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مقدمة•

تواجه النظم التعلٌمٌة تحدٌا كبٌرا فً ظل عصر العولمة •
والتطور الهابل فً شبكة المعلومات الدولٌة وتزاٌد المعارف 

مما ٌتطلب فكر تربوي جدٌد واستراتٌجٌات , والمعلومات
متطورة حتى ٌمكن إعداد أجٌال قادرة على التعامل مع 

وإحداث نقلة نوعٌة فً , متغٌرات القرن الحادي والعشرٌن
األهداف التً تسعى المإسسات التربوٌة لتحقٌقها لٌكون 

التركٌز على اكتساب المتعلمٌن مهارات تمكنهم من التعلم 
وٌعد التعلٌم االلكترونً من أهم . الذاتً والتفكٌر اإلبداعً

المقومات األساسٌة التً تركز علٌها الدول ومإسساتها فً 
بناء مستقبلها فً ظل ظهور العالم الرقمً وعصر 

.المعلومات واإللكترونٌات



شهد العالم ثورة تكنولوجٌة وعلمٌة أحدثت تغٌرات هابلة فً كل 
مجاالت الحٌاة بما فٌها قطاع التعلٌم نظراً لظهور العدٌد من 

لذا أخذت .  المستحدثات التكنولوجٌة المتزاٌدة بصفة مستمرة
المإسسات التعلٌمٌة على عاتقها مسإولٌة التطوٌر ومجاراة 

التغٌرات كون العملٌة التعلٌمٌة التعلٌمة تقوم على عدة عناصر 
, أهمها المعلم التً بات موجها ومصمما ال ملقنا للمعلومات
والمتعلم أصبح فاعال ونشٌطا فً عملٌة التعلم ٌسعى إلى 

وبٌبة التعلم تحولت إلى بٌبة الكترونٌة , اكتساب المعرفة ذاتٌا
بكل مكوناتها ومحتوٌاتها فظهرت أسالٌب ونماذج تعلٌمٌة جدٌدة 
ولمواجهة تلك التحدٌات ظهر التعلٌم االلكترونً لٌساعد المتعلم 
على التعلم فً المكان الذي ٌرٌد وفً الوقت الذي ٌفضله سواء 

.داخل أو خارج الفصل



وٌقع على عاتق المإسسات التربوٌة العبء األكبر فً تقدٌم مبادرات 
فً ظل ثورة تقنٌة المعلومات ووسابل . خاصة بالتعلٌم االلكترونً

االتصال التً جعلت العالم قرٌة الكترونٌة تتالشى فٌها الحواجز الزمنٌة 
هذا .  والمكانٌة فقربت المسافات وأزالت الحواجز السٌاسٌة والثقافٌة

التغٌر ٌفرض علٌها أن تقدم حلوالً لالستفادة من التعلٌم االلكترونً 
وتوظٌفه فً النسٌج التربوي بما ٌتماشى مع أهدافها ومسلماتها بغٌة رفع 

فدمج التقنٌة فً عملٌة التعلٌم والتعلم لم ٌعد .  مخرجات العملٌة التعلٌمٌة
ترفا بل أصبح مطلباً حٌوٌاً لتطوٌر البنى والهٌاكل التربوٌة لما تقدمة 

التقنٌة من نقلة نوعٌة فً إعادة صٌاغة المنهج بمفهومه الشامل والرفع 
من مستوى المخرج التربوي وذلك بجهد أقل و نوعٌة 

(.  2003,الراشد.)أفضل

فالتعلٌم اإللكترونً بشكل عام هو استخدام الوسابط اإللكترونٌة فً –
  عملٌة نقل وإٌصال المعلومات للمتعلم،



وهناك مدى لهذا االستخدام فقد ٌكون هذا االستخدام فً الصورة البسٌطة •
كاستخدام وسابل الكترونٌة مساعدة فً عملٌة عرض المعلومات أو إللقاء 

الدروس فً الفصول التقلٌدٌة، وكذلك االستثمار األمثل للوسابط اإللكترونٌة 
والحاسوبٌة فً بناء الفصول االفتراضٌة من خالل تقنٌات اإلنترنت 

وٌمكن تعرٌف التعلٌم االلكترونً ( 1998,كارلٌنز.)والتلفزٌون التفاعلً
توسٌع مفهوم عملٌة التعلٌم والتعلم لتتجاوز حدود : بصوره مثالٌة على انه

جدران الفصول التقلٌدٌة واالنطالق لبٌبة غنٌة متعددة المصادر ٌكون لتقنٌات 
التعلٌم التفاعلً عن بعد دورا أساسٌا فٌها بحٌث تعاد صٌاغة دور كل من 

المعلم والمتعلم، وٌكون ذلك جلٌاً من خالل استخدام تقنٌة الحاسب اآللً فً 
دعم واختٌار وإدارة عملٌة التعلٌم والتعلم وفً نفس الوقت فإن التعلٌم 

االلكترونً لٌس بدٌال للمعلم بل ٌعزز دورة كمشرف وموجه ومنظم إلدارة 
(2003,الشرٌف. ) العملٌة التعلٌمٌة ومتوافقاً مع تطورات العصر الحدٌث



إلى التحدٌات التً تواجه التعلٌم ( 2003,سعادة)وأشار•
:االلكترونً منها

المشاكل التقنٌة والتً تتمثل بصعوبة الوصول للمعلومات وانقطاع •
وعدم توافر , الشبكة المفاجا نتٌجة لضعف شبكة االنترنت

األجهزة الكافٌة للطالب فً المدارس، حٌث ٌعتبر استخدام 
الحاسوب مكلفا كما أن التعلٌم الحدٌث ٌتطلب أجهزة ذات مستوى 

ونقص الخبرة لدى األشخاص , عال لتالءم البرامج المتطورة
القابمٌن على البرامج التعلٌمٌة وعدم التحاقهم بالدورات و 

وصعوبة تؤقلم المعلمٌن , المإتمرات فً الدول العالمٌة والمتطورة
والمتعلمٌن مع هذا النوع من التعلٌم بسبب تعودهم على التعلٌم 

( .المقاومة الرافضة)التقلٌدي والخوف من التغٌٌر أي ما ٌسمى ب



 وٌهدف التعلٌم اإللكترونً إلى تحقٌق العدٌد من األهداف على مستوى الفرد
(2009,قطٌط )والمجتمع منها كما أشار إلٌها 

تحسٌن مستوى فاعلٌة المعلمٌن وزٌادة الخبرة لدٌهم فً إعداد المواد التعلٌمٌة.

 الوصول إلى مصادر المعلومات والحصول على الصور والفٌدٌو و أوراق البحث
.عن طرٌق شبكة االنترنت واستخدامها فً شرح وإٌضاح العملٌة التعلٌمٌة

توفٌر المادة التعلٌمٌة بصورتها اإللكترونٌة للمتعلم والمعلم.

 إمكانٌة توفٌر دروس ألساتذة ممٌزٌن، إذ أن النقص فً الكوادر التعلٌمٌة الممٌزة
كما . ٌجعلهم حكرا على مدارس معٌنة و ٌستفٌد منهم جزء محدود من المتعلمٌن

ٌمكن تعوٌض النقص فً الكوادر األكادٌمٌة والتدرٌبٌة فً بعض القطاعات 
.التعلٌمٌة عن طرٌق الصفوف االفتراضٌة



تساعد المتعلم على الفهم والتعمق أكثر بالدرس حٌث ٌستطٌع الرجوع للدرس فً 

أي وقت، كما ٌساعده على القٌام بواجباته المدرسٌة بالرجوع إلى مصادر 

المعلومات المتنوعة على شبكة االنترنت أو للمادة االلكترونٌة التً ٌزودها 

بالتالً المتعلم ٌحتفظ بالمعلومة لمدة . األستاذ لتالمٌذه مدعمة باألمثلة المتعددة

.أطول ألنها أصبحت مدعمة بالصوت والصورة والفهم

إدخال االنترنت كجزء أساسً فً العملٌة التعلٌمٌة له فابدة جمة برفع المستوى 

الثقافً العلمً للمتعلمٌن، و زٌادة الوعً باستغالل الوقت بما ٌنمً لدٌهم القدرة 

على اإلبداع بدال من إهداره على مواقع ال تإدي إال إلى انحطاط المستوى 

.األخالقً والثقافً

بناء شبكة لكل مدرسة بحٌث ٌتواصل من خاللها أولٌاء األمور مع المعلمٌن 

.واإلدارة لكً ٌكونوا على اطالع دابم على مستوى أبناءهم و نشاطات المدرسة



وفً إطار سعً وزارة التربٌة والتعلٌم لتحقٌق تطلعات المجتمع من أجل تعزٌز 
تؤتً الجهود , قدرات أفراده ووصلها بآخر نتاجات المعرفة والتدفق المعلوماتً

متصلة لتعمٌم فكرة التعلٌم االلكترونً الذي ٌعد من أحدث الطرق فً عالم التعلٌم 
واتفق العدٌد من المتخصصٌن فً المجال , (  2007, عبد الكرٌم. )والتدرٌب

التقنً وفً مجال التعلٌم والتدرٌب االلكترونً على أن التعلٌم والتدرٌب حقق 
نتابج إٌجابٌة فً تحسٌن مستوى تعلم الطلبة كما ظهر فً عدد من الدراسات 

:  منها

   دراسة(Ryan,2002 ) التً هدفت إلى تقصً أثر استخدام الشبكة العالمٌة
للمعلومات فً التعلم  فً الفصول الدراسٌة فً كلٌة لٌكالند األهلٌة حٌث أظهرت 
نتابجها  أنه ال ٌوجد ضرر ٌعود على الطالب جراء استخدام هذه التقنٌة الحدٌثة 

.بدٌالَ عن األنظمة التعلٌمٌة التقلٌدٌة

 والتً هدفت إلى تقصً واقع استخدام الحاسوب جهازا( 2002,العقٌلً)دراسة  ,
ومعرفة وجهة نظر مدٌري ومدرسً المدارس , ومقررا دراسٌا, ومنهجا, ومادة

من المعلمون ٌستفٌدون من مختبرات الحاسوب %( 63)اتجاهه بٌنت الدراسة أن 
.وأنه ساهم فً تطوٌر وتنمٌة اتجاهات اٌجابٌة لدٌهم

 دراسة(Halsne,2002 ) التً هدفت إلى مقارنة أسالٌب التعلم لمجموعتٌن من
المتعلمٌن أحدهما تعلمت 



وكشفت , متعلماً ( 1642)وبلغت العٌنة , عبر شبكة االنترنت واألخرى تعلمت فً فصل تقلٌدي
وأكبر وذو دخل عابلً (26)النتابج عن أن أغلب المتعلمٌن فً المجموعة األولى كانت بعمر 

وأن الدراسة عبر االنترنت  أسهمت فً حل مشكالت الطالب الذٌن , أعلى من المجموعة الثانٌة
.هم فً خطر ترك الدراسة

 دراسة(Sorokina,2002 )  هدفت إلى تقصً اثر الدراسة التعاونٌة فً الفصول االفتراضٌة
فً مدٌنة مكسٌكو وأظهرت نتابج ( UAM-A)على تحصٌل الطلبة فً جامعة مكسٌكٌة أهلٌة 

الدراسة تدنً لتحصٌل الطلبة فً المجموعات التً حدث فٌها ضعف تعاون من قبل بعض أفراد 
العٌنة نتٌجة الختالف الشخصٌات وهً سمات أوصت الدراسة بضرورة أخذها بعٌن االعتبار فً 

.الفصول المستقبلٌة

 دراسة(Evans,2002 ) حول تقدٌم بٌبة تعلٌمٌة متمركزة فً كلٌة سانتا فً والٌة فلورٌدا حٌث
تم دمج المحتوى والتقنٌة والتعلم الفعال لمادة اإلحصاء فؤظهرت نتابجها أن التعلم االلكترونً زاد 

وارتفاع تحصٌل الطلبة , من االتصال والتواصل بٌن الطلبة أنفسهم والمعلم عبر البرٌد االلكترونً 
الذٌن خضعوا لتلك التجربة 



 طبقت العدٌد من أسالٌب التعلم الحدٌثة فً فلسطٌن حٌث وضعت وزارة التربٌة
ومن أبرز المشارٌع التً تضمنها , والتعلٌم خطة شاملة لدمج التقنٌة فً التعلٌم 

الخطة استجابة للتقدم التقنً فً مجاالت التعلٌم وجعل المتعلم محور العملٌة 
إدخال منهاج , توفٌر الكتب المدرسٌة بنسخ االلكترونٌة : التعلٌمٌة التعلمٌة ما ٌلً

وإطالق  مبادرة التعلٌم االلكترونً، فً , التكنولوجٌا للمناهج المقررة 
والتً أقرها مجلس الوزراء، وتم تبنٌها خالل المإتمر االقتصادي  23/6/2005

أٌار  22-20العالمً، الذي عقد على شاطا البحر المٌت فً الفترة من 
وهدفت إلى تطوٌر المناهج اإللكترونٌة، والبنٌة التحتٌة فً المدارس .الماضً

الفلسطٌنٌة، وتحسٌن واقع استخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت فً التعلٌم 
الفلسطٌنً، بما سٌسهم فً تطوٌر اقتصاد فلسطٌنً معتمد على مجتمع المعرفة، 

وتشجٌع تصنٌع وتعدٌل .وكذلك تعزٌز الشراكة بٌن القطاعٌن العام والخاص
واستخدام مصادر المعلومات وآلٌات تبادلها، بما فً ذلك بناء القدرات البشرٌة 

والمادٌة فً قطاعً التعلٌم واالتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات لتطوٌر 



 الحلول الممكنة، ودفع عملٌة التعلم المتمركز حول األطفال الفلسطٌنٌٌن لتزوٌدهم
.بالمهارات والمعارف والخبرات التً تعزز فرص التحاقهم بسوق العمل

 وبرغم حداثة التجربة الفلسطٌنٌة، استطاعت وزارة التربٌة والتعلٌم العالً ومن
خالل تكامل العمل بٌن الخطة الطاربة والخطة الخمسٌة التطوٌرٌة األولى 

أن تساهم وبشكل فاعل فً النهوض بذلك القطاع متبنٌة خمسة  2005 -2001
مبادئ عامة تشكل فً مجموعها القاعدة األساسٌة التً قامت علٌها كافة التوجهات 

التعلٌم حق إنسانً، التعلٌم أساس : السٌاسٌة التربوٌة للوزارة فً ذلك الوقت وهً
المواطنة، التعلٌم أداة التنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة، التعلٌم أداة الدٌمقراطٌة، 

، إال إن الخطة الخمسٌة التطوٌرٌة الثانٌة . والتعلٌم عملٌة مستمرة ومتجددة
جاءت هادفة لتحقٌق التطور النوعً بما ٌنسجم مع احتٌاجات  2008-2012

ومتطلبات الواقع الفلسطٌنً وأٌضا معطٌات عصر التكنولوجٌا الذي ٌحتاج إلى 
.مواكبة وتحدٌث مستمر، ومن أهم سماتها توظٌف التكنولوجٌا فً التعلم والتعلٌم



 عن إطالق  2009فبراٌر  25كما أعلنت وزارة التربٌة والتعلٌم العالً فً تارٌخ
مشروع حاسوب محمول لكل طالب بهدف تعزٌز استخدام التكنولوجٌا فً العملٌة 

التربوٌة وإحداث النوعٌة فً العملٌة التعلٌمٌة باستخدام وسابل التكنولوجٌا 
والتقنٌات التربوٌة الحدٌثة وتمكٌن الطلبة من الدخول إلى عالم التكنولوجٌا فً سن 

جهاز  1000مبكرة، وقد استطاعت وزارة التربٌة و التعلٌم  الحصول على 
– OLPCحاسوب من نوع  XO Laptop  بدعم من مإسسةAmerican 

Task Force on Palestine  والتً تم توزٌع بعضها على المدارس
المستهدفة ، وقامت الوزارة بتدرٌب المعلمٌن على استخدام هذه األجهزة، و قدر 

معلم فً المرحلة التمهٌدٌة  10000عدد المعلمٌن المستهدفٌن للتدرٌب حوالً 
وسعت الوزارة  2009من هذا البرنامج على مدى ثالث سنوات ابتداء من العام 

للحصول على المزٌد من أجهزة الحاسوب الرخٌصة الثمن والمصممة خصٌصا 
".جهاز حاسوب لكل متعلم " لبرامج 



PaleXO  :

 وهً عبارة عن مجموعة من الشباب الجامعً الفلسطٌنً تتطوعوا لتكرٌس جزءا من وقتهم للعمل
على توفٌر دعم تقنً وإلكترونً و تطبٌقات عربٌة حرة و عمل دورات و كتٌبات تعلٌمٌة مختلفة 

- OLPCتخدم مبادرة ومشروع حاسوب محمول لكل طالب و أجهزة ل  XO  ًلنقل التعلٌم ف ،
فلسطٌن إلى مستوى جدٌد كلٌا ،  وقد عمل فرٌق كبٌر من الطلبة الجامعٌٌن بالتنسٌق ودعم من  

، على تحوٌل هذا المشروع لقصة نجاح فلسطٌنٌة ، ( بً إي آي ) مكتب مبادرة التعلٌم الفلسطٌنٌة 
كما أن هذا الفرٌق عمل على دعوة وتشجٌع شباب جامعً فً بلدان عربٌة مختلفة على العمل فً 

بالدهم من أجل الوصول إلى مشروع وطنً عربً ٌخدم التعلٌم اإللكترونً و ٌكون مثال على 
.  التعاون الشبابً لخدمة غدا أفضل

 (. 2014- 2010)وتم تبنً مشروع تعزٌز التعلم اإللكترونً فً المدارس الفلسطٌنٌة
قام المشروع بالتعاون بٌن الحكومة الفلسطٌنٌة والحكومة البلجٌكٌة على دعم وتطوٌر التعلٌم 

مالٌٌن ٌورو تشمل نفقات  4اإللكترونً فً المدارس األساسٌة و الثانوٌة بتكلفة مقدارها 
المبادرات والبوابة االلكترونٌة واألجهزة اللوحٌة والدورات التدرٌبٌة بهدف تحقٌق رإٌة وزارة 

وخلق جو تفاعلً بٌن الطالب . التربٌة والتعلٌم العالً والتً تهدف إلى رفع جودة التعلٌم
والمعلمٌن والمجتمع داخل وخارج الغرف الصفٌة



:وٌرتكز المشروع على ستة أساسات وهً 
:المبادرات المدرسٌة ( 1

     ًتعتبر منح مبادرات المدارس جزءاً ربٌسٌاً من مشروع التعلم اإللكترون
حٌث تستهدف المنح مبادرات المدارس والتً تهدف إلى تطوٌر البٌبة التعلٌمٌة 

التربوٌة لطالب فلسطٌن داخل المدرسة وخارجها عن طرٌق إدراج التعلم النشط 
.باستخدام الوسابل التكنولوجٌة داخل الخطة التعلٌمٌة للمدرسة

مدرسة فً المرحلة األولى  96ومن خالل هذه المبادرات تم تزوٌد حوالً 
أجهزة حاسوب،البتوب، معدات شبكات، كامٌرات، كامٌرات ( بؤجهزة ومعدات 

تساعد على تنفٌذ مبادراتهم وٌتم حالٌاً تزوٌد حوالً ( الخ...فٌدٌو، أقراص تخزٌن
.من مبادرات المرحلة الثانٌة 86

 27192وبهذا ٌكون عدد الطلبة المستفٌدٌن من المرحلة األولى ما ٌزٌد عن 
طالب وطالبة و سٌزداد  24108طالب وطالبة، أما المرحلة الثانٌة، ما ٌزٌد عن 

.عدد الطلبة المستفٌدٌن فً المرحلة الثالثة



 البوابة اإللكترونٌة:
ٌهدف المشروع إلى بناء بوابة الكترونٌة تحوي نماذج مسانده للمنهاج      

الفلسطٌنً و تساعد األستاذة فً التدرٌس عن طرٌق االستفادة من نماذج و خطط 
فهنالك اللبنات التعلٌمٌة . حٌث تحوي البوابة عناصر مختلفة. صممها زمالء له

والخطط الدراسٌة و أنشطة مختلفة تنفذ من قبل الطالب لتساعدهم على استٌعاب 
كما تتضمن البوابة وجود وسابل اتصال بٌن المعلمٌن لمناقشة . المحتوى 

.ٌتم كل ذلك بعملٌة سهلة سلسة . المحتوى و تبادل الخبرات المختلفة فً ما بٌنهم
:تطوٌر القدرات التدرٌبٌة لتوظٌف تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت( 3

ٌجرى العمل اآلن على تطوٌر برنامج تدرٌبً لتدرٌب عدد من المدربٌن القادرٌن 
.على تدرٌب المعلمٌن فً مختلف المدٌرٌات على استخدام التكنولوجٌا فً التعلٌم

:توزٌع أجهزة لوحٌة على المدارس ( 4
تطوٌر القدرات التدرٌبٌة على برمجة األجهزة اللوحٌة الذكٌة( 5

إحدى أهداف المشروع انجاز دورة تدرٌبٌة خاصة ببرمجة وإنتاج تطبٌقات 
حٌث تم العمل .األجهزة اللوحٌة الذكٌة وتوظٌفها فً العملٌة التعلٌمٌة اإللكترونٌة 

بجهد على اختٌار أفضل المدربٌن



 )تطوٌر ألعاب الكترونٌة:
حٌث ٌسعى المشروع إلطالق مبادرة إلنتاج األلعاب التعلٌمٌة فً إطار بناء 

وتطوٌر األلعاب التعلٌمٌة فً النظام التعلٌمً الفلسطٌنً التً ٌمكن أن تسهم بشكل 
.خاص لتعزٌز المنهاج الفلسطٌنً فً المدارس

وٌبقى الهدف الذي ٌسعى إلٌه المشروع توفٌر الدعابم والركابز األساسٌة 
.الستمرار التعلٌم اإللكترونً حتى بعد انتهاء المشروع

 وتم اإلعالن عن مشروع استخدام الحاسوب اللوحً والمحمول فً التعلٌم بتارٌخ
ٌهدف إلى توظٌف التكنولوجٌا فً العملٌة التعلٌمٌة من خالل  22/9/2013

استخدام أجهزة الحاسوب اللوحٌة والمحمولة ، جاء ذلك فً الورشة التوعوٌة التً 
تعزٌز التعلم ) نظمتها دابرة تكنولوجٌا المعلومات بالتعاون مع المشروع البلجٌكً 

مدرسة فلسطٌنٌة فً  53حٌث سٌطبق هذا المشروع الرٌادي فً (. االلكترونً 
مدٌرٌة ، تحتوي البنٌة التحتٌة المالبمة ومرتبطة بخدمة االنترنت  16

http://www.elearn.edu.ps/?q=node/15


: مشكلة الدراسة وأسئلتها•

وهو بحاجة إلى مزٌد , ٌعد التعلٌم االلكترونً فً فلسطٌن فً طور النشؤة •
فالمتؤمل فً واقع تقنٌة التعلٌم فً فلسطٌن ٌدرك حاجته , من البحث والدراسة

باعتبار أن تجارب التعلٌم االلكترونً , إلى جهود تطوٌرٌة مكثفة ومستمرة
فً فلسطٌن حدٌثة العهد وبناء على ذلك فقد تحددت مشكلة الدراسة من خالل 

اإلجابة عن األسبلة اآلتٌة

ما مدى استخدام طرق التعلٌم االلكترونً فً المدرسة؟•

ما هً أنماط استخدام التعلٌم االلكترونً فً المدرسة؟•

ما مجاالت ومستوٌات الدراسة التً ٌستخدم فٌها التعلٌم االلكترونً؟•

ما معوقات استخدام التعلٌم االلكترونً فً المدرسة؟•



:أهداف الدراسة•

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع استخدام  التعلٌم االلكترونً فً مدارس جنوب  •
وعلى الفروق فً اتجاهات أفراد الدراسة , وعلى أنماط استخدام التعلٌم اإللكترونً, نابلس

والتعرف على المجاالت , نحو محاورها باختالف خصابصهم الشخصٌة والوظٌفٌة
وعلى معوقات استخدام التعلٌم , والمستوٌات الدراسٌة التً ٌستخدم فٌها التعلٌم االلكترونً

:  وسعت الدراسة لتحقٌق أهدافها اإلجابة عن السإال الربٌس اآلتً, االلكترونً فً المدرسة
ما واقع التعلٌم االلكترونً فً مدارس تربٌة جنوب نابلس؟

: أهمية الدراسة•

لتوفٌر قاعدة معرفٌة ٌمكن أن تكون منطلقا , دراسة واقع التعلٌم االلكترونً فً المٌدان•
.للباحثٌن ومتخذي القرار فً أبحاث ومبادرات التعلٌم االلكترونً

:حدود الدراسة •

اقتصرت الدراسة الحالٌة على التعرف على واقع استخدام التعلٌم االلكترونً فً مدارس •
.م2014-2013مدٌرٌة جنوب نابلس فً الفصل الدراسً األول للعام 



:مصطلحات الدراسة•

دراسة الوضع : التعرٌف اإلجرابً  لواقع التعلٌم االلكترونً•
الحالً الستخدام التقنٌات الحدٌثة للحاسوب والشبكة العنكبوتٌة 

والبرمجٌات , مثل األقراص المدمجة, ووسابطهما المتعددة
وصفحات التواصل االجتماعً , والبرٌد االلكترونً, التعلٌمٌة

.الفٌسبوك  وتوٌتر

وتؤثٌر متغٌرات , طرق التعلٌم االلكترونً: من خالل معرفة•
الجنس والتخصص والمإهل العلمً والخبرة والدورات التدرٌبٌة 

على استخدام التعلٌم االلكترونً ومجاالت ومستوٌات الدراسة 
التً ٌستخدم فٌها التعلٌم االلكترونً ومعوقات استخدام التعلٌم 

االلكترونً



:منهج الدراسة

.استخدمت الباحثة المنهج الوصفً التحلٌلً، نظراً لمالءمته أغراض الدراسة

:مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من معلمً ومعلمات مدٌرٌة جنوب نابلس ممن ٌعملون فً 

معلماَ ( 1750)وبلغ  عددهم , المدارس الحكومٌة التابعة لوزارة التربٌة والتعلٌم

مدرسة تابعة لمدٌرٌة جنوب نابلس لعام  86موزعٌن على , ومعلمة

.م2014/2015

:عينة الدراسة

,  كانت عٌنة الدراسة عٌنة عشوابٌة طبقٌة لمناسبتها لطبٌعة مجتمع الدراسة

معلماً ومعلمة ممن ٌعملون فً المدارس ( 70)وتكونت عٌنة الدراسة الحالٌة من 

مدرسة تابعة لمدٌرٌة  86الحكومٌة التابعة لمدٌرٌة جنوب نابلس موزعٌن على 

.جنوب نابلس

:أداة الدراسة

استخدمت الباحثة استبانة، قامت بتطوٌرها كؤداة لجمع المعلومات فً هذه 

.الدراسة، وذلك من خالل اإلطالع على الدراسات السابقة



:صدق األداة

تم عرض أداة الدراسة على مجموعة من المحكمٌن المختصٌن من حملة الدكتوراه، وقد ُطلب من المحكمٌن إبداء •
الرأي فً فقرات أداة الدراسة من حٌث صٌاغة الفقرات، ومدى مناسبتها للمجال الذي ُوضعت فٌه، إما بالموافقة 

أي ثلثً أعضاء لجنة )على أهمٌة الصعوبة أو تعدٌل صٌاغتها أو حذفها لعدم أهمٌتها، ولقد تم األخذ برأي األغلبٌة 
.فً عملٌة تحكٌم فقرات األداة، بحٌث أصبحت األداة  فً صورتها النهابٌة ( المحكمٌن

:ثبات األداة

، وقد بلغت قٌمة معامل Cronbach’s Alphaلقد تم استخراج معامل ثبات األداة، باستخدام معادلة كرونباخ ألفا •
.  وهو معامل ثبات عاٍل  جداً وٌفً بؤغراض البحث العلمً%( 82.6)الثبات للدرجة الكلٌة 

:إجراءات الدراسة

:لقد تم إجراء هذه الدراسة وفق الخطوات اآلتٌة•

.إعداد أداة الدراسة بصورتها النهابٌة•

.تحدٌد أفراد عٌنة الدراسة•

، (70)استبانة، وتم استرجاع ( 80)قامت الباحثة بتوزٌع األداة على عٌنة الدراسة، واسترجاعها، حٌث تم توزٌع •
؛ إما لعدم اكتمال اإلجابة علٌها بسبب عدم اكتمال البٌانات المطلوبة المتعلقة بالمستجٌب أو ( 10)وتم استبعاد 

.استبانة صالحة للتحلٌل، وهً التً شكلت عٌنة الدراسة( 70)لنمطٌة االستجابة، وبقً 



:نتابج الدراسة ومناقشتها

.هدفت هذه الدراسة إلى قٌاس واقع التعلم االلكترونً فً مدارس تربٌة جنوب نابلس •

ولتحقٌق هدف الدراسة تم إعداد استبانه والتؤكد من صدقها، ومعامل ثباتها، وبعد عملٌة جمع البٌانات، تم ترمٌزها •
، وفٌما ٌلً نتابج SPSS))وإدخالها للحاسوب ومعالجتها إحصابٌا باستخدام الرزمة اإلحصابٌة للعلوم االجتماعٌة 

الدراسة 

:النتابج المتعلقة بوصف أفراد الدراسة

تناولت الدراسة عدد من المتغٌرات المستقلة المتعلقة بالخصابص الشخصٌة والوظٌفٌة ألفراد الدراسة متمثلة فً •
( .عدد الدورات التدرٌبٌة, عدد سنوات الخبرة, المإهل العلمً, التخصص األكادٌمً,الجنس)

:وفً ضوء هذه المتغٌرات أمكن تحدٌد خصابص أفراد الدراسة على النحو التالً•

من إجمالً أفراد %      55,7أن األفراد ذوي التخصص العلمً هم الفبة األكثر فً الدراسة ٌمثلون ما نسبته   •
.الدراسة

من إجمالً الدراسة مإهلهم بكالورٌوس وهم الفبة األكثر %    74,3من أفراد الدراسة ٌمثلون ما نسبته ( 52)أن •
فً الدراسة

من إجمالً أفراد الدراسة عدد سنوات خبرتهم من ثالث %  58,6من أفراد الدراسة ٌمثلون ما نسبته  ( 41)أن •
.سنوات إلى عشر سنوات  وهم الفبة األكثر فً الدراسة

من إجمالً أفراد الدراسة لم ٌخضعوا لدورات تدرٌبٌة %   57,1من أفراد الدراسة ٌمثلون ما نسبته  ( 40)أن •
.وهم الفبة األكثر فً الدراسة



:النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة ومناقشتها

:ونص السإال األول

ما مدى استخدام طرق التعلٌم االلكترونً فً المدرسة؟

ولإلجابة على هذه األسبلة، تم استخراج المتوسطات الحسابٌة، •
واالنحرافات المعٌارٌة والنسب المبوٌة لفقرات واقع استخدام 

التعلٌم االلكترونً فً مدارس تربٌة جنوب نابلس ، واعتمدت 
:الباحثة المقٌاس اآلتً لتقدٌر الواقع

عالٌة جداً %(     100-80%)•

عالٌة%(    79.9-70%)•

متوسطة%(    69.9-60%)•

منخفضة%(    59.9-50%) •

منخفضة جداً %(    50أقـل من) •



ٌتضح أن واقع استخدام التعلٌم االلكترونً فً مدارس تربٌة جنوب نابلس •
ٌبرز بدرجة عالٌة جداً من خالل توفر برمجٌات جاهزة للمناهج الدراسٌة 

,  واستخدام الحاسوب والفٌدٌو فً عرض الدروس , على اقراص مدمجة
....  الفالش, وتكلٌف الطلبة بعرض ابحاثهم باستخدام احد البرامج البوربوٌنت

.وتوفر موقع للمدرسة على شبكة االنترنت, 

بٌنما ٌبرز  التعلٌم االلكترونً بدرجة متوسطة  فً استخدام أجهزة العرض •
ة |وتكلٌف المعلم, فً العملٌة التعلٌمٌة...... البروجكتر, عارض البٌانات)

الطلبة تسلٌم الواجبات على أقراص مدمجة وتوفر المدرسة دعما فنٌا من 
ة /ولدى المعلم, خالل متخصصٌن فً الحاسب االلً ومكونات االنترنت 

معرفة بكٌفٌة استخدام الحاسب االلً بما فً ذلك االنترنت والبرٌد 
.االلكترونً



وأن واقع استخدام التعلٌم االلكترونً ٌتدنى بشكل ملحوظ 

من حٌث توفر بالمدرسة مختبرات حاسوب وشبكة 

ة وعلى |انترنت داخلٌة وتوفر شبكة انترنت متاحة للمعلم

ة على استخدام طرق التعلٌم اإللكترونً |تدرٌب المعلم

, وتوافر جهاز حاسوب لكل طالبة فً الفصل, المختلفة

.والفصول الدراسٌة مهٌؤة لتطبٌق التعلٌم االلكترونً



:النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

ما هً أنماط استخدام التعلٌم االلكترونً فً المدرسة؟ :ونص السؤال

ولإلجابة عن سإال الدراسة، تم استخراج المتوسطات الحسابٌة، واالنحرافات المعٌارٌة لفقرات 

مجاالت أنماط استخدام التعلٌم االلكترونً فً مدارس تربٌة جنوب نابلس 

أنماط استخدام التعلٌم االلكترونً فً مدارس مدٌرٌة جنوب  ٌتضح أن 

نابلس ٌبرز 

وٌتدنى بشكل ملحوظ فً , بدرجة عالٌة من خالل التعلم بمجموعات كبٌرة 

والتعلم التعاونً, التعلم الذاتً

والتعلم التزامنً على الشبكة العنكبوتٌة , والتعلم بمجموعات صغٌرة

(.االنترنت)



: النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

ما مجاالت ومستوٌات الدراسة التً ٌستخدم فٌها التعلٌم االلكترونً؟: ونص السؤال

ولإلجابة عن سإال الدراسة، تم استخراج المتوسطات الحسابٌة، واالنحرافات المعٌارٌة لفقرات 

مجاالت ومستوٌات استخدام التعلٌم االلكترونً فً مدارس تربٌة جنوب نابلس

ٌتضح من النتابج أن  مجال استخدام التعلٌم االلكترونً فً •

مدارس تربٌة جنوب نابلس ٌبرز بدرجة كبٌرة فً مادة 

التكنولوجٌا ثم المواد العلمٌة وٌتدنى بشكل ملحوظ فً المواد 

الدٌنٌة واالجتماعٌة واألدبٌة

ٌتضح من النتابج أن مستوى التعلٌم االلكترونً فً مدارس تربٌة  •

جنوب نابلس ٌبرز بدرجة كبٌرة فً المرحلة الثانوٌة  واألساسٌة 

العلٌا وٌتدنى بشكل ملحوظ فً مستوى المرحلة األساسٌة 

(من األول حتى الرابع)الدنٌا



:النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع
ما معوقات تطبٌق التعلٌم االلكترونً فً المدرسة؟: نص السؤال

ولإلجابة على هذا السإال، تم استخراج المتوسطات الحسابٌة، واالنحرافات المعٌارٌة والنسب 

المبوٌة لفقرات معوقات تطبٌق التعلٌم االلكترونً فً مدارس تربٌة جنوب نابلس

ٌتضح من النتابج أن معوقات تطبٌق التعلٌم االلكترونً فً مدارس تربٌة جنوب •
نابلس ٌبرز بدرجة عالٌة جداً قلة المخصصات المالٌة  التً تحول دون تؤمٌن 

وقلة اهتمام إدارة المدرسة بتطبٌق التعلٌم االلكترونً وعدم , أجهزة حاسوب
وإهمال صٌانة أجهزة الحاسوب فً , توفر مختبرات حاسوب مهٌؤة بالمدرسة

والفصول الدراسٌة غٌر , المدرسة وقلة البرامج التعلٌمٌة المحوسبة ذات الجودة
مهٌؤة لتطبٌق التعلم االلكترونً وضعف مهارات استخدام الحاسوب عند الطلبة 

ٌقلل من الرغبة فً استخدام التعلم االلكترونً و كثافة المادة العلمٌة فً 
ضعف تؤهٌل , مقررات التعلٌم العام تعٌق من استخدام التعلٌم االلكترونً 

.ة على استخدام التقنٌات الحدٌثة فً التعلم كالحاسوب واالنترنت|المعلم



:التوصيات •

:فً ضوء ما أتت به الدراسة من نتابج، فإن الباحثة توصً بما ٌلً •

.تجهٌز البنٌة التحتٌة للمدارس قبٌل تطبٌق التعلٌم االلكترونً•

.زٌادة المخصصات المالٌة للمدارس التً ستطبق التعلٌم االلكترونً لدعم العملٌة التعلٌمٌة•

توفٌر فرص التدرٌب المناسب للمعلمٌن والمعلمات على استخدام الحاسوب اآللً وشبكة  •
االنترنت واستخدام تطبٌقات التعلٌم االلكترونً المختلفة وصفحة التواصل االجتماعً 

.الفٌسبوك

تثقٌف أولٌاء األمور عن طرٌق كتٌبات ومنشورات تسهل عملٌة التواصل االلكترونً بٌنهم  •
وبٌن المدرسة 

توفٌر فرٌق عمل فنً فً المدرسة لصٌانة فورٌة لألجهزة االلكترونٌة•

دراسة وتحلٌل المناهج والمقررات الدراسٌة الخاصة بوزارة التربٌة والتعلٌم والعمل على  •
.تطوٌرها بهدف تصمٌم وإنتاج الوسابط المتعددة التً تحتاجها

متابعة أثر مبادرات التعلٌم االلكترونً على تحصٌل الطلبة واتجاهاتهم نحو الدراسة بإجراء •
..مزٌدا من الدراسات واألبحاث ذات العالقة



تطبٌق التعلٌم اإللكترونً  بالتزامن مع التقلٌدي بحٌث ال نستغنً •

عن التقلٌدي بل ٌكونا مكمالن لبعضهما وخاصة لألطفال فً سن 

مبكرة كً ال ٌإثر على جوانب أخرى كتراجع مستوى الكتابة 

بناء نظام رقمً متخصص فً التعلٌم اإللكترونً للمراحل .بالٌد

االبتدابٌة كمرحلة أولى فً التطبٌق ، ٌكمن فً توفٌر نظام دراسً 

الكترونً ٌوازي المادة المعطاة فً المراحل االبتدابٌة وٌغذٌها 

وٌدعمها باألمثلة والمزٌد من الشرح والمحاكاة الواقعٌة باالعتماد 

( فٌدٌو ، فالشات ، ملفات صوتٌه وأمثلة )على توثٌق كامل 

.للدروس المعطاة فً المدارس لتكون مرجع دابم للطفل واألهل


