیم  :الرابع  حورالم

 .التجارب العالمیة  - 

 .التجارب العربیة  - 
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  :مختلفة لحوسبة التعلیم  تجارب

  :التجارب العالمیة  - أوالً 

علم في لقد قطعت الدول المتقدمة شوطًا طویًال في مجال استخدام الحاسوب في عملیتي التعلیم والت     

وانتشار الحواسیب ، یا وقد تزاید االستخدام أكثر فأكثر بفضل تطور التكنولوج، مختلف مستویاتها الدراسیة

مكانیاتها الض، وبعد االنخفاض الهائل في أسعارها ،  بشكل واسع ٕ خمة في عملیتي مما أتاح إبراز فوائدها وا

 101-122)        :2000،الفار( :ص تجارب كثیر من الدول في اآلتيتلختو ، التعلیم والتعلم 

  :تجربة الوالیات المتحدة األمریكیة  - 1

، ثم تطور هذا االتجاه CAlم والتعلم المعزز بالحاسوب حیث كانت البدایة في مطلع الستینات على التعلی    

ویتوقع أن تصل  نسبة ، اسوب مریكا تستخدم الحفي أمن المدارس  )%(54 حوالي1980) ( لیصبح سنة

  .QEDوفق تقریر %40إلى (2000) البرمجیات التعلیمیة في سنة

  : اآلتيفي  أمریكاالمشاریع الرائدة في  أهم إجمالویمكن 

   PLATOالتومشروع ب - 

 MECCمشروع شبكة  - 

  .فیالدلفیامشروع الشبكة المدرسیة في  -

  CONDVIIمشروع شبكة- 

  PCDP مشروع-

 DYNA BOOKمشروع -

 LOGAمشروع -

ولكن النتائج ،وانفق علیها مئات المالیین من الدوالرات ،وشملت هذه المشاریع كثیرا من الجامعات والمدارس 

  .تجاه الصحیحوتسیر في اال، كانت ایجابیة 
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  :تجربة المملكة المتحدة - 2

وهي تجربة المركزیة ؛أي انه یعتمد ، واسكتلنداالشمالیة  وایرلنداإنجلترا وویلز  وقد شملت التجربة البریطانیة

  .أكثر من اعتماده على الحكومة المركزیة  LEASعلى السلطات المحلیة 

  .جال وفیما یلي أهم المشروعات البریطانیة في هذا الم

  .NDPCMIالبرنامج الوطني إلدارة التعلیم بالحاسوب _ 

  .MEPبرنامج تعلیم اإللكترونیات الدقیقة بالحاسوب _ 

  .برمجیات المشروع _ 

ومما ساعد في نجاح هذه المشاریع البریطانیة ما بدأت به الدولة من وضع میزانیة مدروسة إلنجاح المشروع 

حیث بلغ سعر البرنامج بین جنیه واحد أو جنیهین إلى ، للبرامج وكذلك الوصول إلى أسعار تشجیعیة ، 

  .عشرة جنیهات 

  :التجربة السویسریة  - 3

فإن تجربتها التي بدأت في نهایة الستینیات في ، حیث إن سویسرا لیست من البلدان المصنعة للحاسوب     

حیث قام هذا ،  CPSلیم الثانوي حیث تم تشكیل لجنة تابعة لمركز اإلتقان للتع، جنیف مثیرة لالهتمام 

  .المركز باإلشراف والمتابعة إلدخال الحاسوب في التعلیم السویسري واستخدامه 

  :من خالل ما سبق یمكن أن نستنتج اآلتي 

  .تسابق الدول المتقدمة إلدخال الحاسوب إلى التعلیم  - 1

  .نجاح كثیر من التجارب السابقة رغم ظهور بعض المعوقات  - 2

  .اع دائرة استخدام الحاسوب في عملیتي التعلیم والتعلم واإلقبال الشدید على ذلك اتس - 3

والسعي من خالل إلى ، إمكانیة االستفادة من التجارب العالمیة في مجاالت االستخدام والبرمجیات  - 4

  .برمجیات تتفق مع مستویات طالبنا ومناهجنا وقیمنا وأخالقیاتنا وعقیدتنا 
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  :جارب العربیة الت: ثانیًا 

ویرى ، أهم التجارب العربیة في استخدام الحاسوب في عملیتي التعلیم والتعلم ) سعادة والسرطاوي (ویذكر 

  .یة تجربة السعودیة ومصر واألردنالباحثان أن أهم هذه التجارب والتي تكاد تتفوق علي معظم التجارب العرب

   259:2003-268)،طاوي والسر ، سعادة : (وفیما یلي إیجاز لهذه التجارب 

  :تجربة السعودیة  - 1

وتم تقدیم ثالثة مقررات علي 1987-1988) (حیث قررت وزارة المعارف السعودیة تدریس مادة الحاسوب   

  :النحو اآلتي 

  .مقررات في الحاسبات _ 

  .مقدمة للبرمجة بلغة بیسك _ 

  .برمجة الحاسبات ومقدمة لنظم المعلومات _ 

تجربة السعودیة على استخدام الحاسوب في التعلیم من حیث تدریس مادة الحاسوب هذا وقد اقتصرت ال

وهو فقدان البرامج التعلیمیة ، ولیس الستخدامه وسیلة تعلیمیة لسبب رئیس ، ومفاهیمه األساسیة بلغة بیسك 

  )1995،جامعة القدس المفتوحة .( الجدیدة بشكل عام وباللغة العربیة بشكل خاص 

  :ألردنیة التجربة ا - 2

انعقد المؤتمر الوطني األول ) 1987(وفي عام ، ثم أخدت تتسع ، ) 1983(والبدایة كانت عام      

وبناء على توصیاته قامت وزارة التربیة والتعلیم األردنیة بإنشاء مدیریة للحاسوب ، للتطویر التربوي في عمان 

وكانت مهمتها اإلشراف اإلداري والفني على عملیة  ضمن المدیریة العامة للمناهج وتقنیات التعلیم، التعلیمي 

واستمر التوسع في إدخال الحاسوب في ، إدخال الحاسوب إلى المدارس األردنیة مادة وسیلة تعلیمیة 

وأصبح بعد ذلك هم ، إلى الصف الثامن والتاسع األساسیین ) 1998(المدارس األردنیة حتى وصل عام 

  .ى كل المدارس الوزارة األول إدخال الحاسوب إل
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كما أنها تستفید من التجارب العالمیة وخاصة التجربة ، ویتضح أن التجربة األردنیة من أوائل التجارب العربیة 

  .وتتفرد بإدخالها الحاسوب مادة ووسیلة في نفس الوقت ، البریطانیة 

  :التجربة المصریة  -3

وقد اهتمت الدولة ، ) مركز تقنیة األنظمة التعلیمیة( یه حیث تم إقامة ما أطلق عل، ) 1984(وبدأت في عام     

وكان الهدف إیجاد قاعدة بشریة ، بإدخال نظم المعلومات والحواسیب في التعلیم قبل الجامعي ) 1989(بهذا األمر 

  .ل تستطیع أن تتعامل مع الحواسیبلدیها وعي حاسوبي من مواطني المستقب

  :هي  وقد مر المشروع المصري بثالث مراحل

  .1988-1990) (مرحلة التجریب _ 

  1990-1993) .(مرحلة التعلیم األولى _ 

  . 1992-1993)(مرحلة التعمیم الثانیة _ 

اإللكترونیة التابعة لوزارة ) بنها ( مع شركة  باالتفاق، وقد ساهم في نجاح التجربة المصریة إنتاج الحواسیب محلیًا 

  .اإلنتاج الحربي 

كما یتضح تعاونًا إیجابیًا بین ، وبخاصة البریطانیة ، لمصریة استفادت من التجارب األخرى ویظهر أن التجربة ا

  ) .الدفاع ، التعلیم (الوزارات المختلفة إلنجاح المشروع 

  :التجربة الفلسطینیة  -4

، ا مشجعة ورغم ظروف االحتالل إال أن التجربة كانت نتائجه، ) 1984(والبدایة كانت في المدارس الخاصة عام   

أما في التعلیم العام فقد كانت البدایة في . وكان غرض المدارس الخاصة استخدام الحاسوب مادة قائمة بحد ذاتها 

تم وضع الخطوط ) 2000(وذلك باالعتماد على التجربة األردنیة وفي سنة ،  1996-1997)(العام الدراسي 

  العریضة لتدریس مهارات الحاسوب في الصفوف األساسیة 

 للصف تم إدراج وحدات عن الحاسوب في كتاب التكنولوجیا) 2002(وفي سنة ، ) التاسع ، الثامن ، السابع ( 

  ورغم المعوقات التي تحیط ، ورغم أن التجربة الفلسطینیة قد بدأت متأخرة . السادس األساسي 
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بل ، احًا ملحوظًا في هذا المجال إال أنها سجلت نج) وأمنیة  –اقتصادیة  –سیاسیة ( بالتجربة الفلسطینیة 

  ) .2001،السرطاوي (إنها تعتبر من التجارب الرائدة في المنطقة 

وتسعى جاهدة إلى ، حیحویرى الباحث أن التجارب العربیة رغم حداثتها إال أنها تسیر في االتجاه الص

  :ألمور التالیة اویمكن أن تسجل هذه التجارب نجاحات أكثر لو توفرت ، الوصول لألهداف المرجوة 

  .رصد المزید من المیزانیات لهذه التجارب  - 

سیلة في آن واحد كما فعلت مادة وو ، زیادة االهتمام بتعمیم الحاسوب علي المدارس والجامعات  - 

  األردن

  .االستفادة من التجارب التي سبقتنا في الدول المتقدمة  - 

  .ر في متناول الجمیع وعرضها بأسعا، إنشاء مراكز إلنتاج البرمجیات التعلیمیة  - 

  .العمل على إنتاج الحواسیب محلیًا  - 

  :ویستنتج الباحث من خالل ما سبق أن 

  .الحاسوب تقنیة علمیة هائلة البد من االستفادة منها في كافة المجاالت _ 

  .الحاسوب وسیلة قادرة على تنمیة المهارات وأسالیب التفكیر _ 

  . األخرىقد تكون أكثر أثرًا من الوسائل ، ناجحة  الحاسوب یمكن استخدامه وسیلة تعلیمیة_ 

  .الحاسوب یمكن استخدامه معلمًا بدیًال في حالة التعلم الذاتي _ 

  .وأعادتها في وقت یسیر ، الحاسوب لدیه القدرة على االحتفاظ بكم كبیر من المعلومات _ 

  .واللغة العربیة واإلنجلیزیة  الحاسوب أثبت نجاحًا في تدریس كثیر من المواد والعلوم والریاضیات_ 

بأنه یستطیع جذب انتباه المتعلمین بما لدیه من ألوان ، الحاسوب یمتاز عن باقي الوسائل األخرى _ 

  .وعناصر تشویق أخرى 
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة

 

:المحور األول  

م اإللكتروني دراسات استهدفت كفایات التعل   

 

:المحور الثاني   

م اإللكتروني والتعلیم التفاعلي المحوسب استهدفت قیاس االتجاه نحو التعل راساتد  
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة

:دراسات استهدفت كفایات التعلم اإللكتروني : المحور األول  

      1-  دراسة اللوح (2010) :  

لكترونیة عبر شبكة اإلنترنت في تطویر الكفایات التدریسیة لدى هدفت الدراسة إلى معرفة دور المنتدیات التعلیمیة اإل

ولتحقیق هدف الدراسة تم بناء مقیاس تكون بصورته   ،المعلم الفلسطیني في ضوء متطلبات معاییر جودة المعلم 

یات كفا، كفایات تنفیذ الدروس ، كفایات التخطیط للتدریس : فقرة ووزعت علي ثالثة مجاالت ) ٥٦(النهائیة من 

.التقویم   

 وقد تم تطبیق أدوات الدراسة على معلمي ومعلمات مدارس وكالة الغوث الدولیة بقطاع غزة 

معلم ومعلمة من العاملین بالمدارس التابعة ) ١٠٦(حیث بلغت عینة الدراسة ، واستخدم الباحث المنهج الوصفي 

.لوكالة الغوث الدولیة   

: ما یلي وقد توصلت الدراسة إلى  

وعلى كل مجال من مجاالته قد حصلت علي تقدیر ، وسط الحسابي الستجابات أفراد العینة علي المقیاس ككل المت_ 

عالٍ مما یدلل علي دور المنتدیات التعلیمیة اإللكترونیة في تحقیق درجة كفاءة عالیة في تطویر الكفایات التدریسیة 

.لدى المعلم في ضوء متطلبات جودة المعلم   

.ى متغیرات الدراسة الجنس والخبرةدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى إلكما بینت ال_   

 :(2010 (دراسة برغوت  -2  

بالمدارس  هدفت الدراسة إلى إعداد قائمة بالكفایات التكنولوجیة الالزمة لتنفیذ منهاج التكنولوجیا للصف العاشر

ولتحقیق هدف الدراسة استخدم الباحث المنهج ، لمین لها والوقوف علي درجة ممارسة المع،  الحكومیة بقطاع غزة

والتي تتكون ، االستبانة حیث قام الباحث بإعداد أداة الدراسة وهي ، الوصفي التحلیلي لمالئمته لموضوع الدراسة 

،كفایات شخصیة ( فقرة موزعة علي ستة أبعاد وهي ) ٦٦(من   
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كفایات . كفایات تقویم الدروس ، كفایات تنفیذ الدروس ، لدروس كفایات التخطیط ل، كفایات المادة العلمیة  

معلمًا ومعلمة بمدیرتي التعلیم ) ٦٥(وطبقها علي عینة الدراسة المكونة من ) استخدام التقنیات التعلیمیة 

.شرق وغرب غزة   

:قد توصلت الدراسة إلى ما یلي و   

مة لتنفیذ منهاج التكنولوجیا في االستبانة ككل بلغت أن درجة ممارسة المعلمین للكفایات التكنولوجیة الالز _ 

وهذا یشیر إلى أن المعلمین یمارسون الكفایات بشكل مقبول ومرضٍ ولكن تبقى هناك حاجة إلى  ، % ٧٩

.مزید من التفعیل   

وجود فروق ذات داللة إحصائیة في درجة ممارسة الكفایات التكنولوجیة الالزمة لمنهاج الصف العاشر _ 

.لمتغیر الخبرة  تعزى  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في درجة ممارسة الكفایات التكنولوجیة الالزمة لمنهاج الصف العاشر _ 

.تعزى لمتغیر التخصص   

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في درجة ممارسة الكفایات التكنولوجیة الالزمة لمنهاج الصف العاشر _ 

.تعزى لمتغیر الجنس   

  :(2010 (دراسة بارود  -3 

هدفت الدراسة التعرف إلى مدى امتالك معلمي الثانویة العامة في محافظة غزة للكفایات التكنولوجیة 

ولتحقیق هدف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي ، وممارستهم لها من وجهة نظر المعلمین 

رة مقسمة إلى أربعة مجاالتفق) ٤٠(حیث قامت الباحثة بإعداد استبانه تكونت من ،   

وطبقتها ) وسائل االتصال، وسائل التعلیمیة ال، استخدام الحاسوب في العملیة التعلیمیة ، المهارات الحاسوبیة (  

.مدرسة من مدارس محافظة غزة ) ٣٠(معلمًا ومعلمة موزعین علي ) ١١٢(علي عینة الدراسة المكونة من   
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:لي ولقد توصلت الدراسة إلى ما ی  

بینما یمارس ، كفایة بدرجة متوسطة ) ٢١(كفایة بدرجة كبیرة و ) ١٩(یمتلك معلمي الثانویة العامة _ 

.كفایة بدرجة متوسطة ) ٢٧(كفایة بدرجة كبیرة و ) ١٣(معلمي الثانویة العامة   

.وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر الجنس لصالح اإلناث _   

)٥- ١(إحصائیة تعزى لمتغیر سنوات الخبرة لصالح المعلمین ذوي الخبرة وجود فروق ذات داللة _   

.ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر المؤهل العلمي _   

وفي ضوء النتائج أوصت الباحثة بضرورة عقد مؤتمرات تدریبیة للمعلمین أثناء الخدمة في مجال اكتساب 

.معلم ومواكبة التطور التكنولوجيیر المهني المستمر للالكفایات التكنولوجیة والعمل علي التطو   

  ) :2009(دراسة الوحیدي  - 4

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر برنامج مقترح في ضوء الكفایات اإللكترونیة الكتساب بعض مهاراتها 

  .لدى طالبات تكنولوجیا التعلیم في الجامعة اإلسالمیة 

من مجتمع الدراسة والذي یمثله طالبات تكنولوجیا التعلیم في الجامعة قامت الباحثة باختیار عینة قصدیة 

واستخدمت ، طالبة) 23(اإلسالمیة بغزة الالتي یدرسن مساق كمبیوتر تعلیمي حیث بلغ عدد أفراد العینة 

 وذلك، الباحثة برنامج محوسب بعد عرضه علي مجموعة من المحكمین والتأكد من صالحیة استخدامه 

  .م اإللكتروني في مساق كمبیوتر تعلیمي زء الخاص بوحدة التعللتدریس الج

بطاقة مالحظة لمالحظة أداء الطالبات في : وكانت أدوات الدراسة ، قد استخدمت الباحثة المنهج التجریبي 

  .النواحي المهاریة ومعرفة الفروق في األداء وقبل وبعد تطبیق البرنامج 

:وقد توصلت الدراسة إلى ما یلي   

.فعالیة استخدام البرامج المحوسبة في عملیة التدریس _   
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توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى اكتساب المهاریة العملیة للكفایات اإللكترونیة لدى عینة _ 

.البحث وبعد تطبیق البرنامج   

وضرورة عقد ، م والتعلم وقد أوصت الباحثة بضرورة استغالل التكنولوجیا الحدیثة ووسائلها في عملیتي التعلی

.مؤتمرات وندوات حول التطبیقات الحدیثة للتكنولوجیا لدى المعلمین   

(المؤمني  2008):  -5 

هدفت الدراسة إلى التعرف علي أهم الكفایات التكنولوجیة الالزمة للمعلمین من وجهة نظر المشرفین 

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي ولتحقیق هدف الدراسة ، في مدینة إربد في األردن ، التربویین 

ولتحقیق أهداف ، في مدیریات اربد األولى والثانیة والثالثة ، مشرفًا ومشرفة ) ٨٧(وتكونت عینة الدراسة من 

.فقرة وزعت علي العینة ) ٣٣(الدراسة قام الباحث بتطویر استبانه تكونت من   

:قد توصلت الدراسة إلى ما یلي و   

أن درجة ممارسة الكفایات التكنولوجیة لدي المعلمین في مدینة اربد من وجهة نظر المشرفین التربویین _ 

)٤(من الدرجة الكلیة ) ٣,٦٩(كانت عالیة بمتوسط حسابي بلغ   

ورتعزى لمتغیر الجنس لصالح الذك) ٠.٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة _   

تعزى لمتغیر المؤهل العلمي بین الدبلوم ) ٠.٠٥(اللة إحصائیة عند مستوي الداللة وجود فروق ذات د_  

.وبین الماجستیر والدكتوراه لصالح الدكتوراه ، العالي والماجستیر لصالح حملة درجة الماجستیر   

.تعزى ألثر عدد سنوات الخبرة ) ٠.٠٥(وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة _    

وبناء علي هذه النتائج یوصي الباحث بالمتابعة المستمرة من المشرفین التربویین في زیاراتهم للمعلمین في 

المدارس من خالل عقد ورشات عمل وندوات ودورات تدریبیة تضع حلوًال للمشاكل التربویة التي یواجهها 

وبإجراء دراسات أخرى تتناول ، تعلیمیة المعلمون في المیدان في استخدام التكنولوجیا الحدیثة في العملیة ال

.فئات أخرى كالمعلمین والمدیرین من وجهات نظرهم   
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  : )2007(والعمري ،دراسة محمد  - 6

تحدید الكفایات الالزمة إلعداد المقررات اإللكترونیة لدي أعضاء هیئة التدریس بكلیة هدفت الدراسة إلى 

بمدینة الریاض بالمملكة العربیة  ها من وجهة نظر هؤالء األعضاءوأهمیة توافر  التربیة البدنیة والریاضیة

)  حیث تم إجراؤها علي، من خالل استبانه  التحلیليللدراسة المنهج الوصفي  الباحثان واستخدم،  السعودیة

.عشرین عضوًا من هذه الكلیة  20 ( من مجتمع الدراسة من خالل  (%60)  

:ولقد توصلت الدراسة إلى ما یلي   

:ر الكفایات أهمیة حسب الوزن النسبي والترتیب هي أكث  

  كفایات التخطیط - 

 كفایات التصمیم والتطویر - 

كفایات إدارة المقرر  -     

 كفایات التقویم - 

  :) 2006(دراسة عزمي  - 7

  .عن بعد م اإللكتروني دواره المستقبلیة في نظام التعلهدفت الدراسة إلى كفایات المعلم وفقًا أل

فردًا من أعضاء هیئة التدریس ومعاونیهم وطالب مرحلة البكالوریوس من ) 110(اسة من تكونت عینة الدر 

استبیان وصل منها هذا العدد الذي مثل عینة ) 150(وقد تم توزیع ، سلطنة عمان ، كلیة التربیة بالرستاق 

صفي واتبع الباحث المنهج الو ، طالب وطالبة )68(وبحیث وصل حجم عینة الطالب إلى ، الدراسة 

  .التحلیلي 

:ولقد توصلت الدراسة إلي ما یلي   

 في ترتیب األهمیة بین أعضاء هیئة التدریس )  0,05(وجود ارتباط موجب دال عند مستوى   - 
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 .م اإللكتروني عن بعد المستقبلیة للمعلم في نظام التعلوالطالب للوظائف 

رتیب األهمیة للكفایات التي تندرج تحت ال یوجد ارتباط دال بین أعضاء هیئة التدریس والطالب في ت - 

  .م اإللكتروني عن بعد المستقبلیة للمعلم في نظام التعلالوظیفة 

ال توجد فروق دالة إحصائیة بین أعضاء هیئة التدریس نتیجة الختالف في التخصص األكادیمي أو  - 

رة في استخدام االنترنت الدرجة الوظیفیة أو الخبرة في التدریس أو الخبرة في مجال الكمبیوتر أو الخب

  .م اإللكتروني عن بعد المستقبلیة للمعلم في نظام التعلوذلك فیما یتعلق بأهمیة الوظیفة من الوظائف 

ال توجد فروق دالة إحصائیة بین أعضاء الطالب نتیجة لالختالف في التخصص أو السنة الدراسیة  - 

نترنت وذلك فیما یتعلق بأهمیة كل وظیفة من أو الخبرة في مجال الكمبیوتر أو الخبرة في استخدام اال

  .م اإللكتروني عن بعد المستقبلیة للمعلم في نظام التعلالوظائف 

  ) :2005(دراسة الشریف  - 8

هدفت الدراسة إلى التعرف علي درجة امتالك معلمي ومعلمات المرحلة المتوسطة بالمدینة المنورة       

ولتحقیق هدف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي  ،لها جیة ودرجة ممارستهمللكفایات التكنولو 

مجال : كفایة تكنولوجیة موزعة على خمسة مجاالت رئیسة هي ) 40(استبانه تكونت من وتم بناء ، 

  .ومجال التقویم ، ومجال االستخدام و ومجال اإلدارة ، ومجال اإلنتاج ، التصمیم 

:ولقد توصلت الدراسة إلي ما یلي   

أهم الكفایات التي یمتلكها المعلمون والمعلمات في المرحلة المتوسطة بالمدینة المنورة بدرجة عالیة جدًا _ 

والقیام بإنتاج بعض الوسائل التعلیمیة البسیطة مثل ، تحدید األهداف العامة للموضوع المراد تصمیمه : هي 

ة وتجهیز المكان المناسب الستخدام الوسیلة والقیام بتهیئ، الرسومات البیانیة والهندسة والمجسمات : 

  .التعلیمیة 

  أهم الكفایات التكنولوجیة التي یمارسونها هي القیام بعرض الوسیلة التعلیمیة بطریقة واضحة یمكن أن_ 
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  .یراها جمیع الطلبة مع القیام بمراعاة عناصر األمن والسالمة عند استخدام تقنیات التعلیم 

ات داللة إحصائیة في درجة امتالك أو ممارسة معلمي ومعلمات المرحلة المتوسطة عدم وجود فروق ذ_ 

  .بالمدینة المنورة للكفایات التكنولوجیة قد تعزى لمتغیرات الجنس والخبرة في التدریس 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في درجة امتالك أو ممارسة معلمي ومعلمات المرحلة المتوسطة في _ 

ورة للكفایات التكنولوجیة وقد تعزى لمتغیر الدورة التدریبیة لصالح األفراد الذین قاموا بحضور دورة المدینة المن

  .تدریبیة طویلة 

  ) :Hou, 2004(دراسة هو  - 9    

هدفت الدراسة إلى تحدید أهم الكفایات التكنولوجیة التي یحتاجها معلمو المرحلة الثانویة لممارسة مهنة 

معلما ومعلمة للمرحلة ) 200(تكونت عینة الدراسة من. ومدى تنفیذهم وممارستهم لها التدریس بشكل فعال،

 استبانهواستخدمت ، لتحقیق هدف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي نویة في كوریا ، الثا

لوسائل مجال تحفیز المتعلمین للتعلم، توظیف ا: وزعت على أربعة مجاالت هيكفایة ) 49(تكونت من 

نتاجها من خالل المواد الخام المتوفرة في البیئة المحلیة، ومجال  ٕ التكنولوجیة وتفعیلها داخل الغرفة الصفیة، وا

جراء الصیانة الدوریة لها ٕ   . تخزینها وا

:ولقد توصلت الدراسة إلى ما یلي   

هتمام الطلبة وتحفیزهم ، واحتل مجال إثارة ا%)80(أن المعلمین یمتلكون الكفایات التكنولوجیة بنسبة  - 1

  .المرتبة األولى، واحتل مجال تخزین الوسائل التكنولوجیة وصیانتها المستمرة المرتبة الثانیة 

  .بینت أن معلمي الموضوعات العلمیة أكثر استخداما للكفایات التكنولوجیة من معلمي الموضوعات األدبیة - 2 

وقدمت  .لمعلمین لتلك الكفایات تعزى لمتغیر الجنسال توجد فروقات دالة إحصائیا في مدى توظیف ا - 3 

الدراسة مجموعة توصیات أبرزها إلحاق المعلمین والمعلمات بدورات مستمرة لتفعیل توظیف الكفایات 

  .التكنولوجیة التعلیمیة في التدریس
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  ) : Kennedy, 2002(دراسة كنیدي  - 10 

لمرحلة االبتدائیة للكفایات التكنولوجیة في العملیة التدریسیة في هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى توظیف معلمي ا

كفایة تكنولوجیة یجب توافرها عند معلم المرحلة ) ٤٥(منطقة كوفنتري في المملكة المتحدة، حیث تم القیام بتحدید 

مة من أفراد عینة وتم االعتماد على زیارة كل معلم ومعل ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي  ، االبتدائیة

. ة التي یوظفوها في الغرفة الصفیةمعلما ومعلمة والقیام برصد الكفایات التكنولوجی) ٩٤(الدراسة والبالغ عددهم   

:ولقد توصلت الدراسة إلى ما یلي    

  .المعلمین أكثر توظیفا لتلك الكفایات من المعلمات وبداللة إحصائیة  -١

سنوات ) ٧-٤(ات أكثر توظیفا للكفایات التكنولوجیة من المعلمین ذوي الخبرات سنو ) ٤-١(المعلمین ذوي الخبرة  -٢

  .سنوات) ٧أكثر من (أو 

  : )Bernal, 2001(بیرنال  دراسة -11

هدفت إلى التعرف على تصورات المعلمین والمدراء والمختصین في تكنولوجیا التعلیم حول المستویات الراهنة لتنفیذ 

حیث . م في المدارس االبتدائیة في إحدى المناطق التعلیمیة الكبیرة بالوالیات المتحدة األمریكیةكفایات تكنولوجیا التعلی

مشاركة : تم بیان وجهة نظر مدراء المدارس حول مستوى تنفیذ تكنولوجیا التعلیم في مدارسهم في خمسة مجاالت هي

ییم استخدام المعلمین للتكنولوجیا، وجود خطة المدیر في استخدام تكنولوجیا التعلیم، الدعم من المدیر  تشجیع وتق

لتنفیذ تكنولوجیا التعلیم، تنفیذ وتطویر التكنولوجیا التي تخدم المنهاج، وتمت مقارنتها مع آراء المعلمین حول مستوى 

  . وقد استخدمت استبانتین، األولى للمعلمین واألخرى للمدراء. تنفیذ تكنولوجیا التعلیم

  :لى ما یلي ولقد توصلت الدراسة إ

غالبیة المدارس كان أداؤها على المستوى المطلوب من تطبیق تكنولوجیا التعلیم، وكان ما یقرب من  -١

نصف المعلمین والمدراء متفقین على مستوى التنفیذ في المدارس، واتفق كثیر من المعلمین على إمكانیة 

  .و متوفر حالیا مختلفین في ذلك مع المدراءتنفیذ تكنولوجیا التعلیم في المدارس بشكل أكثر إبداعا مما ه
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  االتجاه نحو التعلیم اإللكتروني دراسات استهدفت قیاس: المحور الثاني

  .والتعلیم التفاعلي المحوسب 

  :(2010 (دراسة أبو جحجوح وصالحة   -1 

وكذلك ،  صى بغزةجامعة األقهدفت الدراسة إلى تحدید مهارات برنامج أدوبي فوتوشوب الضروریة لطلبة     

في  باإلضافة إلى استقصاء فاعلیة استخدام برنامج عرض، تحدید مهارات تصمیم الملصقات التعلیمیة 

، اكتساب مهارات برنامج أدوبي فوتوشوب   (Desktop Recording) الوسائط المتعددة وفاعلیته في

اهات نحو استخدام برنامج عرض وفاعلیته في تنمیة االتج، اكتساب مهارات تصمیم الملصقات التعلیمیة 

، ع الباحثان المنهج التجریبي ذو تصمیم المجموعة الواحدة تبولقد ا، دة في التدریس الجامعي الوسائط المتعد

طالبًا وطالبة من طلبة قسم التكنولوجیا والعلوم التطبیقیة وأسالیب ) ٧٢(وطبقا البحث علي عینة قوامها 

وأداة ، بطاقة مالحظة لمهارات برنامج فوتوشوب : وصمما أدوات بحثیة  تدریسها في جامعة األقصى بغزة و

، ام برنامج عرض الوسائط المتعددة ومقیاس اتجاهات نحو استخد، تحلیل محتوى للملصقات التعلیمیة 

)  ن(ومربع معامل ، لعینتین مرتبطتین ) ت(استخدم الباحثان اختبار و   

:قد توصلت الدراسة إلي ما یلي و   

في ، علیة استخدام برنامج عرض الوسائط المتعددة في اكتساب مهارات برنامج أدوبي فوتوشوب فا_  

إكساب مهارات تصمیم الملصقات التعلیمیة وفي تنمیة االتجاهات نحو استخدام برنامج عرض الوسائط 

. المتعددة في التدریس الجامعي   
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 :(2010 ( ومرتجى دراسة أبو حشیش -2 

راسة إلي التعرف علي اتجاهات مدیري ومعلمي مدارس وكالة الغوث الدولیة نحو برنامج التعلیم هدفت الد   

والكشف عن الفروق في استجابات مدیري ومعلمي مدارس وكالة ، التفاعلي المحوسب في محافظات غزة 

 –الجنس  –یفة الوظ(الغوث الدولیة نحو برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب في محافظات غزة تعزى لمتغیر 

وتحدید بعض التوصیات المقترحة لزیادة االتجاه اإلیجابي لدى مدیري ومعلمي مدارس ، ) سنوات الخبرة 

) ٣٣٠(وتكونت عینة الدراسة من ، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي ، وكالة الغوث الدولیة بغزة 

.معلمًا ومعلمة ) ٢٦٠(مدیرًا ومدیرة ) ٧٠(فردًا منهم   

:قد توصلت الدراسة إلي ما یلي و   

.اتجاهات مدیري ومعلمي وكالة الغوث الدولیة بغزة نحو برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب إیجابیة  _  

الدراسة وجود فروق في استجابات مدیري ومعلمي مدارس وكالة الغوث الدولیة نحو برنامج التعلیم  تكشف  _

في حین ، وقد كانت الفروق لصالح المدراء الذكور ) الجنس  –فة الوظی( التفاعلي المحوسب تعزى لمتغیر 

.لم توجد فروق تعزى لمتغیر سنوات الخبرة   

وتدریب المعلمین ، وأوصت الدراسة بضرورة تعمیم تجربة البرنامج علي جمیع مدارس الوكالة والحكومة بغزة 

.علي البرنامج لزیادة االتجاه اإلیجابي لدیهم   

  ) :2007(وي دراسة الریما - 3

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن اتجاهات معلمي العلوم للصفوف من الخامس إلي العاشر في    

وعالقة هذه ، المدارس الحكومیة الفلسطینیة في الضفة الغربیة نحو الحاسوب واستخدامه في التعلیم 

والكشف ، في التدریس وسنوات الخدمة ، والمؤهل العلمي ، االتجاهات ببعض المتغیرات مثل الجنس 

والكشف عن أهم المعوقات التي تعوق ، عن مدى استخدام معلمي العلوم للحاسوب في تعلیم العلوم 

.معلمًا ومعلمة ) ٤٠٩(الدراسة من وتكونت عینة ، معلمي العلوم من استخدام الحاسوب في التعلیم   
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:وقد توصلت الدراسة إلي ما یلي   

في المدارس الحكومیة في الضفة الغربیة من الصف الخامس إلى العاشر نحو  اتجاهات معلمي العلوم _ 

.الحاسوب واستخداماته في التعلیم اتجاهات ایجابیة   

.والمؤهل والخبرة ، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر الجنس _   

م من استخدام الحاسوب في أشارت الدراسة إلى معوقات مادیة وبشریة تحول دون استخدام معلمي العلو  _

.تعلیم العلوم   

  :(2006 (دراسة أبو ورد  -4 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف علي أثر استخدام برمجیات الوسائط المتعددة في التدریس على اكتساب      

طالبات الصف العاشر األساسي للمهارات األساسیة في برمجة لغة بیسك المرئیة واالتجاه نحو مادة 

قام الباحث باختیار عینة الدراسة من طالبات الصف العاشر األساسي في المدارس الحكومیة .لوجیا التكنو 

واستخدم الباحث المنهج ، طالبة من مدرسة بشیر الریس الثانویة للبنات بمحافظة غزة  ٣٠وتكونت العینة من 

ة مالحظة لقیاس مهارات البرمجة كما أعد الباحث بطاق، التحلیلي والبنائي لبناء برنامج الوسائط المتعددة 

ومعادلة مربع آیتا إلیجاد حجم ) ت(استخدم الباحث اختبار . وأعد مقیاس لالتجاه نحو مادة التكنولوجیا 

.التأثیر للبرمجة   

:ولقد توصلت الدراسة إلي ما یلي   

.فاعلیة استخدام برمجیات الوسائط المتعددة في عملیة التدریس _   

في متوسط اكتساب مهارات البرمجة األساسیة ) ٠.٠٥(لة إحصائیة عند مستوى توجد فروق ذات دال_ 

لبرنامج لغة بیسك المرئیة للوحدة المقترحة بین طالبات المجموعة التجریبیة اللواتي درسن البرمجیة المحوسبة 

.وقریناتهن اللواتي درسن بالطریقة التقلیدیة لصالح طالبات المجوعة التجریبیة   
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في متوسط االتجاه نحو مادة التكنولوجیا بین ) ٠.٠٥(فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  توجد - 

طالبات المجموعة التجریبیة اللواتي درسن البرمجیة المحوسبة وقریناتهن اللواتي درسن بالطریقة التقلیدیة 

.ة لصالح طالبات المجموعة التجریبی  

 :(2006 (دراسة العمري والعمري  -5 

توجهات معلمي المدارس األساسیة في مدیریة تربیة أربد األولي نحو تنمیة الموارد راسة إلى معرفة هدفت الد

.البشریة الحتیاجات التعلم اإللكتروني   

معلما  ٢٨٥من مجتمع الدراسة شملت %٢٠حیث استخدام الباحثان لذلك استبانه لعینة عشوائیة نسبتها 

.ومعلمة   

: وقد توصلت الدراسة إلي ما یلي  

.من أفراد العینة یفتقرون إلي الخبرة الحاسوبیة % ٨٢-  1 

.منهم الیستخدمون االنترنت % ٨٤-  2 

.أهمیة الحصول علي تدریب داخل المدارس علي خبراء من خارج المدرسة %٩٠یري  -  3 

.أهمیة التدریب لجمیع القائمین علي العملیة التعلیمیة  -  4 

 :(2006) Kiridis & Vangelis 6- دراسة  

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة اتجاهات معلمي التعلیم االبتدائي العام في الیونان نحو استخدام     

وقد   .معلمًا ومعلمة) ٩٥١( وتكونت عینة الدراسة من ، تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في التدریس 

:توصلت الدراسة إلي ما یلي   

لومات واالتصاالت مفیدة للتعلیم والتعلم وأكدوا على أهمیة غالبیة المستطلعین ترى أن تكنولوجیا المع -١

وهم لیسوا علي قناعة تامة بجدوى التطبیق الفوري للتكنولوجیا في مرحلة التعلیم ، استغالله في المدارس 

.االبتدائي   
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  :(2004 (شتات  دراسة  -6 

على مستوى تحصیل طلبة الصف  هدفت هذه الدراسة إلى معرفة اثر توظیف الحاسوب في تدریس النحو    

استخدم الباحث المنهج التجریبي . واتجاهاتهم نحوها واالحتفاظ بها  ،بالمدارس الحكومیة بغزة  الحادي عشر

طالبة ومجموعة ضابطة عددهن ) ٣٢(وتكونت عینة الدراسة من مجموعة تجریبیة من الطالبات عددهن 

فقرة من نوع اختبار من متعدد طبق علي ) ٤٠(تكون من قام الباحث ببناء اختبار تحصیلي . طالبة) ٣٢(

وبعد فترة من تطبیق  ،طالبة قبل التجربة ) ٦٤(والبالغ عددهن) التدریبیة والضابطة(طالبات المجموعتین 

وعرضه علي مجموعة ، االختبار البعدي لقیاس االحتفاظ وقد تم ذلك بعد التحقق من صدق وثبات االختبار 

استعان الباحث بمقیاس اتجاه تم بناؤه سابقًا من قبل . اء وذوي الخبرة في هذا المجال من المحكمین األكف

.أحد الباحثین   

:وقد توصلت الدراسة إلي ما یلي    

الالئي (توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوي تحصیل النحو لصالح طالبات المجموعة التجریبیة _  

. )الالئي یدرسن بالطریقة التقلیدیة(هن في المجموعة الضابطة مقارنة بأقران) یدرسن عن طریق الحاسوب  

ة إحصائیة في االحتفاظ في النحو لصالح طالبات المجموعة التدریبیة لتوجد فروق ذات دال_     

یقة الالئي یدرسن بالطر (مقارنة بأقرانهن في المجمعة الضابطة) الالئي یدرسن عن طریق الحاسوب(

.)التقلیدیة  

  :(2003 (سة سیف درا -7 

هدفت الدراسة إلى بحث أثر التعلیم المعزز بالحاسوب علي تحصیل طالبات كلیة التربیة األساسیة 

.المعتمدات والمستقالت عن المجال اإلدراكي في مادة تكنولوجیا التعلیم واتجاهاتهن نحو الحاسوب   

 

 
 
 

68 



تم ، بكلیة التربیة األساسیة بالكویت طالبة من طالبات الفرقة الثانیة ) ٦٠(وتكونت عینة الدراسة من 

:إلى مجموعتین ) الصور الجمعیة(تصنیفهن في ضوء أدائهن على اختیار األشكال المتضمنة   

درسن المحتوى ، معتمدات علي المجال اإلدراكي ) ١٥(منهن مستقالت و) ١٥(، طالبة ) ٣٠(تجریبیة 

معتمدات ) ١٥(منهن مستقالت ) ١٥(، البة ط) ٣٠(بالحاسوب وأخرى ضابطة ) وحدة االتصاالت( المحدد

.درسن نفس المحتوى بالطریقة التقلیدیة ،علي المجال اإلدراكي   

ومقیاس االتجاه نحو الحاسوب تطبیقًا قبلیًا ، ولقد تم تطبیق االختبار التحصیلي في مادة تكنولوجیا التعلیم 

للعینات المرتبطة وغیر المرتبطة تم تحلیل بیانات وباستخدام اختبار النسبة التائیة : وبعدیًا علي المجموعتین 

. الدراسة   

:ولقد توصلت الدراسة إلي ما یلي   

.واتجاهاتهن نحو الحاسوب ، وجود أثر للتعلیم المعزز بالحاسوب على تحصیل الطالبات _   

المعتمدات  ال توجد فروق دالة إحصائیة في التطبیق البعدي لمقیاس االتجاه نحو الحاسوب بین الطالبات_ 

.والطالبات المستقالت عن المجال اإلدراكي في المجموعة التجریبیة   

وعقد دروات تدریبیة لمعلمي ، وقد أوصى الباحث في الختام بضرورة توفیر جهاز حاسوب لكل طالب 

.الحاسوب في المجال التربوي   

: (Payne,1999)  8 - دراسة بایني 

م الحاسوب في تعلم الفیزیاء علي التحصیل وحل المشكالت في الفیزیاء هدفت هذه الدراسة إلى تعرف إثر استخدا

قسمت إلى ، طالبًا ) ٥٤(وذلك على عینة قوامها ، لطالب الصف األول الثانوي واتجاهاتهم نحو الحاسوب 

 وبعد) . درست بالطریقة التقلیدیة(واألخرى ضابطة ) درست باستخدام الحاسوب (تجریبیة : مجموعتین إحداهما 

من تطبیق التجربة قام الباحث بتطبیق اختبار تحصیلي من نوع االختبار من متعدد وتطبیق مقیاس  االنتهاء

.االتجاهات نحو الحاسوب علي أفراد العینة   

:قد توصلت الدراسة إلي ما یلي و   
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.بیةوجود فروق داله إحصائیة بین المجموعتین في التحصیل واالتجاهات لصالح المجموعة التجری  -   

:(Ireson,1997) دراسة أرسون   -9    

علیم في والیة جورجیا هدفت الدراسة إلى معرفة اتجاه الطلبة نحو استخدام الحاسوب كمساعد في الت

.األمریكیة  

طالبًا وطالبة في كلیة جامعیة ) ٨٦(حیث بلغت عینة الدراسة ، استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي  

:ث أداة الدراسة االستبانة لتقییم آرائهم لمعرفة ما إذا كان وقد أعد الباح. متوسطة   

.الطلبة یحتفظون باتجاه إیجابي نحو استخدام الحاسوب _   

.اعتقاد الطالب بأن الحاسوب كمساعد في التعلیم ساعدهم في فهم دراستهم الحالیة _   

. إیمان الطالب بأن المهارات التي اكتسبها یمكن تطبیقها في مجال عمله_   

:ولقد توصلت الدراسة إلي ما یلي   

.الطلبة یحتفظون باتجاه ایجابي قوي نحو استخدام الحاسوب _   

.یعتقد الطلبة بأن الحاسوب ساعدهم في تعلم الموضوعات الدراسیة الصفیة _   

.إمكانیة تطبیق المهارات التي اكتسبوها في أماكن عملهم _   
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:بحوث السابقة على  الدراسات وال عام تعقیب  

واالتجاه نحو ، اإللكتروني م والتي تناولت كفایات التعل، بقة والبحوث السامن خالل استعراض الدراسات 

یمكن إجمال النقاط التي توصلت إلیها الدراسات السابقة بما ، م اإللكتروني والتعلیم التفاعلي المحوسب التعل

:یلي   

لى تزاید االهتمام تباعدة وأماكن مختلفة مما یدل بشكل واضح عأن الدراسات أجریت في فترات زمنیة م  - 

.م اإللكتروني والتعلیم التفاعلي المحوسب اإللكتروني واالتجاهات نحو التعلم بكفایات التعل  

أظهرت الدراسات أن التدریس بمساعدة الحاسوب یؤدي إلى زیادة تحصیل الطالب وبقاء أثر التعلم لفترة  - 

، أبو ورد ( ودراسة ) ٢٠١٠،أبو جحجوح وصالحة ( ودراسة ) ٢٠٠٩ ،الوحیدي(اسة كما في در ،  أطول

) .١٩٩٧، أرسون (ودراسة ) ٢٠٠٦  

أكدت الدراسات السابقة أن التعلم بواسطة الحاسوب یؤدي إلى تكوین اتجاهات إیجابیة للمتعلمین نحو  - 

الوحیدي ( ودراسة ، ) ٢٠١٠، ش ومرتجى أبو حشی( كما في دراسة ، المادة التعلیمیة وأیضًا نحو الحاسوب 

) .٢٠٠٣، سیف ( ودراسة ) ٢٠٠٩،   

لمرحلة االبتدائیة وحتى أظهرت الدراسات أن استخدام الحاسوب فعال في جمیع المراحل التعلیمیة من ا - 

).٢٠٠٥، الشریف (ودراسة ) ٢٠٠٨، المؤمني ( ودراسة ) ٢٠١٠، برغوث ( كما في دراسة ، الجامعة   

كما في ،  ومقاییس االتجاهات االستبیاناتالدراسات استخدمت المنهج الوصفي التحلیلي القائم علي معظم  - 

أبو حشیش ومرتجى (ودراسة ) ٢٠١٠، بارود ( ودراسة ) ٢٠١٠، برغوث ( ودراسة ) ٢٠١٠، اللوح (دراسة 

) .٢٠٠٧، الریماوي ( ودراسة ) ٢٠٠٤،هو (ودراسة ) ٢٠١٠،   

) ١٩٩٩، بایني (ودراسة ) ٢٠٠٩، الوحیدي ( كما في دراسة ، المنهج التجریبي  بعض الدراسات استخدم - 

) .٢٠٠٤، أبو شتات ( راسة ود) ٢٠٠٣، سیف ( ودراسة   

.أظهرت الدراسات األجنبیة اهتمام الغرب بتدریس الحاسوب قبل الدول العربیة  -   
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:عن الدراسات السابقة في الحالیة اختلفت الدراسة   

ئمة للكفایات الالزمة لمعلم التعلیم التفاعلي المحوسب في مدارس وكالة الغوث بناء قا -   

.محوسب في مدارس وكالة الغوث بناء مقیاس لالتجاه نحو التعلیم التفاعلي ال -   

، م اإللكتروني التفاعلي المحوسب لكفایات التعل اهتمت الدراسة الحالیة بمدى امتالك معلمي التعلیم - 

وى كفاءة المعلم المهنیة أثناء الخدمة بما یلبي متطلبات العصر واالنفجار المعرفي وضرورة رفع مست

.والتكنولوجي   

تناولت الدراسة الحالیة جمیع معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب في مدارس وكالة الغوث دون استثناء أحد  - 

.یات اإللكترونیة ومقیاس االتجاه منهم وخصتهم الدراسة بتطبیق أدوات الدراسة المتمثلة في استبانه الكفا  

.م اإللكتروني ة مجموعة متنوعة من كفایات التعلتناولت الدراسة الحالی -   

:الباحث من الدراسات والبحوث السابقة  استفادة  

عداد أسئلتها  -١ ٕ .استفاد الباحث في صیاغة مشكلة الدراسة وا  

.إلطار النظري للدراسة في ا الباحث تحدید أهم وأبرز النقاط التي سیتناولها -٢  

م اإللكتروني ومقیاس االتجاه نحو التعلیم التفاعلي لمتمثلة في استبانه كفایات التعلبناء أدوات الدراسة ا -٣

.المحوسب   

.وتحدید المتغیرات األنسب للدراسة الحالیة ، بناء محاور أداة الدراسة  -٤  

.الدراسة  دواتألثبات الصدق و ال كیفیة حساب -٥  

.ختیار األسالیب اإلحصائیة المالئمة للحصول علي نتائج الدراسة ا -٦  

.كیفیة تفسیر النتائج ووضع التوصیات والمقترحات وكتابة ملخص الدراسة  -٧  

فتحت أفق واسع وجدید أمام الباحث لقضایا ومواضیع علمیة تستحق البحث والدراسة باإلضافة إلى  -٨

.واالنفجار المعرفي قضایا تربویة أخرى في ظل هذا التطور   
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  الفصل الرابع
  إجراءات الدراسة 

  

باحث في هذا الفصل الخطوات واإلجراءات التي تمت في الجانب المیداني من هذه الدراسة یوضح ال

مـــن حیـــث مـــنهج الدراســـة، مجتمـــع الدراســـة، والعینـــة التـــي طبقـــت علیهـــا الدراســـة، واألدوات التـــي اســـتخدمتها 

یـة للدراسـة، وذلـك الدراسة، والدراسة االستطالعیة الختبار صـدق وثبـات األدوات، والتوصـل إلـى النتـائج النهائ

  :على النحو التالي

  :منهج الدراسة: أوالً 

م دف تحلیل مدى توافر كفایـات الـتعلتفرض طبیعة هذه الدراسة استخدام المنهج الوصفي التحلیلي به

  .واتجاهات المعلمین نحو التعلیم التفاعلي المحوسب في مدارس وكالة الغوث بغزة ، اإللكتروني 

  :مجتمع الدراسة: ثانیاً 

معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب بمدارس وكالة الغـوث بمحافظـات  جمیع یتكون مجتمع الدراسة من

) 36(معلمـــًا و 26)(مـــنهم ، ومعلمـــة  اً معلمـــ) 62(البـــالغ عـــددهم  2010-2011)(غـــزة فـــي العـــام الدراســـي 

  .معلمة

  :عینة الدراسة: ثالثاً 

ألن برنــامج التعلــیم التفــاعلي المحوســب حــدیث ، ة مجتمــع الدراســجمیــع أفــراد مــن  عینــة قــام الباحــث باختیــار

جمیـــع معلمـــي التعلـــیم التفـــاعلي المحوســـب  الدراســـة فقـــد اســـتخدمت الدراســـة مجتمـــعلصـــغر ونظـــرًا ، التطبیـــق 

مــن معلمــي التعلــیم التفــاعلي ) 62(وقــد اســتجاب علــى أدوات الدراســة ، كعینــة لهــا بمــدارس وكالــة الغــوث بغــزة

  .وث بمحافظات غزةالمحوسب بمدارس وكالة الغ

إن الباحــث قــام بإعــداد الجــدول التــالي الــذي یبــین التكــرارات  ــ لمزیــد مــن التفصــیل فــي وصــف عینــة الدراســة ف

  :والنسب المئویة لتوزیع أفراد العینة تبعًا لعدد من المتغیرات المستقلة التصنیفیة، وذلك كما یلي
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  )2(جدول 
  )26= ن(ًا للمتغیرات التصنیفیة یبین توزیع أفراد عینة الدراسة الكلیة وفق

  %  العدد  التصنیف  المتغیر

  النوع االجتماعي
 41.9 26  ذكر
 58.1 36 أنثى

  المنطقة التعلیمیة

 12.9 8  رفح
 19.4 12 الوسطــى
 19.4 12  خانیونس
 9.7 6  شرق غزة
 19.4 12  غرب غزة
 19.4 12  شمال غزة

  عدد سنوات الخبرة
 50 31 سنوات 5أقل من 

 37.1 23 سنوات 10 – 5من 
 12.9 8 سنوات 10أكثر من 
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  :أدوات الدراسة: رابعاً 

  : م االلكترونياستبیان كفایات التعل. ١

م اإللكترونــي، بقة بإعـداد اسـتبیان كفایـات الـتعلقـام الباحـث فـي ضـوء اإلطـار النظـري والدراسـات السـا

مجاالت، وتتم االسـتجابة علـى االسـتبیان  ٤فقرة موزعة على ) ٤٣(من ویتكون االستبیان في صورته األولیة 

وتصـحح ) ضـعیفة جـداً  –ضـعیفة  –متوسـطة  –عالیـة  –عالیـة جـدًا (وفقًا لتدرج خماسي على طریقة لیكـرت 

  )1ملحق رقم ( .، وجمیع الفقرات إیجابیة التصحیح)1 - 2 –3 – 4 – 5(على التوالي بالدرجات 

لمفحــوص علــى االســتبیان بجمــع درجاتــه علــى كــل مجــال وجمــع درجاتــه علــى ویــتم احتســاب درجــة ا

م االلكتروني لدى معلمي التعلیم المحوسـب وتتـراوح درجة الكلیة لتوافر كفایات التعلجمیع المجاالت لحساب ال

م جـة المنخفضــة عـن ضـعف كفایـات الــتعل، وتعبـر الدر )درجـة 215 – 43(الدرجـة علـى االسـتبیان ككـل بــین 

م االلكتروني لـدى المرتفعة عن توافر كفایات التعل روني لدى معلمي التعلیم المحوسب فیما تعبر الدرجةااللكت

  .معلمي التعلیم المحوسب

  :والجدول التالي یبین توزیع فقرات االستبیان على المجاالت
  )3(جدول 

  توزیع الفقرات على مجاالت االستبیان
  عدد الفقرات  المجال

 12  ترونيم االلكثقافة التعل
  12  قیادة شبكة االنترنت

  8  تصمیم البرمجیات و الوسائط المتعددة التعلیمیة
  11  محور قیادة الحاسوب

 43  مجموع الفقرات
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  :صدق وثبات االستبیان : خامسًا 

ة ویقصد بصدق االستبانة أن تقیس فقرات االستبانة ما وضعت لقیاسه وقام الباحث بالتأكد من صدق االستبان

  :بطریقتین 

  :صدق المحكمین 

تم عرض االستبانة في صورتها األولیة علي مجموعة من أساتذة جامعیین من المتخصصین في        

 قاموا، )3(ملحق رقم التربیة وتكنولوجیا التعلیم ممن یعملون في الجامعات الفلسطینیة في محافظات غزة 

ستبانة ومدي انتماء الفقرات إلى كل مجال من المجاالت بإبداء آرائهم ومالحظاتهم حول مناسبة فقرات اال

  .وفي ضوء ذلك سیتم استبعاد الفقرات وتعدیل بعضها اآلخر، وكذلك وضوح صیاغتها اللغویة ، لالستبانة 

  : صـدق االتساق الداخلي

  :العینة االستطالعیة. أ

مرحلة األساسیة الدنیا الذین المن معلمي ) 22(قام الباحث باختیار عینة عشوائیة استطالعیة قوامها 

بمدارس وكالة الغوث بغـزة ، وتـم تطبیـق األدوات  وال یدرسونه، لدیهم خبرة بمجال التعلیم التفاعلي المحوسب 

المستخدمة في هـذه الدراسـة علـى هـذه العینـة بهـدف التحقـق مـن صـالحیة األدوات للتطبیـق علـى أفـراد العینـة 

  .ثباتها بالطرق اإلحصائیة المالئمةالكلیة، وذلك من خالل حساب صدقها و 

باستخدام بیانات  قام الباحث بحساب معامالت االرتباط بین درجة كل فقرة ودرجة المجال الذي تنتمي إلیه ثم

  :، والجدول التالي یبین ذلكالعینة االستطالعیة
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  )4(جدول 
  نتمي إلیهارتباط درجة كل فقرة من فقرات االستبیان مع درجة المجال الذي ت

  معامل  الفقرة  المجال
  االرتباط

  معامل  الفقرة  المجال  مستوى الداللة
  االرتباط

  مستوى الداللة

1 -  
  ثقافة
م التعل

  االلكتروني

 0.01دالة عند  0.836 1

تصمیم  - 3
  البرمجیات
والوسائط 
المتعددة 
  التعلیمیة

 0.01دالة عند  0.759 1
 0.01 دالة عند 0.861 2 0.01دالة عند  0.872 2
 0.01دالة عند  0.862  3 0.01دالة عند  0.818 3
 0.01دالة عند  0.876 4 0.01دالة عند  0.841 4
 0.01دالة عند  0.926 5 0.01دالة عند  0.883 5
 0.01دالة عند  0.834 6 0.01دالة عند  0.812 6
 0.01دالة عند  0.701 7 0.01دالة عند  0.878 7
 0.01دالة عند  0.698 8 0.01عند دالة  0.796 8
 0.01دالة عند  0.790 9

4 -  
قیادة 

  الحاسوب

 0.01دالة عند  0.822 1
 0.01دالة عند  0.817 2 0.01دالة عند  0.707 10
 0.01دالة عند  0.838 3 0.01دالة عند  0.604 11
 0.01دالة عند  0.833 4 0.01دالة عند  0.764 12

2 -  
  قیادة

شبكة 
  نترنتاال 

 0.01دالة عند  0.935 5 0.01دالة عند  0.838 1
 0.01دالة عند  0.837 6 0.01دالة عند  0.851 2
 0.01دالة عند  0.815 7 0.01دالة عند  0.918 3
 0.01دالة عند  0.845 8 0.01دالة عند  0.786 4
 0.01دالة عند  0.804 9 0.01دالة عند  0.871  5
 0.01دالة عند  0.731 10 0.01ند دالة ع 0.827 6
 0.01دالة عند  0.760 11 0.01دالة عند  0.899 7
      0.01دالة عند  0.877 8
      0.01دالة عند  0.870 9
    0.01دالة عند  0.889 10
    0.01دالة عند  0.810 ١١
    0.01دالة عند  0.746 ١٢

=  0.01، وعند مستوى داللة 0.423=  0.05مستوى داللة   عند) 20= درجات حریة(الجدولیة ) ر(قیمة 
0.537  

م االلكترونــي لــدى معلمــي التعلــیم جمیــع فقــرات اســتبیان كفایــات الــتعلیتبــین مــن الجــدول الســابق أن 
حققت ارتباطات دالة مع درجة المجال الذي تنتمـي إلیـه ) فقرة 43(التفاعلي المحوسب بمدارس وكالة الغوث 

  .0.01ة عند مستوى دالل
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كمـــا قـــام الباحـــث بحســـاب معـــامالت االرتبـــاط بـــین درجـــة كـــل مجـــال والدرجـــة الكلیـــة لالســـتبیان موضـــوع 
  :الدراسة

  )5(جدول 
  ارتباط درجة كل مجال مع الدرجة الكلیة لالستبیان

 مستوى الداللة معامل االرتباط مجاالت االستبیان

 0.01دالة عند  0.851 م االلكترونيثقافة التعل
  0.01دالة عند  0.941  یادة شبكة االنترنتق

 0.01دالة عند  0.867  تصمیم البرمجیات و الوسائط المتعددة التعلیمیة
 0.01دالة عند  0.941  محور قیادة الحاسوب

 0.537= 0.01، وعند مستوى داللة 0.423= 0.05عند مستوى داللة  ) 20= درجات حریة(الجدولیة ) ر(قیمة 
حققت ارتباطات دالة مع الدرجة ) مجاالت 4(السابق أن جمیع مجاالت االستبیان یتبین من الجدول 

  .0.01الكلیة لالستبیان عند مستوى داللة 

  :م االلكترونيثبات استبیان كفایات التعل

  :م االلكتروني بالطرق التالیةاستبیان كفایات التعل قام الباحث بحساب ثبات

  :ثبات التجزئة النصفیة. أ

بحســاب ثبــات االســتبیان بطریقــة التجزئــة النصــفیة، وذلــك بحســاب معامــل االرتبــاط بــین  قــام الباحــث

درجات أفراد العینة االستطالعیة على الفقرات الفردیة لكل مجال، ودرجاتهم على الفقرات الزوجیة، ثم استخدم 

دلـة جتمـان لتعـدیل ، ومعا)النصـفین متسـاویین(معادلة سبیرمان براون لتعدیل طـول البعـد زوجـي عـدد الفقـرات 

  :، والجدول التالي یبین قیم معامالت الثبات)النصفین غیر متساویین(طول البعد فردي عدد الفقرات 
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  )6(جدول 
  م االلكتروني باستخدام التجزئة النصفیةات لمجاالت استبیان كفایات التعلمعامالت الثب

 مجاالت االستبیان
  عدد 
 الفقرات

  معامل 
 مستوى الداللة  امل الثباتمع االرتباط

 0.01دالة عند   0.890 0.802 12 م االلكترونيثقافة التعل
  0.01دالة عند   0.968 0.938  12  قیادة شبكة االنترنت

 0.01دالة عند   0.910 0.834  8  تصمیم البرمجیات والوسائط المتعددة التعلیمیة
 0.01دالة عند   0.951 0.906  11  محور قیادة الحاسوب

 0.01دالة عند   0.973 0.946  43  جة الكلیة لالستبیانالدر 
، األمــر 0.01یتضــح مــن الجــدول الســابق أن جمیــع القــیم دالــة إحصــائیًا عنــد مســتوى داللــة أقــل مــن 

  .الذي یدلل على درجة جیدة من الثبات
  
  :كرونباخ معادلة ألفا. ب

قـرات االسـتبیان بمجاالتـه ودرجتـه كرونبـاخ ألفـا لف دلـةتقدیر ثبات االسـتبیان بحسـاب معاكما تم كذلك 
  :الكلیة، والجدول التالي یبین ذلك

  )7(جدول 
  م االلكتروني باستخدام معامل ألفارات مجاالت استبیان كفایات التعلیبین معامالت الثبات لفق

  مستوى الداللة قیمة ألفا عدد الفقرات مجاالت االستبیان  م

 0.01عند دالة  0.948  12 م االلكترونيثقافة التعل  ١
 0.01دالة عند   0.964  12  قیادة شبكة االنترنت  ٢
 0.01دالة عند  0.928  8  تصمیم البرمجیات والوسائط المتعددة التعلیمیة  ٣
 0.01دالة عند  0.951  11  محور قیادة الحاسوب  ٤
 0.01دالة عند  0.980  43  الدرجة الكلیة لالستبیان  ٥

  
، وتفـــي بمتطلبـــات تطبیـــق 0.01ودالـــة علــى مســـتوى  الیـــةعن الجـــدول الســـابق أن قــیم ألفـــا یتضــح مـــ

  .االستبیان على أفراد العینة
م االلكترونـي موضـوع الدراسـة یتسـم بدرجـة عالیـة للباحـث أن اسـتبیان كفایـات الـتعل ومما سبق اتضـح

   .اسة؛ تعزز النتائج التي سیتم جمعها للحصول على النتائج النهائیة للدر )4رقم  ملحق(  من الصدق والثبات
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  :نحو التعلیم التفاعلي المحوسب مقیاس االتجاه. ٢

لـیم نحـو التع االتجـاه مقیـاسلسـابقة قـام الباحـث بإعـداد بعد االطالع على اإلطار النظري والدراسات ا
وفقــًا  مقیــاسرة، وتــتم االســتجابة علــى الفقــ) 32(مــن  مقیــاس، ویتكــون ال )2الملحــق رقــم (  التفــاعلي المحوســب

وتصــحح ) أعــارض بشــدة –أعــارض  –محایــد  –أوافــق  –أوافــق بشــدة (خماســي علــى طریقــة لیكــرت لالتــدرج ل
، 9، 8(، ومعظم الفقرات إیجابیة التصحیح باستثناء الفقرات )1 - 2 – 3 – 4 – 5(على التوالي بالدرجات 

  .فتصحح عكس ذلك االتجاه) 32، 30، 29، 25، 21، 20، 18، 16، 11
  :نحو التعلیم التفاعلي المحوسب هاالتجا مقیاسصدق وثبات 

  صدق االتساق الداخلي: الصـدق
مقیـاس علـى بیانـات نفـس رجة كل فقـرة والدرجـة الكلیـة للقام الباحث بحساب معامالت االرتباط بین د

  :، والجدول التالي یبین ذلكأفراد العینة االستطالعیة
  )8(جدول 

  مقیاسحو التعلیم التفاعلي المحوسب مع الدرجة الكلیة للن اتجاهات المعلمین مقیاسارتباط درجة كل فقرة من 

  معامل  الفقرة
  االرتباط

  معامل  الفقرة  مستوى الداللة
  االرتباط

  مستوى الداللة

 0.01دالة عند  0.646 17 0.01دالة عند  0.870 1
ً  0.029 18 0.01دالة عند  0.762 2  غیر دالة إحصائیا

 0.01ة عند دال 0.668 19 0.01دالة عند  0.855 3

 0.01دالة عند  0.845 20 0.01دالة عند  0.757 4

 0.01دالة عند  0.705 21 0.01دالة عند  0.866 5

  0.01دالة عند  0.812 22 0.01دالة عند  0.721 6

 0.01دالة عند  0.655 23 0.01دالة عند  0.647 7

 0.01دالة عند  0.809  24 0.01دالة عند  0.544 8

 0.01دالة عند  0.656 25 0.05ند دالة ع 0.525 9

 0.01دالة عند  0.714  26 0.01دالة عند  0.879 10

 0.01دالة عند  0.777  27 0.01دالة عند  0.607 11

 0.01دالة عند  0.824 28 0.01دالة عند  0.602 12

 0.01دالة عند  0.540  29 0.01دالة عند  0.728 13

14 0.201  ً  0.01دالة عند  0.625 30 غیر دالة إحصائیا

 0.01دالة عند  0.771 31 0.05دالة عند  0.507 15

16 0.388  ً  0.01دالة عند  0.602  32  غیر دالة إحصائیا

  0.537= 0.01، وعند مستوى داللة 0.423= 0.05عند مستوى داللة  ) 20= درجات حریة(الجدولیة ) ر(قیمة 
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) فقرة 29(  نحو التعلیم التفاعلي المحوسب التجاها مقیاسدول السابق أن معظم فقرات یتبین من الج
  .0.05ومستوى ،  0.01حققت ارتباطات دالة مع درجة المجال الذي تنتمي إلیه عند مستوى داللة 

، مقیاسإحصائیًا مع الدرجة الكلیة للارتباطات دالة ) 18 -16 -14(في حین لم تحقق الفقرات ذات األرقام 
  . )5(ملحق رقم  .فقرة) 29(في صورته النهائیة یتكون من  مقیاسذلك یصبح الوقد تم حذف هذه الفقرات، وب

  
لحسـاب  مقیـاسدرجاتـه علـى جمیـع فقـرات ال بجمـع كـل مقیـاسحتساب درجـة المفحـوص علـى الویتم ا        

   بین  مقیاسوسب وتتراوح الدرجة على النحو التعلیم التفاعلي المح الدرجة الكلیة لالتجاه

، وتعبر الدرجة المنخفضة عن اتجاهات متدنیة للمعلم نحـو التعلـیم التفـاعلي المحوسـب )رجةد 160 – 32( 

  .فیما تعبر الدرجة المرتفعة عن اتجاهات مرتفعة للمعلم نحو التعلیم التفاعلي المحوسب

ــیم التفــاعلي مقیــاس االتجــاهوالجــدول التــالي یبــین اســتجابات أفــراد العینــة الكلیــة علــى فقــرات   نحــو التعل
  :المحوسب

قــام الباحــث باســتخدام تكــرارات اســتجابات أفــراد العینــة علــى بــدائل كــل فقــرة مــن فقــرات االســتبیان والــوزن      
  :النسبي لالستجابات لدى معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب، والجدول التالي یبین ذلك

  :وقد استخدم الباحث المعادلة التالیة

  =الوزن النسبي 
  ٥ن١+٤ن٢+٣ن٣+٢ن٤+١ن٥

  ٥ Xعدد أفراد العینة 
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 جدول(9) 

(62 =ن ) نحو التعلیم التفاعلي المحوسب االتجاه مقیاستكرارات استجابات أفراد العینة على بدائل    

  فقرات االستبیان م
  أوافق
  أعارض محاید أوافق  بشدة

  أعارض
  بشدة

  مجموع
  االستجابات

الوزن 
  النسبي

1 
ي المحوسب یـؤثر إیجابـًا علـى تحصـیل اعتقد برنامج التعلیم التفاعل

 الطلبة
28 29  2 2  1 267 86.1 

 89.7 278 1 1 2 21 37 أرى أن برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب یوفر بیئة ممتعة للتعلم 2

 79.0 245 1 4 11 27 19 أرى أن التعلیم التفاعلي المحوسب أفضل من التعلیم التقلیدي  3

 73.2 227 2 11 9 24 16 فاعلي المحوسب في كافة المراحل التعلیمیةأؤید استخدام التعلیم الت 4

5 
أعتقــد أن برنــامج  التعلــیم التفــاعلي المحوســب یمــنح الطلبــة القــدرة 

 علي التعلم الذاتي
23 27 9 1 2 254 81.9 

6 
اشعر أن عملیة التعلیم التفاعلي تعتمد بشـكل أساسـي علـى المـتعلم 

. 
8 21 9 22 2 197 63.5 

7 
َ فرص المشاركة االیجابیة اع تقد أن التعلیم التفاعلي المحوسب یوفر

 .من قبل المتعلمین 
19 32 4 6 1 248 80.0 

8 
أرى أن اســــتخدام برنــــامج التعلــــیم التفــــاعلي المحوســــب یزیــــد مــــن 

 .الفوضى داخل الفصل
9 ٣٢  10  9  2  223 71.9 

9 
االنترنت أجزم بان التعامل مع الكم الهائل من المعلومات عبر شبكة 

 .یؤدي إلى نقص ثقة المتعلمین في إمكانیاتهم الذاتیة 
5 18 25 10 4 196 63.2 

10 
أرجــح أن تطبیــق اســتخدام التعلــیم التفــاعلي المحوســب یقــدم نتــائج 

 .أفضل فیما یتصل بسرعة التعلم 
11 41 6 4 0  245 79.0 

 73.2 227  2 9 10 28 13 اعتقد أن برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب یقلص دور المعلم 11

12 
أمیل إلى التواصل مـع الطلبـة اآلخـرین مـن خـالل البریـد االلكترونـي 

 في التعلیم التفاعلي المحوسب
2 13 26 15 6  176 56.8 

13 
ـــًا فـــي  ـــیم التفـــاعلي المحوســـب یســـهم إیجاب ـــامج التعل أعتقـــد أن برن

  استغالل الوقت
11 26 12 11 2  219 70.6 

14 
تعلیم التفاعلي المحوسب یسهم فـي التواصـل مـع أرجح أن برنامج ال

 العالم الخارجي
11 32 10 8 1  230 74.2 

15 
أعتقد أن هناك تشتت وعدم تواصل بین الطلبة في التعلیم التفـاعلي 

 المحوسب
5 6 17 23 11  157 50.6 

16 
أرى أن برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب یؤثر على عملیات الحفظ 

 والتذكر
5 15 16 19 7  178 57.4 

 71.9 223  7 5 10 24 16 أعتقد أن سلبیات التعلیم التفاعلي المحوسب أكثر من ممیزاته 17

18 
أرى أن برنــامج التعلــیم التفــاعلي المحوســب یقلــل عــدد ســاعات نــوم 

 الطالب
14 28 19 1 0  241 77.7 

19 
أشعر بأن التعلیم التفاعلي المحوسب یتغلـب علـى الفجـوات وعوامـل 

 والخجل لدى بعض الطلبة القصور
20 34 4 4 0  256 82.6 

20 
أرجح أن برنامج التعلم التفاعلي المحوسب یسـهم فـي حـل مشـكالت  

 التعلیم التقلیدي
17 34 6 4 1  248 80.0 

21 
أعتقـــد أن برنـــامج التعلـــیم التفـــاعلي المحوســـب یـــؤدي إلـــى  تنمیـــة 

 التفكیر  البناء للطالب
20 25 10  3 4  240 77.4 



22 
ى أن برنامج التعلیم التفـاعلي المحوسـب یقلـل مـن دافعیـة الطلبـة أر 

 للتعلم
20 32 7 1 2  253 81.6 

23 
أشـــعر أن برنـــامج التعلـــیم التفـــاعلي المحوســـب یســـهم فـــي إكســـاب 

 الطلبة مهارة التفكیر اإلبداعي
15 24 12 10 1  228 73.5 

24 
الفردیـة أعتقد أن برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب یراعـي الفـروق 

 بین المتعلمین
20 29 7 4 2  247 79.7 

25 
أشــــعر أن برنــــامج التعلــــیم التفــــاعلي المحوســــب یراعــــي حاجــــات 

 .المتعلمین 
18 35 6 3 0  254 81.9 

26 
أعتقد أن برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب یسهم في عزلـة الطلبـة 

 .عن المجتمع 
24 25 7 5 1  252 81.3 

27 
م التفاعلي المحوسب یؤدي إلى الملل والكبت أشعر أن برنامج التعلی

 .لدى الطلبة
27 28 5 2 0  266 85.8 

28 
أعتقــد أن تعمــیم تجربــة البرنــامج ضــرورة فــي المــدارس الحكومیــة 

  .والخاصة
24 14 15 8 1  238 76.8 

29 
أرى أن برنـامج التعلـیم التفـاعلي المحوسـب یولـد عبئـًا إضـافیًا علــى 

 71.9 223  6 5 11 26 14 .األهالي 
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  :نحو التعلیم التفاعلي المحوسب االتجاه مقیاسثبات 

  :نحو التعلیم التفاعلي المحوسب بالطرق التالیة هاالتجا مقیاسكما قام الباحث بحساب ثبات 

  :ثبات التجزئة النصفیة. أ

یقــــة التجزئــــة بطر ) 29= عــــدد الفقــــرات (فــــي صــــورته النهائیــــة  المقیــــاسقــــام الباحــــث بحســــاب ثبــــات 

 مقیـاسالنصفیة، وذلك بحساب معامل االرتباط بین درجـات أفـراد العینـة االسـتطالعیة علـى الفقـرات الفردیـة لل

وكانــت قیمـــة معامــل االرتبــاط بـــین النصــفین تســـاوي ) 14= ن(، ودرجــاتهم علــى الفقـــرات الزوجیــة )15= ن(

معامـل جتمـان إلیجـاد الثبـات وكانـت قیمـة حیث أن عـدد عبـارات المقیـاس فردیـة فقـد تـم اسـتخدام ، )0.880(

، األمــر الــذي یــدلل علــى درجــة جیــدة مــن 0.01، وهــي دالــة عنــد مســتوى ) 0.936(معامــل جتمــان تســاوي 

  .الثبات

  

  :معادلة ألفا كرونباخ. ب

وكانـت قیمـة ألفـا ) 29= ن( المقیاسبحساب معامل ألفا كرونباخ لفقرات  مقیاسكما تم تقدیر ثبات ال

  .على أفراد العینة مقیاس، وهي قیمة مرتفعة تفي بمتطلبات تطبیق ال)0.940(تساوي 

نحــو التعلــیم التفــاعلي المحوســب موضــوع الدراســة یتســم  االتجــاه مقیــاسممــا ســبق اتضــح للباحــث أن 

  .بدرجة عالیة من الصدق والثبات؛ تعزز النتائج التي سیتم جمعها للحصول على النتائج النهائیة للدراسة
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  :الخطوات اإلجرائیة: سادساً 

  :سارت الدراسة وفق الخطوات التالیة 

 .م اإللكتروني وتوصیات المؤتمرات في مجال التعلواألبحاث والدوریات األدب التربوي مراجعة  - 

 .إعداد اإلطار النظري الخاص بالدراسة  - 

 .بناء أداتي الدراسة في ضوء الدراسات السابقة واإلطار النظري  - 

 .وثبات األدوات من صدق  التحقق  - 

 .تطبیق أداتي الدراسة علي عینة الدراسة  - 

 .استخالص نتائج الدراسة وعرضها وتفسیرها  - 

 .تقدیم بعض التوصیات والمقترحات في ضوء النتائج  - 
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  :األسالیب اإلحصائیة: سابعاً 

  :لتفریغ البیانات ومعالجتها كما یلي  SPSS – Version 15قام الباحث باستخدام برنامج الرزم اإلحصائیة 

  :في التحقق من صدق وثبات األدوات المستخدمةاألسالیب اإلحصائیة  -أ

  .للتحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبیان، ولثبات التجزئة النصفیة: معامل ارتباط بیرسون - 

  .التجزئة النصفیةالحتساب الثبات بطریقة : سبیرمان براون، وجتمانارتباط بیرسون و  معامل - 

  .الثبات بمعامل كرونباخ ألفا - 

  :األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في اإلجابة عن أسئلة الدراسة -ب

 .لإلجابة عن السؤال األول والثاني: المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والوزن النسبي - 

 .لإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث T-Test) ت(اختبار  - 

 لإلجابة عن سؤال الدراسة الرابعحادي تحلیل التباین األ - 

 .لإلجابة عن سؤال الدراسة الخامسمعامل ارتباط بیرسون  - 
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  الفصل الخامس
 نتائـج الدراسة

 

.ومناقشتها وتفسیرها  األولالسؤال نتائج  _  

.ومناقشتها وتفسیرها  الثانيالسؤال نتائج _   

.ا ومناقشتها وتفسیره الثالسؤال الثنتائج _   

.ومناقشتها وتفسیرها رابعالسؤال النتائج _   

.نتائج السؤال الخامس ومناقشتها وتفسیرها _   

.توصیات الدراسة _   

.مقترحات الدراسة _   
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  الفصل الخامس
  نتائـج الدراسة

  
ة األســئلیتضــمن هــذا الفصــل النتــائج التــي تــم التوصــل إلیهــا فــي هــذه الدراســة، وذلــك بعــد التحقــق مــن 

تـم التوصـل إلیهـا فـي تفسـیر ومناقشـة النتـائج التـي وقد تـم سبة لكل منها، باستخدام األسالیب اإلحصائیة المنا

  :ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة

  :الذي ینص على ولاأل نتائج السؤال  .١

كالـة م اإللكتروني لدى معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب في مـدارس و ما درجة توافر كفایات التعل

تصـمیم البرمجیـات والوسـائط _ قیـادة شـبكات اإلنترنـت _ م اإللكترونـي ثقافة التعل( لغوث بغزة في محور ا

  ؟)قیادة الحاسوب _ المتعددة التعلیمیة 

لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث باستخدام المتوسط الحسابي واالنحـراف المعیـاري والـوزن النسـبي 

اســتبیان كفایــات التعلــیم االلكترونــي لــدى معلمــي التعلــیم التفــاعلي المحوســب، الســتجابات أفــراد العینــة علــى 

  :والجدول التالي یبین ذلك

  )10(جدول 
  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والوزن النسبي 

  م االلكترونيتعلالستجابات أفراد العینة على استبیان كفایات ال

 أبعاد االستبیان
عدد 
 الفقرات

المتوسط 
 بيالحسا

االنحراف 
 المعیاري

  الوزن النسبي
%  

  الترتیب

 1 79.1 7.85 47.44  12  م االلكترونيثقافة التعل
 2 72.9 9.72 43.76  12  قیادة شبكة االنترنت

 4 64.8 6.71 25.90  8  تصمیم البرمجیات والوسائط المتعددة التعلیمیة
 3 72.6 9.63 39.95  11  محور قیادة الحاسوب

   73.0 29.95 157.05 43  ستبیانالدرجة الكلیة لال
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م االلكترونــي لــدى معلمــي التعلــیم التفــاعلي ســابق أن درجــة تــوافر كفایــات الــتعلیتضــح مــن الجــدول ال
المحوسـب لـدى أفــراد عینـة الدراسـة مــن معلمـي التعلـیم التفــاعلي المحوسـب بمـدارس وكالــة الغـوث بمحافظــات 

                                 %).73(قع عند تغزة 

م االلكترونــي لــدى معلمــي التعلــیم ي أعلــى مراتــب تــوافر كفایــات الــتعلفــ م االلكترونــيثقافــة الــتعلوتــأتي  - 

 %).79.1(التفاعلي المحوسب بوزن نسبي 

 %).72.9(بوزن نسبي  االنترنت اتقیادة شبكیلیها  - 

 %).72.6(بوزن نسبي  قیادة الحاسوبثم یأتي محور  - 

، ممـا یشـیر إلـى أن %)64.8(بـوزن نسـبي  مجیات والوسائط المتعـددة التعلیمیـةتصمیم البر وأخیرًا یـأتي  - 

 .م االلكتروني لدى معلمي التعلیم التفاعلي المحوسبیهم مستوى من توافر كفایات التعلأفراد العینة لد

 )%79.1(بــوزن نســبي م اإللكترونــي جــاءت بالمرتبــة األولــي احــث هــذه النتیجــة بــأن ثقافــة الــتعلویفســر الب

قــد یعــود إلــى ، معلمــي التعلــیم التفــاعلي المحوســب بمــدارس وكالــة الغــوث بغــزة  لــدى وهــي درجــة مرتفعــة

مما جعل المعلمین إلى البحث والتنور المعرفي والثقافي عـن هـذا النـوع مـن ، النوع من التعلیم حداثة هذا 

یتمكنــوا مــن القیــام بأعبــاء وكــذلك إعــداد المعلمــین علــى الكفایــات المطلــوب توافرهــا لــدیهم حتــى ، التعلــیم 

باإلضافة إلى وضوح الصورة من قبل دائرة التعلیم بوكالة الغـوث فـي ، التعلیم اإللكتروني على خیر وجه 

  .الكیفیة المناسبة لتدریب المعلمین علي هذا النوع من التعلیم 

لـــدى مرتفعـــة وهـــي درجـــة  72.9%)(بـــوزن نســـبي بالمرتبـــة الثانیـــة ویـــأتي محـــور قیـــادة شـــبكات اإلنترنـــت 

العدیــد مــن إلــى  یفســر الباحــث ذلــكو ،  معلمــي التعلــیم التفــاعلي المحوســب فــي مــدارس وكالــة الغــوث بغــزة

والتقـدم ، مـن خـالل شـبكة االنترنـت  الكترونیـاً التعامالت بین المعلمین والطلبة وبین المعلمـین أنفسـهم تـتم 

، التعامل مع شبكات اإلنترنـت باسـتمرار  بالمؤسسات التعلیمیة بمدارس وكالة الغوث یحتم علي المعلمین

  مثل إدخال عالمات الطلبة والمراسالت ومواقع االنترنت أدى ذلك إلى احتكاك المعلمین 
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  .شبكات االنترنت من قبل المعلمینوهذا بدوره یؤدى إلى توافر كفایة التعامل مع ، بالشبكة العنكبوتیة 

  لدى معلمي  وهي درجة مرتفعة 72.6%)(لثالثة بوزن نسبي ثم یأتي محور قیادة الحاسوب بالمرتبة ا

ویفســـر الباحـــث هـــذه النتیجـــة إلـــى أن معظـــم ، التعلـــیم التفـــاعلي المحوســـب بمـــدارس وكالـــة الغـــوث بغـــزة 

المعلمــین الــذین تــم تطبیــق علــیهم الدراســة لــدیهم أجهــزة حاســوب فــي المنــزل إن لــم یكــن جمــیعهم یمتلكــون 

والدورات التأهیلیة التي تعقـد لهـم مـن قبـل . كفایتهم في هذا المحور مرتفعة ون فلذلك تك،  أجهزة حاسوب

دائرة التطویر بوكالة الغوث بالتعامل مع الحاسوب والرخصة الدولیة لقیادة الحاسوب أدى ذلك إلـى إتقـان 

كــي یحقــق األهــداف المرجــو منهــا لســیر ، معلمــي التعلــیم التفــاعلي المحوســب التعامــل مــع الحاســب بدقــة 

  .العملیة التعلیمیة اإللكترونیة وتتكلل بالنجاح 

وهــــي درجــــة %) 64.8(ثـــم یــــأتي محــــور تصـــمیم البرمجیــــات والوســــائط المتعـــددة التعلیمیــــة بــــوزن نســـبي 

ویعزو الباحث ذلك إلـى أن ، متوسطة لدى معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب بمدارس وكالة الغوث بغزة 

قبل دائرة التعلیم بوكالة الغوث ومـا علـى المعلمـین إال تطبیقهـا علـى البرمجیات والوسائط تأتي جاهزة من 

عتبـر مـن وهـذا المجـال ی،  ویجد صعوبة في التعامل معها، لذلك ال یكون للمعلم أي دور فیها ، الطالب 

ویتطلــب قــدرة تعلیمیــة عالیــة ال یتقنهــا الكثیــر مــن معلمــي التعلــیم ، م اإللكترونــي المراحــل المتقدمــة بــالتعل

ویمكـــن الوصـــول بـــالمعلمین إلـــى الدرجـــة المطلوبـــة مـــن ، لتفـــاعلي المحوســـب فـــي مـــدارس وكالـــة الغـــوث ا

أو االعتمــاد علــى الــذات فــي الــتعلم والتــدریب لتلــك ، الكفایــة مــن خــالل االلتحــاق بــدورات تدریبیــة متقدمــة 

  .البرامج 

  )2008المؤمني (راسة دو، ) 2010برغوت (ودراسة ، ) 2010بارود (وتتفق هذه النتیجة مع دراسة 

في تحدید  )Hou, 2004(ھو  ودراسة، ) 2005الشریف ( ودراسة ،  )2007والعمري ،محمد ( دراسةو 

وكفایات استخدام ، قائمة بكفایات التعلم اإللكتروني التي یجب أن تتوافر في إعداد المقررات اإللكترونیة 

  .اإلنترنت والحاسوب 
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  :ینص على الذي الثانينتائج السؤال  -2

  نحو التعلیم التفاعلي المحوسب في مدارس وكالة الغوث بغزة؟ معلمي التعلیم التفاعليما اتجاهات 
والـوزن النسـبي الحسابي واالنحـراف المعیـاري  هذا السؤال قام الباحث باستخدام المتوسط نلإلجابة ع

، والجدول التـالي یبـین فاعلي المحوسباتجاهات المعلمین نحو التعلیم الت مقیاسالستجابات أفراد العینة على 
  :ذلك

  )11(جدول 

النسبي الستجابات  والوزن واالنحراف المعیاريالحسابي  المتوسط  

اتجاھات المعلمین نحو التعلیم التفاعلي المحوسب مقیاسأفراد العینة على   

 االستبیان
عدد 
 الفقرات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

  الوزن النسبي
%  

 ستبیانة الكلیة الالدرج
  االتجاهات

29  117.53 14.83 81.1 

  
اتجاهـات المعلمـین نحـو برنـامج التعلـیم التفـاعلي المحوسـب لـدى أفـراد یتضح من الجدول السـابق أن 

وزن نســـبي عنـــد قـــع عینـــة الدراســـة مـــن معلمـــي التعلـــیم التفـــاعلي بمـــدارس وكالـــة الغـــوث بمحافظـــات غـــزة وت
اد العینــــة مــــن المعلمـــین لــــدیهم اتجاهــــات إیجابیــــة نحــــو التعلــــیم التفــــاعلي ، ممـــا یشــــیر إلــــى أن أفــــر %)81.1(

  .المحوسب

ویـرى الباحــث أن قناعـة معلمــي التعلـیم التفــاعلي المحوسـب بأهمیــة اسـتخدام برنــامج التعلـیم التفــاعلي 
ي وبالتــالي ال بــد مــن التركیــز علــى إقنــاع معلمــي التعلــیم التفــاعل، المحوســب فــي تحســین مســتویات الطــالب 

وذلـك ، بمدارس وكالة الغـوث بغـزة بـأن اسـتخدامهم لـه سـوف یـوفر الوقـت والجهـد أكثـر مـن الطریقـة التقلیدیـة 
فیجب أن یصل المعلمون إلـى قناعـة ذاتیـة بأهمیـة ، عن طریق تدریبهم على كیفیة استخدام البرنامج بفاعلیة 

تقـــاء العملیـــة التعلیمیـــة إلـــى أفضـــل وار ، برنـــامج التعلـــیم التفـــاعلي المحوســـب فـــي تحســـین مســـتویات الطـــالب 
  .المستویات 

اتجاهـات مـدیري ومعلمـي وكالـة فـي أن  2010)أبـو حشـیش ومرتجـى (وتتفق هذه النتیجة مـع دراسـة 
فـــي أن ) 2007الریمـــاوي ( ودراســـة  .الغـــوث الدولیـــة بغـــزة نحـــو برنـــامج التعلـــیم التفـــاعلي المحوســـب إیجابیـــة

  . االتجاه نحو استخدام الحاسوب إیجابیة
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 :نتائج السؤال الثالث الذي ینص على 3-

م اإللكترونـي تـوافر كفایـات الـتعل في درجة )٠.٠٥ ≤ α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

  لدى معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب بمدارس وكالة الغوث بغزة تعزى لمتغیر الجنس؟

ومتوســـط ) 26= ن(رنـــة بـــین متوســـط درجـــات المعلمـــین الـــذكور لإلجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال قـــام الباحـــث بالمقا

م االلكترونـي لـدى معلمـي التعلـیم ایـات الـتعلفي درجاتهم على اسـتبیان كف) 36= ن(درجات المعلمات اإلناث 

مسـتقلتین، للفروق بین متوسـطات درجـات عینتـین ) ت(التفاعلي المحوسب موضوع الدراسة باستخدام اختبار 

اإلحصـائي البـارامتري بســبب اعتدالیـة توزیـع الـدرجات فـي كـل مـن مجمــوعتي  سـلوبذا األواسـتخدم الباحـث هـ

، األمــر الــذي یحقــق شــروط اســتخدام ا  ختبــارالتطبیــق، إضــافة إلــى أن عــدد أفــراد العینــة یزیــد عــن ثالثــین فــردًا

  :والجدول التالي یبین ذلك، )210: 2005عالم، (للفرق بین متوسطي مجموعتین مستقلتین ) ت(

  )12(جدول 
  للفروق بین متوسطي درجات المعلمین والمعلمات ) ت(اختبار 

  م االلكتروني لدى معلمي التعلیم التفاعلي المحوسبتوافر كفایات التعلدرجة  في

  المتغیر  االستبیان
  المتوسط
  الحسابي

  االنحراف
  المعیاري

  مستوى الداللة  )ت(قیمة 

  م االلكترونيثقافة التعل
 4.49 50.73  الذكور

 0.01دالة عند  2.98
 8.89 45.06  اإلناث

  االنترنت اتقیادة شبك
 9.63 46.38  الذكور

 غیر دالة إحصائیاً  1.84
 9.46 41.86  اإلناث

تصمیم البرمجیـات والوسـائط 
  المتعددة التعلیمیة

 5.97 27.23  الذكور
 غیر دالة إحصائیاً  1.33

 7.12 24.94  اإلناث

  محور قیادة الحاسوب
 8.71 43.15  لذكورا

 0.05دالة عند  2.30
 9.71 37.64  اإلناث

  الدرجة الكلیة لالستبیان
 24.90 167.50  الذكور

 31.32 149.50  اإلناث 0.05دالة عند  2.43
  2.66=  0.01، عند مستوى داللة 2.00=  0.05عند مستوى داللة ) 60= ح.د(الجدولیة ) ت(قیمة 
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ـــة إحصـــائیة، بـــین متوســـطي درجـــات مجمـــوعتي یتضـــح مـــن الجـــدول الســـا بق وجـــود فـــروق ذات دالل

م وفــي الدرجــة الكلیــة لكفایــات الــتعلم االلكترونــي، وقیــادة الحاســوب والمعلمــات فــي أبعــاد ثقافــة الــتعل المعلمــین

  .االلكتروني لدى معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب، وكانت الفروق لصالح المعلمین الذكور

لنتائج فروقًا ذات داللة إحصائیة، بین متوسطي درجات المعلمین والمعلمات في أبعاد قیـادة في حین لم تجد ا

  .شبكة االنترنت، وتصمیم البرمجیات والوسائط المتعددة التعلیمیة

م اإللكترونــي و ن والمعلمــات فــي مجــال ثقافــة الــتعلویفســر الباحــث هــذه النتیجــة بالنســبة للفــروق بــین المعلمــی

وأكثــر امتالكــًا ، قــد یعــود إلــى أن الــذكور أكثــر اســتخدامًا للحاســوب ، حاســوب لصــالح الــذكور ومجــال قیــادة ال

بمعنــي أن ، ) 2002،شــوقي (مقارنــة باإلنــاث كمــا أن الــذكور أقــل معانــاة مــن قلــق الحاســب ، واســتخدامًا لهــا 

باإلضـافة ، ل المختلفـة الذكور أكثر ثقة في قدرتهم على استخدام برامج الكمبیوتر والتعامل مـع أنظمـة التشـغی

ممـا یعكـس زیـادة فـرص الـذكور فـي ، إلى ذلك یتمیزون بدرجة أكبر من فرص االستقاللیة عنهـا لـدى اإلنـاث 

  .والذكور أیضًا أكثر ذاتیة في استخدام الحاسوب ، استخدام الحاسوب سواء داخل المنزل أو المدرسة

ترنت بین الجنسین إلى أن كل من الجنسین یتعامل الباحث عدم وجود فروق في محور قیادة شبكة االنویفسر 

حتـى ابتداء من البیـت والمدرسـة والمكتبـات والمؤسسـات التعلیمیـة ، مع الحاسوب بشكل یومي وفي كل مكان 

والتعامل مع ، شكل إلكتروني أغلب المعامالت بهذا العصر تتم بف، المعامالت الخارجیة والمراسالت الخارجیة

أدى ذلـك إلـى إشـراك الجنسـین فـي عـدم وجـود ، والمنتدیات التعلیمیة التربویـة ، الصحف و ، شبكات اإلنترنت 

وعصـــر التطـــور المعرفـــي أعطـــى لألنثـــى حقهـــا فـــي ممارســـة أمـــور العمـــل والمشـــاركة بالعملیـــة ، فـــروق بیـــنهم 

  .التعلیمیة بكل حذافیرها 

مجیـــات والوســـائط المتعـــددة ویفســـر الباحـــث عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة فـــي محـــور تصـــمیم البر 

أن دائرة التربیة والتعلیم بوكالة الغوث لم تشرك معلمـي التعلـیم التفـاعلي المحوسـب إلى یرجع ذلك ، التعلیمیة 

  .جیات والدروس اإللكترونیة المحوسبة بمدارس وكالة الغوث بغزة في تصمیم البرم
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 :الذي ینص على الرابعنتائج السؤال  -4

م اإللكترونـي في درجة تـوافر كفایـات الـتعل )٠.٠٥ ≤ α(ات داللة إحصائیة عند مستوى هل توجد فروق ذ
  لدى معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب بمدارس وكالة الغوث بغزة تعزى لسنوات الخدمة؟

  
فـروق فـي درجـة تـوافر لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث باستخدام تحلیل التباین األحادي لمعرفة ال

 5أقـــل مـــن (م االلكترونـــي لـــدى معلمـــي التعلـــیم التفـــاعلي المحوســـب تبعـــًا لعـــدد ســـنوات الخدمـــة الـــتعلكفایـــات 

 :، والجدول التالي یبین ذلك)سنوات 10سنوات، أكثر من  10 -5سنوات، 

  )13( جدول 
  نتائج تحلیل التباین أحادي االتجاه لمعرفة الفروق في درجة توافر

  مي التعلیم التفاعلي المحوسب تبعًا لعدد سنوات الخدمةم االلكتروني لدى معلكفایات التعل

  مجموع المربعات  مصدر التباین  المتغیر
  درجات
  الحریة

متوسط 
  مستوى الداللة  قیمة ف  المربعات

م ثقافة التعل
  االلكتروني

 118.134 2 236.268  بین المجموعات
1.978 

غیر دالة 
 إحصائیاً 

  59.738  58 3464.814  داخل المجموعات
    60 3701.082 المجموع

قیادة شبكة 
  االنترنت

 61.544 2 123.088  بین المجموعات
0.654 

غیر دالة 
 إحصائیاً 

  94.139  58 5460.059  داخل المجموعات
    60 5583.148 المجموع

تصمیم البرمجیات 
والوسائط المتعددة 

  التعلیمیة

 27.178 2  54.356  بین المجموعات
غیر دالة  0.594

 صائیاً إح
  45.746  58 2653.284  داخل المجموعات
    60 2707.639 المجموع

محور قیادة 
  الحاسوب

 51.384 2 102.768  بین المجموعات
غیر دالة  0.557

  92.233  58 5349.494  داخل المجموعات إحصائیاً 
    60 5452.262 المجموع

الدرجة الكلیة 
  لالستبیان

 459.188 2 918.376  بین المجموعات
0.511 

غیر دالة 
 إحصائیاً 

  898.310  58 52101.952  داخل المجموعات
    60 53020.328 المجموع

  4.98=  0.01، وعند مستوى داللة 3.15=  0.05عند مستوى داللة ) 60، 2=ح.د(الجدولیة عند ) ف(قیمة 
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م االلكتروني لدى جمیع أبعاد كفایات التعل ئیًا فيیتبین من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصا

  .معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب تبعًا لمتغیر عدد سنوات الخدمة ألفراد العینة

أفـــراد العینـــة مهمـــا اختلفـــت ســـنوات خبـــرتهم فهـــم علـــى درایـــة جیـــدة بتطبیقـــات ویفســـر الباحـــث ذلـــك علـــى أن 

اســتخدامات الحاســوب فــي تحســین التحصــیل الدراســي ولــدیهم قناعــة واعتقــاد جــازم بمــدى إیجابیـة ، الحاسـوب 

  .للتالمیذ 

في عدم وجـود  ، )2007، الریماوي  (ودراسة ،  )2010، ومرتجى أبو حشیش(وتتفق هذه النتیجة مع دراسة

  فروق تعزى لمتغیر سنوات الخبرة

  .في متغیر سنوات الخبرة  )2002 ، كنیدي(وتختلف مع دراسة 
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 :الذي ینص على خامسالنتائج السؤال  -5
م اإللكتروني لبین درجة توافر كفایات التع )٠.٠٥ ≤ α(هل توجد عالقة ارتباطیه ذات داللة إحصائیة عند 

 وبین اتجاهات المعلمین نحو التعلیم التفاعلي المحوسب في مدارس وكالة الغوث بغزة؟
ــــتعلون بــــین درجــــقــــام الباحــــث بحســــاب معــــامالت االرتبــــاط بیرســــ ــــات ال م االلكترونــــي ات تــــوافر كفای

  :واالتجاهات نحو التعلیم التفاعلي المحوسب لدى المعلمین أفراد العینة، والجدول التالي یبین ذلك
  )14(جدول 

  م االلكتروني واالتجاهات نحو التعلیم التفاعلي المحوسبامالت االرتباط بین كفایات التعلیبین مع
 مستوى الداللة مل االرتباطمعا  كفایات التعلیم االلكتروني

 0.05دالة عند  0.319 م االلكترونيثقافة التعل
  0.01دالة عند  0.408  قیادة شبكة االنترنت

 0.01دالة عند  0.385  تصمیم البرمجیات و الوسائط المتعددة التعلیمیة
 0.01دالة عند  0.358  محور قیادة الحاسوب

  0.01د دالة عن 0.417  الدرجة الكلیة لالستبیان
 0.325= 0.01، وعند مستوى داللة 0.250= 0.05عند مستوى داللة  ) 60= درجات حریة(الجدولیة ) ر(قیمة 

م االلكترونـي ودرجتـه بین أبعاد اسـتبیان كفایـات الـتعل یتبین من الجدول السابق أن معامالت االرتباط
 0.01ة إحصـــائیًا عنـــد مســـتوى داللـــة الكلیـــة وبـــین اتجاهـــات المعلمـــین نحـــو التعلـــیم التفـــاعلي المحوســـب دالـــ

  .0.05ومستوى 
 التفـاعليم اإللكترونـي واالتجـاه نحـو برنـامج التعلـیم ات الـتعله توجـد عالقـة إیجابیـة بـین كفایـمما یشـیر إلـى أنـ

   .المحوسب 

 میســهل لــدیه مم اإللكترونــي وتوافرهــا لــدیهلكفایــات الــتعلین ویفســر الباحــث هــذه النتیجــة إلــى أن امــتالك المعلمــ

فبزیـادة إقبـال المعلـم ، وینمـي االتجـاه نحـو برنـامج التعلـیم التفـاعلي المحوسـب ، القـدرة التعامـل مـع الحاسـوب 

  .علي التعلیم التفاعلي المحوسب یزید معه إمكانیة تحصیله للمعلومات والخبرات والكفایات 

لحاسـوب علـى تحصـیل الطلبـة في وجود أثر للتعلیم المعزز با )2003، سیف (وتتفق هذه النتیجة مع دراسة 

فــي فاعلیــة اســتخدام برمجیــات الوســائط المتعــددة فــي ) 2006، أبــو ورد ( ودراســة ،  واالتجــاه نحــو الحاســوب

 . في اتجاهات المعلمین نحو الحاسوب إیجابیة ) 2007، الریماوي (ودراسة ، عملیة التدریس
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:التوصیات   

:ث بما یلي في ضوء نتائج الدراسة الحالیة یوصي الباح  

  أساسیة لتصمیم الدروس واألنشطة  كفایاتإلكساب المعلمین  تدریبیة عقد دورات متخصصة -     

  .الكترونیًا 

إثراء الدورات التدریبیة التي تهدف إلى إتقان المعلم لدوره كتكنولوجي بمساقات أكثر في مجال استخدام  - 

.الحاسوب والتكنولوجیا في التعلیم   

یجابي من قبل دائرة التربیة والتعلیم بوكالة الغوث لدور الحاسوب والتكنولوجیا وذلك بإصدار التعزیز اإل - 

.نشرات توجیهیة لكل من الطالب والمعلم   

.تشجیع المعلمین على المشاركة بندوات علمیة وتكنولوجیة وتقدیم األبحاث للتطویر من أدائهم  -   

دارس وكالة الغوث بغزة علي جمیع المدارس الحكومیة بوزارة تعمیم تجربة التعلیم التفاعلي المحوسب بم - 

.التربیة والتعلیم بغزة   
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:المقترحات   

:في ضوء نتائج الدراسة الحالیة یقترح الباحث عمل المزید من الدراسات للمجاالت التالیة   

.م اإللكتروني من وجهة نظر المعلمین واتجاهاتهم نحوه أهمیة التعل -  

م اإللكتروني لدي معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب في رنامج مقترح لتنمیة كفایات التعلبعالیة ف -       

.مدارس وكالة الغوث بغزة    

.م اإللكتروني لدى أعضاء الهیئات التدریسیة بالجامعات الفلسطینیة مدى توافر كفایات التعل -  

  - .ارس قطاع غزة دراسة تحلیلیة لتوظیف المدرسة االلكترونیة في مد 

           دراسة أثر استخدام البرامج العالجیة باستخدام الحاسوب على تحصیل التالمیذ منخفضي   -

.التحصیل في موضوعات العلوم المختلفة              

.الطلبة نحو التعلیم التفاعلي المحوسب في مدارس وكالة الغوث بغزة دراسة اتجاهات  -  
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 المراجع

 

  :المراجع العربیة : أوالً 
  

  .القرآن الكریم  1-

اللجنة االقتصادیة  ، تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت للتنمیة في غربي آسیا :) 2007(األمم المتحدة 2- 

  ) .8(العدد ، نیویورك ، ) اإلسكوا(واالجتماعیة لغربي آسیا 

  .دار صادر :بیروت ،  1ط،15مج، لسان العرب) : 1992(ن جمال الدی، ابن منظور 3- 

تكنولوجیا المعلومات كیف تكون حلقة الوصل بین التعلیم الجامعي وقبل : ) 2009(مجدي ، إبراهیم  - 4

التعلیم الجامعي العربي ودوره في تطویر التعلیم :  المؤتمر القومي السنوي السادس عشر، الجامعي 

  . 133- 120ص ، نوفمبر  16- 15من ، س جامعة عین شم: الجامعي 

متطلباته وكیفیته : م اإللكتروني في الجامعات الفلسطینیة یدمج التعل ) :2008(جمیل ، اطمیزي 5-  

،  ٣٨العدد ،  مجلة العلوم اإلنسانیة، ورقة عمل مقدمة إلى مركز التمیز بتكنولوجیا المعلومات ، وفوائده 

  .الخلیل ، جامعة بولیتكنك فلسطین 

مدى امتالك معلمي الثانویة العامة في محافظة غزة للكفایات التكنولوجیة ) : 2010(بسمة ، بارود 6-

ورقة بحثیة مقدمة للمؤتمر التربوي الثانویة العامة في مدارسنا ،  وممارستهم لها من وجهة نظر المعلمین

  . فلسطین،  6/5/2010-5في یوم ، للبنات ) أ(مدرسة زهرة المدائن الثانویة ، إلى أین 

مدى توافر الكفایات التعلیمیة لدى معلمي التربیة اإلسالمیة ) : 2006(فهد بن عبد الرحمن ، البداح 7- 

  .صنعاء ، الیمن ، كلیة التربیة ،  رسالة ماجستیر،  بالمرحلة االبتدائیة في المملكة العربیة السعودیة
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تكنولوجیة الالزمة لتنفیذ منهاج التكنولوجیا للصف العاشر الكفایات ال) : 2010(محمود محمد ، برغوت 8- 

من ،  ورقة بحثیة مقدمة لمؤتمر التربیة التكنولوجیة وتكنولوجیا التعلیم، ودرجة ممارسة المعلمین لها 

  .غزة ، جامعة األقصى ،  28/10/2010- 27یوم

،  الحاسوب في التعلیم، یقیة برنامج التكنولوجیا والعلوم التطب) : 1995(جامعة القدس المفتوحة 9- 

  .جامعة القدس المفتوحة : عمان 

فاعلیة استخدام الوسائط المتعددة في إكساب الطلبة ) : 2010(یاسر ، یحیى وصالحة ، جحجوح 10-

ورقة بحثیة مقدمة ، مهارات تصمیم الملصقات التعلیمیة بوساطة برنامج أدوبي فوتوشوب واتجاهاتهم نحوه 

  .غزة ، جامعة األقصى ،  28/10/2010- 27من یوم،  لتكنولوجیة وتكنولوجیا التعلیملمؤتمر التربیة ا

رسالة  ،تصمیم نظام معلوماتي لتدریس مقرر عن بعد باستخدام الحاسوب ) : 2005(ناهد ، جزاع 11- 

  .الجمهوریة العربیة السوریة ، حلب ، جامعة حلب  ،)غیر منشورة (ماجستیر 

،  تصور مقترح للكفایات الالزمة إلعداد معلم العلوم للمرحلة المتوسطة): 2003(خالد ، الحذیفي 12- 

  ).1(العلوم التربویة ،  16م،  مجلة جامعة الملك سعود

الكفایات التدریسیة الالزمة لمعلمات مرحلة ما قبل المدرسة في ضوء تطویر ) : 2005(یحیى ، حرب 13- 

قدم إلى مؤتمر األطفال والشباب في مدن الشرق األوسط بحث م ، نماذج المنهج للقرن الحادي والعشرین

  .أبریل  19-17المنعقد في دبي  وشمال أفریقیا

اتجاهات مدیري ومعلمي مدارس وكالة الغوث الدولیة نحو ) : 2010(زكي ، بسام ومرتجى ، حشیش 14- 

لتربیة التكنولوجیة ورقة بحثیة مقدمة لمؤتمر ا،  برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب في محافظات غزة

  .غزة ، جامعة األقصى ، 28/10/2010- 27من یوم،  وتكنولوجیا التعلیم
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تقویم أداء معلمي اللغة العربیة في المرحلة األساسیة في األردن في ): 2001(حمادنة ، أدیب ذیاب 15- 

یة التربیة، جامعة بغداد، ، كلرسالة دكتوراه غیر منشورة، ضوء الكفایات التعلیمیة وبناء برنامج لتطویره

                                                          .العراق

اتجاه عالقة مستویات التحصیل باالتجاهات نحو العلوم لدى تالمیذ ) : 1994(صالح الدین ، حمامة 16- 

  . 31العدد ،  تربیة المعاصرةمجلة ال، دراسة میدانیة  ٠ الصف الثالث االبتدائي بالمملكة العربیة السعودیة

  جامعة األقصى ، غزة ، تكنولوجیا الحاسوب في التعلیم ) : 2006(حسن ، مهدي ، نائلة ، الخزندار - 17

نتاجها / معاییر تصمیم نظم الوسائل المتعددة ) : 2003(محمد عطیة ، خمیس 18- ٕ ، الفائقة التفاعلیة وا

مجلة . الواقع والمأمول : التعلیم في المدارس والجامعات  المؤتمر العلمي السابع في منظومة تكنولوجیا

  . 374، ) 3( 10، تكنولوجیا التعلیم 

تقدیر كفایات المعلم المساند من وجهة نظر مدیري المدارس ) : 2009(عمر على ، دحالن 19- 

ك بین نقابة المعلمین باالشترا،  الواقع والمأمول –المؤتمر التربوي المعلم الفلسطیني ، والمشرفین التربویین 

  فلسطین ، غزة ،  والجامعة اإلسالمیة

سائط مبني باستخدام أسالیب نموذج تعلیمي جدید متعدد الو ) : 2005(عبد الحمید محمد ، رجب 20- 

ورقة عمل مقدمة إلى ورشة عمل طرق ،  م االلكتروني الموائمة واالنترنت لتدریس مواد علوم الحاسباتالتعل

  .المملكة العربیة السعودیة ، جدة ، راء تفعیل وثیقة اآل

االتجاهات نحو الحاسوب ومعوقات استخدامه في التعلیم لدى معلمي ) : 2007( صوفیا،  الریماوي 21-

  جامعة النجاح ،  رسالة ماجستیر غیر منشورة،  العلوم في المدارس الحكومیة في الضفة الغربیة

  .عالم الكتب ، القاهرة ،  تماعيعلم النفس االج) : 2000(حامد ، زهران 22- 
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، القضایا ، المفهوم  –م االلكتروني التعل -رؤیة جدیدة في التعلیم ) : 2005(حسن حسین ، زیتون 23-

  .الدار الصوتیة للتربیة ، التقویم ، التطبیق 

( د عبد الحمید محم،  تطویر كفایات المعلم للتعلیم عبر الشبكات) 2005(محمد محمود ، زین الدین 24- 

  .القاهرة ، عالم الكتب ،  1ط، منظومة التعلیم عبر الشبكات ، ) محرر

  .دار خوارزم للنشر، جدة ،  1ط،  م اإللكترونيكفایات التعل) : 2007(محمد محمود ، زین الدین 25- 

أسبوع ،  لیهام اإللكتروني واألسس والمبادئ النظریة التي یقوم عالتعل) : 2007(أحمد جاسم ، الساعي 26-

  .جامعة قطر ، كلیة التربیة ،  التجمع التربوي

  .مكتبة الرشد ، الریاض ،  م اإللكترونيتكنولوجیا التعلیم والتعل) : 2004(أحمد ، سالم 27- 

معوقات تعلم الحاسوب وتعلیمه في المدارس الحكومیة في محافظات ) : 2001(عادل ، السرطاوي 28- 

  .فلسطین ، جامعة النجاح الوطنیة ، ماجستیر رسالة،  المعلمین والطالباتشمال فلسطین من وجهة نظر 

استخدام الحاسوب واالنترنت في میادین التربیة ) : 2003(عادل ، والسرطاوي ، سعادة و جودة 29- 

  .دار الشروق للنشر والتوزیع ، األردن ،  والتعلیم

سوب على تحصیل طالبات كلیة التربیة األساسیة فاعلیة التعلیم المعزز بالحا ) :2003(خیریة ، سیف 30-

دراسات في المناهج ، المعتمدات والمستقالت عن المجال اإلدراكي واتجاهاتهن نحو الحاسوب بالكویت

  .الجمعیة المصریة للمناهج وطرق التدریس ، 2003سبتمبر ، 83.ع، وطرق التدریس

 رسالة ماجستیر،  یة لدى معلمي التربیة الخاصةالكفایات التربویة األساس) : 1999(فدوى ، الشامي 31- 

  .غزة ، جامعة عین شمس البرنامج المشترك مع كلیة التربیة الحكومیة ، 
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أثر توظیف الحاسوب في تدریس النحو على تحصیل طلبة الصف ) : 2004(سمیر محمود ، شتات 32- 

  .الجامعة اإلسالمیة،  نشورةغیر م رسالة ماجستیر،  الحادي عشر واتجاهاتهم نحو االحتفاظ بها

مدى ممارسة معلمي األحیاء للكفایات التعلیمیة الضروریة لتدریس األحیاء  ) :2001(حسن ، شتیوي 33- 

 .فلسطین، جامعة النجاح الوطنیة  ،)غیر منشورة (رسالة ماجستیر ، في شمال فلسطین 

المرحلة المتوسطة للكفایات التكنولوجیة درجة امتالك معلمي ومعلمات  ) :2005(باسم ، الشریف 34- 

  .األردن ، عمان ، الجامعة األردنیة ،  )غیر منشورة( رسالة ماجستیر  ، وممارستهم لها

جامعة الملك سعود ،  تدریس العلوم في التعلیم للعلم) : 1997(سعید ، والسعید ، عامر ، الشهراني 35- 

  .المملكة العربیة السعودیة، الریاض ، 

  1ط، 91ص، مجلة المعرفة ،م اإللكتروني في المدارس السعودیة التعل) : 2003(فایز ، شهري ال36-

دراسة مقارنة حسب الجنس ومتغیرات  :االتجاهات نحو الحاسب اآللي ):2002(إبراهیم ، شوقي  - 37

  . 316-285، ص 2، ع30، مجلد 2002جامعة الكویت،  - مجلة العلوم االجتماعیة ، أخرى

االحتیاجات التكوینیة الالزمة لمعلم التعلیم األساسي في ضوء التحدیات : ) 2005(رانیة ، یا صاصیل38- 

  .سوریا ، دمشق ،  2ع،  21مج،  مجلة جامعة دمشق للعلوم التربویة، المعاصرة 

تقویم بعض الكفایات التعلیمیة لدى مدرس الفیزیاء بالمرحلة الثانویة  ) :1996(محمد ، صقر 39- 

  . 120- 77ص،  1ع ،  4مج،  المجلة المصریة للتقویم التربوي، مصر العربیة  بجمهوریة

تنمیة الكفایات النوعیة الخاصة بتعلیم القرآن الكریم لدى طالب كلیة ) : 1997(سمیر ، صالح 40- 

  .زهراء الشروق : مصر ، التربیة 

، كلغة ثانیة بالمستوى الجامعي الكفایات التربویة الالزمة لمعلم العربیة ) : 1986(رشدي ، طعیمة 41-

  .  153- 41ص، 13م،  مجلة التعلیم الجامعي في الوطن العربي
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مؤتمر  ، الكفایات التربویة الالزمة لمعلم التعلیم األساسي) : 1987(حسن ، وغریب ، رشدي ، طعیمة 42-

  . 305ص، جامعة أسوان ، كلیة التربیة ،  معلم التعلیم األساسي الحاضر والمستقبل

توظیف أسلوب النظم في تعلیم إنتاج برامج الكمبیوتر التعلیمیة ) : 2001(أحمد محمد ،عبد السالم 43-

  .جمهوریة مصر العربیة ، القاهرة ، جامعة حلوان ،  رسالة دكتوراه غیر منشورة، متعددة الوسائل 

دار ،  واألدوات والتطبیقاتالفلسفة والمبادئ ، م االلكتروني التعل) : 2008(حمدي ، عبد العزیز 44- 

  .عمان ،  1ط، الفكر للنشر 

، المستحدثات التكنولوجیة في مجال التعلیم طبیعتها وخصائصها ) : 1996(علي محمد ، عبد المنعم 45- 

،  ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العلمي الرابع للجمعیة المصریة لتكنولوجیا التعلیم بین النظریة والتطبیق

  .هوریة مصر العربیة جم، القاهرة 

التربیة والتعلیم من وجهة نظر القادة  م االلكتروني في وزارةمعوقات التعل) : 2006(نایف ، العتیبي 46-

  .الریاض ، جامعة مؤتة ،  رسالة ماجستیر غیر منشورة، التربویین 

ء التطبیقیة مدى امتالك مدرسي الدبلوم المتوسط في جامعة البلقا ) :2005(محمود ، العجلوني 47- 

  .األردن ،  4العدد،  6المجلد،  مجلة العلوم التربویة والنفسیة،  للكفایات التعلیمیة التي یجب إتقانها

،  م االلكتروني عن بعددواره المستقبلیة في نظام التعلكفایات المعلم وفقًا أل) : 2006(نبیل ، عزمي 48- 

  .سلطنة عمان ،  في سلطنة عمان م االلكترونيبحث مقدم لمؤتمر التعل

  .القاهرة ، دار الفكر العربي ،  م االلكترونيتكنولوجیا التعل: ) 2008(نبیل جاد ، عزمي 49- 

األسـالیب اإلحصـائیة االسـتداللیة فـي تحلیـل بیانـات البحـوث : ) 2005(عالم، صـالح الـدین محمـود  50-

  .دار الفكر العربي، القاهرة، " البارامتریة والالبارامتریة" النفسیة والتربویة واالجتماعیة 

برنامج مقترح متعدد الوسائل التعلیمیة لمعلم التكنولوجیا في التعلیم ) : 1995(محمد إبراهیم ، على 51- 

   جمهوریة مصر العربیة، المنوفیة جامعة ، كلیة التربیة ، رسالة دكتوراه،  االبتدائي في ضوء كفایات تدریسها
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توجهات معلمي المدارس األساسیة في مدیریة إربد األولى ): 2006(محمد ، مري والع، أكرم ،العمري 52- 

  ) .2ع) (7مج( مجلة العلوم التربویة والنفسیة،  نحو تنمیة الموارد البشریة الحتیاجات التعلم االلكتروني

 محكم بحث –العقبات والتحدیات والحلول المقترحة : م االلكتروني التعل) : 2006(یوسف ، عیادات 53-

  . 95ع،  11مج ،الجامعة اإلسالمیة ، دراسات في المناهج وطرق التدریس ، 

  .عالم الكتب، القاهرة ،  تكنولوجیا المعلومات وتحدیث التعلیم :)2001(زاهر إسماعیل ، الغریب 54- 

ل ورقة عم،  م االلكتروني في مدارس وزارة التربیة بدولة الكویتالتعل) : 2003(منصور ، غلوم 55- 

  .المملكة العربیة السعودیة ، الریاض،  م االلكترونيمقدمة لندوة التعل

م اإللكتروني وجدواه االجتماعیة واالقتصادیة في ضوء المسئولیة فلسفة التعل) : 2006(مهنى ، غنایم 56- 

  . جامعة البحرین،  م االلكترونيورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر التعل،  األخالقیة والمساءلة القانونیة

  

القاهرة ،  2ط،  تربویات الحاسوب وتحدیات مطلع القرن الحادي والعشرین) : 2000(إبراهیم ، الفار 57-

  .دار الفكر العربي ، 

رسالة الخلیج ،  اتجاه الكفایات والدور المستقبلي للمعلم في الوطن العربي) : 1985(فاروق ، الفرا 58- 

  .285ص، السنة الخامسة ، 14ع، العربي 

، كلیة التربیة ،  تطویر عملیتي التعلیم والتعلم من خالل مدخل الكفایات: ) 1997( فاروق، الفرا 59- 

  .غزة ، جامعة األزهر 

 ، تالكوی ،١ط،تطویر كفایات تدریس الجغرافیا باستخدام الوحدات النسقیة) : 1989(فاروق ، الفرا 60- 

  .مؤسسة الكویت للتقدم العلمي 

مدى توفر الكفایات التعلیمیة لدى معلمي العلوم بالمرحلة  ) :2007(مد علي بدر مح، القحطاني 61- 

  .الیمن ، صنعاء ،  رسالة ماجستیر،  المتوسطة بالمملكة العربیة السعودیة
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عداد المعلم) : 2000(یس ، قندیل 62-  ٕ   .دار النشر الدولي ، الریاض ،  2ط،  التدریس وا

مركز ، القاهرة ،  1ط،  عداد المعلم في ضوء التحدیات المعاصرةفلسفة إ) : 2001(محمد ، كتش 63- 

  .الكتاب للنشر 

مدى امتالك أعضاء هیئة التدریس في جامعة أم القرى للكفایات ) : 2005(إحسان محمد ، كنسارة 64- 

 )سلسلة البحوث التربویة والنفسیة ( 1ط،  التكنولوجیة ومدى ممارستهم لها والصعوبات التي یواجهونها

  .جامعة أم القرى : مكة المكرمة 

ورقة عمل مقدمة لملتقى ،  م االلكتروني في التدریساستخدام التعل) : 2006(هدى محمد ، الكنعان 65- 

  م االلكترونيالتعل

 http://www.riyadhedu.gov.sa/felc ) 2011)-4- 15تاریخ الدخول 

دور المنتدیات التعلیمیة االلكترونیة في تطویر الكفایات التدریسیة لدى ) : 2010(أحمد حسن ، لوح ال66 -

ورقة بحثیة مقدمة لمؤتمر التربیة التكنولوجیة  ، المعلم الفلسطیني في ضوء متطلبات جودة المعلم

  .غزة ، جامعة األقصى ،  28/10/2010- 27من یوم،  وتكنولوجیا التعلیم

الكفایات التكنولوجیة للمعلمین في مدینة اربد من وجهة نظر ) : 2008(خالد سلیمان ، ي المؤمن67- 

  . 36 ع،  5السنة ، مجلة دوریة محكمة تعنى بالعلوم اإلنسانیة ،  مجلة علوم إنسانیة، المشرفین 

االنترنت میة الفتراضیة عبر الشبكة العالاثر التدریس باستخدام الفصول ا) : هـ١٤٢٥(أحمد ، المبارك 68- 

رسالة ماجستیر غیر ،  على تحصیل طالب كلیة التربیة في تقنیات التعلیم واالتصال بجامعة الملك سعود

  .المملكة العربیة السعودیة ، الریاض ، جامعة المالك سعود ،  منشورة

عي باستخدام التعلیم الجام التعلم اإللكتروني تطویر طریقة المحاضرة في2003):  (هیفاء ، المبیریك 69- 

-17في الفترة من ورقة عمل مقدمة إلى ندوة مدرسة المستقبل ، م اإللكتروني مع نموذج مقترح التعل

  .جامعة الملك سعود ، كلیة التربیة ،  16/8/2003
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  .دار الفكر العربي ، القاهرة ،  1ط، معلم المستقبل نحو أداء أفضل: ) 2005( علي أحمد ، مدكور 70- 

رسالة ، الكفایات األدائیة األساسیة عند معلم المرحلة األساسیة في األردن  ) :1983(توفق ، مرعي 71- 

  .جامعة عین شمس ، كلیة التربیة،  دكتوراه غیر منشورة

كفایات إعداد المقررات اإللكترونیة ألعضاء هیئة ) : 2007(حسن ، مصطفى و العمري،محمد72- 

  .نة الریاض بالمملكة العربیة السعودیةالتدریس بكلیة التربیة البدینة بمدی

fitness.net/files/drmodrha.doc-http:www.saudi.saudi) 2011)-6- 28تاریخ الدخول  

م االلكتروني لمساندة طویر الجامعات االفتراضیة والتعلنموذج مقترح لت ) :2005(صفاء ، محمود 73- 

،  13مج، الجامعة اإلسالمیة ، ق التدریس دراسات في المناهج وطر ،  بحث محكم –الجامعات المصریة 

  . 3ع

ورقة عمل مقدمة  !ترف أم ضرورة ؟... م اإللكتروني التعل: ) 2002(إبراهیم بن عبد اهللا ، المحیسن 74-

  . 17-16جامعة الملك سعود ،  مدرسة المستقبل: لندوة 

  .عالم الكتب ،  مصر،  إنتاج مواقع االنترنت التعلیمیة) : 2006(أكرم فتحي ، مصطفي 75- 

بحث مقدم  " الواقع والمأمول" التكنولوجیا ومدرسة المستقبل ) : 2002(عبد الهادي عثمان ، ممدوح 76- 

  .كلیة التربیة جامعة الملك سعود ،  17- 16:الریاض ، مدرسة المستقبل : إلى ندوة 

  .مكتبة لبنان ، لبنان ،  معجم المصباح المنیر) : 1987(أحمد ، المقرئ 77- 

جامعــة الملــك ،  م اإللكترونــي مفهومــه وخصائصــه وفوائــده وعوائقــهالــتعل) : 2002(عبــد اهللا ، الموســى 78- 

  . 17/8/2002في الفترة ،  ورقة عمل إلي ندوة مدرسة المستقبل، سعود 

school/index.html-http//www.ksu.edu.sa/seminars/future ) 2011)-7- 4تاریخ الدخول  

  . استخدام خدمات االتصال في االنترنت بفاعلیة بالتعلیم) : 2005(اهللا عبد ، الموسى 79- 

from http:/www.riadhedu.gov.sa/maktaba/index/main.Htrn ) 2011)-7-4تاریخ الدخول  
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والدراسات  مجلة العلوم التربویة،  استخدام االنترنت في التعلیم العالي) : 2003( عبد اهللا، الموسى 80- 

  )1( 15، میة اإلسال

، الریاض ، م اإللكتروني األسس والتطبیقاتالتعل) : 2005(أحمد ، ومبارك ، عبد اهللا ، الموسى 81- 

  .مؤسسة شبكة البیانات 

جراءاته ، أسسه ، البرنامج التعلیمي القائم على الكفایات ) : 1997(الناقة و محمود كامل 82-  ٕ كلیة ، وا

  .جامعة عین شمس ، التربیة 

كفایات التدریس المطلوب توافرها لدى معلمي التربیة الفنیة بالمرحلة ) : 1996( عبد العزیز ، نجادي ال83-

  .  10مج،   39ع، جامعة الكویت ،  المجلة التربویة،  المتوسطة

المدخل في تدریس العلوم ، تدریس العلوم في العالم المعاصر ) : 1999(وآخرون ، أحمد ، النجدي 84- 

  .دار الفكر العربي  ،القاهرة ، 
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جامعة ، الدار المصریة اللبنانیة ،  م االلكتروني عبر شبكة االنترنتالتعل) :  2005( محمد ، الهادي 85-

  .األقصى

أثر برنامج مقترح في ضوء الكفایات االلكترونیة الكتساب بعض  ) :2009(أروى وضاح ، الوحیدي 86- 

  غزة، جامعة اإلسالمیة ال،  رسالة ماجستیر منشورة،  مهاراتها

أثر برمجیات الوسائط المتعددة في إكساب مهارة البرمجة األساسیة واالتجاه ) : 2006(إیهاب ، ورد 87- 

، الجامعة اإلسالمیة ،  رسالة ماجستیر غیر منشورة،  نحو مادة التكنولوجیا لدى طالبات الصف العاشر

  .غزة
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  االستبانة في صورتها األولیة

،،، 

وعالقتها ، اإللكتروني لدي معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب في مدارس وكالة الغوث بغزة 

تها م اإللكتروني لدى معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب في مدارس وكالة الغوث بغزة وعالق

  م اإللكتروني لدى معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب في مدارس وكالة الغوث بغزة؟

  في مدارس وكالة الغوث بغزة؟ ما اتجاهات معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب نحو برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب

م اإللكترونــي لــدى معلمــي فــي درجــة تــوافر كفایــات الــتعل

االستبانة في صورتها األولیة

  )قبل التحكیم(

  )1(ملحق رقم 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  غزة

  الدراسات العلیا 

ـــــ   ــة ـ

  المناهج وطرق التدریس

  حفظه اهللا ورعاه ............................................. 

،،،السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته 

  :یقوم الباحث بإجراء دراسة وصفیة بعنوان 

اإللكتروني لدي معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب في مدارس وكالة الغوث بغزة درجة توافر كفایات التعلیم 

  :وتتمثل مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال الرئیس 

م اإللكتروني لدى معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب في مدارس وكالة الغوث بغزة وعالقما درجة توافر كفایات التعل
  

  :ویتفرع من السؤال الرئیس األسئلة الفرعیة التالیة 

م اإللكتروني لدى معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب في مدارس وكالة الغوث بغزة؟ما درجة توافر كفایات التعل

ما اتجاهات معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب نحو برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب

فــي درجــة تــوافر كفایــات الــتعل )٠.٠٥ ≤ α(هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى 
  التعلیم التفاعلي المحوسب بمدارس وكالة الغوث بغزة تعزى لمتغیر الجنس؟
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غزة –جامعة األزهر 

الدراسات العلیا  عمادة

ــــــــــلیــــك ــــــــــــة التربی

المناهج وطرق التدریس

  

............................................. / لدكتورا

یقوم الباحث بإجراء دراسة وصفیة بعنوان 

درجة توافر كفایات التعلیم 
  باتجاهاتهم نحوه 

وتتمثل مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال الرئیس 

ما درجة توافر كفایات التعل
  باتجاهاتهم نحوه ؟

ویتفرع من السؤال الرئیس األسئلة الفرعیة التالیة 

ما درجة توافر كفایات التعل -١

ما اتجاهات معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب نحو برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب -٢

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى  -٣
التعلیم التفاعلي المحوسب بمدارس وكالة الغوث بغزة تعزى لمتغیر الجنس؟



م اإللكترونــي لــدى معلمــي فایــات الــتعلفــي درجــة تــوافر ك )٠.٠٥ ≤ α(هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى  -٤
  التعلیم التفاعلي المحوسب بمدارس وكالة الغوث بغزة تعزى لسنوات الخدمة؟

م اإللكترونـي وبـین اتجاهـات بین درجة توافر كفایات الـتعل )٠.٠٥ ≤ α(هل توجد عالقة ارتباطیه ذات داللة إحصائیة عند  -٥
                                        تفاعلي المحوسب في مدارس وكالة الغوث بغزة؟المعلمین نحو التعلیم ال

وسیستخدم الباحث مقیاس ، ویتكون مجتمع الدراسة من جمیع معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب بمدارس وكالة الغوث بغزة
ولما تملكونه .معلمین وفق المحاور األربعة لألداة م اإللكتروني لدي هؤالء اللمعرفة درجة توافر كفایات التعل لیكرت الخماسي

إال أنني راغبٌ في أن أحظي . وبرغم تقدیري الرتباطكم وانشغالكم ولوقتكم الثمین ، من درایة وخبرة واهتمام في هذا المجال
  .واالستفادة بملحوظاتكم واقتراحاتكم ، بشرف تحكیمكم لهذه األداة 

  ،،،ولكم جزیل الشكر والتقدیر

  رامي محمد راغب كالب/احث الب
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  :البیانات الشخصیة 

  أنثى  ذكر الجنس

  سنوات ١٠أكثر من   سنوات)١٠- ٥(من  سنوات ٥أقل من  عدد سنوات الخدمة

  
  :إللكتروني م اإللكتروني لدي معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب في محور ثقافة التعلیم ادرجة توافر كفایات التعل : األول  حورالم
  
  

 البنـــــــــــــــــــــــــــــد م
 مناسبة الفقرة للمجال مالئمة الفقرة

 غیر مناسبة مناسبة غیر مالئمة مالئمة
     م اإللكترونيیلم بماهیة التعل 1
     م اإللكترونيیجید بخصائص التعل 2
     م اإللكترونيیعرف بأنماط التعل 3
     اإللكتروني میعرف بأهداف التعل 4
     م اإللكتروني یعرف بفوائد التعل 5
     م اإللكتروني یلم بسلبیات التعل 6
     م االلكترونيام بمهام وأدوار المعلم في التعلاإللم 7
     أصف الطالب المتعلم الكترونیاً  8
     م اإللكترونيیلم بخطوات التحول إلي التعل 9

     كتروني والتعلیم التقلیديم االلأفرق بین التعل 10
     م اإللكترونياصفات األجهزة والبرامج في التعلیتعرف بمو  11
     م االلكترونيالتي تواجه تطبیق واستخدام التعلاإللمام بالصعوبات  12

  

  

  :ر قیادة شبكات اإلنترنت محو  يدرجة توافر كفایات التعلم اإللكتروني لدي معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب ف: لثاني ا حورالم

 البنــــــــــــــــــــــــــد م
 مناسبة الفقرة للمجال مالئمة الفقرة

 غیر مناسبة مناسبة غیر مالئمة مالئمة

     أحدد أنواع الشبكات ومهامها 13

     أحدد كیفیة وصل الحاسب بشبكة االنترنت 14

     أتعامل مع محركات البحث لتصفح المواقع 15

     أتفحص الخلل في االتصال بالشبكة وأصلح البسیط منها 16

     لدي برید الكتروني خاص 17

     أستطیع تأسیس برید الكتروني والتعامل معه 18
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  دـــــــــــــــــــــــــــالبن م
 مناسبة الفقرة للمجال مالئمة الفقرة

 غیر مناسبة مناسبة غیر مالئمة مالئمة

     أتواصل  بالصوت والصورة مع اآلخرین عبر الشبكة 19

     أتعامل مع المكتبات االلكترونیة المستقلة أو الملحقة بالجهات التعلیمیة 20

     أنزل وأحمل الكتب والبرامج من االنترنت 21

     استطیع التسجیل والمشاركة في المنتدیات التعلیمیة 22

     .ر االنترنت في تدریس المواداستخدم الدروس المتاحة عب 23

     أتواصل مع المواقع والمنتدیات التي تتناول تخصصي 24

     استخدم برنامجًا لضغط وفك الملفات التي تم تحمیلها من الشبكة 25

     أعرض وأتحكم في عرض محتوى الدروس من خالل شبكة معمل الحاسب 26

     خالل جهاز المعلم الرئیسأستطیع إدارة األجهزة والشاشات من  27

محور تصمیم البرمجیات والوسائط المتعددة  يدرجة توافر كفایات التعلم اإللكتروني لدي معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب ف: الث الث حورالم
  :التعلیمیة 

 البنـــــــــــــــــــد م
 مناسبة الفقرة للمجال مالئمة الفقرة

 غیر مناسبة سبةمنا غیر مالئمة مالئمة

     أحدد المواصفات المناسبة في البرمجة التعلیمیة 28

     أحدد خطوات تصمیم التعلیم 29

     أستطیع تحویل محتوى المادة إلى دروس الكترونیة مبسطة 30

واألصوات في ملف عرض  أتمكن من دمج النصوص والرسوم والصور 31
 Power Point)بوینتباور (تقدیمي

    

     أستطیع دمج مؤثرات النص والصور واألصوات واللقطات في عرض فالشي 32

     أستطیع تضمین األنشطة واألسئلة المناسبة في الدرس االلكتروني 33

 أستطیع تضمین المشاهد والعبارات اإلثرائیة المناسبة في الدرس اإللكتروني 34
    

محتوي المادة  لدي القدرة علي مشاركة فریق عمل مختص لتحویل 35
 الدراسیة إلى محتوى الكتروني متكامل
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  :محور قیادة الحاسوب يدرجة توافر كفایات التعلم اإللكتروني لدي معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب ف :الرابع  حورالم
  

 البنــــــــــــــد م
 مناسبة الفقرة للمجال مالئمة الفقرة

 ر مناسبةغی مناسبة غیر مالئمة مالئمة

     worldأجید قراءة الكتب والملفات النصیة عن طریق برنامج  36

     Acrobatأجید قراءة الكتب والملفات النصیة عن طریق برنامج  37

     power point)باوربوینت(استخدم برنامج العروض التقدیمیة 38

     .سبةأستطیع تشغیل ملفات الصوت والفیدیو باستخدام البرامج المنا 39

     أمتلك مهارات البحث عن طریق محركات البحث المختلفة 40

     أمتلك مهارات التعامل مع البرید اإللكتروني  41

     عن طریق البرید)  Attachmentملف مرفق(أستطیع إرسال ملف 42

     .للصور والملفات المختلفة linksأستطیع التعامل مع الروابط 43

     .فح الفیروسات وأتأكد من إزالتها أتفحص وأكا 44

     Twitter-Face Book :أجید استخدام المواقع االجتماعیة مثل 45

     ).You tube(أجید مشاهدة مقاطع الفیدیو عن طریق االنترنت  46
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  األولیة

                

 ،،،السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 

  وبعد ،، .... 

درجـة تـوافر كفایـات التعلـیم اإللكترونـي لـدي معلمـي 

  "وعالقتها باتجاهاتهم نحوه

نحو برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب في مدارس التعلیم التفاعلي 

وذلك من خالل اإلجابة علي بنود ، ، وعلیه یرجى من سیادتكم التكرم بإبداء رأیكم الحكیم فیه  

  رامي محمد راغب كُالب/الباحث 
  

األولیة صورتھ في االتجاه مقیاس

  )التحكیم قبل(

  )2(ملحق رقم 

  الرحیم بسم هللا الرحمن

  غزة 

   العلیا 

   التربیـــــــة

  التدریس

  حفظھ هللا ورعاه ............................................. 

السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 

.... م علیكم ورحمة اهللا وبركاته تحیة طیبة مباركة من عند اهللا السال

درجـة تـوافر كفایـات التعلـیم اإللكترونـي لـدي معلمـي :" أستاذي الفاضل ، یقوم الباحث بدارسة تحـت عنـوان 

وعالقتها باتجاهاتهم نحوه، التعلیم التفاعلي المحوسب في مدارس وكالة الغوث بغزة 

التعلیم التفاعلي لمي اتجاهات معلقیاس  مقیاسمما تطلب منه إعداد 

، وعلیه یرجى من سیادتكم التكرم بإبداء رأیكم الحكیم فیه  وكالة الغوث بغزة 

  .المقیاس بالمالئمة أو عدمها 
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 الدراسات عمادة

التربیـــــــة كلیـــــــة

التدریس رقطو المناھج

  

............................................. / السید

  

تحیة طیبة مباركة من عند اهللا السال

أستاذي الفاضل ، یقوم الباحث بدارسة تحـت عنـوان 

التعلیم التفاعلي المحوسب في مدارس وكالة الغوث بغزة 

مما تطلب منه إعداد 

وكالة الغوث بغزة 

المقیاس بالمالئمة أو عدمها 

  

  



 

 غیر مالئمة ئمةمال عبارات المقیاس م

   یؤثر برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب إیجابًا على تحصیل الطلبة 1

   یعمل برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب علي إیجاد بیئة ممتعة للتعلم 2

   أرى أن التعلیم التفاعلي المحوسب أفضل من التعلیم التقلیدي 3

   في كافة المراحل التعلیمیة أؤید استخدام التعلیم التفاعلي المحوسب  4

   یمنح البرنامج الطلبة القدرة علي التعلم الذاتي 5

   . اشعر أن عملیة التعلیم التفاعلي تعتمد بشكل أساسي على المتعلم  6

   یحتاج  البرنامج إلى معلمین مدربین للتعامل معه 7

َ فرص المشاركة ا 8    الیجابیة اعتقد أن التعلیم التفاعلي المحوسب یوفر

   یزید برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب من الفوضى داخل الفصل 9

أجزم بان التعامل مع الكم الهائل من المعلومات عبر شبكة االنترنت یؤدي إلى نقص ثقة  10
 المتعلمین في إمكانیاتهم الذاتیة 

  

أفضل فیما یتصل بسرعة أرجح أن تطبیق استخدام التعلیم التفاعلي المحوسب یقدم نتائج  11
 المتعلم 

  

   یقلص برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب دور المعلم 12

   المدارس غیر مهیأة للتعامل مع برامج التعلیم التفاعلي المحوسب 13

احرص على التواصل مع الطلبة اآلخرین من خالل البرید االلكتروني في التعلیم التفاعلي  14
 المحوسب

  

   برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب إیجابًا في استغالل الوقتیسهم  15

   أرى أن التعلیم التفاعلي المحوسب یحتاج إلى عناصر القوة والرغبة والدافعیة نحو التعلم 16

   یسهم البرنامج في التواصل مع العالم الخارجي  17

   یحد البرنامج من قدرة المعلم على ضبط الصف  18

   التعلیم التفاعلي المحوسب یحتاج إلى عناصر القوة والرغبة والدافعیة نحو التعلم  أرى أن 19

   أعتقد أن هناك تشتت وعدم تواصل بین الطلبة في التعلیم التفاعلي المحوسب 20

   یؤثر برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب على صحة الطالب  21
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 غیر مالئمة مالئمة عبارات المقیاس م

     یؤثر برنامج التعلیم التفاعلي على عملیات الحفظ والتذكر  22

     أرى أن سلبیات التعلیم التفاعلي المحوسب أكثر من ممیزاته 23

   یقلل برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب على عدد ساعات نوم الطالب  24

قصور والخجل لدى بعض أشعر بأن التعلیم التفاعلي المحوسب یتغلب على الفجوات وعوامل ال 25
 الطلبة

  

   یمكن أن یسهم التعلم التفاعلي المحوسب حل مشكالت  التعلیم التقلیدي  26

   یؤدي برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب علي تنمیة التفكیر  البناء للمتعلم 27

   یحد برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب من القدرة على التفكیر 28

   ج التعلیم التفاعلي المحوسب من دافعیة الطلبة للتعلمیقلل برنام 29

   یسهم البرنامج في إكساب الطلبة مهارة التفكیر اإلبداعي 30

   یراعي البرنامج الفروق الفردیة بین المتعلمین 31

   یراعي البرنامج حاجات المتعلمین 32

   .ن المجتمع یسهم برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب في عزلة الطلبة ع 33

   .یوفر برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب بیئة مشوقة للتعلم  34

   .یؤدي برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب إلى الملل والكبت لدى الطلبة 35

   .تعمیم تجربة البرنامج ضرورة في المدارس الحكومیة والخاصة 36

   .إضافیًا على األهالي  یولد برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب عبئاً  37
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  )3(ملحق رقم 

  قائمة أسماء المحكمین

  

  مكان العمل  التخصص  االســـــــــــم  م
  "وكالة الغوث" مدیر منطقة شرق غزة التعلیمیة   مناهج  د سعد نبهان 1
  جامعة القدس المفتوحة  إرشاد نفسي وتوجیه تربوي  جهاد الخضري. د  2
  جامعة القدس المفتوحة  مناهج  هراوي إبراهیم المش. د  3
  جامعة األقصـــــــــــــــــــــــــى  مناهج  عدنان دلول. د 4
  جامعة األزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  إرشاد نفسي وتوجیه تربوي  عبد العظیم المصدر. د 5
  ــــىجامعة األقصـــــــــــــــــــــ  أصول تربیة  بسام أبو حشیش . د 6
  جامعة األزهـــــــــــــــــــــــــــــــــر  مناهج  سمر أبو شعبان. د 7
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  االستبانة في صورتھا النھائیة

  

  حفظھم هللا ورعاھم ،،،

  ،،،السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 

درجة توافر كفایات التعلیم االلكتروني لدى معلمي 
ً لمتطلبات ، وعالقتھا باتجاھاتھم نحوه استكماال

ً للوقوف على رأي علمي یحقق ھدف  وسعیا
م تمثل في درجة توافر كفایات التعلفقد صمم الباحث استبانھ تشتمل علي عدة محاور ت

تصمیم البرمجیات والوسائط   - قیادة شبكات االنترنت 

  )نأمل تفضلكم باإلجابة علیھا كاملة 

ة تعبئة كل الفقرات وذلك /المعلم ة/تتعلق بمحاور الدراسة األربعة والمؤمل منك أخي 
ً ، حتى نصل إلى نتائج علمیة تحكي الواقع  علما

  .بأن ھذه اإلجابات ستستخدم فقط ألغراض البحث العلمي فقط 

  ،،،،لكم جزیل الشكر والتقدیر                                    

  البمحمد راغب كُ  رامي/ الباحث

االستبانة في صورتھا النھائیة

  )بعد التحكیم(

  )4(ملحق رقم 

  الرحیم الرحمن هللا بسم

  غزة 

   العلیا 

   التربیـــــــة

  التدریس

حفظھم هللا ورعاھم ،،،   التعلیم التفاعلي المحوسببرنامج معلمو 

السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 

درجة توافر كفایات التعلیم االلكتروني لدى معلمي یقوم الباحث بإجراء دراسة میدانیة تستھدف قیاس 
وعالقتھا باتجاھاتھم نحوه، ث التعلیم التفاعلي المحوسب بمدارس وكالة الغو

ً للوقوف على رأي علمي یحقق ھدف ،نیل درجة الماجستیر في المناھج وطرق التدریس  وسعیا
فقد صمم الباحث استبانھ تشتمل علي عدة محاور ت، الدراسة 

قیادة شبكات االنترنت   -وني م اإللكترثقافة التعل(اإللكتروني في محور 
  ) . قیادة الحاسوب  – المتعددة التعلیمیة

  :حیث تتألف االستبانة من قسمین 

نأمل تفضلكم باإلجابة علیھا كاملة (البیانات الشخصیة  :القسم األول 

تتعلق بمحاور الدراسة األربعة والمؤمل منك أخي : القسم الثاني 
ً لدیك (/) بوضع عالمة  حتى نصل إلى نتائج علمیة تحكي الواقع ، علي درجة ما تراه متوافرا

بأن ھذه اإلجابات ستستخدم فقط ألغراض البحث العلمي فقط 
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 الدراسات عمادة

التربیـــــــة كلیـــــــة

التدریس رقطو المناھج

معلمو : ة /األستاذ 

یقوم الباحث بإجراء دراسة میدانیة تستھدف قیاس 
التعلیم التفاعلي المحوسب بمدارس وكالة الغو

نیل درجة الماجستیر في المناھج وطرق التدریس 
الدراسة 

اإللكتروني في محور 
المتعددة التعلیمیة

حیث تتألف االستبانة من قسمین 

القسم األول 

القسم الثاني 
بوضع عالمة 

بأن ھذه اإلجابات ستستخدم فقط ألغراض البحث العلمي فقط 

  

  

  

  



  :البیانات الشخصیة 

  أنثى  ذكر الجنس

  سنوات ١٠أكثر من   سنوات)١٠- ٥(من  سنوات ٥أقل من  عدد سنوات الخدمة

  
  :ي م اإللكتروني لدي معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب فدرجة توافر كفایات التعل

  :م اإللكتروني ثقافة التعل  :األول  حورالم

 م
 

 ةالكفای

  درجة التوافر
  عالیة

 جداً  
 ضعیفة متوسطة عالیة

  ضعیفة
  جداً 

      م اإللكترونيبماهیة التعل ألم 1
      م اإللكترونيبخصائص التعل ألم 2
      م اإللكترونيامتلك معرفة جیدة بأنماط التعل 3
      م اإللكترونيبأهداف التعل ألم 4
      م اإللكتروني أدرك أهمیة التعل 5
      م اإللكتروني سلبیات التعل أحدد 6
      م االلكترونيوأدوار المعلم في التعل بمهام ألم 7
      م االلكترونيد الطالب الذي یمتلك أسس التعلدحأ 8
      م اإللكترونيبخطوات التحول إلى التعلألم  9

      م االلكتروني والتعلیم التقلیديبین التعل أفرق 10
      م اإللكترونية وبرامج التعلي معرفة جیدة بمواصفات أجهز لد 11
      م االلكتروني ات التي تواجه تطبیق طریقة التعلالصعوب أحدد 12
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  :قیادة شبكات اإلنترنت   :الثاني  حورالم

 الكفایة م

  درجة التوافر

عالیة 
 جداً 

  ضعیفة جداً  ضعیفة متوسطة عالیة

       .درة على تحدید أنواع ومهام الشبكات متلك القأ 13

      . الحاسب بشبكة االنترنتستطیع توصیل أ 14

      .عبر االنترنت  محركات البحث لتصفح المواقع ستطیع التعامل معأ 15

      .متلك القدرة على تشخیص الخلل في االتصال وصیانته أ 16

      التعامل معهالقدرة علي تأسیس برید الكتروني  و  لدي 17

      .قن عملیة التواصل بالصوت والصورة مع المتعلمین عبر شبكة االنترنت أت 18

      الكتب والبرامج من االنترنت لدي القدرة على تحمیل 19

      .استخدم الدروس المتاحة عبر االنترنت في تدریس المواد 20

      تخصصي مجال أتواصل مع المواقع والمنتدیات التي تتناول 21

      استخدم برنامجًا لضغط وفك الملفات التي تم تحمیلها من الشبكة 22

      تحكم في عرض محتویات الدروس عبر شبكة معلم الحاسبأ 23

      أستطیع إدارة األجهزة والشاشات من خالل جهاز المعلم الرئیس 24

  :دة التعلیمیة تصمیم البرمجیات والوسائط المتعد: الثالث  حورالم

 الكفایة م

  درجة التوافر

  عالیة
 جداً 

 ضعیفة متوسطة عالیة
  ضعیفة
  جداً 

      . المواصفات المناسبة في البرمجة التعلیمیةستطیع تحدید أ 25

      . لدي قدرة على تحدید خطوات تصمیم الدروس االلكترونیة 26

      مبسطةأستطیع تحویل محتوى المادة إلى دروس الكترونیة  27

واألصوات في ملف عرض أتمكن من دمج النصوص والرسوم والصور  28
 Power Point)بوینتباور (تقدیمي
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 الكفایة م

  درجة التوافر

  عالیة
 جداً 

 ضعیفة متوسطة عالیة
  ضعیفة
  جداً 

      أستطیع دمج مؤثرات النص والصور واألصوات واللقطات في عرض فالشي 29

      ین األنشطة واألسئلة المناسبة في الدرس االلكترونيأستطیع تضم 30

أستطیع تضمین المشاهد والعبارات اإلثرائیة المناسبة في الدرس  31
 اإللكتروني

     

فریق عمل مختص لتحویل محتوي المادة الدراسیة إلى محتوى  أشارك 32
 الكتروني متكامل

     

  :قیادة الحاسوب    :الرابع  حورالم
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  كفایةال م

  درجة التوافر

  عالیة
 جداً 

 ضعیفة متوسطة عالیة
  ضعیفة
  جداً 

      wordأجید قراءة الكتب والملفات النصیة عن طریق برنامج  33

      Acrobatأجید قراءة الكتب والملفات النصیة عن طریق برنامج  34

      power point)باوربوینت(استخدم برنامج العروض التقدیمیة 35

      .ملفات الصوت والفیدیو باستخدام البرامج المناسبة شغلأ 36

       أمتلك مهارات البحث عن طریق محركات البحث المختلفة 37

       أمتلك مهارات التعامل مع البرید اإللكتروني  38

 عن طریق البرید)  Attachmentملف مرفق(أستطیع إرسال ملف 39
  االلكتروني

     

      .للصور والملفات المختلفة linksامل مع الروابطأستطیع التع 40

      .أتفحص وأكافح الفیروسات وأتأكد من إزالتها  41

      Twitter-Face Book :المواقع االجتماعیة مثل ستخدمأ 42
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درجـة تـوافر كفایـات التعلـیم اإللكترونـي لـدي معلمـي 

  "باتجاهاتهم نحوهوعالقتها 

اتجاهات معلمي التعلیم التفاعلي نحو برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب في 
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  )بعد التحكیم(
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  عمادة الدراسات العلیا 

  ة ــــیـــ

  المناهج وطرق التدریس

حفظهم اهللا ورعاهم     التعلیم التفاعلي المحوسببرنامج معلمو 
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اتجاهات معلمي التعلیم التفاعلي نحو برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب في مما تطلب منه إعداد استبانه لقیاس 
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ـــ ــــیــــــربـــــة التــــــــكلیـــ

المناهج وطرق التدریس

  

معلمو  : /األساتذة

  

تحیة طیبة مباركة من عند اهللا وبعد ،، 

أستاذي الفاضل ، یقوم الباحث بدارسـة تحـت عنـوان 

التعلیم التفاعلي المحوسب في مدارس وكالة الغوث بغزة 

مما تطلب منه إعداد استبانه لقیاس 

مدارس وكالة الغوث بغزة 
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  عمادة الدراسات العلیا

  یـــــــةـــربـــــتــیـــــــة الـــلــــك

  المناهج وطرق التدریس

 

درجة توافر كفایات التعلیم اإللكتروني لدى معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب في مدارس 
  وكالة الغوث بغزة ، وعالقتها باتجاهاتهم نحوه
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ــرق التدریـــــس                      أستــاذ مساعد في المناهـــج وطــــرق ال ـــسأستــاذ مشارك في المناهــج وطـ   تدریــ

  غیر متفرغ بالجامعات الفلسطینیة                                  غیر متفرغ بالجامعات الفلسطینیة    

  

قدمت هذه الدراسة استكماًال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في قسم المناهج وطرق التدریس 
  جامعة األزهر بغزة –بكلیة التربیة 

  م٢٠١١/ ھـ١٤٣٢      

  



  

  

  

محن  لر يم ب هللا  لر م ا   س

  

ا﴿ ً م ْ ل ِ ي   ِن د  ِ ِّ ز ب َ   ْ ل ُ ق َ   ﴾و

ظيم هللا ال  دق ا   ص

 

  

  
  

  

  

  ب



  

  اإلهـــــــداء

  
  ،،،إلى تلك األسود الرابضة خلف قضبان السجون ترقب فجر الحریة

  ،،،إلى أرواح شهدائنا الذین جعلوا من دمائهم مهرًا لفلسطین الحبیبیة 

  ،،،ل الذین دافعوا عن الدین والوطن رغبًة في الشهادةإلى جرحانا البواس

  ،،، إلى من علمني حب العلم وسلك طریقًا به أبي 

  ،،، إلى من جعل اهللا الجنة تحت أقدامها رمز الحب والعطف والحنان أمي

  ،،،إلى من شاركوني حب أبي وأمي إخوتي وأخواتي

  ،،،إلى أصدقائي األعزاء 

  ،،،راسة  زوجتي الغالیةإلى من تحملت معي مشقة الد

وار    ،،،إلى من أضاءت لي طریق الحیاة ابنتي سِ

  ،،،إلیكم جمیعًا أهدي هذا العمل المتواضع 

  

  

ث  ح ُ / البا   ب رايم محمد راغب  

  ت



دير وت  كر    ش

ا خاتم األنبیاء والمرسلین  أم، والمعلم األمین ، الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على الرسول الكریم 
  ..بعد 

، ثم فضل أصحاب الفضل ، أوًال  –عز وجل  –لم تصل هذه الرسالة إلى ما وصلت إلیه إال بفضل اهللا 
مما أخرج هذه ، أو إرشاد أو توجیه ، ولم یبخلوا على بمساعدة ، الذین وقفوا بجانبي طوال فترة دراستي 

  .الرسالة إلى بر األمان 
أقدم الشكر والعرفان واالمتنان العظیم إلى جامعة األزهر ومن باب االعتراف بالفضل ألصحاب الفضل 

: وعمادة الدراسات العلیا متمثلة بعمیدها األستاذ الدكتور، عبد الخالق الفرا : متمثلة برئیسها األستاذ الدكتور
یس وقسم المناهج وطرق التدر ، سفیان أبو نجیلة : وكلیة التربیة متمثلة بعمیدها الدكتور، جهاد أبو طویلة 

  .علي نصار : المتمثلة في رئیس القسم الدكتور 
الذي لم یبخل بعلمه ، سهیل دیاب : وأتقدم بالشكر الجزیل ألستاذي الفاضل المشرف علي الرسالة الدكتور

رشاداته  ٕ   .ما كان له أثر بالغ في إتمام هذه الدراسة ، ووقته وتوجیهه المستمر وا
، المشرف أیضا علي الرسالة ، رفیق محسن : إلى الدكتور كما یشرفني أن أقدم خالص الشكر والتقدیر

فلهما مني كل ، فقد كان لحرصه معي ما أعجز عن الوفاء له ، المعطاء والكریم بعمله وخلقه وتواضعه 
  .االمتنان والعرفان 

، الدراسة وأتقدم بوافر الشكر والتقدیر وعظیم االمتنان للجنة المناقشة األفاضل الذین شرفوني بقبول مناقشة 
  .عبد اهللا عبد المنعم مناقشًا خارجیًا : والدكتور، علي نصار مناقشًا داخلیًا :الدكتور

ولمدیري المناطق ، لتسهیلها إجراءات الدراسة ، كما أتقدم بالشكر الجزیل لدائرة التعلیم بوكالة الغوث 
لما قدمه من مساعدة في تطبیق  ،سعد نبهان : وأخص بالذكر الدكتور ، التعلیمیة التابعة لوكالة الغوث 

  .أدوات الدراسة 
  .أسامة حمدونة  بالشكر والتقدیر لمساعدته في إتمام هذه الدراسة : وأتقدم للدكتور 

  .لتعاونه البناء في تطبیق اإلجراءات اإلحصائیة ، عماد الكحلوت :كما أتقدم بالشكر لألستاذ 
  .هدًا طیبًا في تحكیم أدوات الدراسة والشكر والتقدیر للسادة المحكمین الذین بذلوا ج

وبعظیم االمتنان إلى أبي الذي وقف بجانبي ووفر لي كل الدعم وسبل الراحة ، كما أتوجه بالشكر والعرفان 
لى جمیع من قدم لي المساعدة والمشورة ، الالزمة إلتمام هذه الدراسة  ٕ ، فجزآهم اهللا عني خیر الجزاء ، وا

وما كان من زلل ، فما كان من توفیق فمن اهللا ، ن أكون قد وفقت في هذه الرسالة وأسأل اهللا العلي القدیر أ
  .أو خطأ أو نسیان فمن نفسي ومن الشیطان 

َیْھِ ﴿ ِل إ َ ُ و ْت ل َّ ك َ ِ تَو ْھ َی ل ِ عَ َّ ا  ِ َّ ب ِال ِي إ ِیق ف ْ ا تَو َ م َ ِیبُ  و ن ُ   )٨٨:آیة ، ھود ( ﴾ أ

ُ / الباحث    ب رايم محمد راغب  

  ث



ال سالة ص  خ   مل
ت الدراسة إلى التعرف على درجة توافر كفایات التعلیم اإللكتروني لدى معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب هدف

  .   وعالقتها باتجاهاتهم نحوه ، في مدارس وكالة الغوث بغزة 

  :ولقد أجابت الدراسة عن األسئلة التالیة 

التفاعلي المحوسب في مدارس وكالة الغوث ما درجة توافر كفایات التعلیم اإللكتروني لدى معلمي التعلیم  -١
تصـمیم البرمجیـات والوسـائط المتعـددة _ قیـادة شـبكات اإلنترنـت _ ثقافـة التعلـیم اإللكترونـي ( بغزة في محور 

  ؟)قیادة الحاسوب _ التعلیمیة 

وكالـة ما اتجاهات معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب نحو برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب فـي مـدارس  -٢
  الغوث بغزة؟

ــــوافر كفایــــات التعلــــیم  )٠.٠٥ ≤ α(هــــل توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة عنــــد مســــتوى  -٣ فــــي درجــــة ت
  اإللكتروني لدى معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب بمدارس وكالة الغوث بغزة تعزى لمتغیر الجنس؟

ــــو  )٠.٠٥ ≤ α(هــــل توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة عنــــد مســــتوى  -٤ افر كفایــــات التعلــــیم فــــي درجــــة ت
  اإللكتروني لدى معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب بمدارس وكالة الغوث بغزة تعزى لسنوات الخدمة؟

بـــین درجـــة تـــوافر كفایـــات التعلـــیم  )٠.٠٥ ≤ α(هـــل توجـــد عالقـــة ارتباطیـــه ذات داللـــة إحصـــائیة عنـــد  -٥
                                      وسب في مدارس وكالة الغوث بغزة؟اإللكتروني وبین اتجاهات المعلمین نحو التعلیم التفاعلي المح

، قام الباحث باختیار عینة من جمیع معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب في مدارس وكالة الغوث بغزة      

  .معلمة) 36(معلمًا و 26)( منهم، معلمًا ومعلمة  62)( حیث بلغ عدد أفراد العینة 

استبانه لقیاس درجة توافر كفایات التعلیم : المنهج الوصفي التحلیلي وكانت أدوات الدراسة استخدم الباحث 

تصمیم  - قیادة شبكات االنترنت  - ثقافة التعلم االلكتروني : وتخللت أربعة محاور وهي ، اإللكتروني 

ایة موزعة على المحاور كف43) (شملت االستبانة ، قیادة الحاسوب  - البرمجیات والوسائط المتعددة التعلیمیة 

لقیاس اتجاهات عینة الدراسة نحو التعلیم ، فقرة ) 27(كما استخدم الباحث مقیاس اتجاه مكونًا من ، األربعة 

  .التفاعلي المحوسب في مدارس وكالة الغوث بغزة 



باین وتحلیل الت) ت(وبعد جمع البیانات وتحلیلها جرى استخدام الوزن النسبي ومعامل بیرسون واختبار 

 .األحادي لإلجابة عن أسئلة الدراسة 

  :أظهرت نتائج الدراسة مایلي 

درجة توافر كفایات التعلیم اإللكتروني لدى معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب بمدارس وكالة الغوث بغزة  - 1
  %) .73(تقع عند 

ارس وكالة الغوث بغزة تقع اتجاهات معلمي التعلیم التفاعلي نحو برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب بمد 2-
  %)81.1(عند 

بین متوسطي درجات المعلمین  )٠.٠٥ ≤ α(توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  - 3
بینما توجد فروق بین ، وقیادة الحاسوب لصالح الذكور ، والمعلمات في محور ثقافة التعلیم اإللكتروني 
ومحور تصمیم البرمجیات والوسائط المتعددة ، شبكة اإلنترنت متوسطي المعلمین والمعلمات في محور قیادة 

  .التعلیمیة 

في جمیع محاور كفایات التعلیم  )٠.٠٥ ≤ α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة على مستوى داللة  - 4
  .اإللكتروني تبعًا لعدد سنوات الخدمة 

ر كفایات التعلیم اإللكتروني وبین بین درجة تواف )٠.٠٥ ≤ α(توجد عالقة ارتباط على مستوى داللة  - 5
فكلما زادت الكفایات زاد االتجاه باإلیجاب نحو التعلیم ، درجة االتجاه نحو التعلیم التفاعلي المحوسب 

  .التفاعلي المحوسب 

بضرورة عقد دورات تدریبیة إلكساب المعلمین كفایات أساسیة لتصمیم  وفي ضوء النتائج أوصى الباحث
وتعمیم تجربة التعلیم التفاعلي المحوسب بمدارس وكالة الغوث بغزة علي جمیع ، لكترونیًا الدروس واألنشطة إ

  .المدارس الحكومیة بوزارة التربیة والتعلیم بغزة 

  

  

  

  

  

  ج



Abstract  

The study aimed at identifying the degree of e-learning  competencies of the 
computerized interactive learning (CIL) teachers at UNRWA schools in Gaza and 
its relationship to their attitudes . 

The questions of the study were : 

1- What's the degree of e-learning  competencies of the computerized                    
interactive learning (CIL) teachers at areas (e-learning culture – Internet          
website leader ship – Software and learning media design – Computer             
operation )   

2- What's  attitudes toward  about the (CIL) teachers program? 

3- Are there significant differences at (α ≤ 0.05) in the degree of availability of     
efficiencies of e-learning in(CIL) teacher UNRWA schools in Gaza due to       the 
variable of sex? 

4- Are there significant differences at (α ≤ 0.05) in the degree of availability of     
efficiencies of e-learning in(CIL) teacher UNRWA schools in Gaza due to       
years of service?           

5- Are There  any relationship statistically significant at (α ≤ 0.05) between          
the degree of e-learning competencies availability , and the degree of               
attitude towards (CIL) program     

The researcher selected asample of (62) teachers of all the (CIL) teachers at 
UNRWA schools in Gaza , (26) mail and (36) female teachers . 

 The researcher applied the descriptive analytical approach . the tool of the study 
was Aquestionnaire for measuring the degree of e-learning competencies  .   

The questionnaire covered four areas : e-learning culture – Internet website leader 
ship – Software and learning media design – Computer operation . The 
questionnaire composed of (43) competencies distributed at the four main areas . 
The researcher also used an attitude questionnaire  (27) items for measuring the 
attitudes of the study sample percent age whight Pearson correlation (T) test and 
one way ANOVA were used to process the date statistically . 
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The study results showed the following: 

 

1- The estimated degree of the availability of e-learning competencies of              
(CIL) teachers at UNRWA schools in Gaza is (73%) . 

2- The attitude of (CIL) teachers in UNRWA towards (CIL) program                    
Located at (81.1%) 

3- There are any statistically significant differences at (α ≤ 0.05) between the       
mean degrees of male and female teachers in the e- learning culture area and the 
computer operation in favor of male teacher .whereas , there is no  disparity 
between the mean degrees of male and female teachers in internet  website 
leadership , and software and learning media design areas .        

4- There are no statistically significant differences at(α ≤ 0.05)  all areas of e-       
learning competencies according to the number of years in service . 

5- There are any relationship statistically significant at (α ≤ 0.05) between the      
degree of e-learning competencies availability , and the degree of attitude         
towards (CIL) . The more competencies , the more positive attitude                  
towards (CIL) is indicated .                    

In the light of these result , the researcher recommended the necessity of holding 
training courses to empower teacher and enable them to design  e-learning and 
activities. and dissemination of (CIL) experience at UNRWA schools in Gaza to all 
public schools at the Ministry of Education in Gaza.  
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:المقدمة   

التقدم العلمي والتكنولوجي الذي یشهده العالم الیوم یحتم على الشعوب واألفراد واجبات كثیرة مما ال شك فیه أن     

یر أسالیب التعلیم تطو ل ، ذه التكنولوجیا المعاصرة ومتنوعة ، ویدفعها إلى المبادرة باستخدام أقصى ما هو متاح من ه

مواكبة العالم سریع التغیر دائم التطویر، لذلك البد من إعداد أفراد ذوي ل ،تخلص من األسالیب التقلیدیة توالتعلم بحیث 

 .سمات خاصة ، یستطیعون التكیف مع التغیرات العلمیة والتكنولوجیة التي ستحدث مستقبًال 

في مختلف مجاالت الحیاة عامة ومجاالت  ات المعلومات واالتصاالت وتطبیقاتهونتیجة للتطور السریع المستمر لتقنیا

ظهر مصطلح التعلم اإللكتروني  بدرجة كبیرة في خدمات التعلیم والتدریب وانتشر هذا ، التعلیم والتدریب خاصة

في مجال التعلیم  إلى حد أن البعض یتوقع أن یكون من أفضل األسالیب األكثر انتشاراً  ،المصطلح وبسرعة كبیرة 

 .والتدریب في المستقبل القریب 

تطورات سریعة  ،والعشرین الحالي  حاديعشرین الماضي وبدایة القرن الوقد شهدت السنوات األخیرة من القرن ال

 ،pcsوزیادة قدرة وقوة معالجات الحاسبات الشخصیة  ،ومتالحقة في تكنولوجیا المعلومات تتصل بشبكات الكمبیوتر

وقد جعلت هذه  .المذهل في تكنولوجیا التخزین الممغنطة والمدمجة اللیزریة والمرتبطة بالفیدیو الرقمي الخ  والتقدم

حیث وفرت أدوات ووسائل تفاعلیة جدیدة للتغلب ,التطورات للحاسبات اآللیة قوة وتأثیر كبیر على التعلم االلكتروني 

  ) .140:2005،الهادي(ي أي مكان وفي أي وقت  على الوقت والمسافة ؛للوصول للمتعلمین أو الطالب ف

، حیث ظهرت أنماط وأسالیب جدیدة في التعلیم ، تغیرات كبیرة في التعلیم  تحدث، ونتیجة للتطور التقني الهائل 

وخصوصًا بعد انتشاره انتشارًا ، بالتعلم اإللكتروني  تمونوقد بدأ التربویون یه، والتي من بینها التعلم اإللكتروني 

فهو یساعد المعلمین والمتعلمین ، من ممیزات وفوائد هذا النمط یرجع ذلك لما یحمله ، اسعًا علي مستوى العالم و 

حیث أدت سهولة استخدام اإلنترنت العدید ، في تطویر تقنیات المعلومات واالتصاالت في عملیتي التعلیم والتعلم 

من دراسي وجدرانه لیشمل الفضاء اإللكتروني بما یفتح من الوسائل التقنیة األخرى إلى إزاحة حواجز الفصل ال

  )Sultan,2001:165(واالتصالجدیدة للتعلم والتدریب  أفاق

  

2  



، جمع بین النقل الرقمي للمحتوى وتوفر الدعم والخدمات التعلیمیة یفي التعلیم  فاعالً  نمطاً وأصبح التعلم اإللكتروني 

م اإللكتروني عن یمیز التعل ما وهذا، دعم ومساعدة المتعلم في أي وقت  والمقصود بتوفیر الدعم وهو دور المعلم في

  )20:2005،كنسارة(التعلیم بالحاسوب كمجرد وسیلة عرض تعلیمیة

وقد سجلت المكونات التكنولوجیة المستعملة في التعلیم والتعلم ازدیادًا ملحوظًا مع تطویر البنیة األساسیة الخاصة 

دارة المدارس ،تصاالت في المدارس بتكنولوجیا المعلومات واال ٕ فالمحتوى الرقمي التعلیمي والبرمجیات الخاصة بالتعلیم وا

س نتیجة لفاعلیتها یزداد استخدامها في المدار ، وكذلك التكنولوجیا المحمولة السلكیة والالسلكیة ، واللوح التفاعلي ، 

فة وبدأ االعتراف بدوره أداة مكملة للتعلیم التقلیدي م االفتراضي بدأ یشق طریقه بأسالیب وأنماط مختلكما أن التعل،

  .)8:2007،األمم المتحدة(

، ومیسرًا للنشاطات الطالبیة  ،وموجهًا للفكر ، وفي ظل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت أصبح المعلم بانیًا للمعلومة

، راسي فصًال ذا طبیعة افتراضیة كما أصبح الفصل الد، ومقومًا لمستوى تحصیلهم اعتمادًا على أحدث التقنیات 

، لذا یسعى المعلمون إلى استخدام وتوظیف هذه التكنولوجیا في التدریس ،یسهم في التعلم مدى الحیاة،وموجهًا ذاتیًا 

                    والمواقع ، والدوریات وقواعد البیانات ، ة مثل الكتب االلكترونی، وبخاصة الجانب المادي لها 

  )127:2009 ،إبراهیم(  التعلیمیة

وفي إطار تطویر العملیة التعلیمیة باالعتماد علي النظم اآللیة یظهر دور التكنولوجیا الحدیثة من أجهزة حاسبات ومیكروفیلم 

ومعدات عرض ونظم اتصاالت ونظم شبكات حدیثة في خدمة النظام التعلیمي بالوطن العربي الستشراف المستقبل البالغ التطور 

ومن هنا كان هناك اتفاق شبه عام بین رواد التربیة بالوطن العربي بأهمیة التفكیر في مدارس . د في الوقت نفسه والتعقی

وستصبح الدراسة بها أكثر خیالیة وأكثر ، كما هو موجود بالدول المتقدمة ، والتي سوف تكون مدارس الكترونیة ، المستقبل 

  )2002:ممدوح(فردیة 

  هتمام بمدارسنا في الوطن العربي وتحویلها إلى مدارس الكترونیة تستفید من التكنولوجیا ویؤكد ما سبق ضرورة اال

  بحیث یستخدم المتعلم جمیع تجهیزات، واالتصاالت وتكنولوجیا المعلومات  اآللیةالمتطورة في مجال الحاسبات 

  واسطوانات CD)(ألقراص المدمجة ومن بینها ا، تكنولوجیا المعلومات والوسائط المتعددة للحصول علي المعلومات 
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) VOD( والفیدیو تحت الطلب ، وتكنولوجیا المحاكاة ) VR(وتكنولوجیا الواقع االفتراضي ) DVD(الفیدیو الرقمیة  

، وغیرها من أدوات الحصول علي المعلومات ، ومؤتمرات الفیدیو ، واالجتماعات علي اإلنترنت  ، والتلیفونات المرئیة 

. تعلم الطالب  تعلم الطالب من خالل تلك المصادر المتنوعة في حین یقیم المعلموالهدف یكون 

  ).303:2001،الغریب(

كسابه الكفایات الالزمة في مجال التدریس من األولویات التي تهتم بها الشعوب  أنمن هنا یرى الباحث  ٕ إعداد المعلم وا

بوصفه أحد العناصر ، كزًا رئیسیًا في أي نظام تعلیمي حیث یحتل المعلم مر ، لما له من أثر في مستقبل أجیالها ، 

مهما بلغت العناصر التعلیمیة ،والقاعدة األولى في التطویر واإلصالح ،الفاعلة والمؤثرة في تحقیق أهداف ذلك النظام 

باإلضافة ،جتماعیًا وعلمیًا الذي أعد إعدادًا تربویًا وفنیًا وثقافیًا وا الكفءالتأثیر إذا لم یوجد المعلم تها تبقي محدودة كفای

وتنمیة ذاته وتحدیث معلوماته باستمرار ، إلى تمتعه بقدرات وسمات خالقة تمكنه من التكیف مع المستحدثات التربویة

فالتعلیم ،هذا التصور إلعداد المعلم ال یعني أن المعلم أصبح حرفیًا آلیًا و ،لمهني بنجاح حتى یتمكن من القیام بدوره ا

فإنه لن یستطیع أن یؤدي عمله ، فإذا لم یعمل المعلم بإیمان وقیم علیا تجعله یعیش المهنة ، یة إنسانیة والتعلم عمل

  .ویحقق رسالته النبیلة 

ذلك بقوله إن إحداث أي تغییر تربوي هادف أو تحدیث في مناهج وطرق التدریس ال یتم ) 1996:12،النجادي(ویؤكد 

ن تحدید ، ومن هنا تظهر أهمیة إعداد المعلم ، تمكنه من إحداث هذا التغییر بدون معلم یكون علي قدر من الكفایة  ٕ وا

ألن معرفة الكفایات تجعل من الممكن رسم الخطوط العریضة ، الكفایات اإللكترونیة الالزمة یصبح أمرًا بالغ األهمیة 

عداد المعلمین  ٕ   .لفلسفة تربیة المعلمین قبل الخدمة في كلیات التربیة وا

 ة مهمة في األدب التربوي الحدیثولت العدید من الدراسات الكفایات اإللكترونیة أو التكنولوجیة التي تحتل مكانوقد تنا

إن إكساب المعلم الكفایات ، وقدرة المعلم علي القیام بواجباته علي أكمل وجه ،وذلك ألهمیتها بفاعلیة التدریس والتعلیم 

  وبالتالي ینعكس ذلك علي الطلبة بالتدریس،ة التعلمیة في المدارس الالزمة یؤدي إلى تحسین العملیة التعلیمی

  :ومن هذه الدراسات 
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دراسة ،  )1995،علي(دراسة ، )2006،البداح( دراسة ، )2001،شتیوي(دراسة ، ) 2005،العجلوني (دراسة 

  ،)2005،أبو حرب(دراسة ،)2005،دراسة زین الدین، )2007،القحطاني(

  ).2009،دحالن( دراسة  ، Scheffler,1999)(دراسة  )Hill&RobertC.Wicklien,2000Roger B( دراسة 

حیث یواجه هذا التعلیم ، م إال أـن االستخدام الزال في بدایاته بمدارس قطاع غزة تلك األهمیة لهذا النوع من التعلورغم 

ً أكانت تقنیة تتمثل بعدم اعتماد معیار موحد لصیا فنیة وتتمثل في  وأ ، غة المحتوىبعض العقبات والتحدیات سواء

  .میین في صناعة هذا النوع من التعلالخصوصیة والقدرة على االختراق أو تربویة وتتمثل في عدم مشاركة التربو 

وتزداد الخبرات ، حیث تزداد فرص التعلم ، م اإللكتروني هو مناسبته للطالب د الدافع األول وراء توظیف التعلویع

والمشاركة ، م اإللكتروني والمعلمین داخل حجرة التعل أسالیب التواصل والمشاركة بین الطالب  وتتوافر، التعلیمیة 

بل هي أیضًا تقدم فرصًا للتعامل االفتراضي التي  تساهم في تقدیم خبرات ، لیست مجرد اتصال بین الطالب والمعلم 

  ).66:2008،عزمي(التعلم على نفس القدر من األهمیة 

امج التعلیم التفاعلي المحوسب في تحویل الكتاب المدرسي إلي برنامج محوسب تفاعلي یسیر وفق وتتمثل فكرة برن

وذلك من خالل تحلیل الدرس إلى برمجیات تشمل تقدیم المهارات والمعلومات على ، قدرات الطالب وسرعته الخاصة 

والخطأ وتشمل على مؤثرات حركیة وصوتیة وتتیح له التعلم من خالل المحاولة ، هیئة ألعاب تربویة یقوم بها الطالب 

كما وتحفزه على التقدم بشكل أسرع وتدعم ، تجذب الطالب للتعامل معها بشكل متبادل بدًال من العمل أحادي الجانب 

  )2010:493،أبو حشیش(رغبته بالتعلم المستمر والمتفاعل 

المعلم للمتعلم، وفرصة االستفسار عن أي نقطة  نالخبرات التطبیقیة م فرصة انتقال التفاعلي المحوسب ویتیح التعلیم

االلتزام بها  الناحیة النفسیة من حیث الشعور باالرتباط بمواعید دراسیة یجب المتعلم، أو غموض في الدرس قد تواجه

مكانیة إجراء االختبارات التقویمیة في كل مرة إمكانیة تكرار وبشكل عام فإن .لها واإلعداد ٕ معرفة ل الدرس عدة مرات وا

  . مالتعل استیعاب الدرس، تعد من أهم مزایا هذا النوع من مدى درجة

  حیث تتیح للمسئول أو، إدارة التدریب والتعلم  بإمكانیة التعلیمیة المقدمة خالل التعلم التفاعلي عادة تمتاز البرامجو 
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  .الكترونیا ارات التي تسجلومعرفة مدى تقدم كل منهم، باإلضافة لدرجات االختب المتعلمین المعلم متابعة 

ویتطلب التدریس ضمن التعلیم التفاعلي مجموعة من الكفایات والمهارات التي یجب على المعلم امتالكها وممارستها 

وتحقیق أهداف البرنامج المنشودة بشكل فاعل یسهم في تحقیق تعلم ، حتى یتسنى له التعامل مع المقررات اإللكترونیة 

البرنامج مطبق على طلبة الصفین األول  ال سیما أن هذا، من خصائص مختلفة  ما یمتلكونهمناسب للتالمیذ وفق 

  .والثاني في مدارس وكالة الغوث 

هناك خطوات تطویریة تشرف علیها و ، ویعتبر معلم المرحلة األساسیة بمثابة الركیزة األولى لتحقیق أهداف المرحلة 

م ومنها إدخال تجربة التعل، خرین دة من معطیات العصر وتجارب اآلوتقوم بها وكالة الغوث بقطاع غزة لالستفا

لذا كان من مواصفات أساسیة ومحددة ینبغي أن یمتلكها المعلم  ،حیث أن هذه التجربة هي في بدایاتها ، االلكتروني 

عد مهامه تلك المهام فلم ت، م االلكتروني ریع وأنماط التعلوتتوافر لدیه لیجید مهنته بكفاءة عالیة ومتوافقة مع مشا

فهو القائد المخطط والمیسر للعملیة التعلیمیة لیستطیع القیام بأدواره ، التقلیدیة التي ورثها عن ما قبله من المعلمین 

  .المتعددة نحو مهنته 

ي فكان هناك احتكاك من الباحث بمعلمي التعلیم التفاعل، عمل معلمًا بمدارس وكالة الغوث بغزة  قد ولكون الباحث

ومن خالل اإلطالع على المشاكل التي یعاني منها المعلمین فلقد كان هناك عدة ، المحوسب في مدارس وكالة الغوث 

أتي هو الذي یالتطویر بوكالة الغوث  مركزن حیث إ،  ت ثابتةلیس ها أن المواد التعلیمیة المقدمة إلكترونیاً أمور ومن

  . ال دخل للمعلمین فیها و ، للمعلمین بالمواد المنوي تدریسها للطالب 

لى معرفة سعت هذه الدراسة إ وقد، الكفایات اإللكترونیة الموجودة ومدى توافرها لدى المعلمین دراسة الباحث ب مما حدا

وعالقتها ، م اإللكتروني لدى معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب في مدارس وكالة الغوث بغزة درجة توافر كفایات التعل

  .ه باتجاهاتهم نحو 
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  :مشكلة الدراسة 

  :وتتحدد مشكلة الدراسة من خالل السؤال الرئیس اآلتي 

م اإللكتروني لدى معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب في مدارس وكالة الغوث بغزة ما درجة توافر كفایات التعل

 وعالقتها باتجاهاتهم نحوه ؟

:ویتفرع عن السؤال الرئیس األسئلة الفرعیة التالیة  

م اإللكتروني لدى معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب في مدارس وكالة الغوث ما درجة توافر كفایات التعل -1
تصـمیم البرمجیــات والوسـائط المتعــددة _ قیــادة شـبكات اإلنترنــت _ م اإللكترونـي ثقافـة الــتعل( فـي محــور  بغـزة

  ؟)قیادة الحاسوب _ التعلیمیة 
  
التعلیم التفاعلي المحوسب فـي مـدارس وكالـة برنامج نحو  علي المحوسباتجاهات معلمي التعلیم التفاما  -2

  الغوث بغزة؟
  
م اإللكتروني في درجة توافر كفایات التعل )٠.٠٥ ≤ α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  -3

  لدى معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب بمدارس وكالة الغوث بغزة تعزى لمتغیر الجنس؟
  
م اإللكتروني في درجة توافر كفایات التعل )٠.٠٥ ≤ α(وجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى هل ت -4

  لدى معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب بمدارس وكالة الغوث بغزة تعزى لسنوات الخدمة؟
  

م بــــین درجــــة تــــوافر كفایــــات الــــتعل )٠.٠٥ ≤ α(هــــل توجــــد عالقــــة ارتباطیــــه ذات داللــــة إحصــــائیة عنــــد  -5
 إللكتروني وبین اتجاهات المعلمین نحو التعلیم التفاعلي المحوسب في مدارس وكالة الغوث بغزة؟ا
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 :أهداف الدراسة 
 :تهدف الدراسة الحالیة إلي 

المرحلة األساسیة  م اإللكتروني لدى معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب فيعرف علي درجة توافر كفایات التعلالت - 1

  . وكالة الغوث بقطاع غزة الدنیا بمدارس

  .بغزة بقطاع اتجاهات معلمي التعلیم التفاعلي نحو برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب بمدارس وكالة الغوث  معرفة - 2

أفراد مجتمع الدراسة تعزى في إجابات  )٠.٠٥ ≤ α(داللة إحصائیة  اختالف ذومدى وجود تباین أو التعرف علي - 3

  .) دمةسنوات الخ _الجنس (متغیر الختالف 

م االلكتروني وبین اتجاهات المعلمین نحو التعلیم التفاعلي المحوسب في قة بین درجة توافر كفایات التعلبیان العال - 4

  .مدارس وكالة الغوث 

 :أهمیة الدراسة 
  :تكمن أهمیة الدراسة في النقاط التالیة  
التعلیم وهي المناهج المحوسبة ، فهذه الدراسة توضح م اإللكتروني في علق بنتیجة من نتائج إدخال التعلتت  - 1

مجموعة من الكفایات االلكترونیة التي یجب أن یمتلكها معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب  بمدارس وكالة الغوث بغزة 

ار طرائق لكي یكون قادرًا على أداء دوره بكفاءة عالیة، وفردًا فاعًال في الرقي بمستوى الطلبة ، حتى یستطیع ابتك، 

م عن بعد ، ومن جانب آخر ، تعلیمیة وتربویة تسهل على الطالب تنمیة فكره ومواهبه  وتقوده نحو التعلم الذاتي والتعّل

  .تبین هذه الدراسة اتجاهات المعلمین نحو برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب 

  . تفسح المجال لدراسات أخرى حول التعلم اإللكتروني وأهمیته وفاعلیته - 2

  .نحو تحسین مخرجات التعلیم  وكالة الغوثتتماشى هذه الدراسة مع توجهات دائرة التربیة والتعلیم في  - 3

 .علم الباحث واطالعه التي تناولت موضوع كفایات التعلم اإللكتروني ودلكون الدراسة من الدراسات النادرة في حد - 4
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  :حدود الدراسة 

  :الحدود التالیة الباحث في هذه الدراسة  التزم

اقتصرت الدارسة على معرفة كفایات التعلم اإللكتروني  لدى معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب : الحد الموضوعي- 1

تصمیم البرمجیات والوسائط المتعددة  - قیادة شبكات االنترنت  - ثقافة التعلم االلكتروني ( في المحاور التالیة 

اهات معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب نحو التعلیم التفاعلي المحوسب في مدارس واتج)  قیادة الحاسوب - التعلیمیة 

 . وكالة الغوث بغزة

بمدارس وكالة  اقتصرت الدراسة على معلمي الصفین األول والثاني في المرحلة األساسیة الدنیا :الحد البشري- 2

  .وسب في برنامج التعلیم التفاعلي المح یعملونالذین ،  غزةبقطاع  الغوث

وكالة الغوث بقطاع غزة التي تستخدم التعلیم التفاعلي مدارس جمیع اقتصرت الدراسة على : الحد المؤسساتي- 3

 .المحوسب 

  . )2010 -2011(هذه الدراسة  في الفصل الدراسي الثاني للعام  أجریت: الحد الزماني -4
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  :مصطلحات الدراسة 

 :جرائیًا بما یلي ویعرف الباحث مصطلحات الدراسة إ

  :الكفــایات  -١

م اإللكتروني التي على المعلم أن یؤدیها بإتقان،في عملیة ارات واالتجاهات المرتبطة بالتعلالمهمجموعة من 

  .ب التدریس ضمن برنامج التعلیم التفاعلي المحوس

    (E-learning):م اإللكترونيیالتعل  -٢

یصال المعلومات بین المعلم والمتعلم  الوسائط اإللكترونیة في باستخدام نمط أو نوع من التعلیم والتعلم هو ٕ عملیة نقل وا

  . الحواسیب والشبكات مثل

طلبة د الباحث وضع كلمة تعلیم ألن وقصَ  ، ویقصد الباحث بمصطلح التعلیم اإللكتروني هو التعلم اإللكتروني"  

وهو أشبه بالتعلیم التقلیدي ولكن بشكل ، التعلم  بمدارس وكالة الغوث یستخدمون التعلیم ولیسالصف األول والثاني 

  ."فلذلك عمد الباحث وضع مصطلح التعلیم ولیس التعلم  ،محوسب حیث أن الدور قائم على المعلم بشكل كبیر

  :المعلم  - ٣

لمحوسب لیقوم بالمهام التدریسیة ضمن برنامج التعلیم التفاعلي ا، الشخص المؤهل الذي تم اختیاره وفق معاییر محددة 

  .المطبق علي طلبة الصفین األول والثاني بالمرحلة األساسیة الدنیا في مدارس وكالة الغوث بغزة 

  : التعلیم التفاعلي المحوسب - ٤

منظومة تعلیمیة تتضمن مواد تعلیمیة مبرمجة علي الحاسوب تقدم للمتعلمین باستخدام الوسائط المتعددة وغیرها لتوفیر 

فاعلیة متعددة المصادر بغرض تحسین مستوى تالمیذ المرحلة األساسیة الدنیا في مدارس وكالة ت تعلمیهبیئة تعلیمیة 

  .الغوث بغزة 
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   ):UNRWA(وكالة الغوث الدولیة  -٥

وتم إنشاؤها بعد موافقة الجمعیة ، غاثة وتشغیل الالجئین الفلسطینیین لإلهیئة األمم المتحدة متخصصة وكالة 

لتقـــدیم ، ) 1949(الصـــادر فـــي الثـــامن مـــن كـــانون أول لســـنة ) 302(دة فـــي قرارهـــا رقـــم العامـــة لألمـــم المتحـــ

  خدماتها التعلیمیة والصحیة والغذائیة لالجئین الفلسطینیین 

  :االتجاه  - ٦

التي تتراوح بین القبول أو الرفض بدرجات معینة نحو برنامج و  على مقیاس االتجاه المعد لذلك المعلمین استجابات

  .التفاعلي في مدارس وكالة الغوث بغزة م التعلی

  :المرحلة األساسیة الدنیا  - ٧ 

یلتحق التلمیذ بالصف األول منها عند بلوغه ست سنوات نهایة  حیث )4 - 1(الصفوف األساسیة من  المرحلة التي تضم

لیها التالمیذ للمراحل وهذه المرحلة بمثابة القاعدة األساسیة التي یرتكز ع ، كانون األول من العام الذي یقبل فیه

   . التعلیمیة التالیة
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  الفصل الثاني 

  اإلطار النظري 

  .م االلكتروني التعل: األول حورالم

  . م االلكترونيكفایات التعل: الثاني  حورالم

  .االتجاه نحو التعلیم التفاعلي المحوسب : الثالث  حورالم

  ة التعلیمتجارب مختلفة لحوسب: المحور الرابع 
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  اإلطار النظري

فهو عبارة عن قاعدة من المعلومات ، یمثل هذا الفصل األساس الفلسفي الذي یعتمد علیه الباحث في دراسته 

، ویعتمد علیه في بناء أدوات الدراسة وتفسیر نتائجها ، عن موضوع الدراسة  تكسبه فكرة عامة وشاملة

م اإللكتروني وكفایات التعل، اإللكتروني م التعل:  هذا الفصل ثالثة محاور أساسیة هيوسیعرض الباحث في 

  .ا نهح والتوضیح مبینًا عملیات كل موسیتناولهما بالشر ، واالتجاه نحو التعلیم التفاعلي المحوسب ، 

  : أدواته وتطبیقاته.. عوائقه..فوائده..خصائصه.. مفهومه م االلكترونيالتعل: األولالمبحث 

من خالل حاجاته لمهارات  وبدأ سوق العمل ، التعلیم لقد طرأت مؤخرا تغییرات واسعة على مجال  

 ن المناهجلذا فإ. یفرض توجهات واختصاصات مستحدثة تلبي حاجات االقتصاد الجدید ومؤهالت جدیدة

 تواكب المتطلبات الحدیثة والتقنیات المتاحة، مثل بها حتى نظرالالتعلیمیة خضعت هي األخرى إلعادة 

 اإللكتروني وحلوله لن ملكن مجال التعل ، المباشر الذي یعتمد على اإلنترنتوالتعلیم ، م اإللكتروني التعل

التعلیم التقلیدي الحالي، فهذا األخیر یحقق  تكون ناجحة إذا افتقرت لعوامل أساسیة من عناصر تتوفر في

غیر مرئیة بالنسبة لعابر السبیل الذي یرى أن تقنیة اإلنترنت ستقلب  الكثیر من المهام بصورة غیر مباشرة أو

 حیث یشكل دوام الطالب للمدارس. اإلطالع على كنه العملیة التربویة بصورة عمیقة كل الموازین بدون

المشترك كفریق  هاما یغرس قیما تربویة بصورة غیر مباشرة ویعزز أهمیة العمل وحضورهم الجماعي أمراً 

  )   17:  2006، عیادات (. واحد

  :مفهوم التعلم اإللكتروني   

التعریفات التي تناولته  توتعدد، في المجتمع الفلسطیني م اإللكتروني بالرغم من حداثة مفهوم التعل

یوجد عدد من المعاني  حیث، في هذا المجال تخصصون ال یوجد معنى واحد یتفق علیه الم،

  ترى لجنة االتحاد األوروبي لذلك ،  المختلفة والمتنوعةوالتعریفات 
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)Commission of the Communities,2002,p.2 (م اإللكتروني هو استخدام بأن التعل

ادر وتسهیل الوصول إلى مص تكنولوجیا الوسائط المتعددة الحدیثة واالنترنت لتحسین نوعیة التعلم

  . التبادل والتعاون عن بعد  التعلم والخدمات باإلضافة إلى

ـــــللمصطلحات المستخدمة لتعریف التعدید من اــــــــــــإلى الع) 2003:5(المبیریك  هیفاءكما أشارت   مــ

  ي ــــــــــــــااللكترون

  :كما یلي 

 ).Online learning(م المباشر التعل - 

 ).Distance Education(م عن بعد لالتع - 

 ).Technology-based-Training(التدریب القائم علي التكنولوجیا  - 

 ).Web-based-Training(التدریب القائم على الویب  - 

 ).Computer-based-Training(التدریب المبني على أساس الحاسب اآللي  - 

توى تعلیمي الكتروني عبر الوسائط تقدیم مح: م اإللكتروني بأنه التعل) 2005(كما عرف زیتون

المتعددة على الكمبیوتر وشبكاته إلى المتعلم بحیث یتیح له إمكانیة التفاعل النشط مع هذا المحتوى 

مع إمكانیة إتمام التعلیم ، سواء كان ذلك بصورة متزامنة أو غیر متزامنة ، ومع المعلم ومع أقرانه 

ارة هذا التعلیم أیضًا فضًال عن إمكانیة غز ، فه وقدراته رو في الوقت والمكان وبالسرعة التي تناسب ظ

م االلكتروني فرع جزئي من أنواع لتعلأن ا)2005:2(وترى ناهد جزاع . من خالل تلك الوسائط 

وقد وضحت  ، وأنه یتضمن التعلیم علي الخط المباشر والتعلیم باستخدام الحاسوب، التعلیم عن بعد 

  :ذلك بالشكل التالي 
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  )1(رقم شكل 

  اللكتروني فرع من التعلم عن بعدم ایوضح التعل

  

  

  

  

  

  

ویقدم ، م عن بعد لكتروني بأنه نظام تفاعلي للتعلم االالتعل) 2005:5(ویصف عبد الحمید رجب

تستهدف بناء المقررات ، ویعتمد بیئة الكترونیة رقمیة متكاملة ،  On Demandللمتعلم وفقًا للطلب 

دارة العملیات  ،االختبارات وتنظیم، والتوجیه  واإلرشاد، طة الشبكات اإللكترونیة وتوصیلها بواس ٕ وا

  .وتقویمها
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Distance learning 

E- learning 
Online learning 

Computer-based 
learning  



  : كما في م اإللكتروني یشمل أنماط متنوعة لخصهاالتعل) 2005:20(ویري حسن زیتون 

  )2(شكل رقم  

 اط التعلم اإللكتروني عند زیتونیوضح أنم

  

  

  

  

  

  

  

  

م باستخدام آلیات االتصال الحدیثة أن التعلم اإللكتروني هو طریقة للتعل) 2006:10(وعرفه العتیبي 

من حاسب وشبكاته و وسائطه المتعددة من صوت وصورة ، ورسومات ، وآلیات بحث ، ومكتبات إلكترونیة، 

ً كان عن بعد أو في الفصل الدراسي  تخدام التقنیة بجمیع المقصود هو اسو وكذلك بوابات اإلنترنت سواء

  .أنواعها في إیصال المعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة

والدراسة عن بعد هي جزء مشتق من الدراسة اإللكترونیة وفي كلتا الحالتین فإن المتعلم یتلقى   

ترونیة فلیس ، وعندما نتحدث عن الدراسة اإللك)مصدر المعلومات ( د عن المعلم المعلومات من مكان بعی

اإللكتروني  ، بل قد یكون التعلیم)  online learning( حدث عن التعلیم الفوري المتزامن بالضرورة أن نت

زمان بواسطة  هو أن نتعلم المفید من مواقع بعیدة ال یحدها مكان وال: م االفتراضي فالتعل.  غیر متزامن

  . اإلنترنت والتقنیات
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م التعل

 اإللكتروني

التعلم بأي وسیط 
التعلم  إلكتروني

بالحاسوب 
 وشبكاتھ

  

  التعلم من
خالل شبكة  

 اإلنترنت

التعلم من 
خالل 
توظیف تقنیات  الشبكات

 التعلیم عن بعد

التعلم بتوظیف 
التكنولوجیا 
 الرقمیة

التعلم بواسطة 
تكنولوجیا 

لمعلومات ا
 واالتصاالت

التعلم في 
بیئة 
 افتراضیة



  :م اإللكتروني خصائص التعل

والتي تشتق من ، التعلیم التقلیدي بعدة خصائص تحدد المالمح الممیزة له  أنماطم اإللكتروني عن غیره من ینفرد التعل

فاعلیة تصمیم وتطویر م اإللكتروني یساعد في ومعرفة خصائص التعل، لیم والتعلممجموعة أسس مرتبطة بنظریات التع

هدى (م اإللكتروني تعلالنترنت والألدبیات المرتبطة بالحاسوب واومن خالل مراجعة ا، م االلكتروني برامج التعل

العمري ) 2001:59(احمد عبد السالم)2003:176(محمد عطیة خمیس)7:2007(احمد الساعي) 2006:3الكنعان

  .)2006:158(والعمري

  :م اإللكتروني لتعلأمكن تحدید خصائص  ا 

 Globalize: الكونیة  - ١

غیر مقتصرة علي غرفة الصف أو ، م االلكتروني یوفر بیئة تعلیمیة حرة للمتعلمسائط التعلإن التعلیم من خالل و      

م اإللكتروني إمكانیة التعامل مع المعلومات على مستوى اكبر من مستوى المادة ویوفر التعل، لى جدول زمني معین ع

م اإللكتروني فمن خالل التعل، ن حواجز مكان دو  فیمكن الوصول إلي المعلومات في أي وقت ومن أي، تعلیمیة محلیاً ال

ن ومكان ایمكن للمتعلم وضع المادة التعلیمیة على الشبكة ویستطیع الطالب الحصول علیها في أي زم

  . )2003:169،الموسي(

 Interactivityالتفاعلیة  - ٢

یة والمستفیدین من طلبة ومعلمین م اإللكتروني بیئة تفاعلیة حیث یكون التفاعل بین محتوى المادة التعلیمیوفر التعل     

والتعامل مع أجزاء المادة التعلیمیة واالنتقال المباشر من جزئیة إلى أخرى مما یزید من المتعة ، وغیرهم من المستفیدین 

 كما أن التعلم من خالل التعلیم اإللكتروني لم یعد یعرض، والمعلم والعكس وبین المتعلم وأقرانه  المتعلمفي التعلم بین 

  .بطریقة واحدة بل تتنوع المثیرات مما یؤدي إلى المتعة في التعلم 
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  )200:2006(طفىم اإللكتروني كما أشار إلیها أكرم مصأنواع من التفاعل من خالل التعل وهناك أربعة
  : وهي  

 .تفاعل المتعلم مع المحتوى التعلیمي  - 

 .تفاعل المتعلم مع المعلم بشكل متزامن أو غیر متزامن  - 

 .تفاعل المتعلم مع المتعلم بشكل متزامن أو غیر متزامن  - 

 .تفاعل المتعلم مع نفسه بتهیئته الكتساب المعرفة أثناء تعامله مع مكونات الموقع  - 

 Individualالفردیة  - ٣

، م و حیث تتمركز العملیة التعلیمیة حول المتعل) م ذاتيتعل(جهوده الشخصي في تعلیم نفسه یعتمد المتعلم علي م   

م اإللكتروني یراعي ما بین المتعلمین أن التعل3:2007)  ،الساعي (م االلكتروني ویؤكد فالمتعلم هو المحور في التعل

  .من فروق فردیة 

وهذا یعني تفرید المواقف التعلیمیة بما یتوافق مع احتیاجات المتعلمین بغیة الوصول إلى مستوى عالٍ من األداء في 

والذي ینادي بتحقیق أكبر عدد ممكن من األهداف ، لضرورة یتماشى مع مبادئ التعلم لإلتقان وهذا با،نهایة المطاف 

م اإللكتروني بخاصیة تفرید المواقف التعلیمیة وبذلك یتسم التعل، من المتعلمین التعلیمیة من قبل أكبر عدد ممكن 

، حیث یتوافق مع حاجات كل متعلم ، لتناسب قدرات واستعدادات ومیول المتعلمین ومراعاة خصائصهم وشخصیاتهم 

  .مایسمح بالتقدم في البرنامج أو التعلم وفقًا لسرعة التعلم عند كل فرد ، ویلبي رغباته مع مستواه التعلیمي 

 Integrativeالتكاملیة  - ٤

صر لیمیة محددة فتتكامل عنایقصد بها تكامل كل مكونات العناصر مع بعضها البعض بهدف تحقیق أهداف تع     

وترتبط مع بعضها البعض في نظام ، م االلكتروني مع بعضها البعض في إطار واحد لتحقیق الهدف المرجو منها التعل

  .7:2007) ، الساعي( واحد 
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  :ي ــــم االلكترونـــــــواع التعلــــأن

 یلكوكسوو نیغاش و ) :5ه1425(مبارك  ،)2002:37(الشهري، )2005(أجمع كل من الموسى و مبارك    
)Wilcox& Negash,2008,p.3 (هي  م االلكترونيعلي أن أنواع التعل:  

  ) synchronous E-learningالمتزامن (م االلكتروني المباشرالتعل: أوالً 

ویحتاج إلى وجود المتعلمین في نفس الوقت أمام ، م علي الهواء مباشرة ییتم هذا النوع من التعل    

وبینهم وبین المعلم عبر غرف ، شة والمحادثة بین الطالب أنفسهم أجهزة الحاسوب إلجراء المناق

) :32ه1425(مبارك  ویؤكد، ل الفصول االفتراضیة أو تلقي الدروس من خال، ) chatting(المحادثة

م االلكتروني التزامني هو أسلوب تقنیات التعلیم المعتمد على الشبكة العالمیة للمعلومات لتوصیل أن التعل

حیث ، ومواضیع األبحاث بین المتعلم والمعلم في نفس الوقت الفعلي لتدریس المادة ، روس وتبادل الد

وفي هذا النوع من التعلم . بین المعلم والمتعلم  Real Timeیكون االتصال والتفاعل في الوقت الحقیقي 

فیمكن للمعلم  .ت والصورة والنص یتفاعل المتعلم مع المعلم وزمالئه من خالل التواصل المباشر بالصو 

كما یمكن للمعلم عرض بعض ، حدث الطالب برفع أیدیهم لتحدث بالصوت لطالبه مع إمكانیة تا

األوراق علي الطلبة مع إمكانیة المشاركة في جولة تزامنیة علي مواقع الشبكة العالمیة للمعلومات حیث 

   .یرى الطلبة المواقع التي تم تصفحها من قبل المعلم 

لتوصیل وتبادل ، المعتمدة على اإلنترنت  هو أسلوب وتقنیات التعلیم)128:2005(حمود كما عرفه م    

م اإللكتروني مفهوم تدخل فیه الكثیر من التقنیات والتعل ومواضیع األبحاث بین المتعلم والمدرس، ، الدروس

لمیزة التفاعل بین  كن تفتقرللتعلیم ل CD الثمانینیات اعتماد األقراص المدمجة واألسالیب، فقد شهد عقد

م اإللكتروني المباشر على مبررًا العتماد التعل المادة والمدرس والمتعلم أو المتلقي، ثم جاء انتشار اإلنترنت

  أسالیب التعلیم الواقعیة، وتأتي اللمسات والنواحي اإلنسانیة عبر التفاعل اإلنترنت، وذلك لمحاكاة فعالیة

ومجرد االتصال  والتعلیمیة ویجب أن نفرق تمامًا بین تقنیات التعلیم بین أطراف العملیة التربویة المباشر

  .بالبرید اإللكتروني 
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م اإللكتروني المتزامن علي فعالیة هذا النمط من التعلیم فعرض كل في التعل وأشارت العدید من الدراسات التي أجریت

حیث استخدمت ، لیم الشبكي المباشر علي التع إجراءهبحث تجریبي تم Musawi & Abdelraheem) :2003(من 

الوسائطیة لتقویم فاعلیة هذا النوع من التعلیم في االنجاز األكادیمي لطالب جامعة السلطان قابوس   webctرزمة

النتائج أن هناك اتجاهًا ایجابیًا من قبل الطالب نحو  أظهرتوقد ، واتجاهاتهم نحوه أثناء دراستهم لمقرر تقنیات التعلیم 

  .م الشبكي المباشر التعلی

ال والتفاعل عن ویشترط في هذا النوع من التعلم تواجد المعلم والطالب في نفس الوقت دون حدود للمكان ویتم االتص

  : )2007:12(ومن أمثلة هذه األدوات كما أشار إلیها زین الدین ، م االلكتروني المتزامنة طریق أدوات التعل

 RTCوتسمى المحادثة في الوقت الحقیقي أو المتزامنة ، بین فردین   Chattingالمحادثة أو الحوار الشخصي  -١

)Real Time Chatting ( أو المحادثة على شبكة االنترنتIRC )Internet Relay Chatting. (  

 المؤتمرات بأنواعها التي تهدف إلى توفیر االتصال والتفاعل المتزامن بین المتعلم واألقران أو بین المتعلمین -٢

  :ومنها ، وبعضهم البعض 

 .المؤتمرات السمعیة المزودة بالصور والرسوم  - 

 .أو مؤتمرات الفیدیو الخاصة بالنظام ،مؤتمرات الفیدیو  - 

 .المؤتمرات متعددة األشخاص في المجال الواحد  - 

 .المؤتمرات متعددة الوسائل أو العروض في الموضوع الواحد  - 
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  )Asynchronous E-learningغیر المتزامن (ر المباشرم اإللكتروني غیالتعل: ثانیاً 

ویتم من خالل بعض تقنیات ، م ال یحتاج إلى وجود المتعلمین في نفس الوقت أو في نفس المكان یهذا النوع من التعل

أوقات  م االلكتروني مثل البرید االلكتروني حیث یتم تبادل المعلومات بین الطالب أنفسهم وبینهم وبین المعلم فيالتعل

أن الدالئل تشیر إلى ) Meyer,2003,p.186"(مایر"وترى .وینتقي فیه المتعلم األوقات واألماكن التي تناسبه ، متتالیة 

م الالمتزامن یزید من التفاعلیة واالنضباط الذاتي والحس المجتمعي ویزید من مهارات االتصال واإلحساس أن التعل

م غیر المتزامن الطالب ال یئة التعلنه في بأ) Kindred,2003" (كیندرید" ویذكر، بالمكان لدى الطالب والمدرسین 

فالطالب الخجولین داخل الصف التقلیدي ، یستطیعون مشاهدة بعضهم البعض فیزیائیًا وهذا یولد شعور باالستقاللیة 

  .م اإللكتروني التعبیر عن أنفسهم في بیئة التعلیكونون أكثر قدرة علي 

في دراسة طبقها أن هذا النوع من التعلم من خالل بناء نموذج تعلیمي الكتروني موائم  )2005(جب ویرى عبد الحمید ر 

ت یستخدم كموقع على شبكة االنترنت لتدریس مواد علوم الحاسبات وخاصة شبكا،مبني باستخدام الوسائط المتعددة 

 النموذجویتكون . الملك عبد العزیز بجدة م تدریسها بقسم علوم الحاسبات بجامعة الحاسب والرسم بالحاسب والتي یت

وعارض ، التعلیمي بالمقترح من تسعة مكونات أساسیة تشتمل على عارض لمحتویات المنهج لعرض النصوص 

وضابط الوقت الذي یمكن منه تحدید زمن ،  االختباراتومولد االختبارات الذي یستطیع إنشاء أسئلة متعددة  اإلرشادات

ختبارات الذي یصحح االختبار ویعطي نتیجة فوریة وعارض الفیدیو لعرض أجزاء تعلیمیة ومدقق اال، االختبار 

ومنفذا للمحادثات ، وقارئ النصوص الذي یقدم قراءة مسموعة للنصوص الكترونیا  أجزاء علمیة من المنهج لتوضیح

كما یحقق ، اسي أو زائر للموقع ومدیر النظام الذي یتحقق من اسم الطالب إن كان مسجًال في الفصل الدر ، والدردشة 

وكذلك تخفیض األعباء اإلداریة  ،ات العمل الرسمیة النظام المقترح أیضًا سهولة الوصول إلى المعلم خارج أوق

للمقررات الدراسیة من خالل استغالل الوسائل واألدوات االلكترونیة في إیصال المعلومات والواجبات للمتعلمین وتقییم 

  .أدائهم 
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  ) :blended E-learning(م االلكتروني التولیفي التعل: لثاً ثا

م االلكتروني التولیفي بأنه مجموعة من الوسائط المصممة لتتمم بعضها بعض والتي التعل) 2005(یعرف الموسى      

مجیات التعلم مثل بر ، كن أن یشمل عددًا من أدوات التعلم مم) التولیفي(تعزز التعلم وتطبیقاته وبرامج التعلم المدمج

وأنظمة دعم األداء ، ومقررات التعلم الذاتي ، والمقررات المعتمدة علي االنترنت ، التعاوني االفتراضي الفوري 

دارة نظم التعلم ، اإللكتروني  ٕ   )2005:545،الموسى( .وفیه یمزج بین التعلم المتزامن وغیر المتزامن، وا

م التولیفي في أن استخدام التعل) Saba,2005"(سابا" ودراسة  ،) Balarabe,2006"(باالرابي"وقد توصلت دراسة 

م اإللكتروني في تعلم وتعلیم ب اتجاه استخدام تكنولوجیا التعلتعلم الریاضیات ساهم في تغییر مواقف ومعتقدات الطال

  .الریاضیات 

 :م االلكتروني الواقعیة في التعل

م االلكتروني المباشر أهم عیوب هذا األسلوب في التعلیم تعلللنواحي الواقعیة في عملیة الیعتبر االفتقار     

دیث الفئات التي الذي یحتاج في بعض الحاالت للمسات إنسانیة بین المتعلم والمعلم ، ونخص هنا بالح

وحالیا نجد انه یستهدف طالب المرحلة الثانویة بشكل رئیسي ثم طلبة ، م االلكتروني المباشریجدي فیها التعل

والمهن األخرى مثل األطباء والمهندسین بأي شكل أو بآخر التدریب المؤسسي الذي یتلقاه  الجامعات

  .العاملون والفنیون في المؤسسات والشركات الكبیرة على اختالف مجاالتها 

 شرح  أ، فمثال یمكنني أن  م االلكتروني المباشر وتحقق فعالیة كبیرةوهناك مواد تعلیمیة تصلح للتعل    

ومشاهدة هذه الظاهرة بصورة مباشرة یغني عن  ،مختبررحلة مدرسیة أو الذهاب إلى  لمیة طبیعیة أوظاهرة ع

تلك الظاهرة ، أي أن مادة  م االلكتروني المباشر لشرح لذي یمكن أن نبذله في نظام التعلالجهد ا هذا كل

یمكن اعتماد التدریب  ل ثقةئمة ألسلوبه ،  وبكم االلكتروني المباشر یجب أن تكون مناسبة له ومالالتعل

وذلك لتطویر الموارد المتاحة ، االلكتروني المباشر بصورة ناجحة كمتمم ألسالیب التعلیم التربویة األساسیة 

یجاد مدارس أكثر مرونة وزیادة ، للطالب  ٕ      لتدریبهم على استخدام التقنیة لتحسین التعلم وا
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تاحة التقنیة لهم ، میة إضافة لزیادة وصول الطالب في العملیة التعلیتفاعل أولیاء الطلبة   ٕ وتوسیع فرص ، وا

  . ات الطالب والمدرسین والتربویینویمكن للتقنیة أن تعزز قدر ، التطویر المهني للمعلمین 

أو التعلیم باالعتماد على الكمبیوتر سیلقى  ،م االلكتروني المباشرالتربویین والخبراء أن التعل ویرى بعض  

لكونه أحیانا یعتمد الیة ، أو یهدد أطرافها الحالیة عیق نجاحه إذا كان یخل بسیر العملیة التعلیمیة الحمقاومة ت

  .) 7 - 2003:6 ، الموسى(  .على حلول جذریة في تنفیذه 

  :ي ـــــــــم االلكترونــــــد التعلـــــــفوائ

م ساس األول للمطالبة بتطبیق التعلت األم اإللكتروني كانوائد والمزایا التي یقدمها التعلإن الف      

، الموسي (و ) 10-2003:9،غلوم(ویري كل من ، االلكتروني وتفعیله بالمدارس 

  :م اإللكتروني مایلي فوائد التعل) 2005:116،المباركو 

وخلق جیل من المتعلمین مسئولین عن ، علي النفس  واالعتماد، یساعد المتعلم علي التعلم  -١

  .تعلیمهم 

  .یرفع العائد من االستثمار بتقلیل تكلفة التعلیم  -٢

  .یكسر الحواجز النفسیة بین المعلم والمتعلم  -٣

  .توظیف تقنیات التعلیم في كافة األنشطة والبرامج التعلیمیة  -٤

  .یعد المتعلمین بما یملكونهم من التعامل مع الحاسوب واالنترنت وتطبیقاتهم  -٥

  .اشر للمتعلم التقییم التلقائي والمب -٦

  .خلق نظام دینامیكي حیوي یتأثر بشكل مباشر بالعالم الخارجي  -٧

  .التقویم الفوري والسریع والتعرف علي النتائج وتصحیح األخطاء  -٨

  .تعدد مصادر المعرفة بسبب االتصال بالمواقع المختلفة علي االنترنت  -٩

ثراء مستوي التعلیم وتنمیة القدرات الفك - ١٠ ٕ   .ریة تحسین وا
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  :م اإللكتروني مقارنة بأسلوب التعلیم التقلیدي فوائد التعل) 2008(ویحدد اطمیزي 

  :المرونة والمالئمة 

  .سهولة وسرعة الوصول للمحتویات بأي وقت وأي مكان  -١

  .باستمرار  وتتزاید، إمكانیة االختیار بین مساقات متوفرة دائمًا  -٢

  .والتمارین ، واالمتحانات ،  الواجبات غذیة راجعة فوریة عند استخدامت -٣

  .والتوزیع للمكونات التعلیمیة ، والتحریر ، والتحدث ، سهولة وسرعة المراجعة  -٤

  .الملل  تمنعوأسالیب تعلیمیة متنوعة ، یقدم تسهیالت  -٥

  :الوقـــــت 

  .توفیر الوقت  -١

  .العائلة تنظیم الوقت یجدول الدارس دراسته بما یناسب ظروف العمل و  -٢

  .توفیر الوقت ألنه یتیح للطالب القفز عن مواد ونشاطات یعرفها  -٣

  :االتصال والتفاعل 

  .إمكانیة االتصال والتفاعل االلكتروني المباشر بین الطلبة والمعلم  -١

  .إمكانیة الدراسة بأي مكان یتوفر فیه حاسوب وانترنت  -٢

  )5- 2008:4،ياطمیز ( .حالة الصفوف المكتظة  التفاعل بین المعلم والطالب یكون أفضل في -٣

  :م االلكتروني للتعلویرى الباحث مما سبق الفوائد التالیة 

  .وبین الطلبة والمعلم ، ما بینهم زیادة أمكانیة االتصال بین الطلبة فی -١

  .اإلحساس بالمساواة  -٢

  .سهولة الوصول للمعلم  -٣

  .یقدم خیارات متعددة لطرائق التدریس  -٣
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  .التغذیة الراجعة المستمرة وتعدد أنواع التقویم لمراحل تقدم الطالب  -٤

حتى أیضًا ، الفوائد تمتد لتشمل كل من الطالب والمعلم والمدرسة والمشرفین  ویرى الباحث أن

مما یخلق آثارًا إیجابیة لجمیع الفئات السابقة ، خصوصیته وثقافته  مراعاةالمجتمع بحیث یتم 

                                   .ضلة لهذا النوع من التعلیم ها مفویجعل

  : م اإللكتروني في التدریسفوائد التعل

أهم  ولكن یمكن القول بأنلتعلیم یصعب حصرها في هذا المقام الشك أن هناك مبررات لهذا النوع من ا    

   :م االلكتروني ما یليمزایا ومبررات وفوائد التعل

  : یة االتصال بین الطلبة فیما بینهم ، وبین الطلبة والمدرسةزیادة إمكان -١

وذلك من خالل سهولة االتصال ما بین هذه األطراف في عدة اتجاهات مثل مجالس النقاش، البرید  

أن هذه األشیاء تزید وتحفز الطالب على المشاركة والتفاعل مع  ویرى الباحث. غرف الحواروني ،اإللكتر 

  .  المواضیع المطروحة

  : المساهمة في وجهات النظر المختلفة للطالب  - ٢

المنتدیات الفوریة مثل مجالس النقاش وغرف الحوار تتیح فرص لتبادل وجهات النظر في المواضیع     

المطروحة مما یزید فرص االستفادة من اآلراء والمقترحات المطروحة ودمجها مع اآلراء الخاصة بالطالب 

وتتكون عنده معرفة وآراء قویة وسدیدة وذلك من خالل ما ، متین عند المتعلم مما یساعد في تكوین أساس 

  . اكتسبه من معارف ومهارات عن طریق غرف الحوار 

  :اإلحساس بالمساواة  - ٣

بما أن أدوات االتصال تتیح لكل طالب فرصة اإلدالء برأیه في أي وقت ودون حرج ، خالفًا لقاعات     

 المیزة  إما لسبب سوء تنظیم المقاعد ، أو ضعف صوت الطالب نفسه ، رمه من هذهلدرس التقلیدیة التي تحا

   ألنه،أو الخجل ، أو غیرها من األسباب ، لكن هذا النوع من التعلیم یتیح الفرصة كاملة للطالب 
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ف بإمكانه إرسال رأیه وصوته من خالل أدوات االتصال المتاحة من برید إلكتروني ومجالس النقاش وغر 

  . الحوار

ألن هذا األسلوب في التعلیم ، والقلق لدى الطالب الذین یشعرون بالخوف هذه المیزة تكون أكثر فائدة   

والبحث عن الحقائق أكثر مما لو كانوا في ، یجعل الطالب یتمتعون بجرأة أكبر في التعبیر عن أفكارهم 

  . التقلیدیة  ةساقاعات الدر 

  . على الخط یساعد ویحث  الطالب على المواجهة بشكل أكبر وقد أثبتت الدراسات أن النقاش 

   :وصول إلى المعلم السهولة  - ٤

وذلك خارج م اإللكتروني سهولة كبیرة في الحصول على المعلم والوصول إلیه في أسرع وقت أتاح التعل    

الل البرید اإللكتروني، ألن المتدرب أصبح بمقدوره أن یرسل استفساراته للمعلم من خ. أوقات العمل الرسمیة 

وتكون أكثر فائدة للذین تتعارض . ال من أن یظل مقیدًا على مكتبهوهذه المیزة مفیدة ومالئمة للمعلم أكثر بد

  . ساعات عملهم مع الجدول الزمني للمعلم ، أو عند وجود استفسار في أي وقت ال یحتمل التأجیل 

  إمكانیة تحویر طریقة التدریس  - ٥

قي المادة العلمیة بالطریقة التي تناسب الطالب فمنهم من  تناسبه الطریقة المرئیة ، ومنهم من الممكن تل

تناسبه الطریقة المسموعة أو المقروءة، وبعضهم تتناسب معه الطریقة العملیة ، فالتعلیم اإللكتروني 

ریقة األفضل ومصادره تتیح إمكانیة تطبیق المصادر بطرق مختلفة وعدیدة تسمح بالتحویر وفقًا للط

  . بالنسبة للمتدرب 

  : مالئمة مختلف أسالیب التعلیم  - ٦

م اإللكتروني یتیح للمتعلم أن یركز على األفكار المهمة أثناء كتابته وتجمیعه للمحاضرة أو الدرس ، التعل

ها وذلك ألن ، وكذلك یتیح للطالب الذین یعانون من صعوبة التركیز وتنظیم المهام االستفادة من المادة

  . تكون مرتبة ومنسقة بصورة سهلة وجیدة والعناصر المهمة فیها محددة 
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  : المساعدة اإلضافیة على التكرار  - ٧

هذه میزة إضافیة بالنسبة للذین یتعلمون بالطریقة العملیة فهؤالء الذین یقومون بالتعلیم عن طریق التدریب 

ي جمل معینة مما یعني أنهم أعادوا تكرار المعلومات إذا أرادوا أن یعبروا عن أفكارهم فإنهم یضعوها ف، 

  . وذلك كما یفعل الطالب عندما یستعدون المتحان معین  ،التي تدربوا علیها 

  ):أیام في األسبوع 7اعة في الیوم س 24(توفر المناهج طوال الیوم وفي كل أیام األسبوع  - ٨

ن التعلیم في وقت معین ، وذلك ألن بعضهم أو الذین یرغبو ، هذه المیزة مفیدة لألشخاص المزاجیین 

یفضل التعلم صباحًا واآلخر مساءًا ، كذلك للذین یتحملون أعباء ومسئولیات شخصیة ، فهذه المیزة تتیح 

  . للجمیع التعلم في الزمن الذي یناسبهم 

  : االستمراریة في الوصول إلى المناهج  - ٩

أن بإمكانه الحصول على المعلومة التي یریدها في الوقت هذه المیزة تجعل الطالب في حالة استقرار ذلك 

غالق المكتبة ، مما  یؤدي إلى راحة الطالب وعدم إصابته  ٕ الذي یناسبه ، فال یرتبط بأوقات فتح وا

  . بالضجر 

  : عدم االعتماد على الحضور الفعلي  -١٠

اعي بالنسبة للتعلیم التقلیدي ، ال بد للطالب من االلتزام بجدول زمني محدد ومقید وملزم في العمل الجم

ألن التقنیة الحدیثة وفرت طرق لالتصال دون الحاجة للتواجد في مكان ، أما اآلن فلم یعد ذلك ضروریًا 

  .وزمان معین لذلك أصبح التنسیق  لیس بتلك األهمیة التي تسبب اإلزعاج 

  : سهولة وتعدد طرق تقییم تطور الطالب   -١١ 

لبناء وتوزیع وتصنیف المعلومات  ، الفوري على إعطاء المعلم طرق متنوعة وفرت أدوات التقییم   

  . بصورة سریعة وسهلة للتقییم 
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  : االستفادة القصوى من الزمن  -١٢

إن توفیر عنصر الزمن مفید وهام جدًا للطرفین المعلم والمتعلم ، فالطالب لدیه إمكانیة الوصول الفوري     

وبالتالي ال توجد حاجة للذهاب من البیت إلى قاعات الدرس أو ، لزمان المحدد للمعلومة في المكان وا

بإمكانه االحتفاظ ، وكذلك المعلم ذا یؤدي إلى الحفاظ على الوقت من الهدرالمكتبة أو مكتب األستاذ وه

  .ألن بإمكانه إرسال ما یحتاجه الطالب عبر خط االتصال الفوري  بزمنه من الهدر

  : باء اإلداریة بالنسبة للمعلم تقلیل األع  -١٣

م اإللكتروني یتیح للمعلم تقلیل األعباء اإلداریة التي كانت تأخذ منه وقت كبیر في كل محاضرة التعل  

العبء ، فقد أصبح من الممكن إرسال  م اإللكتروني من هذاقد خفف التعلمثل استالم الواجبات وغیرها ف

ت اإللكترونیة مع إمكانیة معرفة استالم الطالب لهذه واستالم كل هذه األشیاء عن طریق األدوا

   )2002:169،الموسى(. المستندات 

ویمكنهم من ، م اإللكتروني في التعلیم یفید كل من المعلم والطالب على حد سواء ویرى الباحث أن التعل

التقاء للخبرات ویكون هناك نقاط ، التفاعل والتواصل سواء داخل البیئة التعلیمیة الفعلیة أو خارجها 

التعلیمیة فمن خالل البرید االلكتروني یمكن للطالب التواصل مع المعلم من خالل إرسال األسئلة 

وأیضا من خالل التواصل عبر المنتدیات والحوار أو المحادثات ، والنشاطات واستقبال اإلرشادات 

  .المشتركة 
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  :روني م اإللكتمعوقات التعل

  : وقات تعوق تنفیذه ومن هذه المعیقاتمن طرق التعلیم األخرى لدیه معم االلكتروني كغیره التعل    

  : تطویر المعاییر  - ١

وأهم هذه العوائق قضیة . اإللكتروني مصاعب قد تطفئ بریقه وتعیق انتشاره بسرعة میواجه التعل          

ضروریة؟ لو نظرنا إلى بعض المناهج والمقررات  وما الذي یجعلها المعاییر المعتمدة، فما هي هذه المعاییر

المدارس، لوجدنا أنها بحاجة إلجراء تعدیالت وتحدیثات كثیرة نتیجة للتطورات  التعلیمیة في الجامعات أو

شكل  قد استثمرت في شراء مواد تعلیمیة على مدرسةفإذا كانت ال. كل سنة، بل كل شهر أحیانا المختلفة

الكتب واألقراص  ، ستجد أنها عاجزة عن تعدیل أي شيء فیها ما لم تكن هذهCD أقراص مدمجة كتب أو

م استثمار الجهة التي تتبنى التعل ولضمان حمایة. قابلة إلعادة الكتابة وهو أمر معقد حتى لو كان ممكناً 

 .اإللكتروني ال بد من حل قابل للتخصیص والتعدیل بسهولة 

  : لتعویضیةاألنظمة والحوافز ا -٢

م اإللكتروني یعاني من حیث الزال التعل .م اإللكترونيلتي تحفز وتشجع الطالب على التعلمن المتطلبات ا 

كما أن عدم البت في قضیة ، واضح لیب التي یتم فیها التعلیم بشكل عدم وضوح في األنظمة والطرق واألسا

 . م اإللكترونيتعوق فعالیة التعلالعقبات التي  الحوافز التشجیعیة لبیئة التعلیم هي إحدى

 . التسلیم المضمون والفعال للبیئة التعلیمیة  - ٣

  .نقص الدعم والتعاون المقدم من أجل طبیعة التعلیم الفعالة  - 

  .نقص المعاییر لوضع وتشغیل برنامج فعال ومستقل  - 

  .نقص الحوافز لتطویر المحتویات  - 

 :   Methodologyعلم المنهج أو المیثودولوجیا  - ٤

غالبًا ما تؤخذ القرارات التقنیة من قبل التقنیین أو الفنیین معتمدین في ذلك على استخداماتهم وتجاربهم 
  الشخصیة ، وغالبًا ال یؤخذ بعین االعتبار مصلحة المستخدم  ، أما عندما یتعلق األمر بالتعلیم فال بد لنا
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( وعلى الطالب) كیف یعلم (معلم ورة مباشرة على المن وضع خطة وبرنامج معیاري ألن ذلك یؤثر بص 

م اإللكتروني هم من المتخصصین في مجال التقنیة التعل علىو هذا یعني أن معظم القائمین ) . كیف یتعلم 

م والتعلیم فلیس لهم رأي في التعل أو على األقل أكثرهم، أما المتخصصین في مجال المناهج والتربیة

ضم التربویین  المهملذا فإنه من  ،صناع القرار في العملیة التعلیمیة مقل لیسوا هاإللكتروني، أو على األ

  . والمعلمین والمدربین في عملیة اتخاذ القرار 

 : الخصوصیة والسریة  - ٥

إن حدوث هجمات على المواقع الرئیسیة في اإلنترنت ، أثرت على المعلمین والتربویین ووضعت            

ید من األسئلة حول تأثیر ذلك على التعلیم اإللكتروني مستقبًال ولذا فإن اختراق المحتوى في أذهانهم العد

  .م اإللكترونيواالمتحانات من أهم معوقات التعل

 :  Digital Filteringالتصفیة الرقمیة  - ٦

ناك وهل ه، هي مقدرة األشخاص أو المؤسسات على تحدید محیط االتصال والزمن بالنسبة لألشخاص      

ویكون ذلك  ؟بب ضرر وتلف وهل تس ؟ال  ثم هل هذه االتصاالت مقیدة أم ؟حاجة الستقبال اتصاالتهم 

وكذلك األمر ، ها أو إغالقه أمام االتصاالت غیر المرغوب فی، أو مرشحات لمنع االتصال  ،تربوضع فل

  .  بالنسبة للدعایة واإلعالن

  . اعلهم معهمدى استجابة الطالب مع النمط الجدید وتف  -٧

والتأكد من أن المناهج الدراسیة تسیر وفق الخطة ، م الفوري طرق تكامل قاعات الدرس مع التعل مراقبة  -٨

  . المرسومة لها 

شعاره بشخصیته   -٩ ٕ والتأكد من عدم ، وأهمیته بالنسبة للمؤسسة التعلیمیة ، زیادة التركیز على المعلم وا

  .ئًا تراثیًا تقلیدیًا وأنه أصبح شی، شعوره بعدم أهمیته 

  . وعدم الوقوف السلبي منه، م راد المجتمع بهذا النوع من التعلوعي أف - ١٠
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  وتوسیع المجال لالتصال ، Bandwidth توفر مساحة واسعة من الحیز الكهرومغناطیسي  - ١١

  . الالسلكي 

یات ، حیث أن هذا النوع من الحاجة المستمرة لتدریب ودعم المتعلمین واإلداریین في كافة المستو  - ١٢

   .ب المستمر وفقًا للتجدد التقني التعلیم یحتاج إلى التدری

  .ـ الحاجة إلى تدریب المتعلمین لكیفیة التعلیم باستخدام اإلنترنت١٣

  .ن المنافسة عالمیةألذلك و ،  الجودة ـ الحاجة إلى نشر محتویات على مستوى عالٍ من١٤

ان التي تعوق  االبتكار ووضع طرق جدیدة تنهض باالبتكار في كل مكان وزم ـ تعدیل كل القواعد القدیمة١٥

ظهار الكفای، للتقدم بالتعلیم  ٕ   ) .210:  2006،  خزندارال( . براعة ة والوا

  :هناك إمكانیة للتغلب على تلك العوائق من خالل أن ویرى الباحث 

 .یمیة وضع سیاسة صارمة غیر متسامحة إزاء األمانة العلمیة واألكاد - 

 .وترغیبهم في استخدامه ، م اإللكتروني ین بأهمیة التعلتوعیة المعلم  - 

التدریب في مجال التقنیة واستخدام اإلنترنت والتدریب على وسائل التدریس ( تعلیم وتدریب المعلمین  - 

  ) .الحدیثة 
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   :م التقلیدي والتعلیم االلكتروني رنة بین التعلیمقا
ة التحدیث واإلتاح سهولةفي أسلوب التعلیم ومدى التفاعل و  لكتروني عن التعلیم الحاليم اإلیختلف التعل

  )5: 2006، غنایم(واالعتمادیة ونظام التعلیم 
  

  )1(جدول رقم                                  
  م االلكتروني والتعلیم التقلیديیوضح المقارنة بین التعل

  
 التعلیم التقلیدي م اإللكترونيالتعل وجه المقارنة

یوظف المستحدثات التكنولوجیة حیث  أسلوب التعلیم المستخدم
یعتمد علي العروض اإللكترونیة متعددة 

وأسلوب المناقشات وصفحات ، الوسائط 
 الویب

یعتمد على الكتاب فال یستخدم آي 
من الوسائل أو األسالیب التكنولوجیة 

 إال في بعض األحیان

حیث یتیح استخدام ، التفاعلیة یقوم علي  مدى التفاعل
الوسائط المتعددة للمتعلم اإلبحار في 

وتسمح له ، العروض اإللكترونیة 
 المناقشات عبر الویب بالتفاعلیة

حیث أنه ، ال یعتمد علي التفاعل  
ولكن ، یتم فقط بین المعلم والمتعلم 

، ال یتم دائما بین المتعلم والكتاب 
ذب باعتباره وسیلة تقلیدیة ال تج

 االنتباه

وغیر مكلف ، یمكن تحدیثه بكل سهولة  سهولة التحدیث
 عند النشر على الویب كالطرق التقلیدیة 

عملیة التحدیث هنا غیر متاحة ألنك 
عند طبع الكتاب ال یمكنك جمعه 
 والتعدیل فیه مرة أخرى بعد النشر

، ولذا یتمتع بالمرونة ، متاح في أي وقت  اإلتاحة 
ل على اإلنترنت من أي حیث یمكن الدخو 

لذا ففرص التعلیم له متاحة عبر ، مكان 
 .العالم 

وأماكن ، له وقت محدد في الجدول 
كما أن فرص التعلیم فیه ، مصممة 

مقتصرة علي الموجود في إقلیم أو 
 منطقة التعلیم 

یعتمد علي التعلیم الذاتي و حیث یتعلم  االعتمادیة 
وحسب سرعته  المعلم وفقًا لقدراته واهتماماته

 .والوقت الذي یناسبه 

لذا فهو غیر ، یعتمد على المعلم 
وال یمكن التعامل ، متاح في أي وقت 

 معه إال في الفصل الدراسي فقط 

 یحدث في نطاق مغلق  یتم في نظام مفتوح ومرن وموزع نظام التعلیم 
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  :م اإللكتروني ات وتطبیقات التعلأدو 

  : اإللكتروني إلى فئتین هما م یمكن تصنیف أدوات التعل

  م اإللكتروني المعتمدة علي الكمبیوتر الشخصي أدوات التعل: أوًال 

أو القرص الصلب ،  SD  ،DVDوهي عبارة عن برمجیات تخزن على وسائط التخزین مثل      

  . مها كلما كانت هناك الحاجة لذلكیعاد استخدا، للجهاز أو على خادم األجهزة الرئیس 

  :ثلة هذه البرامج مایلي ومن أم

  Tutorialبرامج التعلیم الخصوصي  - 1

 Drill and Practice Programsبرامج التدریب والممارسة  - 2

 Problem Solving Programsبرامج حل المشكالت  - 3

  Simulation Programsبرامج المحاكاة  - 4

 Instructional Games Programsبرامج األلعاب التعلیمیة  - 5

 Presentations Programsبرامج العروض التقدیمیة  - 6

 Performance Support Systems Programsبرامج نظم دعم األداء  - 7

  Applications Programsبرامج التطبیقات المتخصصة  - 8

  :مدة على اإلنترنت تعم اإللكتروني المأدوات التعل:  ثانیاً 

  World Wide Webالشبكة الدولیة للمعلومات  - 1

  E–Mailالبرید اإللكتروني  - 2

  Chattingالمحادثة  - 3

  Video Conferenceمؤتمرات الفیدیو  - 4
  
  Discussion Groupsمجموعات النقاش  - 5
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   File Exchangeنقل الملفات  - 6

  Bulletin Boardلوحة اإلعالنات  - 7

لرسم من قبل المعلم ویستخدم للكتابة وا(  Shared White Boardاللوح األبیض التشاركي  - 8

  69):  2008،عبد العزیز (والتالمیذ 

 ىله مردود ایجابي علفإن ، ب في التعلیم مما سبق یري الباحث أنه مهما كان أسلوب استخدام الحاسو 

جزاء األساسیة جعل المتعلم ملمًا باألحیث ی، میة للتعلم علي الحواسیب محو األ ىالطالب حیث یعمل عل

تي التعلیم یفع مستوى عملر  ىویعمل عل،متمیز في مجال الحاسوب ات متقدمة للمتعلم الویوفر مهار ، للحاسب

  .والتعلم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

35 



  

  

  

  

  

  م االلكترونيكفایات التعل:  ثانيال حورالم

  

  .تعریف الكفایة  _

  .مفهوم الكفایة كمصطلح تربوي _ 

  .تصنیف الكفایات التعلیمیة _ 

  .طرق صیاغة الكفایات _ 

  .م االلكتروني الالزمة للمعلم یات التعلكفا_ 
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  م االلكترونيكفایات التعل:  انيالث حورالم

نهضة تربویة كبیرة شملت كافة الجوانب ، بدأت منذ ثالثة عقود وفي الستینات من القرن الماضي بالتحدید 

شمل الهائل والسریع الذي  وكان هذا نتیجة التطور، من أهداف ووسائل وأسالیب وبرامج وطرق لتربویة ا

فمن الطبیعي أن تشتمل هذه التغیرات مجال إعداد المعلمین المؤهلین تربویًا وثقافیًا واجتماعیًا ، جمیع العلوم 

  .وتكنولوجیًا 

  :تعریف الكفایة 

ه كفا: ویقال ، مصدر كفى یكفي كفایة إذا قام باألمر : جاء في معاجم اللغة العربیة مفهوم الكفایة وهي  

األمر إذا قام فیه مقامه وفي الحدیث من قرأ اآلیتین من سورة البقرة في لیلة كفتاه أي أغنتاه عن قیام اللیل 

  )225: 1992،ابن منظور(

  .یعني المثیل والنظیر والجمع أكفاء وكفاء، مصدر كفا : والكفء 

  )1987:205،المقرئ .( حالة یكون بها الشيء مساویًا لشيء آخر: ة والكفای

، یت بالشيء استغنیت به أو قنعت بهعن غیره واكتف االستغناءكفى الشيء كفایة فهو كاف إذا حصل به و 

  )1967:246،معجم الرائد.(مثله فهو مكافئ لهوكل شيء مساوي شیئًا حتى صار 

لباحثین صنفوا كفایات وجد أن ا، والدراسات السابقة ، ومن خالل اطالع الباحث علي األدب التربوي    

  .زیادة أو النقصان من دراسة ألخرىوقد یختلف هذا العدد بال، معلم في بعض الدراسات إلى مائة كفایة ال

،   General Competenciesهذه الكفایات إلى كفایات أساسیة عامة ) 1999:60،الشامي(وقد صنفت 

معاونة أو  وتسمى كفایات، أو كفایات المحتوى المدرسي ، أو تفصل كفایات تدریس لمواد التخصص 

  . Enabling Competenciesمساعدة 

رغم أن الكفایة تمثل الحد األدنى الذي ینبغي توفره ، وال تفرق الكثیر من الدراسات بین لفظتي الكفایة والكفاءة 

  )1987:305،والغریب  طعیمة(.ثل الحد األقصى لألداء في عمل مابینما الكفاءة تم، في شيء كشرط لقبوله 
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  :فایة كمصطلح تربوي مفهوم الك

إلى نظرة  االختالفربما یبدو أن هناك اختالفًا بین هذه التعریفات وقد یرجع هذا ، تعددت تعریفات الكفایة 

وقد یرجع إلى حداثة ، الباحث إلى مفهوم الكفایة من زاویة تختلف عن تلك التي ینظر من خاللها غیره 

مما یضطر كل باحث إلى استخدام مفهوم إجرائي ، كفایة حیث لم یتبلور مفهوم معین لل، مفهوم الكفایة 

  )1997:71،صالح(معین یخدم أغراض دراسته 

بعد ، واالتجاهات ، والمهارات ، بأنها مجمل سلوك المعلم الذي یتضمن المعارف ): 1989(الفرا یعرفها  -١

اس خاصة تعد لهذا وینعكس أثره في أدائه ویظهر ذلك من خالل أدوات قی، المرور في برنامج محدد 

  ).1989:41،الفرا(الغرض 

التي من شأنها تیسر ، والمهارات ، وأشكال الفهم ، بأنها مجموع االتجاهات ) : 1986( طعیمةویعرفها  -٢

  والنفس حركیة ، والوجدانیة ، للعملیة التعلیمیة تحقیق أهدافها العقلیة 

  ) .1986:8،  طعیمة(

، القدرة التي تتضمن مجموعة من المهارات: ي شكلها الكامن هي بأنها ف :)1997(یعرفها الناقة  -٣

ً مثالیًا وهذه القدرة تصاغ على ، والمفاهیم ، والمعارف  واالتجاهات التي یتطلبها عمل ما بحیث یؤدي أداء

، شكل أهداف تصف السلوك المطلوب بحیث تحدد هذه األهداف مطالب األداء التي ینبغي أن یؤدیها الفرد 

أي أنها مقدار ما ، وقیاسه ، وتفسیره ، وتحلیله ، األداء الذي یمكن مالحظته :شكلها الظاهر فهي  أما في

  )1997:12، الناقة (یحصله الفرد في عمله 

  الكفایة التعلیمیة في أربعة مفاهیم  :)2007(ویعرض زین الدین 

  .بعمل أشیاء محددة قابلة للقیاس : الكفایة كسلوك  -أ

من خالل االستیعاب والفهم للمعلومات والمهارات فهمًا یتعدى عمل أشیاء : معلومات التمكن من ال -ب

  .محددة خاضعة للقیاس 
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بمعنى أهمیة الوصول إلى درجة معینة من القدرة على العمل في ضوء معاییر متفق : درجة المقدرة  - ج

  .علیها 

  )2007:52،زین الدین ( قابلة قیاسه وتعني الخصائص والصفات الشخصیة للفرد ال: نوعیة الفرد  -د
وهي القدرة علي اكتساب مجموعة من المعارف والخبرات والمهارات وتكوین ): 2003(ویعرفها الحذیفي  -٥

  )2003:8،الحذیفي (.متمكنًا من أداء مهمته التعلیمیة بمستوى محدد من اإلتقان  تدعهاالتجاهات التي 

لكنه یربط بین ، في تعریف الحذیفي  لكفایات التعلیمیة على ما جاءفي تعریفه ل :)2005(ویؤكد كنسارة  -٦

  .امتالك الكفایة وبین الممارسة الفعلیة في المواقف التعلیمیة 

، والمهارات ، ویتفق الباحث مع مجموعة الباحثین الذین وضحوا أن الكفایة لها ثالث مكونات هي المعارف 

  .لتعلیمي في أداء وممارسة المعلمة في الموقف اوهذه المكونات تظهر متفاعل، واالتجاهات 

  :تصنیف الكفایات التعلیمیة 

یقصد بالتصنیف تحدید المحاور التي تدور حولها الكفایات التعلیمیة باعتبارها رئیسیة تم تحلیلها إلى مجموعة 

لقد . دى الباحثین ولقد تعددت تصنیفات الكفایات التعلیمیة بحسب مجاالت الدراسة ل، من الكفایات الثانویة 

  :إلى أربعة أنوع من الكفایات وهي  )1997،صالح (دراسة أشارت 

  :الكفایات المعرفیة  - ١

وتشیر  إلى المعلومات والعملیات المعرفیة والقدرات العقلیة والضروریة ألداء الفرد مهامه في شتى     

  .ائق والعملیات والنظریات المجاالت واألنشطة المتصلة بهذه المهام وهذا الجانب یتعلق بالحق
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  :الكفایات األدائیة  - ٢

وتتضمن المهارات النفس حركیة في حقول المواد ، وتشیر إلى الكفایات األدائیة التي یظهرها الفرد     

وأداء هذه المهارات یعتمد علي ما یحصله الفرد سابقًا ، التكنولوجیة والمواد المتصلة بالتكوین البدني والحركي

  .من كفایات معرفیة 

  :الكفایات الوجدانیة  - ٣

وهذه تغطي ، وتشیر إلى آراء الفرد واستعداداته ومیوله واتجاهاته وقیمه ومعتقداته وسلوكه الوجداني      

واتجاهاته نحو المهنة وتجمع البحوث ، مثل حساسیة الفرد وتقلیله لنفسه ، جوانب كثیرة وعوامل متعددة

  .تحدید هذه الكفایات وصعوبة تقویمها والكتابات علي صعوبة 

  :الكفایات اإلنتاجیة  - ٤

بمعنى أن الكفایة هنا تشیر إلى نجاح المتخصص ، وتشیر إلى أداء الفرد للكفایات السابقة في المیدان     

  )1997:76،صالح( . )ولكن ما یترتب علي أدائه، لیس ما یؤدیه (في أداء عمله 

  :وهي الثة أنواع من كفایات المعلم ئه أنه توجد ثوزمال ) Cooper,1973(ویرى كوبر

ات الكفای: من المعلم أن یظهرها مثل وهي التي تحدد المفاهیم اإلدراكیة التي یتوقع : ات المعرفة كفای - ١

ة قة كفایوهذا یتطلب دراسة عال، في تعلیم تالمیذه  التي یجب أن یعرفها المعلم من أجل أن یكون فعاالً 

أساسًا من  موًا أفضًال عن طریق العمل المنطلقات المعرفة نوتولد كفای، یة بتعلیم التالمیذ مالمعرفة العل

وهذا یعني أنه بعد تعیین محصالت التلمیذ المرغوبة تقام الفرضیات حول ما سیساهم به ، محصالت التلمیذ 

ي یحتاجها المعلم معرفة التومن ثم یحلل أداء المعلم من اجل تحدید ال، أداء المعلم لتحقیق تلك المحصالت 

  .ات األداء والتي ترتبط بدورها مع محصالت التلمیذ المرغوبة من أجل عرض كفای

وعلى  المعلم أن یكون ، وتقوم علي أنه البد أن یكون المعلم فعاًال في تعلیمه للتالمیذ : ات األداء كفای - ٢
وتأثیراته ، السلوك أو الموقف في نمو التالمیذ مدركًا للعالقة بین سلوك المعلم والتأثیر الذي یحدثه ذلك 

  .اإلیجابیة علي المدى البعید 
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وهي المحصالت ، ویقصد به التأثیر الذي یغرسه المعلم في سلوك تالمیذه: ات التسلسل المتعاقب كفای - ٣

كون التركیز علي ة یوفي هذه الكفای، التي یتوقع من المعلم أن یحدثها في النمو العقلي والعاطفي للتلمیذ 

   .العالقة بین سلوك المعلم ومحصالت التلمیذ التي هي مؤشرات حقیقیة عن فعالیة المعلم 

هي ف ات األداءهو األكثر صعوبة تلیها كفای، اقب ات  المعلم في التسلسل المتعومن المالحظ أن قیاس كفای

  )1997:35،الفرا( .ات المعرفة فهي األسهل في القیاس أقل صعوبة في التحقیق أما كفای

فصنف الكفایات لثالثة  "Bloom" وهناك من الباحثین من حدد محاور الكفایات في ضوء تصنیف بلوم

   : أنواع تندرج تحتها عدة محاور هي

تتمثل في أنواع المعارف والمفاهیم التي یتزود بها المعلم سواء حول مادته التي یدرسها : كفایات معرفیة  - ١

  .أو الطالب الذي یتعامل معه ، تحیط به  أو البیئة التي، 

،  بها والقیم التي یجب أن یؤمن، تتمثل في االتجاهات التي یجب أن یتبناها المعلم : كفایات وجدانیة  - ٢

  .وأشكال التذوق التي یفضل أن یتمتع بها 

النشاط التربوي  تتمثل في المهارات الحركیة التي تلزم للمشاركة في مختلف أوجه :كفایات نفس حركیة  - ٣

  )1986:50،طعیمة ( .المناسب للعملیة التعلیمیة التعلمیة التي ینخرط فیها 

أما التصنیف األنسب للكفایات التعلیمیة فقد أجمعت علیه العدید من المصادر التربویة 

  :وتتمثل في الكفایات التالیة )2001:48، كتش (و)2000:94،قندیل (و) 2005:41،مدكور(

وتشمل جوانب علمیة واجتماعیة ودینیة وتربویة وصحیة واقتصادیة ومواقف ومشكالت  :افیةكفایات ثق - ١

  .محلیة وعالمیة 

من خالل تزوید المعلم والطالب المعلم بخبرات نظریة تطبیقیة في مجاالت ": تربویة"كفایات مهنیة  - ٢

وعلم النفس التربوي ، یات التعلم ونظر ، مختلفة لمهنة التدریس تشمل المناهج وطرق التدریس وأصول التربیة 

  .واستخدام التكنولوجیا في التربیة 

  
  
41  



إن الهدف من اإلعداد التخصصي تزوید الطالب المعلم بقدر من الخبرات التي : كفایات التخصص - ٣

والقدرة علي توظیفها ، ومساعدته علي التمكن من مهاراتها  ، تعمق فهم المادة العلمیة التي یتخصص فیها

  .الموقف التعلیمي  في

ا تتمحور حول مكونات الكفایة  وهي هویرى الباحث أنه بالرغم من اختالف التصنیفات للكفایات إال أن

  .المعارف والمهارات واالتجاهات 

للكفایات وذلك ) 2001،كتش – 2000،قندیل – 2005،مدكور(ویتبني الباحث في هذه الدراسة تصنیف 

وهذه الكفایات مهمتها ، قافیة  وكفایات مهنیة تربویة وكفایات التخصص بتصنیف الكفایات إلى كفایات ث

  .تسهیل مهمة التدریس بهدف تحقیق األهداف المرجوة وهي التغییر المرغوب في سلوك المتعلمین 

  :طرق صیاغة الكفایات 

  :نهاومطرق لصیاغة الكفایات في الفقرات المتمثلة لقوائم الكفایات  )1997،الناقة(ولقد لخص     

أن :مثل، كتابة الكفایة علي شكل صیاغة عامة للهدف مع تحدید واسع لمستوى التحصیل المرتفع  -١

یستطیع الضابط البحري استخدام فنیات قیادة القطعة البحریة  مختارًا من هذه الفنیات ما یتناسب مع كل 

كما نالحظ ، السلوكیات الخاصة ة من العمومیة بحیث تغطى عددًا من وهنا نالحظ أن الكفای، موقف بحري 

  .بشكل دقیق لذلك یكون تقویمه ذاتي أن مستوى التحصیل المناسب أو المالئم لیس محددًا 

وهذه األهداف ، ة ف األدائیة متسقة في عبارة الكفایة على شكل صیاغة سلوكیة لألهداكفایلكتابة ا -٢

لفرد قد اكتسب المهارة التي حددها كل هدف األدائیة المحددة هي سلوك ینبغي أن یظهر كدلیل علي أن ا

وتتحدد نتائجه بأي ، ددوهنا ینصب التقویم علي إظهار السلوك المح، ة الكبرى التي اشتقت منها للكفایتحقیقًا 

  .ات قد تم أداؤها ؟ وهل تم أداؤها بشكل كامل أو جزئي؟هذه الكفای

فال بد أن یظهر ، هدف سلوكي  ىأو عل ت الكفایة علي شكل هدف عامویعتقد الباحث بأنه سواء صیغ

  )1997:29،الناقة(المطلوب األداءیمكن قیاسه مع ضرورة بیان مستوى  حتىفي سلوك المعلم  األداء
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وهي كتابة الكفایة علي شكل صیاغة سلوكیة لألهداف  األخیرةوسوف یعتمد الباحث علي الطریقة       

  . األولى ة بشكل أدق من الطریقةتمكن الباحث من تقویم بنود القائم ألنها

  :م االلكتروني الالزمة للمعلم كفایات التعل

إن التطور الهائل والسریع وظهور الحاسوب واإلنترنت وتوظیفهما في العملیة التعلیمة كانت كفیلة        

ي لهذه وظهور االتجاهات التي تناد، بإحداث تغییرات جوهریة في نمط المعلم وفي خطط إعداده وتدریبه 

  .التغییرات 

  ولعل أبرز الداعمین لهذا االتجاه هو ظهور جمعیات ومنظمات في الوالیات المتحدة       

 ISTE -International Society for(دولیة للتقنیة في التربیة لالجمعیة ا لمثم) 2007:71،زین الدین(

Technology in Education ( تج عنها إصدار المعاییر بناء كما ن، والتي قدمت العدید من الدراسات

  .  علي تجارب ودراسات تناولت وقامت علي استخدام التكنولوجیا في عملیتي التعلیم والتعلم 

عداد المعلم ثم نتج       ٕ  International Technology and teacher)عنها تخصص تقنیة المعلومات وا

Education-ITTE) المهتمین باستخدام الحاسب  التي قامت علي جهود مجموعة من المعلمین.  

وعلي الرغم من ظهور العدید من الدراسات في كفایات تكنولوجیا التعلیم ومنها ما له عالقة بالتعلیم      

مثل قائمة ، االلكتروني لكنها جعلته محورًا فرعیًا ضمن قائمة تتناول جوانب تكنولوجیا التعلیم المختلفة 

  :والتي تشمل ) 2004:260،سالم (الكفایات التي اقترحها 

  .التعلیم  تكنولوجیاكفایات معرفیة لمجال  - 1

  .كفایات التعلیم المفرد  - 2

  .كفایات استخدام األجهزة التعلیمیة  - 3

  .األداء المرتبطة بشبكة المعلومات الدولیة كفایات  - 4
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                                ثل في التعلیم عبر الشبكات یتم، م االلكتروني ین الدین محورًا بارزًا في التعلوقد تناولت دراسة ز    

  :قد أعطاه إصدار هذه القائمة في كتاب مستقل وجاءت هذه الكفایات كالتاليو 

  :كفایات عامة وتتضمن  - 1

  .كفایات ذات عالقة بالثقافة الكمبیوتریة  -أ    

  .كفایات ذات عالقة بمهارة استخدام الكمبیوتر  -ب    

  .كفایات ذات عالقة بالثقافة المعلوماتیة  - ج    

  .الشبكة فایات التعامل مع برامج وخدامات ك - 2

  )2007:287،زین الدین ( .كفایات إعداد المقررات إلكترونیًا  - 3

التي  المجاالتبشتى م اإللكتروني تعتبر بمثابة هدف لكل المعلمین سبق یرى الباحث أن كفایات التعل مما

وامتالك الالزمة لممارسة العمل ،  المهارةیعني أن المعلم یمتلك امتالك المعلم الكفایات  إن،  هاینتمون ل

ولذلك یفترض أن یكون  ،فیعني أنه قادر على إظهار قدراته في ممارسة مهارات التعلیم  المعلم الكفایات 

و یكون ممتلك للكفایات فه المعلم صاحب كفایة إذا امتلك القدرة على إحداث التغیرات في سلوك المتعلمین 

ولذلك البد أن تكون هناك إدارة تربویة متكاملة من معلم ومشرف ، ه التي تؤهله للقیام بأدواره علي أكمل وج

وبالتالي یجب أن یمتلك كل من یعمل بالحقل التربوي كفایات تعلیمیة إداریة متعلقة باستخدام ، وموجه تربوي 

ویجب أن یكون ملمًا معرفیًا بالثقافة ، البرمجیات التعلیمیة  الحاسوب واستخدام االنترنت واستخدام

  .اإللكترونیة
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  االتجاه نحو التعلیم التفاعلي المحوسب : الثالث  حورالم

  تعریف االتجاه _ 

  مكونات االتجاه_ 

  خصائص االتجاه_ 

  تنمیة االتجاه نحو التعلیم التفاعلي المحوسب_ 
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  :تجاه تعریف اال 

فقد یحبذ ، یشیر االتجاه إلى المعتقدات المكتسبة لدى الفرد من خالل احتكاكه مع البیئة من حوله  

فمثًال عند تناول موضوعًا ما للمناقشة مع مجموعة من ، شیئًا ویقبله أو یعترض علیه ویرفضه 

ن مؤیدًا أو رافضًا أو فإن كًال منهم یستجیب لع تبعًا النطباعه ومشاعره وأحاسیسه فیكو ، األفراد 

  .محایدًا وهذا یعبر عن اتجاه 

یشیر إلى حیث إن لفظ اتجاه علمي ، وهكذا یزود االتجاه الفرد القدرة على اتخاذ القرار وعدم التردد 

  (Franzoi,1996:173 ):نوعین مختلفین هما 

  إلخ. م والتروي في إصدار األحكا، وحب االستطالع ، كالموضوعیة : السمات العقلیة  - 1

وما ، مثل رأیه عن العلم وطبیعته وأهمیته للبشریة  : مشاعر الفرد وآراؤه نحو موضوع معین - 2

  .ومجهودات العلماء في ذلك ، یقدمه لها من خدمات متنوعة في جمیع المجاالت 

وما علي أن االتجاهات تحدد لكل فرد ما یرى ویسمع وما سیفكر فیه  Franzoiفرانزو ویؤكد 

  .فهو یصف اتجاهاته ، سيء ، جید ، أكره ، أحب : عندما یقول كلمات سیفعله ف

بدرجة ، بأنه میل نفسي یعبر عن تقییم لموضوع معین  )(Eagley&Chaiken.1993,p1من  ویؤكد كل

ویشیر التقییم إلى االستجابات التفضیلیة المعرفیة والوجدانیة ،أو بأخرى من التفضیل أو عدم التفضیل 

  .  واء كانت صریحة أو ضمنیةس، سلوكیة لوا

ویري الباحث أن االتجاه هو إجابات المعلمین التي تتراوح بین القبول والرفض بدرجات معینة نحو برنامج 

  .التعلیم التفاعلي المحوسب في مدارس وكالة الغوث بغزة 
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  :مكونات االتجاه 

  :یؤكد كًال من دیفیز وهوتون أن لالتجاه ثالث مكونات وهي 

  .یمثل معلومات الفرد عن موضوع معین : مكون معرفي  - 1

  .یمثل انفعاالت أو مشاعر الفرد السالبة أو الموجبة مع أو ضد هذا الموضوع : مكون عاطفي  - 2

یمثل نزعة الفرد أو استعداده للقیام أو الموافقة على سلوكیات مرتبطة بهذا : مكون سلوكي  - 3

  )Davies&Houghton.1995,p51. (الموضوع 

  

  :خصائص االتجاه 

  و) 1999:71،النجدي وآخرون ( اه خصائص كما ذكرها كل من إن لالتج    

  :هي 174:1994)، حمامة (و  174:2000-175) ،زهران (

  .وجود قضیة أو موضوع ینصب علیه االتجاه  - 1

وخبراته عن ، ة أو معرفته العقلی، االتجاه یتضمن عنصرًا عقلیًا معرفیًا یعبر عن معتقدات الفرد  - 2

  .موضوع االتجاه 

  .االتجاه تغلب علیه الذاتیة أكثر من الموضوعیة من حیث محتواه  - 3

االتجاهات تحمل حكمًا أو تقییمًا لدى الفرد یعبر عن مدى میله أو استجابته االنفعالیة لموضوع  - 4

  .االتجاه 

  .ت ظروف معینة االتجاهات باقیة نسبیًا ولكن من الممكن تعدیلها وتغییرها تح - 5

  .االتجاهات تنبئ بالسلوك  - 6

تختلف االتجاهات في درجة قوتها وضعفها وفي درجة ثباتها وتغیرها لدى الشخص الواحد من  - 7

  .زمن إلى آخر 
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واكتسابه خبرات ، یتضح مما سبق أن االتجاه مكتسب من خالل تفاعل الفرد مع بیئته المحیطة به 

دما یواجه الفرد موضوعًا أو قضیة ما فإنه یكتسب خبرات تثیر وجدانه وعن، مباشرة وغیر مباشرة 

كما یكون ، وتوجه سلوكه فیكون اتجاهًا سلبیًا أو ایجابیًا نحو هذه الخبرات ویكون هذا هو تقییمه لها

  )Donald.1999,p73(ویصعب تغییره إال في ظروف معینة ، االتجاه باقیًا نسبیًا 

  

  :یم التفاعلي المحوسب تنمیة االتجاه نحو التعل

لمواجهة ، إن تنمیة االتجاه نحو التعلیم التفاعلي المحوسب ضرورة ملحة في مدارسنا الحالیة    

  .التغیرات السریعة في العلوم والتكنولوجیا 

إلى أن االتجاهات تكتسب خالل الخبرة واالحتكاك ) Davies&Houghton.1995,p57(ویشیر 

فاالتجاهات هي جزء من تأثیر طریقة ، ردي تدریجي یكسبهم نزوع للعقائد مع العالم من حولنا كنمو ف

  .التفاعل مع اآلخرین وقد تتغیر بواسطة خبرات ومعلومات جدیدة 

على أن دور المدرسة یأتي هنا في إكساب التلمیذ أو المعلم  84-85):1997،الشهراني والسعید ( ویؤكد 

وبذلك تساعد التلمیذ على تحدید سلوكه إزاء ، فاعل بینهما وتوفیر فرص االحتكاك والت، لهذه الخبرة 

ویتم ذلك بطرق غیر مباشرة كمناقشة المعلم لموضوع معین مع تالمیذه ، موضوع ما بالرفض أو القبول 

موضحًا معاني الكلمات التي تصف االتجاه نحو هذا الموضوع وفي نهایة هذه المناقشة یتوصل التالمیذ 

  رافات والتعمیماتمة عن هذا الموضوع مبتعدین عن الخإلى المعلومة السلی

الكافي من قبل  باالهتماممما سبق یرى الباحث أن دراسات االتجاه نحو التعلیم التفاعلي المحوسب لم تحظ 

وعلي الرغم من اهتمام العدید من الباحثین بتطویر مقاییس كثیرة لتقدیر االتجاه نحو التعلیم ،  الباحثین

بإعداد مقاییس لتقدیر االتجاه نحو التعلیم التفاعلي المحوسب أو  نىفإن القلیل منهم اعت، حوسب ي المالتفاعل

  .وهذا ما دفع الباحث إلى تناوله في هذا البحث ، تنمیته 
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  تجارب مختلفة لحوسبة التعلیم  :الرابع  حورالم

 .التجارب العالمیة  - 

 .التجارب العربیة  - 
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  :مختلفة لحوسبة التعلیم  تجارب

  :التجارب العالمیة  - أوالً 

علم في لقد قطعت الدول المتقدمة شوطًا طویًال في مجال استخدام الحاسوب في عملیتي التعلیم والت     

وانتشار الحواسیب ، یا وقد تزاید االستخدام أكثر فأكثر بفضل تطور التكنولوج، مختلف مستویاتها الدراسیة

مكانیاتها الض، وبعد االنخفاض الهائل في أسعارها ،  بشكل واسع ٕ خمة في عملیتي مما أتاح إبراز فوائدها وا

 101-122)        :2000،الفار( :ص تجارب كثیر من الدول في اآلتيتلختو ، التعلیم والتعلم 

  :تجربة الوالیات المتحدة األمریكیة  - 1

، ثم تطور هذا االتجاه CAlم والتعلم المعزز بالحاسوب حیث كانت البدایة في مطلع الستینات على التعلی    

ویتوقع أن تصل  نسبة ، اسوب مریكا تستخدم الحفي أمن المدارس  )%(54 حوالي1980) ( لیصبح سنة

  .QEDوفق تقریر %40إلى (2000) البرمجیات التعلیمیة في سنة

  : اآلتيفي  أمریكاالمشاریع الرائدة في  أهم إجمالویمكن 

   PLATOالتومشروع ب - 

 MECCمشروع شبكة  - 

  .فیالدلفیامشروع الشبكة المدرسیة في  -

  CONDVIIمشروع شبكة- 

  PCDP مشروع-

 DYNA BOOKمشروع -

 LOGAمشروع -

ولكن النتائج ،وانفق علیها مئات المالیین من الدوالرات ،وشملت هذه المشاریع كثیرا من الجامعات والمدارس 

  .تجاه الصحیحوتسیر في اال، كانت ایجابیة 
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  :تجربة المملكة المتحدة - 2

وهي تجربة المركزیة ؛أي انه یعتمد ، واسكتلنداالشمالیة  وایرلنداإنجلترا وویلز  وقد شملت التجربة البریطانیة

  .أكثر من اعتماده على الحكومة المركزیة  LEASعلى السلطات المحلیة 

  .جال وفیما یلي أهم المشروعات البریطانیة في هذا الم

  .NDPCMIالبرنامج الوطني إلدارة التعلیم بالحاسوب _ 

  .MEPبرنامج تعلیم اإللكترونیات الدقیقة بالحاسوب _ 

  .برمجیات المشروع _ 

ومما ساعد في نجاح هذه المشاریع البریطانیة ما بدأت به الدولة من وضع میزانیة مدروسة إلنجاح المشروع 

حیث بلغ سعر البرنامج بین جنیه واحد أو جنیهین إلى ، للبرامج وكذلك الوصول إلى أسعار تشجیعیة ، 

  .عشرة جنیهات 

  :التجربة السویسریة  - 3

فإن تجربتها التي بدأت في نهایة الستینیات في ، حیث إن سویسرا لیست من البلدان المصنعة للحاسوب     

حیث قام هذا ،  CPSلیم الثانوي حیث تم تشكیل لجنة تابعة لمركز اإلتقان للتع، جنیف مثیرة لالهتمام 

  .المركز باإلشراف والمتابعة إلدخال الحاسوب في التعلیم السویسري واستخدامه 

  :من خالل ما سبق یمكن أن نستنتج اآلتي 

  .تسابق الدول المتقدمة إلدخال الحاسوب إلى التعلیم  - 1

  .نجاح كثیر من التجارب السابقة رغم ظهور بعض المعوقات  - 2

  .اع دائرة استخدام الحاسوب في عملیتي التعلیم والتعلم واإلقبال الشدید على ذلك اتس - 3

والسعي من خالل إلى ، إمكانیة االستفادة من التجارب العالمیة في مجاالت االستخدام والبرمجیات  - 4

  .برمجیات تتفق مع مستویات طالبنا ومناهجنا وقیمنا وأخالقیاتنا وعقیدتنا 
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  :جارب العربیة الت: ثانیًا 

ویرى ، أهم التجارب العربیة في استخدام الحاسوب في عملیتي التعلیم والتعلم ) سعادة والسرطاوي (ویذكر 

  .یة تجربة السعودیة ومصر واألردنالباحثان أن أهم هذه التجارب والتي تكاد تتفوق علي معظم التجارب العرب

   259:2003-268)،طاوي والسر ، سعادة : (وفیما یلي إیجاز لهذه التجارب 

  :تجربة السعودیة  - 1

وتم تقدیم ثالثة مقررات علي 1987-1988) (حیث قررت وزارة المعارف السعودیة تدریس مادة الحاسوب   

  :النحو اآلتي 

  .مقررات في الحاسبات _ 

  .مقدمة للبرمجة بلغة بیسك _ 

  .برمجة الحاسبات ومقدمة لنظم المعلومات _ 

تجربة السعودیة على استخدام الحاسوب في التعلیم من حیث تدریس مادة الحاسوب هذا وقد اقتصرت ال

وهو فقدان البرامج التعلیمیة ، ولیس الستخدامه وسیلة تعلیمیة لسبب رئیس ، ومفاهیمه األساسیة بلغة بیسك 

  )1995،جامعة القدس المفتوحة .( الجدیدة بشكل عام وباللغة العربیة بشكل خاص 

  :ألردنیة التجربة ا - 2

انعقد المؤتمر الوطني األول ) 1987(وفي عام ، ثم أخدت تتسع ، ) 1983(والبدایة كانت عام      

وبناء على توصیاته قامت وزارة التربیة والتعلیم األردنیة بإنشاء مدیریة للحاسوب ، للتطویر التربوي في عمان 

وكانت مهمتها اإلشراف اإلداري والفني على عملیة  ضمن المدیریة العامة للمناهج وتقنیات التعلیم، التعلیمي 

واستمر التوسع في إدخال الحاسوب في ، إدخال الحاسوب إلى المدارس األردنیة مادة وسیلة تعلیمیة 

وأصبح بعد ذلك هم ، إلى الصف الثامن والتاسع األساسیین ) 1998(المدارس األردنیة حتى وصل عام 

  .ى كل المدارس الوزارة األول إدخال الحاسوب إل
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كما أنها تستفید من التجارب العالمیة وخاصة التجربة ، ویتضح أن التجربة األردنیة من أوائل التجارب العربیة 

  .وتتفرد بإدخالها الحاسوب مادة ووسیلة في نفس الوقت ، البریطانیة 

  :التجربة المصریة  -3

وقد اهتمت الدولة ، ) مركز تقنیة األنظمة التعلیمیة( یه حیث تم إقامة ما أطلق عل، ) 1984(وبدأت في عام     

وكان الهدف إیجاد قاعدة بشریة ، بإدخال نظم المعلومات والحواسیب في التعلیم قبل الجامعي ) 1989(بهذا األمر 

  .ل تستطیع أن تتعامل مع الحواسیبلدیها وعي حاسوبي من مواطني المستقب

  :هي  وقد مر المشروع المصري بثالث مراحل

  .1988-1990) (مرحلة التجریب _ 

  1990-1993) .(مرحلة التعلیم األولى _ 

  . 1992-1993)(مرحلة التعمیم الثانیة _ 

اإللكترونیة التابعة لوزارة ) بنها ( مع شركة  باالتفاق، وقد ساهم في نجاح التجربة المصریة إنتاج الحواسیب محلیًا 

  .اإلنتاج الحربي 

كما یتضح تعاونًا إیجابیًا بین ، وبخاصة البریطانیة ، لمصریة استفادت من التجارب األخرى ویظهر أن التجربة ا

  ) .الدفاع ، التعلیم (الوزارات المختلفة إلنجاح المشروع 

  :التجربة الفلسطینیة  -4

، ا مشجعة ورغم ظروف االحتالل إال أن التجربة كانت نتائجه، ) 1984(والبدایة كانت في المدارس الخاصة عام   

أما في التعلیم العام فقد كانت البدایة في . وكان غرض المدارس الخاصة استخدام الحاسوب مادة قائمة بحد ذاتها 

تم وضع الخطوط ) 2000(وذلك باالعتماد على التجربة األردنیة وفي سنة ،  1996-1997)(العام الدراسي 

  العریضة لتدریس مهارات الحاسوب في الصفوف األساسیة 

 للصف تم إدراج وحدات عن الحاسوب في كتاب التكنولوجیا) 2002(وفي سنة ، ) التاسع ، الثامن ، السابع ( 

  ورغم المعوقات التي تحیط ، ورغم أن التجربة الفلسطینیة قد بدأت متأخرة . السادس األساسي 
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بل ، احًا ملحوظًا في هذا المجال إال أنها سجلت نج) وأمنیة  –اقتصادیة  –سیاسیة ( بالتجربة الفلسطینیة 

  ) .2001،السرطاوي (إنها تعتبر من التجارب الرائدة في المنطقة 

وتسعى جاهدة إلى ، حیحویرى الباحث أن التجارب العربیة رغم حداثتها إال أنها تسیر في االتجاه الص

  :ألمور التالیة اویمكن أن تسجل هذه التجارب نجاحات أكثر لو توفرت ، الوصول لألهداف المرجوة 

  .رصد المزید من المیزانیات لهذه التجارب  - 

سیلة في آن واحد كما فعلت مادة وو ، زیادة االهتمام بتعمیم الحاسوب علي المدارس والجامعات  - 

  األردن

  .االستفادة من التجارب التي سبقتنا في الدول المتقدمة  - 

  .ر في متناول الجمیع وعرضها بأسعا، إنشاء مراكز إلنتاج البرمجیات التعلیمیة  - 

  .العمل على إنتاج الحواسیب محلیًا  - 

  :ویستنتج الباحث من خالل ما سبق أن 

  .الحاسوب تقنیة علمیة هائلة البد من االستفادة منها في كافة المجاالت _ 

  .الحاسوب وسیلة قادرة على تنمیة المهارات وأسالیب التفكیر _ 

  . األخرىقد تكون أكثر أثرًا من الوسائل ، ناجحة  الحاسوب یمكن استخدامه وسیلة تعلیمیة_ 

  .الحاسوب یمكن استخدامه معلمًا بدیًال في حالة التعلم الذاتي _ 

  .وأعادتها في وقت یسیر ، الحاسوب لدیه القدرة على االحتفاظ بكم كبیر من المعلومات _ 

  .واللغة العربیة واإلنجلیزیة  الحاسوب أثبت نجاحًا في تدریس كثیر من المواد والعلوم والریاضیات_ 

بأنه یستطیع جذب انتباه المتعلمین بما لدیه من ألوان ، الحاسوب یمتاز عن باقي الوسائل األخرى _ 

  .وعناصر تشویق أخرى 
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة

 

:المحور األول  

م اإللكتروني دراسات استهدفت كفایات التعل   

 

:المحور الثاني   

م اإللكتروني والتعلیم التفاعلي المحوسب استهدفت قیاس االتجاه نحو التعل راساتد  
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة

:دراسات استهدفت كفایات التعلم اإللكتروني : المحور األول  

      1-  دراسة اللوح (2010) :  

لكترونیة عبر شبكة اإلنترنت في تطویر الكفایات التدریسیة لدى هدفت الدراسة إلى معرفة دور المنتدیات التعلیمیة اإل

ولتحقیق هدف الدراسة تم بناء مقیاس تكون بصورته   ،المعلم الفلسطیني في ضوء متطلبات معاییر جودة المعلم 

یات كفا، كفایات تنفیذ الدروس ، كفایات التخطیط للتدریس : فقرة ووزعت علي ثالثة مجاالت ) ٥٦(النهائیة من 

.التقویم   

 وقد تم تطبیق أدوات الدراسة على معلمي ومعلمات مدارس وكالة الغوث الدولیة بقطاع غزة 

معلم ومعلمة من العاملین بالمدارس التابعة ) ١٠٦(حیث بلغت عینة الدراسة ، واستخدم الباحث المنهج الوصفي 

.لوكالة الغوث الدولیة   

: ما یلي وقد توصلت الدراسة إلى  

وعلى كل مجال من مجاالته قد حصلت علي تقدیر ، وسط الحسابي الستجابات أفراد العینة علي المقیاس ككل المت_ 

عالٍ مما یدلل علي دور المنتدیات التعلیمیة اإللكترونیة في تحقیق درجة كفاءة عالیة في تطویر الكفایات التدریسیة 

.لدى المعلم في ضوء متطلبات جودة المعلم   

.ى متغیرات الدراسة الجنس والخبرةدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى إلكما بینت ال_   

 :(2010 (دراسة برغوت  -2  

بالمدارس  هدفت الدراسة إلى إعداد قائمة بالكفایات التكنولوجیة الالزمة لتنفیذ منهاج التكنولوجیا للصف العاشر

ولتحقیق هدف الدراسة استخدم الباحث المنهج ، لمین لها والوقوف علي درجة ممارسة المع،  الحكومیة بقطاع غزة

والتي تتكون ، االستبانة حیث قام الباحث بإعداد أداة الدراسة وهي ، الوصفي التحلیلي لمالئمته لموضوع الدراسة 

،كفایات شخصیة ( فقرة موزعة علي ستة أبعاد وهي ) ٦٦(من   
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كفایات . كفایات تقویم الدروس ، كفایات تنفیذ الدروس ، لدروس كفایات التخطیط ل، كفایات المادة العلمیة  

معلمًا ومعلمة بمدیرتي التعلیم ) ٦٥(وطبقها علي عینة الدراسة المكونة من ) استخدام التقنیات التعلیمیة 

.شرق وغرب غزة   

:قد توصلت الدراسة إلى ما یلي و   

مة لتنفیذ منهاج التكنولوجیا في االستبانة ككل بلغت أن درجة ممارسة المعلمین للكفایات التكنولوجیة الالز _ 

وهذا یشیر إلى أن المعلمین یمارسون الكفایات بشكل مقبول ومرضٍ ولكن تبقى هناك حاجة إلى  ، % ٧٩

.مزید من التفعیل   

وجود فروق ذات داللة إحصائیة في درجة ممارسة الكفایات التكنولوجیة الالزمة لمنهاج الصف العاشر _ 

.لمتغیر الخبرة  تعزى  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في درجة ممارسة الكفایات التكنولوجیة الالزمة لمنهاج الصف العاشر _ 

.تعزى لمتغیر التخصص   

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في درجة ممارسة الكفایات التكنولوجیة الالزمة لمنهاج الصف العاشر _ 

.تعزى لمتغیر الجنس   

  :(2010 (دراسة بارود  -3 

هدفت الدراسة التعرف إلى مدى امتالك معلمي الثانویة العامة في محافظة غزة للكفایات التكنولوجیة 

ولتحقیق هدف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي ، وممارستهم لها من وجهة نظر المعلمین 

رة مقسمة إلى أربعة مجاالتفق) ٤٠(حیث قامت الباحثة بإعداد استبانه تكونت من ،   

وطبقتها ) وسائل االتصال، وسائل التعلیمیة ال، استخدام الحاسوب في العملیة التعلیمیة ، المهارات الحاسوبیة (  

.مدرسة من مدارس محافظة غزة ) ٣٠(معلمًا ومعلمة موزعین علي ) ١١٢(علي عینة الدراسة المكونة من   
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:لي ولقد توصلت الدراسة إلى ما ی  

بینما یمارس ، كفایة بدرجة متوسطة ) ٢١(كفایة بدرجة كبیرة و ) ١٩(یمتلك معلمي الثانویة العامة _ 

.كفایة بدرجة متوسطة ) ٢٧(كفایة بدرجة كبیرة و ) ١٣(معلمي الثانویة العامة   

.وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر الجنس لصالح اإلناث _   

)٥- ١(إحصائیة تعزى لمتغیر سنوات الخبرة لصالح المعلمین ذوي الخبرة وجود فروق ذات داللة _   

.ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر المؤهل العلمي _   

وفي ضوء النتائج أوصت الباحثة بضرورة عقد مؤتمرات تدریبیة للمعلمین أثناء الخدمة في مجال اكتساب 

.معلم ومواكبة التطور التكنولوجيیر المهني المستمر للالكفایات التكنولوجیة والعمل علي التطو   

  ) :2009(دراسة الوحیدي  - 4

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر برنامج مقترح في ضوء الكفایات اإللكترونیة الكتساب بعض مهاراتها 

  .لدى طالبات تكنولوجیا التعلیم في الجامعة اإلسالمیة 

من مجتمع الدراسة والذي یمثله طالبات تكنولوجیا التعلیم في الجامعة قامت الباحثة باختیار عینة قصدیة 

واستخدمت ، طالبة) 23(اإلسالمیة بغزة الالتي یدرسن مساق كمبیوتر تعلیمي حیث بلغ عدد أفراد العینة 

 وذلك، الباحثة برنامج محوسب بعد عرضه علي مجموعة من المحكمین والتأكد من صالحیة استخدامه 

  .م اإللكتروني في مساق كمبیوتر تعلیمي زء الخاص بوحدة التعللتدریس الج

بطاقة مالحظة لمالحظة أداء الطالبات في : وكانت أدوات الدراسة ، قد استخدمت الباحثة المنهج التجریبي 

  .النواحي المهاریة ومعرفة الفروق في األداء وقبل وبعد تطبیق البرنامج 

:وقد توصلت الدراسة إلى ما یلي   

.فعالیة استخدام البرامج المحوسبة في عملیة التدریس _   
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توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى اكتساب المهاریة العملیة للكفایات اإللكترونیة لدى عینة _ 

.البحث وبعد تطبیق البرنامج   

وضرورة عقد ، م والتعلم وقد أوصت الباحثة بضرورة استغالل التكنولوجیا الحدیثة ووسائلها في عملیتي التعلی

.مؤتمرات وندوات حول التطبیقات الحدیثة للتكنولوجیا لدى المعلمین   

(المؤمني  2008):  -5 

هدفت الدراسة إلى التعرف علي أهم الكفایات التكنولوجیة الالزمة للمعلمین من وجهة نظر المشرفین 

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي ولتحقیق هدف الدراسة ، في مدینة إربد في األردن ، التربویین 

ولتحقیق أهداف ، في مدیریات اربد األولى والثانیة والثالثة ، مشرفًا ومشرفة ) ٨٧(وتكونت عینة الدراسة من 

.فقرة وزعت علي العینة ) ٣٣(الدراسة قام الباحث بتطویر استبانه تكونت من   

:قد توصلت الدراسة إلى ما یلي و   

أن درجة ممارسة الكفایات التكنولوجیة لدي المعلمین في مدینة اربد من وجهة نظر المشرفین التربویین _ 

)٤(من الدرجة الكلیة ) ٣,٦٩(كانت عالیة بمتوسط حسابي بلغ   

ورتعزى لمتغیر الجنس لصالح الذك) ٠.٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة _   

تعزى لمتغیر المؤهل العلمي بین الدبلوم ) ٠.٠٥(اللة إحصائیة عند مستوي الداللة وجود فروق ذات د_  

.وبین الماجستیر والدكتوراه لصالح الدكتوراه ، العالي والماجستیر لصالح حملة درجة الماجستیر   

.تعزى ألثر عدد سنوات الخبرة ) ٠.٠٥(وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة _    

وبناء علي هذه النتائج یوصي الباحث بالمتابعة المستمرة من المشرفین التربویین في زیاراتهم للمعلمین في 

المدارس من خالل عقد ورشات عمل وندوات ودورات تدریبیة تضع حلوًال للمشاكل التربویة التي یواجهها 

وبإجراء دراسات أخرى تتناول ، تعلیمیة المعلمون في المیدان في استخدام التكنولوجیا الحدیثة في العملیة ال

.فئات أخرى كالمعلمین والمدیرین من وجهات نظرهم   
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  : )2007(والعمري ،دراسة محمد  - 6

تحدید الكفایات الالزمة إلعداد المقررات اإللكترونیة لدي أعضاء هیئة التدریس بكلیة هدفت الدراسة إلى 

بمدینة الریاض بالمملكة العربیة  ها من وجهة نظر هؤالء األعضاءوأهمیة توافر  التربیة البدنیة والریاضیة

)  حیث تم إجراؤها علي، من خالل استبانه  التحلیليللدراسة المنهج الوصفي  الباحثان واستخدم،  السعودیة

.عشرین عضوًا من هذه الكلیة  20 ( من مجتمع الدراسة من خالل  (%60)  

:ولقد توصلت الدراسة إلى ما یلي   

:ر الكفایات أهمیة حسب الوزن النسبي والترتیب هي أكث  

  كفایات التخطیط - 

 كفایات التصمیم والتطویر - 

كفایات إدارة المقرر  -     

 كفایات التقویم - 

  :) 2006(دراسة عزمي  - 7

  .عن بعد م اإللكتروني دواره المستقبلیة في نظام التعلهدفت الدراسة إلى كفایات المعلم وفقًا أل

فردًا من أعضاء هیئة التدریس ومعاونیهم وطالب مرحلة البكالوریوس من ) 110(اسة من تكونت عینة الدر 

استبیان وصل منها هذا العدد الذي مثل عینة ) 150(وقد تم توزیع ، سلطنة عمان ، كلیة التربیة بالرستاق 

صفي واتبع الباحث المنهج الو ، طالب وطالبة )68(وبحیث وصل حجم عینة الطالب إلى ، الدراسة 

  .التحلیلي 

:ولقد توصلت الدراسة إلي ما یلي   

 في ترتیب األهمیة بین أعضاء هیئة التدریس )  0,05(وجود ارتباط موجب دال عند مستوى   - 
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 .م اإللكتروني عن بعد المستقبلیة للمعلم في نظام التعلوالطالب للوظائف 

رتیب األهمیة للكفایات التي تندرج تحت ال یوجد ارتباط دال بین أعضاء هیئة التدریس والطالب في ت - 

  .م اإللكتروني عن بعد المستقبلیة للمعلم في نظام التعلالوظیفة 

ال توجد فروق دالة إحصائیة بین أعضاء هیئة التدریس نتیجة الختالف في التخصص األكادیمي أو  - 

رة في استخدام االنترنت الدرجة الوظیفیة أو الخبرة في التدریس أو الخبرة في مجال الكمبیوتر أو الخب

  .م اإللكتروني عن بعد المستقبلیة للمعلم في نظام التعلوذلك فیما یتعلق بأهمیة الوظیفة من الوظائف 

ال توجد فروق دالة إحصائیة بین أعضاء الطالب نتیجة لالختالف في التخصص أو السنة الدراسیة  - 

نترنت وذلك فیما یتعلق بأهمیة كل وظیفة من أو الخبرة في مجال الكمبیوتر أو الخبرة في استخدام اال

  .م اإللكتروني عن بعد المستقبلیة للمعلم في نظام التعلالوظائف 

  ) :2005(دراسة الشریف  - 8

هدفت الدراسة إلى التعرف علي درجة امتالك معلمي ومعلمات المرحلة المتوسطة بالمدینة المنورة       

ولتحقیق هدف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي  ،لها جیة ودرجة ممارستهمللكفایات التكنولو 

مجال : كفایة تكنولوجیة موزعة على خمسة مجاالت رئیسة هي ) 40(استبانه تكونت من وتم بناء ، 

  .ومجال التقویم ، ومجال االستخدام و ومجال اإلدارة ، ومجال اإلنتاج ، التصمیم 

:ولقد توصلت الدراسة إلي ما یلي   

أهم الكفایات التي یمتلكها المعلمون والمعلمات في المرحلة المتوسطة بالمدینة المنورة بدرجة عالیة جدًا _ 

والقیام بإنتاج بعض الوسائل التعلیمیة البسیطة مثل ، تحدید األهداف العامة للموضوع المراد تصمیمه : هي 

ة وتجهیز المكان المناسب الستخدام الوسیلة والقیام بتهیئ، الرسومات البیانیة والهندسة والمجسمات : 

  .التعلیمیة 

  أهم الكفایات التكنولوجیة التي یمارسونها هي القیام بعرض الوسیلة التعلیمیة بطریقة واضحة یمكن أن_ 
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  .یراها جمیع الطلبة مع القیام بمراعاة عناصر األمن والسالمة عند استخدام تقنیات التعلیم 

ات داللة إحصائیة في درجة امتالك أو ممارسة معلمي ومعلمات المرحلة المتوسطة عدم وجود فروق ذ_ 

  .بالمدینة المنورة للكفایات التكنولوجیة قد تعزى لمتغیرات الجنس والخبرة في التدریس 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في درجة امتالك أو ممارسة معلمي ومعلمات المرحلة المتوسطة في _ 

ورة للكفایات التكنولوجیة وقد تعزى لمتغیر الدورة التدریبیة لصالح األفراد الذین قاموا بحضور دورة المدینة المن

  .تدریبیة طویلة 

  ) :Hou, 2004(دراسة هو  - 9    

هدفت الدراسة إلى تحدید أهم الكفایات التكنولوجیة التي یحتاجها معلمو المرحلة الثانویة لممارسة مهنة 

معلما ومعلمة للمرحلة ) 200(تكونت عینة الدراسة من. ومدى تنفیذهم وممارستهم لها التدریس بشكل فعال،

 استبانهواستخدمت ، لتحقیق هدف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي نویة في كوریا ، الثا

لوسائل مجال تحفیز المتعلمین للتعلم، توظیف ا: وزعت على أربعة مجاالت هيكفایة ) 49(تكونت من 

نتاجها من خالل المواد الخام المتوفرة في البیئة المحلیة، ومجال  ٕ التكنولوجیة وتفعیلها داخل الغرفة الصفیة، وا

جراء الصیانة الدوریة لها ٕ   . تخزینها وا

:ولقد توصلت الدراسة إلى ما یلي   

هتمام الطلبة وتحفیزهم ، واحتل مجال إثارة ا%)80(أن المعلمین یمتلكون الكفایات التكنولوجیة بنسبة  - 1

  .المرتبة األولى، واحتل مجال تخزین الوسائل التكنولوجیة وصیانتها المستمرة المرتبة الثانیة 

  .بینت أن معلمي الموضوعات العلمیة أكثر استخداما للكفایات التكنولوجیة من معلمي الموضوعات األدبیة - 2 

وقدمت  .لمعلمین لتلك الكفایات تعزى لمتغیر الجنسال توجد فروقات دالة إحصائیا في مدى توظیف ا - 3 

الدراسة مجموعة توصیات أبرزها إلحاق المعلمین والمعلمات بدورات مستمرة لتفعیل توظیف الكفایات 

  .التكنولوجیة التعلیمیة في التدریس
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  ) : Kennedy, 2002(دراسة كنیدي  - 10 

لمرحلة االبتدائیة للكفایات التكنولوجیة في العملیة التدریسیة في هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى توظیف معلمي ا

كفایة تكنولوجیة یجب توافرها عند معلم المرحلة ) ٤٥(منطقة كوفنتري في المملكة المتحدة، حیث تم القیام بتحدید 

مة من أفراد عینة وتم االعتماد على زیارة كل معلم ومعل ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي  ، االبتدائیة

. ة التي یوظفوها في الغرفة الصفیةمعلما ومعلمة والقیام برصد الكفایات التكنولوجی) ٩٤(الدراسة والبالغ عددهم   

:ولقد توصلت الدراسة إلى ما یلي    

  .المعلمین أكثر توظیفا لتلك الكفایات من المعلمات وبداللة إحصائیة  -١

سنوات ) ٧-٤(ات أكثر توظیفا للكفایات التكنولوجیة من المعلمین ذوي الخبرات سنو ) ٤-١(المعلمین ذوي الخبرة  -٢

  .سنوات) ٧أكثر من (أو 

  : )Bernal, 2001(بیرنال  دراسة -11

هدفت إلى التعرف على تصورات المعلمین والمدراء والمختصین في تكنولوجیا التعلیم حول المستویات الراهنة لتنفیذ 

حیث . م في المدارس االبتدائیة في إحدى المناطق التعلیمیة الكبیرة بالوالیات المتحدة األمریكیةكفایات تكنولوجیا التعلی

مشاركة : تم بیان وجهة نظر مدراء المدارس حول مستوى تنفیذ تكنولوجیا التعلیم في مدارسهم في خمسة مجاالت هي

ییم استخدام المعلمین للتكنولوجیا، وجود خطة المدیر في استخدام تكنولوجیا التعلیم، الدعم من المدیر  تشجیع وتق

لتنفیذ تكنولوجیا التعلیم، تنفیذ وتطویر التكنولوجیا التي تخدم المنهاج، وتمت مقارنتها مع آراء المعلمین حول مستوى 

  . وقد استخدمت استبانتین، األولى للمعلمین واألخرى للمدراء. تنفیذ تكنولوجیا التعلیم

  :لى ما یلي ولقد توصلت الدراسة إ

غالبیة المدارس كان أداؤها على المستوى المطلوب من تطبیق تكنولوجیا التعلیم، وكان ما یقرب من  -١

نصف المعلمین والمدراء متفقین على مستوى التنفیذ في المدارس، واتفق كثیر من المعلمین على إمكانیة 

  .و متوفر حالیا مختلفین في ذلك مع المدراءتنفیذ تكنولوجیا التعلیم في المدارس بشكل أكثر إبداعا مما ه
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  االتجاه نحو التعلیم اإللكتروني دراسات استهدفت قیاس: المحور الثاني

  .والتعلیم التفاعلي المحوسب 

  :(2010 (دراسة أبو جحجوح وصالحة   -1 

وكذلك ،  صى بغزةجامعة األقهدفت الدراسة إلى تحدید مهارات برنامج أدوبي فوتوشوب الضروریة لطلبة     

في  باإلضافة إلى استقصاء فاعلیة استخدام برنامج عرض، تحدید مهارات تصمیم الملصقات التعلیمیة 

، اكتساب مهارات برنامج أدوبي فوتوشوب   (Desktop Recording) الوسائط المتعددة وفاعلیته في

اهات نحو استخدام برنامج عرض وفاعلیته في تنمیة االتج، اكتساب مهارات تصمیم الملصقات التعلیمیة 

، ع الباحثان المنهج التجریبي ذو تصمیم المجموعة الواحدة تبولقد ا، دة في التدریس الجامعي الوسائط المتعد

طالبًا وطالبة من طلبة قسم التكنولوجیا والعلوم التطبیقیة وأسالیب ) ٧٢(وطبقا البحث علي عینة قوامها 

وأداة ، بطاقة مالحظة لمهارات برنامج فوتوشوب : وصمما أدوات بحثیة  تدریسها في جامعة األقصى بغزة و

، ام برنامج عرض الوسائط المتعددة ومقیاس اتجاهات نحو استخد، تحلیل محتوى للملصقات التعلیمیة 

)  ن(ومربع معامل ، لعینتین مرتبطتین ) ت(استخدم الباحثان اختبار و   

:قد توصلت الدراسة إلي ما یلي و   

في ، علیة استخدام برنامج عرض الوسائط المتعددة في اكتساب مهارات برنامج أدوبي فوتوشوب فا_  

إكساب مهارات تصمیم الملصقات التعلیمیة وفي تنمیة االتجاهات نحو استخدام برنامج عرض الوسائط 

. المتعددة في التدریس الجامعي   
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 :(2010 ( ومرتجى دراسة أبو حشیش -2 

راسة إلي التعرف علي اتجاهات مدیري ومعلمي مدارس وكالة الغوث الدولیة نحو برنامج التعلیم هدفت الد   

والكشف عن الفروق في استجابات مدیري ومعلمي مدارس وكالة ، التفاعلي المحوسب في محافظات غزة 

 –الجنس  –یفة الوظ(الغوث الدولیة نحو برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب في محافظات غزة تعزى لمتغیر 

وتحدید بعض التوصیات المقترحة لزیادة االتجاه اإلیجابي لدى مدیري ومعلمي مدارس ، ) سنوات الخبرة 

) ٣٣٠(وتكونت عینة الدراسة من ، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي ، وكالة الغوث الدولیة بغزة 

.معلمًا ومعلمة ) ٢٦٠(مدیرًا ومدیرة ) ٧٠(فردًا منهم   

:قد توصلت الدراسة إلي ما یلي و   

.اتجاهات مدیري ومعلمي وكالة الغوث الدولیة بغزة نحو برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب إیجابیة  _  

الدراسة وجود فروق في استجابات مدیري ومعلمي مدارس وكالة الغوث الدولیة نحو برنامج التعلیم  تكشف  _

في حین ، وقد كانت الفروق لصالح المدراء الذكور ) الجنس  –فة الوظی( التفاعلي المحوسب تعزى لمتغیر 

.لم توجد فروق تعزى لمتغیر سنوات الخبرة   

وتدریب المعلمین ، وأوصت الدراسة بضرورة تعمیم تجربة البرنامج علي جمیع مدارس الوكالة والحكومة بغزة 

.علي البرنامج لزیادة االتجاه اإلیجابي لدیهم   

  ) :2007(وي دراسة الریما - 3

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن اتجاهات معلمي العلوم للصفوف من الخامس إلي العاشر في    

وعالقة هذه ، المدارس الحكومیة الفلسطینیة في الضفة الغربیة نحو الحاسوب واستخدامه في التعلیم 

والكشف ، في التدریس وسنوات الخدمة ، والمؤهل العلمي ، االتجاهات ببعض المتغیرات مثل الجنس 

والكشف عن أهم المعوقات التي تعوق ، عن مدى استخدام معلمي العلوم للحاسوب في تعلیم العلوم 

.معلمًا ومعلمة ) ٤٠٩(الدراسة من وتكونت عینة ، معلمي العلوم من استخدام الحاسوب في التعلیم   
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:وقد توصلت الدراسة إلي ما یلي   

في المدارس الحكومیة في الضفة الغربیة من الصف الخامس إلى العاشر نحو  اتجاهات معلمي العلوم _ 

.الحاسوب واستخداماته في التعلیم اتجاهات ایجابیة   

.والمؤهل والخبرة ، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر الجنس _   

م من استخدام الحاسوب في أشارت الدراسة إلى معوقات مادیة وبشریة تحول دون استخدام معلمي العلو  _

.تعلیم العلوم   

  :(2006 (دراسة أبو ورد  -4 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف علي أثر استخدام برمجیات الوسائط المتعددة في التدریس على اكتساب      

طالبات الصف العاشر األساسي للمهارات األساسیة في برمجة لغة بیسك المرئیة واالتجاه نحو مادة 

قام الباحث باختیار عینة الدراسة من طالبات الصف العاشر األساسي في المدارس الحكومیة .لوجیا التكنو 

واستخدم الباحث المنهج ، طالبة من مدرسة بشیر الریس الثانویة للبنات بمحافظة غزة  ٣٠وتكونت العینة من 

ة مالحظة لقیاس مهارات البرمجة كما أعد الباحث بطاق، التحلیلي والبنائي لبناء برنامج الوسائط المتعددة 

ومعادلة مربع آیتا إلیجاد حجم ) ت(استخدم الباحث اختبار . وأعد مقیاس لالتجاه نحو مادة التكنولوجیا 

.التأثیر للبرمجة   

:ولقد توصلت الدراسة إلي ما یلي   

.فاعلیة استخدام برمجیات الوسائط المتعددة في عملیة التدریس _   

في متوسط اكتساب مهارات البرمجة األساسیة ) ٠.٠٥(لة إحصائیة عند مستوى توجد فروق ذات دال_ 

لبرنامج لغة بیسك المرئیة للوحدة المقترحة بین طالبات المجموعة التجریبیة اللواتي درسن البرمجیة المحوسبة 

.وقریناتهن اللواتي درسن بالطریقة التقلیدیة لصالح طالبات المجوعة التجریبیة   
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في متوسط االتجاه نحو مادة التكنولوجیا بین ) ٠.٠٥(فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  توجد - 

طالبات المجموعة التجریبیة اللواتي درسن البرمجیة المحوسبة وقریناتهن اللواتي درسن بالطریقة التقلیدیة 

.ة لصالح طالبات المجموعة التجریبی  

 :(2006 (دراسة العمري والعمري  -5 

توجهات معلمي المدارس األساسیة في مدیریة تربیة أربد األولي نحو تنمیة الموارد راسة إلى معرفة هدفت الد

.البشریة الحتیاجات التعلم اإللكتروني   

معلما  ٢٨٥من مجتمع الدراسة شملت %٢٠حیث استخدام الباحثان لذلك استبانه لعینة عشوائیة نسبتها 

.ومعلمة   

: وقد توصلت الدراسة إلي ما یلي  

.من أفراد العینة یفتقرون إلي الخبرة الحاسوبیة % ٨٢-  1 

.منهم الیستخدمون االنترنت % ٨٤-  2 

.أهمیة الحصول علي تدریب داخل المدارس علي خبراء من خارج المدرسة %٩٠یري  -  3 

.أهمیة التدریب لجمیع القائمین علي العملیة التعلیمیة  -  4 

 :(2006) Kiridis & Vangelis 6- دراسة  

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة اتجاهات معلمي التعلیم االبتدائي العام في الیونان نحو استخدام     

وقد   .معلمًا ومعلمة) ٩٥١( وتكونت عینة الدراسة من ، تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في التدریس 

:توصلت الدراسة إلي ما یلي   

لومات واالتصاالت مفیدة للتعلیم والتعلم وأكدوا على أهمیة غالبیة المستطلعین ترى أن تكنولوجیا المع -١

وهم لیسوا علي قناعة تامة بجدوى التطبیق الفوري للتكنولوجیا في مرحلة التعلیم ، استغالله في المدارس 

.االبتدائي   
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  :(2004 (شتات  دراسة  -6 

على مستوى تحصیل طلبة الصف  هدفت هذه الدراسة إلى معرفة اثر توظیف الحاسوب في تدریس النحو    

استخدم الباحث المنهج التجریبي . واتجاهاتهم نحوها واالحتفاظ بها  ،بالمدارس الحكومیة بغزة  الحادي عشر

طالبة ومجموعة ضابطة عددهن ) ٣٢(وتكونت عینة الدراسة من مجموعة تجریبیة من الطالبات عددهن 

فقرة من نوع اختبار من متعدد طبق علي ) ٤٠(تكون من قام الباحث ببناء اختبار تحصیلي . طالبة) ٣٢(

وبعد فترة من تطبیق  ،طالبة قبل التجربة ) ٦٤(والبالغ عددهن) التدریبیة والضابطة(طالبات المجموعتین 

وعرضه علي مجموعة ، االختبار البعدي لقیاس االحتفاظ وقد تم ذلك بعد التحقق من صدق وثبات االختبار 

استعان الباحث بمقیاس اتجاه تم بناؤه سابقًا من قبل . اء وذوي الخبرة في هذا المجال من المحكمین األكف

.أحد الباحثین   

:وقد توصلت الدراسة إلي ما یلي    

الالئي (توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوي تحصیل النحو لصالح طالبات المجموعة التجریبیة _  

. )الالئي یدرسن بالطریقة التقلیدیة(هن في المجموعة الضابطة مقارنة بأقران) یدرسن عن طریق الحاسوب  

ة إحصائیة في االحتفاظ في النحو لصالح طالبات المجموعة التدریبیة لتوجد فروق ذات دال_     

یقة الالئي یدرسن بالطر (مقارنة بأقرانهن في المجمعة الضابطة) الالئي یدرسن عن طریق الحاسوب(

.)التقلیدیة  

  :(2003 (سة سیف درا -7 

هدفت الدراسة إلى بحث أثر التعلیم المعزز بالحاسوب علي تحصیل طالبات كلیة التربیة األساسیة 

.المعتمدات والمستقالت عن المجال اإلدراكي في مادة تكنولوجیا التعلیم واتجاهاتهن نحو الحاسوب   
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تم ، بكلیة التربیة األساسیة بالكویت طالبة من طالبات الفرقة الثانیة ) ٦٠(وتكونت عینة الدراسة من 

:إلى مجموعتین ) الصور الجمعیة(تصنیفهن في ضوء أدائهن على اختیار األشكال المتضمنة   

درسن المحتوى ، معتمدات علي المجال اإلدراكي ) ١٥(منهن مستقالت و) ١٥(، طالبة ) ٣٠(تجریبیة 

معتمدات ) ١٥(منهن مستقالت ) ١٥(، البة ط) ٣٠(بالحاسوب وأخرى ضابطة ) وحدة االتصاالت( المحدد

.درسن نفس المحتوى بالطریقة التقلیدیة ،علي المجال اإلدراكي   

ومقیاس االتجاه نحو الحاسوب تطبیقًا قبلیًا ، ولقد تم تطبیق االختبار التحصیلي في مادة تكنولوجیا التعلیم 

للعینات المرتبطة وغیر المرتبطة تم تحلیل بیانات وباستخدام اختبار النسبة التائیة : وبعدیًا علي المجموعتین 

. الدراسة   

:ولقد توصلت الدراسة إلي ما یلي   

.واتجاهاتهن نحو الحاسوب ، وجود أثر للتعلیم المعزز بالحاسوب على تحصیل الطالبات _   

المعتمدات  ال توجد فروق دالة إحصائیة في التطبیق البعدي لمقیاس االتجاه نحو الحاسوب بین الطالبات_ 

.والطالبات المستقالت عن المجال اإلدراكي في المجموعة التجریبیة   

وعقد دروات تدریبیة لمعلمي ، وقد أوصى الباحث في الختام بضرورة توفیر جهاز حاسوب لكل طالب 

.الحاسوب في المجال التربوي   

: (Payne,1999)  8 - دراسة بایني 

م الحاسوب في تعلم الفیزیاء علي التحصیل وحل المشكالت في الفیزیاء هدفت هذه الدراسة إلى تعرف إثر استخدا

قسمت إلى ، طالبًا ) ٥٤(وذلك على عینة قوامها ، لطالب الصف األول الثانوي واتجاهاتهم نحو الحاسوب 

 وبعد) . درست بالطریقة التقلیدیة(واألخرى ضابطة ) درست باستخدام الحاسوب (تجریبیة : مجموعتین إحداهما 

من تطبیق التجربة قام الباحث بتطبیق اختبار تحصیلي من نوع االختبار من متعدد وتطبیق مقیاس  االنتهاء

.االتجاهات نحو الحاسوب علي أفراد العینة   

:قد توصلت الدراسة إلي ما یلي و   
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.بیةوجود فروق داله إحصائیة بین المجموعتین في التحصیل واالتجاهات لصالح المجموعة التجری  -   

:(Ireson,1997) دراسة أرسون   -9    

علیم في والیة جورجیا هدفت الدراسة إلى معرفة اتجاه الطلبة نحو استخدام الحاسوب كمساعد في الت

.األمریكیة  

طالبًا وطالبة في كلیة جامعیة ) ٨٦(حیث بلغت عینة الدراسة ، استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي  

:ث أداة الدراسة االستبانة لتقییم آرائهم لمعرفة ما إذا كان وقد أعد الباح. متوسطة   

.الطلبة یحتفظون باتجاه إیجابي نحو استخدام الحاسوب _   

.اعتقاد الطالب بأن الحاسوب كمساعد في التعلیم ساعدهم في فهم دراستهم الحالیة _   

. إیمان الطالب بأن المهارات التي اكتسبها یمكن تطبیقها في مجال عمله_   

:ولقد توصلت الدراسة إلي ما یلي   

.الطلبة یحتفظون باتجاه ایجابي قوي نحو استخدام الحاسوب _   

.یعتقد الطلبة بأن الحاسوب ساعدهم في تعلم الموضوعات الدراسیة الصفیة _   

.إمكانیة تطبیق المهارات التي اكتسبوها في أماكن عملهم _   
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:بحوث السابقة على  الدراسات وال عام تعقیب  

واالتجاه نحو ، اإللكتروني م والتي تناولت كفایات التعل، بقة والبحوث السامن خالل استعراض الدراسات 

یمكن إجمال النقاط التي توصلت إلیها الدراسات السابقة بما ، م اإللكتروني والتعلیم التفاعلي المحوسب التعل

:یلي   

لى تزاید االهتمام تباعدة وأماكن مختلفة مما یدل بشكل واضح عأن الدراسات أجریت في فترات زمنیة م  - 

.م اإللكتروني والتعلیم التفاعلي المحوسب اإللكتروني واالتجاهات نحو التعلم بكفایات التعل  

أظهرت الدراسات أن التدریس بمساعدة الحاسوب یؤدي إلى زیادة تحصیل الطالب وبقاء أثر التعلم لفترة  - 

، أبو ورد ( ودراسة ) ٢٠١٠،أبو جحجوح وصالحة ( ودراسة ) ٢٠٠٩ ،الوحیدي(اسة كما في در ،  أطول

) .١٩٩٧، أرسون (ودراسة ) ٢٠٠٦  

أكدت الدراسات السابقة أن التعلم بواسطة الحاسوب یؤدي إلى تكوین اتجاهات إیجابیة للمتعلمین نحو  - 

الوحیدي ( ودراسة ، ) ٢٠١٠، ش ومرتجى أبو حشی( كما في دراسة ، المادة التعلیمیة وأیضًا نحو الحاسوب 

) .٢٠٠٣، سیف ( ودراسة ) ٢٠٠٩،   

لمرحلة االبتدائیة وحتى أظهرت الدراسات أن استخدام الحاسوب فعال في جمیع المراحل التعلیمیة من ا - 

).٢٠٠٥، الشریف (ودراسة ) ٢٠٠٨، المؤمني ( ودراسة ) ٢٠١٠، برغوث ( كما في دراسة ، الجامعة   

كما في ،  ومقاییس االتجاهات االستبیاناتالدراسات استخدمت المنهج الوصفي التحلیلي القائم علي معظم  - 

أبو حشیش ومرتجى (ودراسة ) ٢٠١٠، بارود ( ودراسة ) ٢٠١٠، برغوث ( ودراسة ) ٢٠١٠، اللوح (دراسة 

) .٢٠٠٧، الریماوي ( ودراسة ) ٢٠٠٤،هو (ودراسة ) ٢٠١٠،   

) ١٩٩٩، بایني (ودراسة ) ٢٠٠٩، الوحیدي ( كما في دراسة ، المنهج التجریبي  بعض الدراسات استخدم - 

) .٢٠٠٤، أبو شتات ( راسة ود) ٢٠٠٣، سیف ( ودراسة   

.أظهرت الدراسات األجنبیة اهتمام الغرب بتدریس الحاسوب قبل الدول العربیة  -   
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:عن الدراسات السابقة في الحالیة اختلفت الدراسة   

ئمة للكفایات الالزمة لمعلم التعلیم التفاعلي المحوسب في مدارس وكالة الغوث بناء قا -   

.محوسب في مدارس وكالة الغوث بناء مقیاس لالتجاه نحو التعلیم التفاعلي ال -   

، م اإللكتروني التفاعلي المحوسب لكفایات التعل اهتمت الدراسة الحالیة بمدى امتالك معلمي التعلیم - 

وى كفاءة المعلم المهنیة أثناء الخدمة بما یلبي متطلبات العصر واالنفجار المعرفي وضرورة رفع مست

.والتكنولوجي   

تناولت الدراسة الحالیة جمیع معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب في مدارس وكالة الغوث دون استثناء أحد  - 

.یات اإللكترونیة ومقیاس االتجاه منهم وخصتهم الدراسة بتطبیق أدوات الدراسة المتمثلة في استبانه الكفا  

.م اإللكتروني ة مجموعة متنوعة من كفایات التعلتناولت الدراسة الحالی -   

:الباحث من الدراسات والبحوث السابقة  استفادة  

عداد أسئلتها  -١ ٕ .استفاد الباحث في صیاغة مشكلة الدراسة وا  

.إلطار النظري للدراسة في ا الباحث تحدید أهم وأبرز النقاط التي سیتناولها -٢  

م اإللكتروني ومقیاس االتجاه نحو التعلیم التفاعلي لمتمثلة في استبانه كفایات التعلبناء أدوات الدراسة ا -٣

.المحوسب   

.وتحدید المتغیرات األنسب للدراسة الحالیة ، بناء محاور أداة الدراسة  -٤  

.الدراسة  دواتألثبات الصدق و ال كیفیة حساب -٥  

.ختیار األسالیب اإلحصائیة المالئمة للحصول علي نتائج الدراسة ا -٦  

.كیفیة تفسیر النتائج ووضع التوصیات والمقترحات وكتابة ملخص الدراسة  -٧  

فتحت أفق واسع وجدید أمام الباحث لقضایا ومواضیع علمیة تستحق البحث والدراسة باإلضافة إلى  -٨

.واالنفجار المعرفي قضایا تربویة أخرى في ظل هذا التطور   
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  الفصل الرابع
  إجراءات الدراسة 

  

باحث في هذا الفصل الخطوات واإلجراءات التي تمت في الجانب المیداني من هذه الدراسة یوضح ال

مـــن حیـــث مـــنهج الدراســـة، مجتمـــع الدراســـة، والعینـــة التـــي طبقـــت علیهـــا الدراســـة، واألدوات التـــي اســـتخدمتها 

یـة للدراسـة، وذلـك الدراسة، والدراسة االستطالعیة الختبار صـدق وثبـات األدوات، والتوصـل إلـى النتـائج النهائ

  :على النحو التالي

  :منهج الدراسة: أوالً 

م دف تحلیل مدى توافر كفایـات الـتعلتفرض طبیعة هذه الدراسة استخدام المنهج الوصفي التحلیلي به

  .واتجاهات المعلمین نحو التعلیم التفاعلي المحوسب في مدارس وكالة الغوث بغزة ، اإللكتروني 

  :مجتمع الدراسة: ثانیاً 

معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب بمدارس وكالة الغـوث بمحافظـات  جمیع یتكون مجتمع الدراسة من

) 36(معلمـــًا و 26)(مـــنهم ، ومعلمـــة  اً معلمـــ) 62(البـــالغ عـــددهم  2010-2011)(غـــزة فـــي العـــام الدراســـي 

  .معلمة

  :عینة الدراسة: ثالثاً 

ألن برنــامج التعلــیم التفــاعلي المحوســب حــدیث ، ة مجتمــع الدراســجمیــع أفــراد مــن  عینــة قــام الباحــث باختیــار

جمیـــع معلمـــي التعلـــیم التفـــاعلي المحوســـب  الدراســـة فقـــد اســـتخدمت الدراســـة مجتمـــعلصـــغر ونظـــرًا ، التطبیـــق 

مــن معلمــي التعلــیم التفــاعلي ) 62(وقــد اســتجاب علــى أدوات الدراســة ، كعینــة لهــا بمــدارس وكالــة الغــوث بغــزة

  .وث بمحافظات غزةالمحوسب بمدارس وكالة الغ

إن الباحــث قــام بإعــداد الجــدول التــالي الــذي یبــین التكــرارات  ــ لمزیــد مــن التفصــیل فــي وصــف عینــة الدراســة ف

  :والنسب المئویة لتوزیع أفراد العینة تبعًا لعدد من المتغیرات المستقلة التصنیفیة، وذلك كما یلي
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  )2(جدول 
  )26= ن(ًا للمتغیرات التصنیفیة یبین توزیع أفراد عینة الدراسة الكلیة وفق

  %  العدد  التصنیف  المتغیر

  النوع االجتماعي
 41.9 26  ذكر
 58.1 36 أنثى

  المنطقة التعلیمیة

 12.9 8  رفح
 19.4 12 الوسطــى
 19.4 12  خانیونس
 9.7 6  شرق غزة
 19.4 12  غرب غزة
 19.4 12  شمال غزة

  عدد سنوات الخبرة
 50 31 سنوات 5أقل من 

 37.1 23 سنوات 10 – 5من 
 12.9 8 سنوات 10أكثر من 
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  :أدوات الدراسة: رابعاً 

  : م االلكترونياستبیان كفایات التعل. ١

م اإللكترونــي، بقة بإعـداد اسـتبیان كفایـات الـتعلقـام الباحـث فـي ضـوء اإلطـار النظـري والدراسـات السـا

مجاالت، وتتم االسـتجابة علـى االسـتبیان  ٤فقرة موزعة على ) ٤٣(من ویتكون االستبیان في صورته األولیة 

وتصـحح ) ضـعیفة جـداً  –ضـعیفة  –متوسـطة  –عالیـة  –عالیـة جـدًا (وفقًا لتدرج خماسي على طریقة لیكـرت 

  )1ملحق رقم ( .، وجمیع الفقرات إیجابیة التصحیح)1 - 2 –3 – 4 – 5(على التوالي بالدرجات 

لمفحــوص علــى االســتبیان بجمــع درجاتــه علــى كــل مجــال وجمــع درجاتــه علــى ویــتم احتســاب درجــة ا

م االلكتروني لدى معلمي التعلیم المحوسـب وتتـراوح درجة الكلیة لتوافر كفایات التعلجمیع المجاالت لحساب ال

م جـة المنخفضــة عـن ضـعف كفایـات الــتعل، وتعبـر الدر )درجـة 215 – 43(الدرجـة علـى االسـتبیان ككـل بــین 

م االلكتروني لـدى المرتفعة عن توافر كفایات التعل روني لدى معلمي التعلیم المحوسب فیما تعبر الدرجةااللكت

  .معلمي التعلیم المحوسب

  :والجدول التالي یبین توزیع فقرات االستبیان على المجاالت
  )3(جدول 

  توزیع الفقرات على مجاالت االستبیان
  عدد الفقرات  المجال

 12  ترونيم االلكثقافة التعل
  12  قیادة شبكة االنترنت

  8  تصمیم البرمجیات و الوسائط المتعددة التعلیمیة
  11  محور قیادة الحاسوب

 43  مجموع الفقرات
  
 

 

  

76 



  :صدق وثبات االستبیان : خامسًا 

ة ویقصد بصدق االستبانة أن تقیس فقرات االستبانة ما وضعت لقیاسه وقام الباحث بالتأكد من صدق االستبان

  :بطریقتین 

  :صدق المحكمین 

تم عرض االستبانة في صورتها األولیة علي مجموعة من أساتذة جامعیین من المتخصصین في        

 قاموا، )3(ملحق رقم التربیة وتكنولوجیا التعلیم ممن یعملون في الجامعات الفلسطینیة في محافظات غزة 

ستبانة ومدي انتماء الفقرات إلى كل مجال من المجاالت بإبداء آرائهم ومالحظاتهم حول مناسبة فقرات اال

  .وفي ضوء ذلك سیتم استبعاد الفقرات وتعدیل بعضها اآلخر، وكذلك وضوح صیاغتها اللغویة ، لالستبانة 

  : صـدق االتساق الداخلي

  :العینة االستطالعیة. أ

مرحلة األساسیة الدنیا الذین المن معلمي ) 22(قام الباحث باختیار عینة عشوائیة استطالعیة قوامها 

بمدارس وكالة الغوث بغـزة ، وتـم تطبیـق األدوات  وال یدرسونه، لدیهم خبرة بمجال التعلیم التفاعلي المحوسب 

المستخدمة في هـذه الدراسـة علـى هـذه العینـة بهـدف التحقـق مـن صـالحیة األدوات للتطبیـق علـى أفـراد العینـة 

  .ثباتها بالطرق اإلحصائیة المالئمةالكلیة، وذلك من خالل حساب صدقها و 

باستخدام بیانات  قام الباحث بحساب معامالت االرتباط بین درجة كل فقرة ودرجة المجال الذي تنتمي إلیه ثم

  :، والجدول التالي یبین ذلكالعینة االستطالعیة
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  )4(جدول 
  نتمي إلیهارتباط درجة كل فقرة من فقرات االستبیان مع درجة المجال الذي ت

  معامل  الفقرة  المجال
  االرتباط

  معامل  الفقرة  المجال  مستوى الداللة
  االرتباط

  مستوى الداللة

1 -  
  ثقافة
م التعل

  االلكتروني

 0.01دالة عند  0.836 1

تصمیم  - 3
  البرمجیات
والوسائط 
المتعددة 
  التعلیمیة

 0.01دالة عند  0.759 1
 0.01 دالة عند 0.861 2 0.01دالة عند  0.872 2
 0.01دالة عند  0.862  3 0.01دالة عند  0.818 3
 0.01دالة عند  0.876 4 0.01دالة عند  0.841 4
 0.01دالة عند  0.926 5 0.01دالة عند  0.883 5
 0.01دالة عند  0.834 6 0.01دالة عند  0.812 6
 0.01دالة عند  0.701 7 0.01دالة عند  0.878 7
 0.01دالة عند  0.698 8 0.01عند دالة  0.796 8
 0.01دالة عند  0.790 9

4 -  
قیادة 

  الحاسوب

 0.01دالة عند  0.822 1
 0.01دالة عند  0.817 2 0.01دالة عند  0.707 10
 0.01دالة عند  0.838 3 0.01دالة عند  0.604 11
 0.01دالة عند  0.833 4 0.01دالة عند  0.764 12

2 -  
  قیادة

شبكة 
  نترنتاال 

 0.01دالة عند  0.935 5 0.01دالة عند  0.838 1
 0.01دالة عند  0.837 6 0.01دالة عند  0.851 2
 0.01دالة عند  0.815 7 0.01دالة عند  0.918 3
 0.01دالة عند  0.845 8 0.01دالة عند  0.786 4
 0.01دالة عند  0.804 9 0.01دالة عند  0.871  5
 0.01دالة عند  0.731 10 0.01ند دالة ع 0.827 6
 0.01دالة عند  0.760 11 0.01دالة عند  0.899 7
      0.01دالة عند  0.877 8
      0.01دالة عند  0.870 9
    0.01دالة عند  0.889 10
    0.01دالة عند  0.810 ١١
    0.01دالة عند  0.746 ١٢

=  0.01، وعند مستوى داللة 0.423=  0.05مستوى داللة   عند) 20= درجات حریة(الجدولیة ) ر(قیمة 
0.537  

م االلكترونــي لــدى معلمــي التعلــیم جمیــع فقــرات اســتبیان كفایــات الــتعلیتبــین مــن الجــدول الســابق أن 
حققت ارتباطات دالة مع درجة المجال الذي تنتمـي إلیـه ) فقرة 43(التفاعلي المحوسب بمدارس وكالة الغوث 

  .0.01ة عند مستوى دالل
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كمـــا قـــام الباحـــث بحســـاب معـــامالت االرتبـــاط بـــین درجـــة كـــل مجـــال والدرجـــة الكلیـــة لالســـتبیان موضـــوع 
  :الدراسة

  )5(جدول 
  ارتباط درجة كل مجال مع الدرجة الكلیة لالستبیان

 مستوى الداللة معامل االرتباط مجاالت االستبیان

 0.01دالة عند  0.851 م االلكترونيثقافة التعل
  0.01دالة عند  0.941  یادة شبكة االنترنتق

 0.01دالة عند  0.867  تصمیم البرمجیات و الوسائط المتعددة التعلیمیة
 0.01دالة عند  0.941  محور قیادة الحاسوب

 0.537= 0.01، وعند مستوى داللة 0.423= 0.05عند مستوى داللة  ) 20= درجات حریة(الجدولیة ) ر(قیمة 
حققت ارتباطات دالة مع الدرجة ) مجاالت 4(السابق أن جمیع مجاالت االستبیان یتبین من الجدول 

  .0.01الكلیة لالستبیان عند مستوى داللة 

  :م االلكترونيثبات استبیان كفایات التعل

  :م االلكتروني بالطرق التالیةاستبیان كفایات التعل قام الباحث بحساب ثبات

  :ثبات التجزئة النصفیة. أ

بحســاب ثبــات االســتبیان بطریقــة التجزئــة النصــفیة، وذلــك بحســاب معامــل االرتبــاط بــین  قــام الباحــث

درجات أفراد العینة االستطالعیة على الفقرات الفردیة لكل مجال، ودرجاتهم على الفقرات الزوجیة، ثم استخدم 

دلـة جتمـان لتعـدیل ، ومعا)النصـفین متسـاویین(معادلة سبیرمان براون لتعدیل طـول البعـد زوجـي عـدد الفقـرات 

  :، والجدول التالي یبین قیم معامالت الثبات)النصفین غیر متساویین(طول البعد فردي عدد الفقرات 
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  )6(جدول 
  م االلكتروني باستخدام التجزئة النصفیةات لمجاالت استبیان كفایات التعلمعامالت الثب

 مجاالت االستبیان
  عدد 
 الفقرات

  معامل 
 مستوى الداللة  امل الثباتمع االرتباط

 0.01دالة عند   0.890 0.802 12 م االلكترونيثقافة التعل
  0.01دالة عند   0.968 0.938  12  قیادة شبكة االنترنت

 0.01دالة عند   0.910 0.834  8  تصمیم البرمجیات والوسائط المتعددة التعلیمیة
 0.01دالة عند   0.951 0.906  11  محور قیادة الحاسوب

 0.01دالة عند   0.973 0.946  43  جة الكلیة لالستبیانالدر 
، األمــر 0.01یتضــح مــن الجــدول الســابق أن جمیــع القــیم دالــة إحصــائیًا عنــد مســتوى داللــة أقــل مــن 

  .الذي یدلل على درجة جیدة من الثبات
  
  :كرونباخ معادلة ألفا. ب

قـرات االسـتبیان بمجاالتـه ودرجتـه كرونبـاخ ألفـا لف دلـةتقدیر ثبات االسـتبیان بحسـاب معاكما تم كذلك 
  :الكلیة، والجدول التالي یبین ذلك

  )7(جدول 
  م االلكتروني باستخدام معامل ألفارات مجاالت استبیان كفایات التعلیبین معامالت الثبات لفق

  مستوى الداللة قیمة ألفا عدد الفقرات مجاالت االستبیان  م

 0.01عند دالة  0.948  12 م االلكترونيثقافة التعل  ١
 0.01دالة عند   0.964  12  قیادة شبكة االنترنت  ٢
 0.01دالة عند  0.928  8  تصمیم البرمجیات والوسائط المتعددة التعلیمیة  ٣
 0.01دالة عند  0.951  11  محور قیادة الحاسوب  ٤
 0.01دالة عند  0.980  43  الدرجة الكلیة لالستبیان  ٥

  
، وتفـــي بمتطلبـــات تطبیـــق 0.01ودالـــة علــى مســـتوى  الیـــةعن الجـــدول الســـابق أن قــیم ألفـــا یتضــح مـــ

  .االستبیان على أفراد العینة
م االلكترونـي موضـوع الدراسـة یتسـم بدرجـة عالیـة للباحـث أن اسـتبیان كفایـات الـتعل ومما سبق اتضـح

   .اسة؛ تعزز النتائج التي سیتم جمعها للحصول على النتائج النهائیة للدر )4رقم  ملحق(  من الصدق والثبات
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  :نحو التعلیم التفاعلي المحوسب مقیاس االتجاه. ٢

لـیم نحـو التع االتجـاه مقیـاسلسـابقة قـام الباحـث بإعـداد بعد االطالع على اإلطار النظري والدراسات ا
وفقــًا  مقیــاسرة، وتــتم االســتجابة علــى الفقــ) 32(مــن  مقیــاس، ویتكــون ال )2الملحــق رقــم (  التفــاعلي المحوســب

وتصــحح ) أعــارض بشــدة –أعــارض  –محایــد  –أوافــق  –أوافــق بشــدة (خماســي علــى طریقــة لیكــرت لالتــدرج ل
، 9، 8(، ومعظم الفقرات إیجابیة التصحیح باستثناء الفقرات )1 - 2 – 3 – 4 – 5(على التوالي بالدرجات 

  .فتصحح عكس ذلك االتجاه) 32، 30، 29، 25، 21، 20، 18، 16، 11
  :نحو التعلیم التفاعلي المحوسب هاالتجا مقیاسصدق وثبات 

  صدق االتساق الداخلي: الصـدق
مقیـاس علـى بیانـات نفـس رجة كل فقـرة والدرجـة الكلیـة للقام الباحث بحساب معامالت االرتباط بین د

  :، والجدول التالي یبین ذلكأفراد العینة االستطالعیة
  )8(جدول 

  مقیاسحو التعلیم التفاعلي المحوسب مع الدرجة الكلیة للن اتجاهات المعلمین مقیاسارتباط درجة كل فقرة من 

  معامل  الفقرة
  االرتباط

  معامل  الفقرة  مستوى الداللة
  االرتباط

  مستوى الداللة

 0.01دالة عند  0.646 17 0.01دالة عند  0.870 1
ً  0.029 18 0.01دالة عند  0.762 2  غیر دالة إحصائیا

 0.01ة عند دال 0.668 19 0.01دالة عند  0.855 3

 0.01دالة عند  0.845 20 0.01دالة عند  0.757 4

 0.01دالة عند  0.705 21 0.01دالة عند  0.866 5

  0.01دالة عند  0.812 22 0.01دالة عند  0.721 6

 0.01دالة عند  0.655 23 0.01دالة عند  0.647 7

 0.01دالة عند  0.809  24 0.01دالة عند  0.544 8

 0.01دالة عند  0.656 25 0.05ند دالة ع 0.525 9

 0.01دالة عند  0.714  26 0.01دالة عند  0.879 10

 0.01دالة عند  0.777  27 0.01دالة عند  0.607 11

 0.01دالة عند  0.824 28 0.01دالة عند  0.602 12

 0.01دالة عند  0.540  29 0.01دالة عند  0.728 13

14 0.201  ً  0.01دالة عند  0.625 30 غیر دالة إحصائیا

 0.01دالة عند  0.771 31 0.05دالة عند  0.507 15

16 0.388  ً  0.01دالة عند  0.602  32  غیر دالة إحصائیا

  0.537= 0.01، وعند مستوى داللة 0.423= 0.05عند مستوى داللة  ) 20= درجات حریة(الجدولیة ) ر(قیمة 
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) فقرة 29(  نحو التعلیم التفاعلي المحوسب التجاها مقیاسدول السابق أن معظم فقرات یتبین من الج
  .0.05ومستوى ،  0.01حققت ارتباطات دالة مع درجة المجال الذي تنتمي إلیه عند مستوى داللة 

، مقیاسإحصائیًا مع الدرجة الكلیة للارتباطات دالة ) 18 -16 -14(في حین لم تحقق الفقرات ذات األرقام 
  . )5(ملحق رقم  .فقرة) 29(في صورته النهائیة یتكون من  مقیاسذلك یصبح الوقد تم حذف هذه الفقرات، وب

  
لحسـاب  مقیـاسدرجاتـه علـى جمیـع فقـرات ال بجمـع كـل مقیـاسحتساب درجـة المفحـوص علـى الویتم ا        

   بین  مقیاسوسب وتتراوح الدرجة على النحو التعلیم التفاعلي المح الدرجة الكلیة لالتجاه

، وتعبر الدرجة المنخفضة عن اتجاهات متدنیة للمعلم نحـو التعلـیم التفـاعلي المحوسـب )رجةد 160 – 32( 

  .فیما تعبر الدرجة المرتفعة عن اتجاهات مرتفعة للمعلم نحو التعلیم التفاعلي المحوسب

ــیم التفــاعلي مقیــاس االتجــاهوالجــدول التــالي یبــین اســتجابات أفــراد العینــة الكلیــة علــى فقــرات   نحــو التعل
  :المحوسب

قــام الباحــث باســتخدام تكــرارات اســتجابات أفــراد العینــة علــى بــدائل كــل فقــرة مــن فقــرات االســتبیان والــوزن      
  :النسبي لالستجابات لدى معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب، والجدول التالي یبین ذلك

  :وقد استخدم الباحث المعادلة التالیة

  =الوزن النسبي 
  ٥ن١+٤ن٢+٣ن٣+٢ن٤+١ن٥

  ٥ Xعدد أفراد العینة 
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 جدول(9) 

(62 =ن ) نحو التعلیم التفاعلي المحوسب االتجاه مقیاستكرارات استجابات أفراد العینة على بدائل    

  فقرات االستبیان م
  أوافق
  أعارض محاید أوافق  بشدة

  أعارض
  بشدة

  مجموع
  االستجابات

الوزن 
  النسبي

1 
ي المحوسب یـؤثر إیجابـًا علـى تحصـیل اعتقد برنامج التعلیم التفاعل

 الطلبة
28 29  2 2  1 267 86.1 

 89.7 278 1 1 2 21 37 أرى أن برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب یوفر بیئة ممتعة للتعلم 2

 79.0 245 1 4 11 27 19 أرى أن التعلیم التفاعلي المحوسب أفضل من التعلیم التقلیدي  3

 73.2 227 2 11 9 24 16 فاعلي المحوسب في كافة المراحل التعلیمیةأؤید استخدام التعلیم الت 4

5 
أعتقــد أن برنــامج  التعلــیم التفــاعلي المحوســب یمــنح الطلبــة القــدرة 

 علي التعلم الذاتي
23 27 9 1 2 254 81.9 

6 
اشعر أن عملیة التعلیم التفاعلي تعتمد بشـكل أساسـي علـى المـتعلم 

. 
8 21 9 22 2 197 63.5 

7 
َ فرص المشاركة االیجابیة اع تقد أن التعلیم التفاعلي المحوسب یوفر

 .من قبل المتعلمین 
19 32 4 6 1 248 80.0 

8 
أرى أن اســــتخدام برنــــامج التعلــــیم التفــــاعلي المحوســــب یزیــــد مــــن 

 .الفوضى داخل الفصل
9 ٣٢  10  9  2  223 71.9 

9 
االنترنت أجزم بان التعامل مع الكم الهائل من المعلومات عبر شبكة 

 .یؤدي إلى نقص ثقة المتعلمین في إمكانیاتهم الذاتیة 
5 18 25 10 4 196 63.2 

10 
أرجــح أن تطبیــق اســتخدام التعلــیم التفــاعلي المحوســب یقــدم نتــائج 

 .أفضل فیما یتصل بسرعة التعلم 
11 41 6 4 0  245 79.0 

 73.2 227  2 9 10 28 13 اعتقد أن برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب یقلص دور المعلم 11

12 
أمیل إلى التواصل مـع الطلبـة اآلخـرین مـن خـالل البریـد االلكترونـي 

 في التعلیم التفاعلي المحوسب
2 13 26 15 6  176 56.8 

13 
ـــًا فـــي  ـــیم التفـــاعلي المحوســـب یســـهم إیجاب ـــامج التعل أعتقـــد أن برن

  استغالل الوقت
11 26 12 11 2  219 70.6 

14 
تعلیم التفاعلي المحوسب یسهم فـي التواصـل مـع أرجح أن برنامج ال

 العالم الخارجي
11 32 10 8 1  230 74.2 

15 
أعتقد أن هناك تشتت وعدم تواصل بین الطلبة في التعلیم التفـاعلي 

 المحوسب
5 6 17 23 11  157 50.6 

16 
أرى أن برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب یؤثر على عملیات الحفظ 

 والتذكر
5 15 16 19 7  178 57.4 

 71.9 223  7 5 10 24 16 أعتقد أن سلبیات التعلیم التفاعلي المحوسب أكثر من ممیزاته 17

18 
أرى أن برنــامج التعلــیم التفــاعلي المحوســب یقلــل عــدد ســاعات نــوم 

 الطالب
14 28 19 1 0  241 77.7 

19 
أشعر بأن التعلیم التفاعلي المحوسب یتغلـب علـى الفجـوات وعوامـل 

 والخجل لدى بعض الطلبة القصور
20 34 4 4 0  256 82.6 

20 
أرجح أن برنامج التعلم التفاعلي المحوسب یسـهم فـي حـل مشـكالت  

 التعلیم التقلیدي
17 34 6 4 1  248 80.0 

21 
أعتقـــد أن برنـــامج التعلـــیم التفـــاعلي المحوســـب یـــؤدي إلـــى  تنمیـــة 

 التفكیر  البناء للطالب
20 25 10  3 4  240 77.4 



22 
ى أن برنامج التعلیم التفـاعلي المحوسـب یقلـل مـن دافعیـة الطلبـة أر 

 للتعلم
20 32 7 1 2  253 81.6 

23 
أشـــعر أن برنـــامج التعلـــیم التفـــاعلي المحوســـب یســـهم فـــي إكســـاب 

 الطلبة مهارة التفكیر اإلبداعي
15 24 12 10 1  228 73.5 

24 
الفردیـة أعتقد أن برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب یراعـي الفـروق 

 بین المتعلمین
20 29 7 4 2  247 79.7 

25 
أشــــعر أن برنــــامج التعلــــیم التفــــاعلي المحوســــب یراعــــي حاجــــات 

 .المتعلمین 
18 35 6 3 0  254 81.9 

26 
أعتقد أن برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب یسهم في عزلـة الطلبـة 

 .عن المجتمع 
24 25 7 5 1  252 81.3 

27 
م التفاعلي المحوسب یؤدي إلى الملل والكبت أشعر أن برنامج التعلی

 .لدى الطلبة
27 28 5 2 0  266 85.8 

28 
أعتقــد أن تعمــیم تجربــة البرنــامج ضــرورة فــي المــدارس الحكومیــة 

  .والخاصة
24 14 15 8 1  238 76.8 

29 
أرى أن برنـامج التعلـیم التفـاعلي المحوسـب یولـد عبئـًا إضـافیًا علــى 

 71.9 223  6 5 11 26 14 .األهالي 

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  
84 



  :نحو التعلیم التفاعلي المحوسب االتجاه مقیاسثبات 

  :نحو التعلیم التفاعلي المحوسب بالطرق التالیة هاالتجا مقیاسكما قام الباحث بحساب ثبات 

  :ثبات التجزئة النصفیة. أ

یقــــة التجزئــــة بطر ) 29= عــــدد الفقــــرات (فــــي صــــورته النهائیــــة  المقیــــاسقــــام الباحــــث بحســــاب ثبــــات 

 مقیـاسالنصفیة، وذلك بحساب معامل االرتباط بین درجـات أفـراد العینـة االسـتطالعیة علـى الفقـرات الفردیـة لل

وكانــت قیمـــة معامــل االرتبــاط بـــین النصــفین تســـاوي ) 14= ن(، ودرجــاتهم علــى الفقـــرات الزوجیــة )15= ن(

معامـل جتمـان إلیجـاد الثبـات وكانـت قیمـة حیث أن عـدد عبـارات المقیـاس فردیـة فقـد تـم اسـتخدام ، )0.880(

، األمــر الــذي یــدلل علــى درجــة جیــدة مــن 0.01، وهــي دالــة عنــد مســتوى ) 0.936(معامــل جتمــان تســاوي 

  .الثبات

  

  :معادلة ألفا كرونباخ. ب

وكانـت قیمـة ألفـا ) 29= ن( المقیاسبحساب معامل ألفا كرونباخ لفقرات  مقیاسكما تم تقدیر ثبات ال

  .على أفراد العینة مقیاس، وهي قیمة مرتفعة تفي بمتطلبات تطبیق ال)0.940(تساوي 

نحــو التعلــیم التفــاعلي المحوســب موضــوع الدراســة یتســم  االتجــاه مقیــاسممــا ســبق اتضــح للباحــث أن 

  .بدرجة عالیة من الصدق والثبات؛ تعزز النتائج التي سیتم جمعها للحصول على النتائج النهائیة للدراسة
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  :الخطوات اإلجرائیة: سادساً 

  :سارت الدراسة وفق الخطوات التالیة 

 .م اإللكتروني وتوصیات المؤتمرات في مجال التعلواألبحاث والدوریات األدب التربوي مراجعة  - 

 .إعداد اإلطار النظري الخاص بالدراسة  - 

 .بناء أداتي الدراسة في ضوء الدراسات السابقة واإلطار النظري  - 

 .وثبات األدوات من صدق  التحقق  - 

 .تطبیق أداتي الدراسة علي عینة الدراسة  - 

 .استخالص نتائج الدراسة وعرضها وتفسیرها  - 

 .تقدیم بعض التوصیات والمقترحات في ضوء النتائج  - 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
86  



  
  :األسالیب اإلحصائیة: سابعاً 

  :لتفریغ البیانات ومعالجتها كما یلي  SPSS – Version 15قام الباحث باستخدام برنامج الرزم اإلحصائیة 

  :في التحقق من صدق وثبات األدوات المستخدمةاألسالیب اإلحصائیة  -أ

  .للتحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبیان، ولثبات التجزئة النصفیة: معامل ارتباط بیرسون - 

  .التجزئة النصفیةالحتساب الثبات بطریقة : سبیرمان براون، وجتمانارتباط بیرسون و  معامل - 

  .الثبات بمعامل كرونباخ ألفا - 

  :األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في اإلجابة عن أسئلة الدراسة -ب

 .لإلجابة عن السؤال األول والثاني: المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والوزن النسبي - 

 .لإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث T-Test) ت(اختبار  - 

 لإلجابة عن سؤال الدراسة الرابعحادي تحلیل التباین األ - 

 .لإلجابة عن سؤال الدراسة الخامسمعامل ارتباط بیرسون  - 
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  الفصل الخامس
 نتائـج الدراسة

 

.ومناقشتها وتفسیرها  األولالسؤال نتائج  _  

.ومناقشتها وتفسیرها  الثانيالسؤال نتائج _   

.ا ومناقشتها وتفسیره الثالسؤال الثنتائج _   

.ومناقشتها وتفسیرها رابعالسؤال النتائج _   

.نتائج السؤال الخامس ومناقشتها وتفسیرها _   

.توصیات الدراسة _   

.مقترحات الدراسة _   
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  الفصل الخامس
  نتائـج الدراسة

  
ة األســئلیتضــمن هــذا الفصــل النتــائج التــي تــم التوصــل إلیهــا فــي هــذه الدراســة، وذلــك بعــد التحقــق مــن 

تـم التوصـل إلیهـا فـي تفسـیر ومناقشـة النتـائج التـي وقد تـم سبة لكل منها، باستخدام األسالیب اإلحصائیة المنا

  :ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة

  :الذي ینص على ولاأل نتائج السؤال  .١

كالـة م اإللكتروني لدى معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب في مـدارس و ما درجة توافر كفایات التعل

تصـمیم البرمجیـات والوسـائط _ قیـادة شـبكات اإلنترنـت _ م اإللكترونـي ثقافة التعل( لغوث بغزة في محور ا

  ؟)قیادة الحاسوب _ المتعددة التعلیمیة 

لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث باستخدام المتوسط الحسابي واالنحـراف المعیـاري والـوزن النسـبي 

اســتبیان كفایــات التعلــیم االلكترونــي لــدى معلمــي التعلــیم التفــاعلي المحوســب، الســتجابات أفــراد العینــة علــى 

  :والجدول التالي یبین ذلك

  )10(جدول 
  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والوزن النسبي 

  م االلكترونيتعلالستجابات أفراد العینة على استبیان كفایات ال

 أبعاد االستبیان
عدد 
 الفقرات

المتوسط 
 بيالحسا

االنحراف 
 المعیاري

  الوزن النسبي
%  

  الترتیب

 1 79.1 7.85 47.44  12  م االلكترونيثقافة التعل
 2 72.9 9.72 43.76  12  قیادة شبكة االنترنت

 4 64.8 6.71 25.90  8  تصمیم البرمجیات والوسائط المتعددة التعلیمیة
 3 72.6 9.63 39.95  11  محور قیادة الحاسوب

   73.0 29.95 157.05 43  ستبیانالدرجة الكلیة لال
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م االلكترونــي لــدى معلمــي التعلــیم التفــاعلي ســابق أن درجــة تــوافر كفایــات الــتعلیتضــح مــن الجــدول ال
المحوسـب لـدى أفــراد عینـة الدراسـة مــن معلمـي التعلـیم التفــاعلي المحوسـب بمـدارس وكالــة الغـوث بمحافظــات 

                                 %).73(قع عند تغزة 

م االلكترونــي لــدى معلمــي التعلــیم ي أعلــى مراتــب تــوافر كفایــات الــتعلفــ م االلكترونــيثقافــة الــتعلوتــأتي  - 

 %).79.1(التفاعلي المحوسب بوزن نسبي 

 %).72.9(بوزن نسبي  االنترنت اتقیادة شبكیلیها  - 

 %).72.6(بوزن نسبي  قیادة الحاسوبثم یأتي محور  - 

، ممـا یشـیر إلـى أن %)64.8(بـوزن نسـبي  مجیات والوسائط المتعـددة التعلیمیـةتصمیم البر وأخیرًا یـأتي  - 

 .م االلكتروني لدى معلمي التعلیم التفاعلي المحوسبیهم مستوى من توافر كفایات التعلأفراد العینة لد

 )%79.1(بــوزن نســبي م اإللكترونــي جــاءت بالمرتبــة األولــي احــث هــذه النتیجــة بــأن ثقافــة الــتعلویفســر الب

قــد یعــود إلــى ، معلمــي التعلــیم التفــاعلي المحوســب بمــدارس وكالــة الغــوث بغــزة  لــدى وهــي درجــة مرتفعــة

مما جعل المعلمین إلى البحث والتنور المعرفي والثقافي عـن هـذا النـوع مـن ، النوع من التعلیم حداثة هذا 

یتمكنــوا مــن القیــام بأعبــاء وكــذلك إعــداد المعلمــین علــى الكفایــات المطلــوب توافرهــا لــدیهم حتــى ، التعلــیم 

باإلضافة إلى وضوح الصورة من قبل دائرة التعلیم بوكالة الغـوث فـي ، التعلیم اإللكتروني على خیر وجه 

  .الكیفیة المناسبة لتدریب المعلمین علي هذا النوع من التعلیم 

لـــدى مرتفعـــة وهـــي درجـــة  72.9%)(بـــوزن نســـبي بالمرتبـــة الثانیـــة ویـــأتي محـــور قیـــادة شـــبكات اإلنترنـــت 

العدیــد مــن إلــى  یفســر الباحــث ذلــكو ،  معلمــي التعلــیم التفــاعلي المحوســب فــي مــدارس وكالــة الغــوث بغــزة

والتقـدم ، مـن خـالل شـبكة االنترنـت  الكترونیـاً التعامالت بین المعلمین والطلبة وبین المعلمـین أنفسـهم تـتم 

، التعامل مع شبكات اإلنترنـت باسـتمرار  بالمؤسسات التعلیمیة بمدارس وكالة الغوث یحتم علي المعلمین

  مثل إدخال عالمات الطلبة والمراسالت ومواقع االنترنت أدى ذلك إلى احتكاك المعلمین 
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  .شبكات االنترنت من قبل المعلمینوهذا بدوره یؤدى إلى توافر كفایة التعامل مع ، بالشبكة العنكبوتیة 

  لدى معلمي  وهي درجة مرتفعة 72.6%)(لثالثة بوزن نسبي ثم یأتي محور قیادة الحاسوب بالمرتبة ا

ویفســـر الباحـــث هـــذه النتیجـــة إلـــى أن معظـــم ، التعلـــیم التفـــاعلي المحوســـب بمـــدارس وكالـــة الغـــوث بغـــزة 

المعلمــین الــذین تــم تطبیــق علــیهم الدراســة لــدیهم أجهــزة حاســوب فــي المنــزل إن لــم یكــن جمــیعهم یمتلكــون 

والدورات التأهیلیة التي تعقـد لهـم مـن قبـل . كفایتهم في هذا المحور مرتفعة ون فلذلك تك،  أجهزة حاسوب

دائرة التطویر بوكالة الغوث بالتعامل مع الحاسوب والرخصة الدولیة لقیادة الحاسوب أدى ذلك إلـى إتقـان 

كــي یحقــق األهــداف المرجــو منهــا لســیر ، معلمــي التعلــیم التفــاعلي المحوســب التعامــل مــع الحاســب بدقــة 

  .العملیة التعلیمیة اإللكترونیة وتتكلل بالنجاح 

وهــــي درجــــة %) 64.8(ثـــم یــــأتي محــــور تصـــمیم البرمجیــــات والوســــائط المتعـــددة التعلیمیــــة بــــوزن نســـبي 

ویعزو الباحث ذلك إلـى أن ، متوسطة لدى معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب بمدارس وكالة الغوث بغزة 

قبل دائرة التعلیم بوكالة الغوث ومـا علـى المعلمـین إال تطبیقهـا علـى البرمجیات والوسائط تأتي جاهزة من 

عتبـر مـن وهـذا المجـال ی،  ویجد صعوبة في التعامل معها، لذلك ال یكون للمعلم أي دور فیها ، الطالب 

ویتطلــب قــدرة تعلیمیــة عالیــة ال یتقنهــا الكثیــر مــن معلمــي التعلــیم ، م اإللكترونــي المراحــل المتقدمــة بــالتعل

ویمكـــن الوصـــول بـــالمعلمین إلـــى الدرجـــة المطلوبـــة مـــن ، لتفـــاعلي المحوســـب فـــي مـــدارس وكالـــة الغـــوث ا

أو االعتمــاد علــى الــذات فــي الــتعلم والتــدریب لتلــك ، الكفایــة مــن خــالل االلتحــاق بــدورات تدریبیــة متقدمــة 

  .البرامج 

  )2008المؤمني (راسة دو، ) 2010برغوت (ودراسة ، ) 2010بارود (وتتفق هذه النتیجة مع دراسة 

في تحدید  )Hou, 2004(ھو  ودراسة، ) 2005الشریف ( ودراسة ،  )2007والعمري ،محمد ( دراسةو 

وكفایات استخدام ، قائمة بكفایات التعلم اإللكتروني التي یجب أن تتوافر في إعداد المقررات اإللكترونیة 

  .اإلنترنت والحاسوب 
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  نحو التعلیم التفاعلي المحوسب في مدارس وكالة الغوث بغزة؟ معلمي التعلیم التفاعليما اتجاهات 
والـوزن النسـبي الحسابي واالنحـراف المعیـاري  هذا السؤال قام الباحث باستخدام المتوسط نلإلجابة ع

، والجدول التـالي یبـین فاعلي المحوسباتجاهات المعلمین نحو التعلیم الت مقیاسالستجابات أفراد العینة على 
  :ذلك

  )11(جدول 

النسبي الستجابات  والوزن واالنحراف المعیاريالحسابي  المتوسط  

اتجاھات المعلمین نحو التعلیم التفاعلي المحوسب مقیاسأفراد العینة على   

 االستبیان
عدد 
 الفقرات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

  الوزن النسبي
%  

 ستبیانة الكلیة الالدرج
  االتجاهات

29  117.53 14.83 81.1 

  
اتجاهـات المعلمـین نحـو برنـامج التعلـیم التفـاعلي المحوسـب لـدى أفـراد یتضح من الجدول السـابق أن 

وزن نســـبي عنـــد قـــع عینـــة الدراســـة مـــن معلمـــي التعلـــیم التفـــاعلي بمـــدارس وكالـــة الغـــوث بمحافظـــات غـــزة وت
اد العینــــة مــــن المعلمـــین لــــدیهم اتجاهــــات إیجابیــــة نحــــو التعلــــیم التفــــاعلي ، ممـــا یشــــیر إلــــى أن أفــــر %)81.1(

  .المحوسب

ویـرى الباحــث أن قناعـة معلمــي التعلـیم التفــاعلي المحوسـب بأهمیــة اسـتخدام برنــامج التعلـیم التفــاعلي 
ي وبالتــالي ال بــد مــن التركیــز علــى إقنــاع معلمــي التعلــیم التفــاعل، المحوســب فــي تحســین مســتویات الطــالب 

وذلـك ، بمدارس وكالة الغـوث بغـزة بـأن اسـتخدامهم لـه سـوف یـوفر الوقـت والجهـد أكثـر مـن الطریقـة التقلیدیـة 
فیجب أن یصل المعلمون إلـى قناعـة ذاتیـة بأهمیـة ، عن طریق تدریبهم على كیفیة استخدام البرنامج بفاعلیة 

تقـــاء العملیـــة التعلیمیـــة إلـــى أفضـــل وار ، برنـــامج التعلـــیم التفـــاعلي المحوســـب فـــي تحســـین مســـتویات الطـــالب 
  .المستویات 

اتجاهـات مـدیري ومعلمـي وكالـة فـي أن  2010)أبـو حشـیش ومرتجـى (وتتفق هذه النتیجة مـع دراسـة 
فـــي أن ) 2007الریمـــاوي ( ودراســـة  .الغـــوث الدولیـــة بغـــزة نحـــو برنـــامج التعلـــیم التفـــاعلي المحوســـب إیجابیـــة

  . االتجاه نحو استخدام الحاسوب إیجابیة
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م اإللكترونـي تـوافر كفایـات الـتعل في درجة )٠.٠٥ ≤ α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

  لدى معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب بمدارس وكالة الغوث بغزة تعزى لمتغیر الجنس؟

ومتوســـط ) 26= ن(رنـــة بـــین متوســـط درجـــات المعلمـــین الـــذكور لإلجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال قـــام الباحـــث بالمقا

م االلكترونـي لـدى معلمـي التعلـیم ایـات الـتعلفي درجاتهم على اسـتبیان كف) 36= ن(درجات المعلمات اإلناث 

مسـتقلتین، للفروق بین متوسـطات درجـات عینتـین ) ت(التفاعلي المحوسب موضوع الدراسة باستخدام اختبار 

اإلحصـائي البـارامتري بســبب اعتدالیـة توزیـع الـدرجات فـي كـل مـن مجمــوعتي  سـلوبذا األواسـتخدم الباحـث هـ

، األمــر الــذي یحقــق شــروط اســتخدام ا  ختبــارالتطبیــق، إضــافة إلــى أن عــدد أفــراد العینــة یزیــد عــن ثالثــین فــردًا

  :والجدول التالي یبین ذلك، )210: 2005عالم، (للفرق بین متوسطي مجموعتین مستقلتین ) ت(

  )12(جدول 
  للفروق بین متوسطي درجات المعلمین والمعلمات ) ت(اختبار 

  م االلكتروني لدى معلمي التعلیم التفاعلي المحوسبتوافر كفایات التعلدرجة  في

  المتغیر  االستبیان
  المتوسط
  الحسابي

  االنحراف
  المعیاري

  مستوى الداللة  )ت(قیمة 

  م االلكترونيثقافة التعل
 4.49 50.73  الذكور

 0.01دالة عند  2.98
 8.89 45.06  اإلناث

  االنترنت اتقیادة شبك
 9.63 46.38  الذكور

 غیر دالة إحصائیاً  1.84
 9.46 41.86  اإلناث

تصمیم البرمجیـات والوسـائط 
  المتعددة التعلیمیة

 5.97 27.23  الذكور
 غیر دالة إحصائیاً  1.33

 7.12 24.94  اإلناث

  محور قیادة الحاسوب
 8.71 43.15  لذكورا

 0.05دالة عند  2.30
 9.71 37.64  اإلناث

  الدرجة الكلیة لالستبیان
 24.90 167.50  الذكور

 31.32 149.50  اإلناث 0.05دالة عند  2.43
  2.66=  0.01، عند مستوى داللة 2.00=  0.05عند مستوى داللة ) 60= ح.د(الجدولیة ) ت(قیمة 
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ـــة إحصـــائیة، بـــین متوســـطي درجـــات مجمـــوعتي یتضـــح مـــن الجـــدول الســـا بق وجـــود فـــروق ذات دالل

م وفــي الدرجــة الكلیــة لكفایــات الــتعلم االلكترونــي، وقیــادة الحاســوب والمعلمــات فــي أبعــاد ثقافــة الــتعل المعلمــین

  .االلكتروني لدى معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب، وكانت الفروق لصالح المعلمین الذكور

لنتائج فروقًا ذات داللة إحصائیة، بین متوسطي درجات المعلمین والمعلمات في أبعاد قیـادة في حین لم تجد ا

  .شبكة االنترنت، وتصمیم البرمجیات والوسائط المتعددة التعلیمیة

م اإللكترونــي و ن والمعلمــات فــي مجــال ثقافــة الــتعلویفســر الباحــث هــذه النتیجــة بالنســبة للفــروق بــین المعلمــی

وأكثــر امتالكــًا ، قــد یعــود إلــى أن الــذكور أكثــر اســتخدامًا للحاســوب ، حاســوب لصــالح الــذكور ومجــال قیــادة ال

بمعنــي أن ، ) 2002،شــوقي (مقارنــة باإلنــاث كمــا أن الــذكور أقــل معانــاة مــن قلــق الحاســب ، واســتخدامًا لهــا 

باإلضـافة ، ل المختلفـة الذكور أكثر ثقة في قدرتهم على استخدام برامج الكمبیوتر والتعامل مـع أنظمـة التشـغی

ممـا یعكـس زیـادة فـرص الـذكور فـي ، إلى ذلك یتمیزون بدرجة أكبر من فرص االستقاللیة عنهـا لـدى اإلنـاث 

  .والذكور أیضًا أكثر ذاتیة في استخدام الحاسوب ، استخدام الحاسوب سواء داخل المنزل أو المدرسة

ترنت بین الجنسین إلى أن كل من الجنسین یتعامل الباحث عدم وجود فروق في محور قیادة شبكة االنویفسر 

حتـى ابتداء من البیـت والمدرسـة والمكتبـات والمؤسسـات التعلیمیـة ، مع الحاسوب بشكل یومي وفي كل مكان 

والتعامل مع ، شكل إلكتروني أغلب المعامالت بهذا العصر تتم بف، المعامالت الخارجیة والمراسالت الخارجیة

أدى ذلـك إلـى إشـراك الجنسـین فـي عـدم وجـود ، والمنتدیات التعلیمیة التربویـة ، الصحف و ، شبكات اإلنترنت 

وعصـــر التطـــور المعرفـــي أعطـــى لألنثـــى حقهـــا فـــي ممارســـة أمـــور العمـــل والمشـــاركة بالعملیـــة ، فـــروق بیـــنهم 

  .التعلیمیة بكل حذافیرها 

مجیـــات والوســـائط المتعـــددة ویفســـر الباحـــث عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة فـــي محـــور تصـــمیم البر 

أن دائرة التربیة والتعلیم بوكالة الغوث لم تشرك معلمـي التعلـیم التفـاعلي المحوسـب إلى یرجع ذلك ، التعلیمیة 

  .جیات والدروس اإللكترونیة المحوسبة بمدارس وكالة الغوث بغزة في تصمیم البرم
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م اإللكترونـي في درجة تـوافر كفایـات الـتعل )٠.٠٥ ≤ α(ات داللة إحصائیة عند مستوى هل توجد فروق ذ
  لدى معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب بمدارس وكالة الغوث بغزة تعزى لسنوات الخدمة؟

  
فـروق فـي درجـة تـوافر لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث باستخدام تحلیل التباین األحادي لمعرفة ال

 5أقـــل مـــن (م االلكترونـــي لـــدى معلمـــي التعلـــیم التفـــاعلي المحوســـب تبعـــًا لعـــدد ســـنوات الخدمـــة الـــتعلكفایـــات 

 :، والجدول التالي یبین ذلك)سنوات 10سنوات، أكثر من  10 -5سنوات، 

  )13( جدول 
  نتائج تحلیل التباین أحادي االتجاه لمعرفة الفروق في درجة توافر

  مي التعلیم التفاعلي المحوسب تبعًا لعدد سنوات الخدمةم االلكتروني لدى معلكفایات التعل

  مجموع المربعات  مصدر التباین  المتغیر
  درجات
  الحریة

متوسط 
  مستوى الداللة  قیمة ف  المربعات

م ثقافة التعل
  االلكتروني

 118.134 2 236.268  بین المجموعات
1.978 

غیر دالة 
 إحصائیاً 

  59.738  58 3464.814  داخل المجموعات
    60 3701.082 المجموع

قیادة شبكة 
  االنترنت

 61.544 2 123.088  بین المجموعات
0.654 

غیر دالة 
 إحصائیاً 

  94.139  58 5460.059  داخل المجموعات
    60 5583.148 المجموع

تصمیم البرمجیات 
والوسائط المتعددة 

  التعلیمیة

 27.178 2  54.356  بین المجموعات
غیر دالة  0.594

 صائیاً إح
  45.746  58 2653.284  داخل المجموعات
    60 2707.639 المجموع

محور قیادة 
  الحاسوب

 51.384 2 102.768  بین المجموعات
غیر دالة  0.557

  92.233  58 5349.494  داخل المجموعات إحصائیاً 
    60 5452.262 المجموع

الدرجة الكلیة 
  لالستبیان

 459.188 2 918.376  بین المجموعات
0.511 

غیر دالة 
 إحصائیاً 

  898.310  58 52101.952  داخل المجموعات
    60 53020.328 المجموع

  4.98=  0.01، وعند مستوى داللة 3.15=  0.05عند مستوى داللة ) 60، 2=ح.د(الجدولیة عند ) ف(قیمة 
  
  
  
95  



م االلكتروني لدى جمیع أبعاد كفایات التعل ئیًا فيیتبین من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصا

  .معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب تبعًا لمتغیر عدد سنوات الخدمة ألفراد العینة

أفـــراد العینـــة مهمـــا اختلفـــت ســـنوات خبـــرتهم فهـــم علـــى درایـــة جیـــدة بتطبیقـــات ویفســـر الباحـــث ذلـــك علـــى أن 

اســتخدامات الحاســوب فــي تحســین التحصــیل الدراســي ولــدیهم قناعــة واعتقــاد جــازم بمــدى إیجابیـة ، الحاسـوب 

  .للتالمیذ 

في عدم وجـود  ، )2007، الریماوي  (ودراسة ،  )2010، ومرتجى أبو حشیش(وتتفق هذه النتیجة مع دراسة

  فروق تعزى لمتغیر سنوات الخبرة

  .في متغیر سنوات الخبرة  )2002 ، كنیدي(وتختلف مع دراسة 
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 :الذي ینص على خامسالنتائج السؤال  -5
م اإللكتروني لبین درجة توافر كفایات التع )٠.٠٥ ≤ α(هل توجد عالقة ارتباطیه ذات داللة إحصائیة عند 

 وبین اتجاهات المعلمین نحو التعلیم التفاعلي المحوسب في مدارس وكالة الغوث بغزة؟
ــــتعلون بــــین درجــــقــــام الباحــــث بحســــاب معــــامالت االرتبــــاط بیرســــ ــــات ال م االلكترونــــي ات تــــوافر كفای

  :واالتجاهات نحو التعلیم التفاعلي المحوسب لدى المعلمین أفراد العینة، والجدول التالي یبین ذلك
  )14(جدول 

  م االلكتروني واالتجاهات نحو التعلیم التفاعلي المحوسبامالت االرتباط بین كفایات التعلیبین مع
 مستوى الداللة مل االرتباطمعا  كفایات التعلیم االلكتروني

 0.05دالة عند  0.319 م االلكترونيثقافة التعل
  0.01دالة عند  0.408  قیادة شبكة االنترنت

 0.01دالة عند  0.385  تصمیم البرمجیات و الوسائط المتعددة التعلیمیة
 0.01دالة عند  0.358  محور قیادة الحاسوب

  0.01د دالة عن 0.417  الدرجة الكلیة لالستبیان
 0.325= 0.01، وعند مستوى داللة 0.250= 0.05عند مستوى داللة  ) 60= درجات حریة(الجدولیة ) ر(قیمة 

م االلكترونـي ودرجتـه بین أبعاد اسـتبیان كفایـات الـتعل یتبین من الجدول السابق أن معامالت االرتباط
 0.01ة إحصـــائیًا عنـــد مســـتوى داللـــة الكلیـــة وبـــین اتجاهـــات المعلمـــین نحـــو التعلـــیم التفـــاعلي المحوســـب دالـــ

  .0.05ومستوى 
 التفـاعليم اإللكترونـي واالتجـاه نحـو برنـامج التعلـیم ات الـتعله توجـد عالقـة إیجابیـة بـین كفایـمما یشـیر إلـى أنـ

   .المحوسب 

 میســهل لــدیه مم اإللكترونــي وتوافرهــا لــدیهلكفایــات الــتعلین ویفســر الباحــث هــذه النتیجــة إلــى أن امــتالك المعلمــ

فبزیـادة إقبـال المعلـم ، وینمـي االتجـاه نحـو برنـامج التعلـیم التفـاعلي المحوسـب ، القـدرة التعامـل مـع الحاسـوب 

  .علي التعلیم التفاعلي المحوسب یزید معه إمكانیة تحصیله للمعلومات والخبرات والكفایات 

لحاسـوب علـى تحصـیل الطلبـة في وجود أثر للتعلیم المعزز با )2003، سیف (وتتفق هذه النتیجة مع دراسة 

فــي فاعلیــة اســتخدام برمجیــات الوســائط المتعــددة فــي ) 2006، أبــو ورد ( ودراســة ،  واالتجــاه نحــو الحاســوب

 . في اتجاهات المعلمین نحو الحاسوب إیجابیة ) 2007، الریماوي (ودراسة ، عملیة التدریس
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:التوصیات   

:ث بما یلي في ضوء نتائج الدراسة الحالیة یوصي الباح  

  أساسیة لتصمیم الدروس واألنشطة  كفایاتإلكساب المعلمین  تدریبیة عقد دورات متخصصة -     

  .الكترونیًا 

إثراء الدورات التدریبیة التي تهدف إلى إتقان المعلم لدوره كتكنولوجي بمساقات أكثر في مجال استخدام  - 

.الحاسوب والتكنولوجیا في التعلیم   

یجابي من قبل دائرة التربیة والتعلیم بوكالة الغوث لدور الحاسوب والتكنولوجیا وذلك بإصدار التعزیز اإل - 

.نشرات توجیهیة لكل من الطالب والمعلم   

.تشجیع المعلمین على المشاركة بندوات علمیة وتكنولوجیة وتقدیم األبحاث للتطویر من أدائهم  -   

دارس وكالة الغوث بغزة علي جمیع المدارس الحكومیة بوزارة تعمیم تجربة التعلیم التفاعلي المحوسب بم - 

.التربیة والتعلیم بغزة   
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:المقترحات   

:في ضوء نتائج الدراسة الحالیة یقترح الباحث عمل المزید من الدراسات للمجاالت التالیة   

.م اإللكتروني من وجهة نظر المعلمین واتجاهاتهم نحوه أهمیة التعل -  

م اإللكتروني لدي معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب في رنامج مقترح لتنمیة كفایات التعلبعالیة ف -       

.مدارس وكالة الغوث بغزة    

.م اإللكتروني لدى أعضاء الهیئات التدریسیة بالجامعات الفلسطینیة مدى توافر كفایات التعل -  

  - .ارس قطاع غزة دراسة تحلیلیة لتوظیف المدرسة االلكترونیة في مد 

           دراسة أثر استخدام البرامج العالجیة باستخدام الحاسوب على تحصیل التالمیذ منخفضي   -

.التحصیل في موضوعات العلوم المختلفة              

.الطلبة نحو التعلیم التفاعلي المحوسب في مدارس وكالة الغوث بغزة دراسة اتجاهات  -  
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 المراجع

 

  :المراجع العربیة : أوالً 
  

  .القرآن الكریم  1-

اللجنة االقتصادیة  ، تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت للتنمیة في غربي آسیا :) 2007(األمم المتحدة 2- 

  ) .8(العدد ، نیویورك ، ) اإلسكوا(واالجتماعیة لغربي آسیا 

  .دار صادر :بیروت ،  1ط،15مج، لسان العرب) : 1992(ن جمال الدی، ابن منظور 3- 

تكنولوجیا المعلومات كیف تكون حلقة الوصل بین التعلیم الجامعي وقبل : ) 2009(مجدي ، إبراهیم  - 4

التعلیم الجامعي العربي ودوره في تطویر التعلیم :  المؤتمر القومي السنوي السادس عشر، الجامعي 

  . 133- 120ص ، نوفمبر  16- 15من ، س جامعة عین شم: الجامعي 

متطلباته وكیفیته : م اإللكتروني في الجامعات الفلسطینیة یدمج التعل ) :2008(جمیل ، اطمیزي 5-  

،  ٣٨العدد ،  مجلة العلوم اإلنسانیة، ورقة عمل مقدمة إلى مركز التمیز بتكنولوجیا المعلومات ، وفوائده 

  .الخلیل ، جامعة بولیتكنك فلسطین 

مدى امتالك معلمي الثانویة العامة في محافظة غزة للكفایات التكنولوجیة ) : 2010(بسمة ، بارود 6-

ورقة بحثیة مقدمة للمؤتمر التربوي الثانویة العامة في مدارسنا ،  وممارستهم لها من وجهة نظر المعلمین

  . فلسطین،  6/5/2010-5في یوم ، للبنات ) أ(مدرسة زهرة المدائن الثانویة ، إلى أین 

مدى توافر الكفایات التعلیمیة لدى معلمي التربیة اإلسالمیة ) : 2006(فهد بن عبد الرحمن ، البداح 7- 

  .صنعاء ، الیمن ، كلیة التربیة ،  رسالة ماجستیر،  بالمرحلة االبتدائیة في المملكة العربیة السعودیة
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تكنولوجیة الالزمة لتنفیذ منهاج التكنولوجیا للصف العاشر الكفایات ال) : 2010(محمود محمد ، برغوت 8- 

من ،  ورقة بحثیة مقدمة لمؤتمر التربیة التكنولوجیة وتكنولوجیا التعلیم، ودرجة ممارسة المعلمین لها 

  .غزة ، جامعة األقصى ،  28/10/2010- 27یوم

،  الحاسوب في التعلیم، یقیة برنامج التكنولوجیا والعلوم التطب) : 1995(جامعة القدس المفتوحة 9- 

  .جامعة القدس المفتوحة : عمان 

فاعلیة استخدام الوسائط المتعددة في إكساب الطلبة ) : 2010(یاسر ، یحیى وصالحة ، جحجوح 10-

ورقة بحثیة مقدمة ، مهارات تصمیم الملصقات التعلیمیة بوساطة برنامج أدوبي فوتوشوب واتجاهاتهم نحوه 

  .غزة ، جامعة األقصى ،  28/10/2010- 27من یوم،  لتكنولوجیة وتكنولوجیا التعلیملمؤتمر التربیة ا

رسالة  ،تصمیم نظام معلوماتي لتدریس مقرر عن بعد باستخدام الحاسوب ) : 2005(ناهد ، جزاع 11- 

  .الجمهوریة العربیة السوریة ، حلب ، جامعة حلب  ،)غیر منشورة (ماجستیر 

،  تصور مقترح للكفایات الالزمة إلعداد معلم العلوم للمرحلة المتوسطة): 2003(خالد ، الحذیفي 12- 

  ).1(العلوم التربویة ،  16م،  مجلة جامعة الملك سعود

الكفایات التدریسیة الالزمة لمعلمات مرحلة ما قبل المدرسة في ضوء تطویر ) : 2005(یحیى ، حرب 13- 

قدم إلى مؤتمر األطفال والشباب في مدن الشرق األوسط بحث م ، نماذج المنهج للقرن الحادي والعشرین

  .أبریل  19-17المنعقد في دبي  وشمال أفریقیا

اتجاهات مدیري ومعلمي مدارس وكالة الغوث الدولیة نحو ) : 2010(زكي ، بسام ومرتجى ، حشیش 14- 

لتربیة التكنولوجیة ورقة بحثیة مقدمة لمؤتمر ا،  برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب في محافظات غزة

  .غزة ، جامعة األقصى ، 28/10/2010- 27من یوم،  وتكنولوجیا التعلیم
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تقویم أداء معلمي اللغة العربیة في المرحلة األساسیة في األردن في ): 2001(حمادنة ، أدیب ذیاب 15- 

یة التربیة، جامعة بغداد، ، كلرسالة دكتوراه غیر منشورة، ضوء الكفایات التعلیمیة وبناء برنامج لتطویره

                                                          .العراق

اتجاه عالقة مستویات التحصیل باالتجاهات نحو العلوم لدى تالمیذ ) : 1994(صالح الدین ، حمامة 16- 

  . 31العدد ،  تربیة المعاصرةمجلة ال، دراسة میدانیة  ٠ الصف الثالث االبتدائي بالمملكة العربیة السعودیة

  جامعة األقصى ، غزة ، تكنولوجیا الحاسوب في التعلیم ) : 2006(حسن ، مهدي ، نائلة ، الخزندار - 17

نتاجها / معاییر تصمیم نظم الوسائل المتعددة ) : 2003(محمد عطیة ، خمیس 18- ٕ ، الفائقة التفاعلیة وا

مجلة . الواقع والمأمول : التعلیم في المدارس والجامعات  المؤتمر العلمي السابع في منظومة تكنولوجیا

  . 374، ) 3( 10، تكنولوجیا التعلیم 

تقدیر كفایات المعلم المساند من وجهة نظر مدیري المدارس ) : 2009(عمر على ، دحالن 19- 

ك بین نقابة المعلمین باالشترا،  الواقع والمأمول –المؤتمر التربوي المعلم الفلسطیني ، والمشرفین التربویین 

  فلسطین ، غزة ،  والجامعة اإلسالمیة

سائط مبني باستخدام أسالیب نموذج تعلیمي جدید متعدد الو ) : 2005(عبد الحمید محمد ، رجب 20- 

ورقة عمل مقدمة إلى ورشة عمل طرق ،  م االلكتروني الموائمة واالنترنت لتدریس مواد علوم الحاسباتالتعل

  .المملكة العربیة السعودیة ، جدة ، راء تفعیل وثیقة اآل

االتجاهات نحو الحاسوب ومعوقات استخدامه في التعلیم لدى معلمي ) : 2007( صوفیا،  الریماوي 21-

  جامعة النجاح ،  رسالة ماجستیر غیر منشورة،  العلوم في المدارس الحكومیة في الضفة الغربیة

  .عالم الكتب ، القاهرة ،  تماعيعلم النفس االج) : 2000(حامد ، زهران 22- 
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، القضایا ، المفهوم  –م االلكتروني التعل -رؤیة جدیدة في التعلیم ) : 2005(حسن حسین ، زیتون 23-

  .الدار الصوتیة للتربیة ، التقویم ، التطبیق 

( د عبد الحمید محم،  تطویر كفایات المعلم للتعلیم عبر الشبكات) 2005(محمد محمود ، زین الدین 24- 

  .القاهرة ، عالم الكتب ،  1ط، منظومة التعلیم عبر الشبكات ، ) محرر

  .دار خوارزم للنشر، جدة ،  1ط،  م اإللكترونيكفایات التعل) : 2007(محمد محمود ، زین الدین 25- 

أسبوع ،  لیهام اإللكتروني واألسس والمبادئ النظریة التي یقوم عالتعل) : 2007(أحمد جاسم ، الساعي 26-

  .جامعة قطر ، كلیة التربیة ،  التجمع التربوي

  .مكتبة الرشد ، الریاض ،  م اإللكترونيتكنولوجیا التعلیم والتعل) : 2004(أحمد ، سالم 27- 

معوقات تعلم الحاسوب وتعلیمه في المدارس الحكومیة في محافظات ) : 2001(عادل ، السرطاوي 28- 

  .فلسطین ، جامعة النجاح الوطنیة ، ماجستیر رسالة،  المعلمین والطالباتشمال فلسطین من وجهة نظر 

استخدام الحاسوب واالنترنت في میادین التربیة ) : 2003(عادل ، والسرطاوي ، سعادة و جودة 29- 

  .دار الشروق للنشر والتوزیع ، األردن ،  والتعلیم

سوب على تحصیل طالبات كلیة التربیة األساسیة فاعلیة التعلیم المعزز بالحا ) :2003(خیریة ، سیف 30-

دراسات في المناهج ، المعتمدات والمستقالت عن المجال اإلدراكي واتجاهاتهن نحو الحاسوب بالكویت

  .الجمعیة المصریة للمناهج وطرق التدریس ، 2003سبتمبر ، 83.ع، وطرق التدریس

 رسالة ماجستیر،  یة لدى معلمي التربیة الخاصةالكفایات التربویة األساس) : 1999(فدوى ، الشامي 31- 

  .غزة ، جامعة عین شمس البرنامج المشترك مع كلیة التربیة الحكومیة ، 
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أثر توظیف الحاسوب في تدریس النحو على تحصیل طلبة الصف ) : 2004(سمیر محمود ، شتات 32- 

  .الجامعة اإلسالمیة،  نشورةغیر م رسالة ماجستیر،  الحادي عشر واتجاهاتهم نحو االحتفاظ بها

مدى ممارسة معلمي األحیاء للكفایات التعلیمیة الضروریة لتدریس األحیاء  ) :2001(حسن ، شتیوي 33- 

 .فلسطین، جامعة النجاح الوطنیة  ،)غیر منشورة (رسالة ماجستیر ، في شمال فلسطین 

المرحلة المتوسطة للكفایات التكنولوجیة درجة امتالك معلمي ومعلمات  ) :2005(باسم ، الشریف 34- 

  .األردن ، عمان ، الجامعة األردنیة ،  )غیر منشورة( رسالة ماجستیر  ، وممارستهم لها

جامعة الملك سعود ،  تدریس العلوم في التعلیم للعلم) : 1997(سعید ، والسعید ، عامر ، الشهراني 35- 

  .المملكة العربیة السعودیة، الریاض ، 

  1ط، 91ص، مجلة المعرفة ،م اإللكتروني في المدارس السعودیة التعل) : 2003(فایز ، شهري ال36-

دراسة مقارنة حسب الجنس ومتغیرات  :االتجاهات نحو الحاسب اآللي ):2002(إبراهیم ، شوقي  - 37

  . 316-285، ص 2، ع30، مجلد 2002جامعة الكویت،  - مجلة العلوم االجتماعیة ، أخرى

االحتیاجات التكوینیة الالزمة لمعلم التعلیم األساسي في ضوء التحدیات : ) 2005(رانیة ، یا صاصیل38- 

  .سوریا ، دمشق ،  2ع،  21مج،  مجلة جامعة دمشق للعلوم التربویة، المعاصرة 

تقویم بعض الكفایات التعلیمیة لدى مدرس الفیزیاء بالمرحلة الثانویة  ) :1996(محمد ، صقر 39- 

  . 120- 77ص،  1ع ،  4مج،  المجلة المصریة للتقویم التربوي، مصر العربیة  بجمهوریة

تنمیة الكفایات النوعیة الخاصة بتعلیم القرآن الكریم لدى طالب كلیة ) : 1997(سمیر ، صالح 40- 

  .زهراء الشروق : مصر ، التربیة 

، كلغة ثانیة بالمستوى الجامعي الكفایات التربویة الالزمة لمعلم العربیة ) : 1986(رشدي ، طعیمة 41-

  .  153- 41ص، 13م،  مجلة التعلیم الجامعي في الوطن العربي
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مؤتمر  ، الكفایات التربویة الالزمة لمعلم التعلیم األساسي) : 1987(حسن ، وغریب ، رشدي ، طعیمة 42-

  . 305ص، جامعة أسوان ، كلیة التربیة ،  معلم التعلیم األساسي الحاضر والمستقبل

توظیف أسلوب النظم في تعلیم إنتاج برامج الكمبیوتر التعلیمیة ) : 2001(أحمد محمد ،عبد السالم 43-

  .جمهوریة مصر العربیة ، القاهرة ، جامعة حلوان ،  رسالة دكتوراه غیر منشورة، متعددة الوسائل 

دار ،  واألدوات والتطبیقاتالفلسفة والمبادئ ، م االلكتروني التعل) : 2008(حمدي ، عبد العزیز 44- 

  .عمان ،  1ط، الفكر للنشر 

، المستحدثات التكنولوجیة في مجال التعلیم طبیعتها وخصائصها ) : 1996(علي محمد ، عبد المنعم 45- 

،  ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العلمي الرابع للجمعیة المصریة لتكنولوجیا التعلیم بین النظریة والتطبیق

  .هوریة مصر العربیة جم، القاهرة 

التربیة والتعلیم من وجهة نظر القادة  م االلكتروني في وزارةمعوقات التعل) : 2006(نایف ، العتیبي 46-

  .الریاض ، جامعة مؤتة ،  رسالة ماجستیر غیر منشورة، التربویین 

ء التطبیقیة مدى امتالك مدرسي الدبلوم المتوسط في جامعة البلقا ) :2005(محمود ، العجلوني 47- 

  .األردن ،  4العدد،  6المجلد،  مجلة العلوم التربویة والنفسیة،  للكفایات التعلیمیة التي یجب إتقانها

،  م االلكتروني عن بعددواره المستقبلیة في نظام التعلكفایات المعلم وفقًا أل) : 2006(نبیل ، عزمي 48- 

  .سلطنة عمان ،  في سلطنة عمان م االلكترونيبحث مقدم لمؤتمر التعل

  .القاهرة ، دار الفكر العربي ،  م االلكترونيتكنولوجیا التعل: ) 2008(نبیل جاد ، عزمي 49- 

األسـالیب اإلحصـائیة االسـتداللیة فـي تحلیـل بیانـات البحـوث : ) 2005(عالم، صـالح الـدین محمـود  50-

  .دار الفكر العربي، القاهرة، " البارامتریة والالبارامتریة" النفسیة والتربویة واالجتماعیة 

برنامج مقترح متعدد الوسائل التعلیمیة لمعلم التكنولوجیا في التعلیم ) : 1995(محمد إبراهیم ، على 51- 

   جمهوریة مصر العربیة، المنوفیة جامعة ، كلیة التربیة ، رسالة دكتوراه،  االبتدائي في ضوء كفایات تدریسها

  

106 



  

توجهات معلمي المدارس األساسیة في مدیریة إربد األولى ): 2006(محمد ، مري والع، أكرم ،العمري 52- 

  ) .2ع) (7مج( مجلة العلوم التربویة والنفسیة،  نحو تنمیة الموارد البشریة الحتیاجات التعلم االلكتروني

 محكم بحث –العقبات والتحدیات والحلول المقترحة : م االلكتروني التعل) : 2006(یوسف ، عیادات 53-

  . 95ع،  11مج ،الجامعة اإلسالمیة ، دراسات في المناهج وطرق التدریس ، 

  .عالم الكتب، القاهرة ،  تكنولوجیا المعلومات وتحدیث التعلیم :)2001(زاهر إسماعیل ، الغریب 54- 

ل ورقة عم،  م االلكتروني في مدارس وزارة التربیة بدولة الكویتالتعل) : 2003(منصور ، غلوم 55- 

  .المملكة العربیة السعودیة ، الریاض،  م االلكترونيمقدمة لندوة التعل

م اإللكتروني وجدواه االجتماعیة واالقتصادیة في ضوء المسئولیة فلسفة التعل) : 2006(مهنى ، غنایم 56- 

  . جامعة البحرین،  م االلكترونيورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر التعل،  األخالقیة والمساءلة القانونیة

  

القاهرة ،  2ط،  تربویات الحاسوب وتحدیات مطلع القرن الحادي والعشرین) : 2000(إبراهیم ، الفار 57-

  .دار الفكر العربي ، 

رسالة الخلیج ،  اتجاه الكفایات والدور المستقبلي للمعلم في الوطن العربي) : 1985(فاروق ، الفرا 58- 

  .285ص، السنة الخامسة ، 14ع، العربي 

، كلیة التربیة ،  تطویر عملیتي التعلیم والتعلم من خالل مدخل الكفایات: ) 1997( فاروق، الفرا 59- 

  .غزة ، جامعة األزهر 

 ، تالكوی ،١ط،تطویر كفایات تدریس الجغرافیا باستخدام الوحدات النسقیة) : 1989(فاروق ، الفرا 60- 

  .مؤسسة الكویت للتقدم العلمي 

مدى توفر الكفایات التعلیمیة لدى معلمي العلوم بالمرحلة  ) :2007(مد علي بدر مح، القحطاني 61- 

  .الیمن ، صنعاء ،  رسالة ماجستیر،  المتوسطة بالمملكة العربیة السعودیة
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عداد المعلم) : 2000(یس ، قندیل 62-  ٕ   .دار النشر الدولي ، الریاض ،  2ط،  التدریس وا

مركز ، القاهرة ،  1ط،  عداد المعلم في ضوء التحدیات المعاصرةفلسفة إ) : 2001(محمد ، كتش 63- 

  .الكتاب للنشر 

مدى امتالك أعضاء هیئة التدریس في جامعة أم القرى للكفایات ) : 2005(إحسان محمد ، كنسارة 64- 

 )سلسلة البحوث التربویة والنفسیة ( 1ط،  التكنولوجیة ومدى ممارستهم لها والصعوبات التي یواجهونها

  .جامعة أم القرى : مكة المكرمة 

ورقة عمل مقدمة لملتقى ،  م االلكتروني في التدریساستخدام التعل) : 2006(هدى محمد ، الكنعان 65- 

  م االلكترونيالتعل

 http://www.riyadhedu.gov.sa/felc ) 2011)-4- 15تاریخ الدخول 

دور المنتدیات التعلیمیة االلكترونیة في تطویر الكفایات التدریسیة لدى ) : 2010(أحمد حسن ، لوح ال66 -

ورقة بحثیة مقدمة لمؤتمر التربیة التكنولوجیة  ، المعلم الفلسطیني في ضوء متطلبات جودة المعلم

  .غزة ، جامعة األقصى ،  28/10/2010- 27من یوم،  وتكنولوجیا التعلیم

الكفایات التكنولوجیة للمعلمین في مدینة اربد من وجهة نظر ) : 2008(خالد سلیمان ، ي المؤمن67- 

  . 36 ع،  5السنة ، مجلة دوریة محكمة تعنى بالعلوم اإلنسانیة ،  مجلة علوم إنسانیة، المشرفین 

االنترنت میة الفتراضیة عبر الشبكة العالاثر التدریس باستخدام الفصول ا) : هـ١٤٢٥(أحمد ، المبارك 68- 

رسالة ماجستیر غیر ،  على تحصیل طالب كلیة التربیة في تقنیات التعلیم واالتصال بجامعة الملك سعود

  .المملكة العربیة السعودیة ، الریاض ، جامعة المالك سعود ،  منشورة

عي باستخدام التعلیم الجام التعلم اإللكتروني تطویر طریقة المحاضرة في2003):  (هیفاء ، المبیریك 69- 

-17في الفترة من ورقة عمل مقدمة إلى ندوة مدرسة المستقبل ، م اإللكتروني مع نموذج مقترح التعل

  .جامعة الملك سعود ، كلیة التربیة ،  16/8/2003
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  .دار الفكر العربي ، القاهرة ،  1ط، معلم المستقبل نحو أداء أفضل: ) 2005( علي أحمد ، مدكور 70- 

رسالة ، الكفایات األدائیة األساسیة عند معلم المرحلة األساسیة في األردن  ) :1983(توفق ، مرعي 71- 

  .جامعة عین شمس ، كلیة التربیة،  دكتوراه غیر منشورة

كفایات إعداد المقررات اإللكترونیة ألعضاء هیئة ) : 2007(حسن ، مصطفى و العمري،محمد72- 

  .نة الریاض بالمملكة العربیة السعودیةالتدریس بكلیة التربیة البدینة بمدی

fitness.net/files/drmodrha.doc-http:www.saudi.saudi) 2011)-6- 28تاریخ الدخول  

م االلكتروني لمساندة طویر الجامعات االفتراضیة والتعلنموذج مقترح لت ) :2005(صفاء ، محمود 73- 

،  13مج، الجامعة اإلسالمیة ، ق التدریس دراسات في المناهج وطر ،  بحث محكم –الجامعات المصریة 

  . 3ع

ورقة عمل مقدمة  !ترف أم ضرورة ؟... م اإللكتروني التعل: ) 2002(إبراهیم بن عبد اهللا ، المحیسن 74-

  . 17-16جامعة الملك سعود ،  مدرسة المستقبل: لندوة 

  .عالم الكتب ،  مصر،  إنتاج مواقع االنترنت التعلیمیة) : 2006(أكرم فتحي ، مصطفي 75- 

بحث مقدم  " الواقع والمأمول" التكنولوجیا ومدرسة المستقبل ) : 2002(عبد الهادي عثمان ، ممدوح 76- 

  .كلیة التربیة جامعة الملك سعود ،  17- 16:الریاض ، مدرسة المستقبل : إلى ندوة 

  .مكتبة لبنان ، لبنان ،  معجم المصباح المنیر) : 1987(أحمد ، المقرئ 77- 

جامعــة الملــك ،  م اإللكترونــي مفهومــه وخصائصــه وفوائــده وعوائقــهالــتعل) : 2002(عبــد اهللا ، الموســى 78- 

  . 17/8/2002في الفترة ،  ورقة عمل إلي ندوة مدرسة المستقبل، سعود 

school/index.html-http//www.ksu.edu.sa/seminars/future ) 2011)-7- 4تاریخ الدخول  

  . استخدام خدمات االتصال في االنترنت بفاعلیة بالتعلیم) : 2005(اهللا عبد ، الموسى 79- 

from http:/www.riadhedu.gov.sa/maktaba/index/main.Htrn ) 2011)-7-4تاریخ الدخول  
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والدراسات  مجلة العلوم التربویة،  استخدام االنترنت في التعلیم العالي) : 2003( عبد اهللا، الموسى 80- 

  )1( 15، میة اإلسال

، الریاض ، م اإللكتروني األسس والتطبیقاتالتعل) : 2005(أحمد ، ومبارك ، عبد اهللا ، الموسى 81- 

  .مؤسسة شبكة البیانات 

جراءاته ، أسسه ، البرنامج التعلیمي القائم على الكفایات ) : 1997(الناقة و محمود كامل 82-  ٕ كلیة ، وا

  .جامعة عین شمس ، التربیة 

كفایات التدریس المطلوب توافرها لدى معلمي التربیة الفنیة بالمرحلة ) : 1996( عبد العزیز ، نجادي ال83-

  .  10مج،   39ع، جامعة الكویت ،  المجلة التربویة،  المتوسطة

المدخل في تدریس العلوم ، تدریس العلوم في العالم المعاصر ) : 1999(وآخرون ، أحمد ، النجدي 84- 

  .دار الفكر العربي  ،القاهرة ، 

109 
جامعة ، الدار المصریة اللبنانیة ،  م االلكتروني عبر شبكة االنترنتالتعل) :  2005( محمد ، الهادي 85-

  .األقصى

أثر برنامج مقترح في ضوء الكفایات االلكترونیة الكتساب بعض  ) :2009(أروى وضاح ، الوحیدي 86- 

  غزة، جامعة اإلسالمیة ال،  رسالة ماجستیر منشورة،  مهاراتها

أثر برمجیات الوسائط المتعددة في إكساب مهارة البرمجة األساسیة واالتجاه ) : 2006(إیهاب ، ورد 87- 

، الجامعة اإلسالمیة ،  رسالة ماجستیر غیر منشورة،  نحو مادة التكنولوجیا لدى طالبات الصف العاشر

  .غزة
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  االستبانة في صورتها األولیة

،،، 

وعالقتها ، اإللكتروني لدي معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب في مدارس وكالة الغوث بغزة 

تها م اإللكتروني لدى معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب في مدارس وكالة الغوث بغزة وعالق

  م اإللكتروني لدى معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب في مدارس وكالة الغوث بغزة؟

  في مدارس وكالة الغوث بغزة؟ ما اتجاهات معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب نحو برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب

م اإللكترونــي لــدى معلمــي فــي درجــة تــوافر كفایــات الــتعل

االستبانة في صورتها األولیة

  )قبل التحكیم(

  )1(ملحق رقم 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  غزة

  الدراسات العلیا 

ـــــ   ــة ـ

  المناهج وطرق التدریس

  حفظه اهللا ورعاه ............................................. 

،،،السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته 

  :یقوم الباحث بإجراء دراسة وصفیة بعنوان 

اإللكتروني لدي معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب في مدارس وكالة الغوث بغزة درجة توافر كفایات التعلیم 

  :وتتمثل مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال الرئیس 

م اإللكتروني لدى معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب في مدارس وكالة الغوث بغزة وعالقما درجة توافر كفایات التعل
  

  :ویتفرع من السؤال الرئیس األسئلة الفرعیة التالیة 

م اإللكتروني لدى معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب في مدارس وكالة الغوث بغزة؟ما درجة توافر كفایات التعل

ما اتجاهات معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب نحو برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب

فــي درجــة تــوافر كفایــات الــتعل )٠.٠٥ ≤ α(هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى 
  التعلیم التفاعلي المحوسب بمدارس وكالة الغوث بغزة تعزى لمتغیر الجنس؟

114 

غزة –جامعة األزهر 

الدراسات العلیا  عمادة

ــــــــــلیــــك ــــــــــــة التربی

المناهج وطرق التدریس

  

............................................. / لدكتورا

یقوم الباحث بإجراء دراسة وصفیة بعنوان 

درجة توافر كفایات التعلیم 
  باتجاهاتهم نحوه 

وتتمثل مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال الرئیس 

ما درجة توافر كفایات التعل
  باتجاهاتهم نحوه ؟

ویتفرع من السؤال الرئیس األسئلة الفرعیة التالیة 

ما درجة توافر كفایات التعل -١

ما اتجاهات معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب نحو برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب -٢

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى  -٣
التعلیم التفاعلي المحوسب بمدارس وكالة الغوث بغزة تعزى لمتغیر الجنس؟



م اإللكترونــي لــدى معلمــي فایــات الــتعلفــي درجــة تــوافر ك )٠.٠٥ ≤ α(هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى  -٤
  التعلیم التفاعلي المحوسب بمدارس وكالة الغوث بغزة تعزى لسنوات الخدمة؟

م اإللكترونـي وبـین اتجاهـات بین درجة توافر كفایات الـتعل )٠.٠٥ ≤ α(هل توجد عالقة ارتباطیه ذات داللة إحصائیة عند  -٥
                                        تفاعلي المحوسب في مدارس وكالة الغوث بغزة؟المعلمین نحو التعلیم ال

وسیستخدم الباحث مقیاس ، ویتكون مجتمع الدراسة من جمیع معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب بمدارس وكالة الغوث بغزة
ولما تملكونه .معلمین وفق المحاور األربعة لألداة م اإللكتروني لدي هؤالء اللمعرفة درجة توافر كفایات التعل لیكرت الخماسي

إال أنني راغبٌ في أن أحظي . وبرغم تقدیري الرتباطكم وانشغالكم ولوقتكم الثمین ، من درایة وخبرة واهتمام في هذا المجال
  .واالستفادة بملحوظاتكم واقتراحاتكم ، بشرف تحكیمكم لهذه األداة 

  ،،،ولكم جزیل الشكر والتقدیر

  رامي محمد راغب كالب/احث الب
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  :البیانات الشخصیة 

  أنثى  ذكر الجنس

  سنوات ١٠أكثر من   سنوات)١٠- ٥(من  سنوات ٥أقل من  عدد سنوات الخدمة

  
  :إللكتروني م اإللكتروني لدي معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب في محور ثقافة التعلیم ادرجة توافر كفایات التعل : األول  حورالم
  
  

 البنـــــــــــــــــــــــــــــد م
 مناسبة الفقرة للمجال مالئمة الفقرة

 غیر مناسبة مناسبة غیر مالئمة مالئمة
     م اإللكترونيیلم بماهیة التعل 1
     م اإللكترونيیجید بخصائص التعل 2
     م اإللكترونيیعرف بأنماط التعل 3
     اإللكتروني میعرف بأهداف التعل 4
     م اإللكتروني یعرف بفوائد التعل 5
     م اإللكتروني یلم بسلبیات التعل 6
     م االلكترونيام بمهام وأدوار المعلم في التعلاإللم 7
     أصف الطالب المتعلم الكترونیاً  8
     م اإللكترونيیلم بخطوات التحول إلي التعل 9

     كتروني والتعلیم التقلیديم االلأفرق بین التعل 10
     م اإللكترونياصفات األجهزة والبرامج في التعلیتعرف بمو  11
     م االلكترونيالتي تواجه تطبیق واستخدام التعلاإللمام بالصعوبات  12

  

  

  :ر قیادة شبكات اإلنترنت محو  يدرجة توافر كفایات التعلم اإللكتروني لدي معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب ف: لثاني ا حورالم

 البنــــــــــــــــــــــــــد م
 مناسبة الفقرة للمجال مالئمة الفقرة

 غیر مناسبة مناسبة غیر مالئمة مالئمة

     أحدد أنواع الشبكات ومهامها 13

     أحدد كیفیة وصل الحاسب بشبكة االنترنت 14

     أتعامل مع محركات البحث لتصفح المواقع 15

     أتفحص الخلل في االتصال بالشبكة وأصلح البسیط منها 16

     لدي برید الكتروني خاص 17

     أستطیع تأسیس برید الكتروني والتعامل معه 18
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  دـــــــــــــــــــــــــــالبن م
 مناسبة الفقرة للمجال مالئمة الفقرة

 غیر مناسبة مناسبة غیر مالئمة مالئمة

     أتواصل  بالصوت والصورة مع اآلخرین عبر الشبكة 19

     أتعامل مع المكتبات االلكترونیة المستقلة أو الملحقة بالجهات التعلیمیة 20

     أنزل وأحمل الكتب والبرامج من االنترنت 21

     استطیع التسجیل والمشاركة في المنتدیات التعلیمیة 22

     .ر االنترنت في تدریس المواداستخدم الدروس المتاحة عب 23

     أتواصل مع المواقع والمنتدیات التي تتناول تخصصي 24

     استخدم برنامجًا لضغط وفك الملفات التي تم تحمیلها من الشبكة 25

     أعرض وأتحكم في عرض محتوى الدروس من خالل شبكة معمل الحاسب 26

     خالل جهاز المعلم الرئیسأستطیع إدارة األجهزة والشاشات من  27

محور تصمیم البرمجیات والوسائط المتعددة  يدرجة توافر كفایات التعلم اإللكتروني لدي معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب ف: الث الث حورالم
  :التعلیمیة 

 البنـــــــــــــــــــد م
 مناسبة الفقرة للمجال مالئمة الفقرة

 غیر مناسبة سبةمنا غیر مالئمة مالئمة

     أحدد المواصفات المناسبة في البرمجة التعلیمیة 28

     أحدد خطوات تصمیم التعلیم 29

     أستطیع تحویل محتوى المادة إلى دروس الكترونیة مبسطة 30

واألصوات في ملف عرض  أتمكن من دمج النصوص والرسوم والصور 31
 Power Point)بوینتباور (تقدیمي

    

     أستطیع دمج مؤثرات النص والصور واألصوات واللقطات في عرض فالشي 32

     أستطیع تضمین األنشطة واألسئلة المناسبة في الدرس االلكتروني 33

 أستطیع تضمین المشاهد والعبارات اإلثرائیة المناسبة في الدرس اإللكتروني 34
    

محتوي المادة  لدي القدرة علي مشاركة فریق عمل مختص لتحویل 35
 الدراسیة إلى محتوى الكتروني متكامل
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  :محور قیادة الحاسوب يدرجة توافر كفایات التعلم اإللكتروني لدي معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب ف :الرابع  حورالم
  

 البنــــــــــــــد م
 مناسبة الفقرة للمجال مالئمة الفقرة

 ر مناسبةغی مناسبة غیر مالئمة مالئمة

     worldأجید قراءة الكتب والملفات النصیة عن طریق برنامج  36

     Acrobatأجید قراءة الكتب والملفات النصیة عن طریق برنامج  37

     power point)باوربوینت(استخدم برنامج العروض التقدیمیة 38

     .سبةأستطیع تشغیل ملفات الصوت والفیدیو باستخدام البرامج المنا 39

     أمتلك مهارات البحث عن طریق محركات البحث المختلفة 40

     أمتلك مهارات التعامل مع البرید اإللكتروني  41

     عن طریق البرید)  Attachmentملف مرفق(أستطیع إرسال ملف 42

     .للصور والملفات المختلفة linksأستطیع التعامل مع الروابط 43

     .فح الفیروسات وأتأكد من إزالتها أتفحص وأكا 44

     Twitter-Face Book :أجید استخدام المواقع االجتماعیة مثل 45

     ).You tube(أجید مشاهدة مقاطع الفیدیو عن طریق االنترنت  46
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  األولیة

                

 ،،،السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 

  وبعد ،، .... 

درجـة تـوافر كفایـات التعلـیم اإللكترونـي لـدي معلمـي 

  "وعالقتها باتجاهاتهم نحوه

نحو برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب في مدارس التعلیم التفاعلي 

وذلك من خالل اإلجابة علي بنود ، ، وعلیه یرجى من سیادتكم التكرم بإبداء رأیكم الحكیم فیه  

  رامي محمد راغب كُالب/الباحث 
  

األولیة صورتھ في االتجاه مقیاس

  )التحكیم قبل(

  )2(ملحق رقم 

  الرحیم بسم هللا الرحمن

  غزة 

   العلیا 

   التربیـــــــة

  التدریس

  حفظھ هللا ورعاه ............................................. 

السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 

.... م علیكم ورحمة اهللا وبركاته تحیة طیبة مباركة من عند اهللا السال

درجـة تـوافر كفایـات التعلـیم اإللكترونـي لـدي معلمـي :" أستاذي الفاضل ، یقوم الباحث بدارسة تحـت عنـوان 

وعالقتها باتجاهاتهم نحوه، التعلیم التفاعلي المحوسب في مدارس وكالة الغوث بغزة 

التعلیم التفاعلي لمي اتجاهات معلقیاس  مقیاسمما تطلب منه إعداد 

، وعلیه یرجى من سیادتكم التكرم بإبداء رأیكم الحكیم فیه  وكالة الغوث بغزة 

  .المقیاس بالمالئمة أو عدمها 

119 

 – األزھر جامعة

 الدراسات عمادة

التربیـــــــة كلیـــــــة

التدریس رقطو المناھج

  

............................................. / السید

  

تحیة طیبة مباركة من عند اهللا السال

أستاذي الفاضل ، یقوم الباحث بدارسة تحـت عنـوان 

التعلیم التفاعلي المحوسب في مدارس وكالة الغوث بغزة 

مما تطلب منه إعداد 

وكالة الغوث بغزة 

المقیاس بالمالئمة أو عدمها 

  

  



 

 غیر مالئمة ئمةمال عبارات المقیاس م

   یؤثر برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب إیجابًا على تحصیل الطلبة 1

   یعمل برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب علي إیجاد بیئة ممتعة للتعلم 2

   أرى أن التعلیم التفاعلي المحوسب أفضل من التعلیم التقلیدي 3

   في كافة المراحل التعلیمیة أؤید استخدام التعلیم التفاعلي المحوسب  4

   یمنح البرنامج الطلبة القدرة علي التعلم الذاتي 5

   . اشعر أن عملیة التعلیم التفاعلي تعتمد بشكل أساسي على المتعلم  6

   یحتاج  البرنامج إلى معلمین مدربین للتعامل معه 7

َ فرص المشاركة ا 8    الیجابیة اعتقد أن التعلیم التفاعلي المحوسب یوفر

   یزید برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب من الفوضى داخل الفصل 9

أجزم بان التعامل مع الكم الهائل من المعلومات عبر شبكة االنترنت یؤدي إلى نقص ثقة  10
 المتعلمین في إمكانیاتهم الذاتیة 

  

أفضل فیما یتصل بسرعة أرجح أن تطبیق استخدام التعلیم التفاعلي المحوسب یقدم نتائج  11
 المتعلم 

  

   یقلص برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب دور المعلم 12

   المدارس غیر مهیأة للتعامل مع برامج التعلیم التفاعلي المحوسب 13

احرص على التواصل مع الطلبة اآلخرین من خالل البرید االلكتروني في التعلیم التفاعلي  14
 المحوسب

  

   برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب إیجابًا في استغالل الوقتیسهم  15

   أرى أن التعلیم التفاعلي المحوسب یحتاج إلى عناصر القوة والرغبة والدافعیة نحو التعلم 16

   یسهم البرنامج في التواصل مع العالم الخارجي  17

   یحد البرنامج من قدرة المعلم على ضبط الصف  18

   التعلیم التفاعلي المحوسب یحتاج إلى عناصر القوة والرغبة والدافعیة نحو التعلم  أرى أن 19

   أعتقد أن هناك تشتت وعدم تواصل بین الطلبة في التعلیم التفاعلي المحوسب 20

   یؤثر برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب على صحة الطالب  21
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 غیر مالئمة مالئمة عبارات المقیاس م

     یؤثر برنامج التعلیم التفاعلي على عملیات الحفظ والتذكر  22

     أرى أن سلبیات التعلیم التفاعلي المحوسب أكثر من ممیزاته 23

   یقلل برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب على عدد ساعات نوم الطالب  24

قصور والخجل لدى بعض أشعر بأن التعلیم التفاعلي المحوسب یتغلب على الفجوات وعوامل ال 25
 الطلبة

  

   یمكن أن یسهم التعلم التفاعلي المحوسب حل مشكالت  التعلیم التقلیدي  26

   یؤدي برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب علي تنمیة التفكیر  البناء للمتعلم 27

   یحد برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب من القدرة على التفكیر 28

   ج التعلیم التفاعلي المحوسب من دافعیة الطلبة للتعلمیقلل برنام 29

   یسهم البرنامج في إكساب الطلبة مهارة التفكیر اإلبداعي 30

   یراعي البرنامج الفروق الفردیة بین المتعلمین 31

   یراعي البرنامج حاجات المتعلمین 32

   .ن المجتمع یسهم برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب في عزلة الطلبة ع 33

   .یوفر برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب بیئة مشوقة للتعلم  34

   .یؤدي برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب إلى الملل والكبت لدى الطلبة 35

   .تعمیم تجربة البرنامج ضرورة في المدارس الحكومیة والخاصة 36

   .إضافیًا على األهالي  یولد برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب عبئاً  37
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  )3(ملحق رقم 

  قائمة أسماء المحكمین

  

  مكان العمل  التخصص  االســـــــــــم  م
  "وكالة الغوث" مدیر منطقة شرق غزة التعلیمیة   مناهج  د سعد نبهان 1
  جامعة القدس المفتوحة  إرشاد نفسي وتوجیه تربوي  جهاد الخضري. د  2
  جامعة القدس المفتوحة  مناهج  هراوي إبراهیم المش. د  3
  جامعة األقصـــــــــــــــــــــــــى  مناهج  عدنان دلول. د 4
  جامعة األزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  إرشاد نفسي وتوجیه تربوي  عبد العظیم المصدر. د 5
  ــــىجامعة األقصـــــــــــــــــــــ  أصول تربیة  بسام أبو حشیش . د 6
  جامعة األزهـــــــــــــــــــــــــــــــــر  مناهج  سمر أبو شعبان. د 7
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  االستبانة في صورتھا النھائیة

  

  حفظھم هللا ورعاھم ،،،

  ،،،السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 

درجة توافر كفایات التعلیم االلكتروني لدى معلمي 
ً لمتطلبات ، وعالقتھا باتجاھاتھم نحوه استكماال

ً للوقوف على رأي علمي یحقق ھدف  وسعیا
م تمثل في درجة توافر كفایات التعلفقد صمم الباحث استبانھ تشتمل علي عدة محاور ت

تصمیم البرمجیات والوسائط   - قیادة شبكات االنترنت 

  )نأمل تفضلكم باإلجابة علیھا كاملة 

ة تعبئة كل الفقرات وذلك /المعلم ة/تتعلق بمحاور الدراسة األربعة والمؤمل منك أخي 
ً ، حتى نصل إلى نتائج علمیة تحكي الواقع  علما

  .بأن ھذه اإلجابات ستستخدم فقط ألغراض البحث العلمي فقط 

  ،،،،لكم جزیل الشكر والتقدیر                                    

  البمحمد راغب كُ  رامي/ الباحث

االستبانة في صورتھا النھائیة

  )بعد التحكیم(

  )4(ملحق رقم 

  الرحیم الرحمن هللا بسم

  غزة 

   العلیا 

   التربیـــــــة

  التدریس

حفظھم هللا ورعاھم ،،،   التعلیم التفاعلي المحوسببرنامج معلمو 

السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 

درجة توافر كفایات التعلیم االلكتروني لدى معلمي یقوم الباحث بإجراء دراسة میدانیة تستھدف قیاس 
وعالقتھا باتجاھاتھم نحوه، ث التعلیم التفاعلي المحوسب بمدارس وكالة الغو

ً للوقوف على رأي علمي یحقق ھدف ،نیل درجة الماجستیر في المناھج وطرق التدریس  وسعیا
فقد صمم الباحث استبانھ تشتمل علي عدة محاور ت، الدراسة 

قیادة شبكات االنترنت   -وني م اإللكترثقافة التعل(اإللكتروني في محور 
  ) . قیادة الحاسوب  – المتعددة التعلیمیة

  :حیث تتألف االستبانة من قسمین 

نأمل تفضلكم باإلجابة علیھا كاملة (البیانات الشخصیة  :القسم األول 

تتعلق بمحاور الدراسة األربعة والمؤمل منك أخي : القسم الثاني 
ً لدیك (/) بوضع عالمة  حتى نصل إلى نتائج علمیة تحكي الواقع ، علي درجة ما تراه متوافرا

بأن ھذه اإلجابات ستستخدم فقط ألغراض البحث العلمي فقط 
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 – األزھر جامعة

 الدراسات عمادة

التربیـــــــة كلیـــــــة

التدریس رقطو المناھج

معلمو : ة /األستاذ 

یقوم الباحث بإجراء دراسة میدانیة تستھدف قیاس 
التعلیم التفاعلي المحوسب بمدارس وكالة الغو

نیل درجة الماجستیر في المناھج وطرق التدریس 
الدراسة 

اإللكتروني في محور 
المتعددة التعلیمیة

حیث تتألف االستبانة من قسمین 

القسم األول 

القسم الثاني 
بوضع عالمة 

بأن ھذه اإلجابات ستستخدم فقط ألغراض البحث العلمي فقط 

  

  

  

  



  :البیانات الشخصیة 

  أنثى  ذكر الجنس

  سنوات ١٠أكثر من   سنوات)١٠- ٥(من  سنوات ٥أقل من  عدد سنوات الخدمة

  
  :ي م اإللكتروني لدي معلمي التعلیم التفاعلي المحوسب فدرجة توافر كفایات التعل

  :م اإللكتروني ثقافة التعل  :األول  حورالم

 م
 

 ةالكفای

  درجة التوافر
  عالیة

 جداً  
 ضعیفة متوسطة عالیة

  ضعیفة
  جداً 

      م اإللكترونيبماهیة التعل ألم 1
      م اإللكترونيبخصائص التعل ألم 2
      م اإللكترونيامتلك معرفة جیدة بأنماط التعل 3
      م اإللكترونيبأهداف التعل ألم 4
      م اإللكتروني أدرك أهمیة التعل 5
      م اإللكتروني سلبیات التعل أحدد 6
      م االلكترونيوأدوار المعلم في التعل بمهام ألم 7
      م االلكترونيد الطالب الذي یمتلك أسس التعلدحأ 8
      م اإللكترونيبخطوات التحول إلى التعلألم  9

      م االلكتروني والتعلیم التقلیديبین التعل أفرق 10
      م اإللكترونية وبرامج التعلي معرفة جیدة بمواصفات أجهز لد 11
      م االلكتروني ات التي تواجه تطبیق طریقة التعلالصعوب أحدد 12
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  :قیادة شبكات اإلنترنت   :الثاني  حورالم

 الكفایة م

  درجة التوافر

عالیة 
 جداً 

  ضعیفة جداً  ضعیفة متوسطة عالیة

       .درة على تحدید أنواع ومهام الشبكات متلك القأ 13

      . الحاسب بشبكة االنترنتستطیع توصیل أ 14

      .عبر االنترنت  محركات البحث لتصفح المواقع ستطیع التعامل معأ 15

      .متلك القدرة على تشخیص الخلل في االتصال وصیانته أ 16

      التعامل معهالقدرة علي تأسیس برید الكتروني  و  لدي 17

      .قن عملیة التواصل بالصوت والصورة مع المتعلمین عبر شبكة االنترنت أت 18

      الكتب والبرامج من االنترنت لدي القدرة على تحمیل 19

      .استخدم الدروس المتاحة عبر االنترنت في تدریس المواد 20

      تخصصي مجال أتواصل مع المواقع والمنتدیات التي تتناول 21

      استخدم برنامجًا لضغط وفك الملفات التي تم تحمیلها من الشبكة 22

      تحكم في عرض محتویات الدروس عبر شبكة معلم الحاسبأ 23

      أستطیع إدارة األجهزة والشاشات من خالل جهاز المعلم الرئیس 24

  :دة التعلیمیة تصمیم البرمجیات والوسائط المتعد: الثالث  حورالم

 الكفایة م

  درجة التوافر

  عالیة
 جداً 

 ضعیفة متوسطة عالیة
  ضعیفة
  جداً 

      . المواصفات المناسبة في البرمجة التعلیمیةستطیع تحدید أ 25

      . لدي قدرة على تحدید خطوات تصمیم الدروس االلكترونیة 26

      مبسطةأستطیع تحویل محتوى المادة إلى دروس الكترونیة  27

واألصوات في ملف عرض أتمكن من دمج النصوص والرسوم والصور  28
 Power Point)بوینتباور (تقدیمي
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 الكفایة م

  درجة التوافر

  عالیة
 جداً 

 ضعیفة متوسطة عالیة
  ضعیفة
  جداً 

      أستطیع دمج مؤثرات النص والصور واألصوات واللقطات في عرض فالشي 29

      ین األنشطة واألسئلة المناسبة في الدرس االلكترونيأستطیع تضم 30

أستطیع تضمین المشاهد والعبارات اإلثرائیة المناسبة في الدرس  31
 اإللكتروني

     

فریق عمل مختص لتحویل محتوي المادة الدراسیة إلى محتوى  أشارك 32
 الكتروني متكامل

     

  :قیادة الحاسوب    :الرابع  حورالم
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  كفایةال م

  درجة التوافر

  عالیة
 جداً 

 ضعیفة متوسطة عالیة
  ضعیفة
  جداً 

      wordأجید قراءة الكتب والملفات النصیة عن طریق برنامج  33

      Acrobatأجید قراءة الكتب والملفات النصیة عن طریق برنامج  34

      power point)باوربوینت(استخدم برنامج العروض التقدیمیة 35

      .ملفات الصوت والفیدیو باستخدام البرامج المناسبة شغلأ 36

       أمتلك مهارات البحث عن طریق محركات البحث المختلفة 37

       أمتلك مهارات التعامل مع البرید اإللكتروني  38

 عن طریق البرید)  Attachmentملف مرفق(أستطیع إرسال ملف 39
  االلكتروني

     

      .للصور والملفات المختلفة linksامل مع الروابطأستطیع التع 40

      .أتفحص وأكافح الفیروسات وأتأكد من إزالتها  41

      Twitter-Face Book :المواقع االجتماعیة مثل ستخدمأ 42

       ).You tube(مقاطع الفیدیو عن طریق االنترنت  ستطیع تشغیلأ 43



  لنھائیة

  ،،،حفظهم اهللا ورعاهم 

 ،،،السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته 

درجـة تـوافر كفایـات التعلـیم اإللكترونـي لـدي معلمـي 

  "باتجاهاتهم نحوهوعالقتها 

اتجاهات معلمي التعلیم التفاعلي نحو برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب في 

وذلك من خالل اإلجابة علي ، ، وعلیه یرجى من سیادتكم التكرم بإبداء رأیكم والحكیم فیه  

  .مام كل فقرة في العمود الذي یتالءم مع وجهة نظركم السدیدة 

  علمًا بأن هذه المعلومات ال تستخدم إال لغرض البحث العلمي فقط 

  رامي محمد راغب كُالب/ الباحث 

لنھائیةصورتھ افي مقیاس االتجاه 

  )بعد التحكیم(

  )5(ملحق رقم 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم                                       

  غزة

  عمادة الدراسات العلیا 

  ة ــــیـــ

  المناهج وطرق التدریس

حفظهم اهللا ورعاهم     التعلیم التفاعلي المحوسببرنامج معلمو 

السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته 

  تحیة طیبة مباركة من عند اهللا وبعد ،، 

درجـة تـوافر كفایـات التعلـیم اإللكترونـي لـدي معلمـي :" أستاذي الفاضل ، یقوم الباحث بدارسـة تحـت عنـوان 

وعالقتها ، التعلیم التفاعلي المحوسب في مدارس وكالة الغوث بغزة 

اتجاهات معلمي التعلیم التفاعلي نحو برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب في مما تطلب منه إعداد استبانه لقیاس 

، وعلیه یرجى من سیادتكم التكرم بإبداء رأیكم والحكیم فیه  مدارس وكالة الغوث بغزة 

مام كل فقرة في العمود الذي یتالءم مع وجهة نظركم السدیدة أ(/) بوضع عالمة 

علمًا بأن هذه المعلومات ال تستخدم إال لغرض البحث العلمي فقط 
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غزة –جامعة األزهر 

عمادة الدراسات العلیا 

ـــ ــــیــــــربـــــة التــــــــكلیـــ

المناهج وطرق التدریس

  

معلمو  : /األساتذة

  

تحیة طیبة مباركة من عند اهللا وبعد ،، 

أستاذي الفاضل ، یقوم الباحث بدارسـة تحـت عنـوان 

التعلیم التفاعلي المحوسب في مدارس وكالة الغوث بغزة 

مما تطلب منه إعداد استبانه لقیاس 

مدارس وكالة الغوث بغزة 

بوضع عالمة بنود المقیاس 

علمًا بأن هذه المعلومات ال تستخدم إال لغرض البحث العلمي فقط                 

  



أوافق  عبارات المقیاس م
  بشدة

 معارض  محاید  أوافق
معارض 

 بشدة

      علي المحوسب یؤثر إیجابًا على تحصیل الطلبةاعتقد برنامج التعلیم التفا 1

      أرى أن برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب یوفر بیئة ممتعة للتعلم 2

      أرى أن التعلیم التفاعلي المحوسب أفضل من التعلیم التقلیدي 3

      أؤید استخدام التعلیم التفاعلي المحوسب في كافة المراحل التعلیمیة  4

      أعتقد أن برنامج  التعلیم التفاعلي المحوسب یمنح الطلبة القدرة علي التعلم الذاتي 5

      . اشعر أن عملیة التعلیم التفاعلي تعتمد بشكل أساسي على المتعلم  6

َ فرص المشاركة االیجابیة من قبل المتعلمین  7       .اعتقد أن التعلیم التفاعلي المحوسب یوفر

      .استخدام برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب یزید من الفوضى داخل الفصل أرى أن 8

أجزم بان التعامل مع الكم الهائل من المعلومات عبر شبكة االنترنت یؤدي إلى نقص ثقة  9
 .المتعلمین في إمكانیاتهم الذاتیة 

     

أفضل فیما یتصل بسرعة  أرجح أن تطبیق استخدام التعلیم التفاعلي المحوسب یقدم نتائج 10
 .التعلم 

     

      اعتقد أن برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب یقلص دور المعلم 11

أمیل إلى التواصل مع الطلبة اآلخرین من خالل البرید االلكتروني في التعلیم التفاعلي  12
 المحوسب

     

      في استغالل الوقت أعتقد أن برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب یسهم إیجاباً  13

      أرجح أن برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب یسهم في التواصل مع العالم الخارجي  14

      أعتقد أن هناك تشتت وعدم تواصل بین الطلبة في التعلیم التفاعلي المحوسب 15

      كر ى أن برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب یؤثر على عملیات الحفظ والتذأر  16

       أعتقد أن سلبیات التعلیم التفاعلي المحوسب أكثر من ممیزاته 17

      أرى أن برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب یقلل عدد ساعات نوم الطالب  18

أشعر بأن التعلیم التفاعلي المحوسب یتغلب على الفجوات وعوامل القصور والخجل لدى  19
  بعض الطلبة
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أوافق  عبارات المقیاس
معارض  معارض  محاید  أوافق  بشدة

 بشدة

  أن برنامج التعلم التفاعلي المحوسب یسهم في حل مشكالت  التعلیم التقلیدي  أرجح 20

 

     

      أعتقد أن برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب یؤدي إلى  تنمیة التفكیر  البناء للطالب 21

      علي المحوسب یقلل من دافعیة الطلبة للتعلمأرى أن برنامج التعلیم التفا 22

أشعر أن برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب یسهم في إكساب الطلبة مهارة التفكیر  23
 اإلبداعي

     

      أعتقد أن برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب یراعي الفروق الفردیة بین المتعلمین 24

      .علي المحوسب یراعي حاجات المتعلمین أشعر أن برنامج التعلیم التفا 25

      .أعتقد أن برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب یسهم في عزلة الطلبة عن المجتمع  26

      .أشعر أن برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب یؤدي إلى الملل والكبت لدى الطلبة 27

      .س الحكومیة والخاصةأعتقد أن تعمیم تجربة البرنامج ضرورة في المدار  28

      .أرى أن برنامج التعلیم التفاعلي المحوسب یولد عبئًا إضافیًا على األهالي  29



  )بغزة جامعة األزهر( كتاب تسهیل مهمة الباحث 
  )6(ملحق رقم 
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