


مدى وعي المعلمين بمفهوم التعلم الرقمي وواقع استخدامه في تدريس العلوم بالمرحلة األساسية 

في قطاع غزة ومعوقات استخدامه       

:مقدمة

ان ما ٌمٌز العصر الحالً هو التقدم المتسارع فً مختلف مٌادٌن البحث العلمً والتطور 

التكنولوجً وثورة االتصاالت، وبالتحدٌد تزاٌد استخدام الحواسٌب االلكترونٌة والبرمجٌات 

بشكل مضطرد، وبقدر االنعكاسات الكبٌرة لتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت على جمٌع 

القطاعات فً االقتصاد العربً، إال ان درجات االستفادة اختلفت من قطاع آلخر ومن دولة 

.ألخرى

ولقد تنوعت اسالٌب التعلٌم وانواعه ومناهجه مما كان لها كبٌر االثر فً ارتقاء المعرفة   

االنسانٌة ونموها واسهم فً وجود ابتكارات عدة ومخرجات تعلٌمٌة ساعدت على مواجهة 

تحدٌات الحٌاة المختلفة، وساعدت على تطور العقل االنسانً الذي كان له دور اٌجابً فً 

.البحث عن كل جدٌد ٌفٌد البشرٌة جمعاء

وٌعد التعلٌم الرقمً واحد من تلك االسالٌب والنظم الحدٌثة الحدٌثة التً اسهمت فً توفٌر بٌئة 

تعلٌمٌة متطورة وجذابة متعددة الوسائل والمصادر، بل وٌساعد على التواصل بٌن افراد النظام 

التعلٌمً، كما ٌساعد على نمذجة التعلٌم وتقدٌمه فً صورة مناسبة، وٌسهم كذلك فً اعداد جٌل 

.قادر على التعامل مع تقنٌات العصر متسلح بمهارات عالٌة



واقصد بالتعلم الرقمً  التعلم الذي ٌحقق فورٌة االتصال بٌن الطالب والمدرسٌن الكترونٌا من 

وٌأمل الباحثان . خالل شبكة او شبكات الكترونٌة حٌث تصبح المدرسة او الكلٌة مؤسسة شبكٌة 

أن تجٌب الورقة الحالٌة عن بعض األسئلة التً تدور فً أذهان كثٌر من المهتمٌن والقائمٌن على 

عملٌات التعلم والتعلٌم بشأن الواقع الفعلً الستخدام التعلم الرقمً فً العملٌة التعلٌمٌة، وما 

ٌعترض ذلك من صعوبات، وٌبقى فً الذهن عشرات األسئلة ذات الصلة التً تتطلب البحث 

.واإلجابة



:مشكلة الدراسة

تبرز مشكلة الدراسة فً وجود تحد حقٌقً ٌواجه المؤسسات التربوٌة، اال وهو 

التطور التكنولوجً الهائل، وثورة المعلومات، ولذلك ٌجب على هذه المؤسسات ان 

تحدد رؤٌتها المستقبلٌة بخصوص العملً وان ٌكون التعلٌم الرقمً احد عناصر هذه 

كما ان متطلبات العصر الحدٌث تتطلب من المؤسسات التعلٌمٌة ان تقوم . الرؤٌة

بمسئولٌاتها وتغٌر من اسلوب ادراتها وامكاناتها حتى تساعد الطالب على مواجهة 

.التغٌرات المستجدة

 

-ونظرا لحداثة الموضوع وقلة الدراسات التً تناولت التعلم الرقمً فً فلسطٌن

جاءت هذه الدراسة لتلقً الضوء على مدى وعً المعلمٌن -حسب علم الباحث

بمفهوم التعلم الرقمً وواقع استخدامه فً تدرٌس العلوم بالمرحلة االساسٌة فً قطاع 

.غزة ومعوقات استخدامه

 



 

:اسئلة الدراسة

:سعت هذه الدراسة لإلجابة عن االسئلة التالٌة

ما مدى وعً المعلمٌن بمفهوم التعلم الرقمً فً قطاع غزة؟.1

)هل توجد فروق دالة إحصائٌا عند مستوى داللة .2  0.05 ) فً الوعً بمفهوم التعلم

الرقمً تبًعا لمتغٌر الجنس؟

ما مدى استخدام المعلمٌن التعلم الرقمً فً تدرٌس العلوم فً قطاع غزة؟. 3

)هل توجد فروق دالة إحصائٌا عند مستوى داللة .  4  0.05 ) ًفً استخدام التعلم الرقم

فً تدرٌس العلوم تبًعا لمتغٌر الجنس؟

ما المعوقات التً تحول دون استخدام التعلم الرقمً فً تدرٌس مادة العلوم فً المرحلة . 5

االساسٌة بقطاع غزة؟

 

:اسئلةالدراسة



:اهداف الدراسة

:هدفت الدراسة الى تحقٌق ما ٌلً

.التعرف على مدى وعً المعلمٌن بمفهوم التعلم الرقمً فً قطاع غزة.1

.التعرف على مدى استخدام المعلمٌن للتعلم الرقمً فً تدرٌس العلوم فً قطاع غزة.2

التعرف على المعوقات التً تحول دون استخدام التعلم الرقمً فً تدرٌس مادة العلوم فً المرحلة .3

.االساسٌة بقطاع غزة

معلم ومعلمة( 187)وقد تم استخدام المنهج الوصفً لمالءمته طبٌعة الدراسة حٌث تكونت العٌنة من 

لمبحث العلوم العامة، وتم اختٌارها بالطرٌقة العشوائٌة واختبارها بواسطة استبانة معدة من قبل الباحث

مدى وعً المعلمٌن بمفهوم: المجال األول )فقرة تقٌس ثالثة مجاالت هً ( 61)حٌث تكونت من 

معوقات استخدام التعلم:مدى استخدامه فً التدرٌس ، المجال الثالث: التعلم الرقمً ، المجال الثانً

(.الرقمً



وقد أظهرت نتائج الدراسة 
(.3.66)أن وعي المعممين بمفهوم التعمم الرقمي كان بدرجة كبيرة بمتوسط -1
كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مدى الوعى بمفهوم التعمم-2

.  الرقمي واستخدامه في التدريس تعزى لمتغير الجنس
كما اظهرت نتائج الدراسة وجود درجة متوسطة في استخدام التعمم الرقمي في التدريس لدى  -3

.المعممين
.وجود درجة عالية من المعيقات التي تحد من استخدام المعممين لتقنيات التعمم الرقمي -4

نتائج الدراسة



:في ضوء نتائج هذه الدراسة يوصي الباحث بعدد من التوصيات منها

تفعٌل دور التعلم الرقمً فً التدرٌس بما ٌكفل تطوٌر أداء مستوى الطالب العلمً 1.

.والتحصٌلً

.إعداد برامج تدرٌبٌة خاصة لللمعلمٌن على تقنٌات التعلم الرقمً المتوافرة بالمدارس 2.

التوسع فً برامج تأهٌل وتدرٌب المعلمٌن على الدورات التدرٌبٌة المتخصصة فً استخدام 3.

.تقنٌات التعلم الرقمً

توفٌر القاعات الدراسٌة المعدة والمجهزة بكافة الوسائل واألجهزة التقنٌة الحدٌثة، وذلك من 4.

.اجل توفٌر بٌئة رقمٌة فاعلة

تذلٌل كافة الصعوبات والمعوقات التً تحول دون استخدام التعلم الرقمً من قبل الهٌئات.5.

.التعلٌمٌة

توصيات الدراسة



  وفى الختام شكرا لحسن استماعكم

/اعداد 

صالح احمد موسى.ا


