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 في التدريس تاالتصاالو المعلومات  لتكنولوجيا غزةمعلمي الثانوية العامة بمحافظات  واقع استخدام
 أ. أحمد إسماعيل أبو سويرح أ. شادي عبد اهلل أبو عزيز د. حسن عبد اهلل النجار

 مديرية تعليم الوسطى مديرية تعليم رفح جامعة األقصى
  :مقدمـةال

وشاملة، طالت مختلف المجاالت العلمية والتقنية  سارعةتميرات وتطورات يتميز العصر الحالي بتغ     
 ؛تسابق في االلتحاق بركب الحضارة والتقدمإلى إحداث "ثورة" شاملة جعلت الدول ت أدتوالمعرفية، وقد 

، كافة مناحي الحياة على أثرتي تمن أبرز المجاالت الالرقمية وتعد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 دت مطلبًا من مطالبها الملحة. وع

خاصة تكنولوجيا المعلومات  -كل ما هو جديدمن سعت العملية التربوية لالستفادة وقد     
، متعلمجل إحداث التغير المرغوب في سلوك الأوالتفاعل معها من  ,لمواكبة التجديدات -واالتصاالت

واالنفجار المعرفي، إلثراء خبرات  لتكنولوجي،وا والعمل على إيجاد مفاهيم حديثة تتفق مع التقدم العلمي
 .في سلوك المتعلمين اً حتى يتمكنوا من التأثير إيجاب هم،القائمين على التعليم ومهارات

ما نلحظه من اهتمام  ،المعلومات واالتصاالت في التعلملتكنولوجيا مما يزيد أهمية الدور التقني و      
والمتمثل في عقد الكثير من المؤتمرات الخاصة  ،رعلمي على مستوى الفكر التربوي المعاص

شكال جديدة ومتعددة للتعلم ألومدى إمكانية استحداثها  المعلومات واالتصاالت، تكنولوجيابمستحدثات 
(2004Anderson & Whitelock, ). 

األساسية  البنية تطور مع ملحوًظا ازدياًدا والتعلم التعليم في المستعملة التكنولوجية المكونات وقد سجلت    
الخاصة  والبرمجيات التعليمي الرقمي فالمحتوى، المدارس في واالتصاالت المعلومات بتكنولوجيا الخاصة

دارة ، واللوح التفاعلي، وكذلك التكنولوجيا المحمولة السلكية والالسلكية، يزداد المدارس بالتعليم وا 
 مختلفة وأنماط بأساليب طريقه يشق بدأ االفتراضي يمالتعل أن كما لفاعليتها، نتيجة استخدامها في المدارس

 .(8: 2007 ،)األمم المتحدة التقليدي للتعليم مكملة أداة االعتراف بدوره وبدأ
لها تأثير كبير على نوعية  أن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتإلى وقد أشارت بعض الدراسات      

    ، بحيث يمكن أن يحدث في أي وقت وأي مكان التعليم وخصائصه، وأنها تسهم في توسيع نطاقه
، وتعيد تشكيل الطريقة التي يتعلم بواسطتها جديدةتوفر منصات تعليمية أنها  كما؛ (2006 ،)أبو زيد
 مصادرتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أوجدت وقد  .(2: 2007 ،)الرتيمي والحسناوي الطالب
ة وتداولها مثل: الكتاب االلكتروني، والحقيبة االلكترونية، لنقل المعرف ،لغير معروفة من قبمتنوعة 

 . ، والفصول االفتراضيةوالمجالت االلكترونية، والمواقع التعليمية، والمدونات التعليمية
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إلى تحسين القدرة على االحتفاظ بالمعلومات، يؤدي استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و      
ساعد في ي، و التشاركيز التعلم حفي، كما (Dede, 1998لفهم بصفة عامة )ق اعمالدافعية، وي زيديو 

كما  ،(Forcheri & Molfion, 2000)نشطة التكنولوجية، وحل المشكالت والمشروعات تطبيق األ
التعلم التعاوني، مثل التشارك في مصادر التعلم، وتشجيع العديد من الفوائد للمعلمين والتالميذ،  تقدمأنها 

عطاء  .(1005: 2004 ،)السعيد استقاللية أكبر للمتعلم وا 
للفكر، وميسرًا  للمعلومة، وموجهاً  مات واالتصاالت أصبح المعلم بانياً وفي ظل تكنولوجيا المعلو      

كما أصبح الفصل الدراسي  للنشاطات الطالبية، ومقومًا لمستوى تحصيلهم اعتمادًا على أحدث التقنيات،
يسعى المعلمون إلى استخدام  لذا ؛ذاتيًا، يسهم في التعلم مدى الحياةوجهًا ، ومطبيعة افتراضية فصاًل ذا

يات، التدريس، وبخاصة الجانب المادي لها، مثل الكتب االلكترونية، والدور  وتوظيف هذه التكنولوجيا في
 .(127: 2009 ،، والمواقع التعليمة )إبراهيموقواعد البيانات

يؤدي إلى تنمية سام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التدريس ويعتقد الباحثون أن استخد     
المهارات التكنولوجية للمعلمين، وتعريفهم على مناهج تربوية جديدة، وتحسين مستويات تدريسهم، كما أن 

يزيد من معرفة التالميذ بموضوع التعلم، وتكسبهم اتجاهات ايجابيه نحو العملية التعليمية، ساستخدامها 
 أنها تجعل المدرسة تسير بخطى ثابتة نحو التقدم واالبتكار.كما 
يمانًا من الباحثين بأهمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، واستخدامها في العملية التعليمية، تم       وا 

واقع استخدام معلمي الثانوية العامة بمحافظات غزة لتكنولوجيا إجراء هذه الدراسة للوقوف على 
  .في التدريس تاالتصاالالمعلومات و 

 :مشكلة الدراسة
في مراحل التعليم المختلفة،  تتكنولوجيا المعلومات واالتصاال توظيفنحو  تزايد االهتمام مؤخراً      

وأصبح من المؤكد أن تلك التكنولوجيا تحتل المراكز األولى في قدرتها على تحسين العملية التعليمية، 
وبخاصة إذا كان ملمًا يمثل المعلم حجر الزاوية في العملية التعليمة،  واالرتقاء بها نحو األفضل، كما

على توظيفها بشكل فعال، ونظرًا ألهمية  ، وقادراً تتكنولوجيا المعلومات واالتصاال باستخدامات
الموضوع، وفي ضوء قلة الدراسات السابقة التي تناولت استخدام المعلمين لتكنولوجيا المعلومات 

 ضرورة الوقوف على واقع استخدام معلمي الثانوية من التعليم، فقد نبعت مشكلة الدراسة  في تواالتصاال
  .في التدريس تالعامة بمحافظات غزة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاال

 :أسئلة الدراسة
 ؟المعلومات واالتصاالت في التدريس ما واقع استخدام معلمي الثانوية العامة بغزة لتكنولوجيا .1
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بللين متوسللط اسللتجابات معلمللي المرحلللة الثانويللة  (0.05)فللروق ذات داللللة إحصللائية  هللل توجللد .2
 ؟(معلمة ، معلم) للجنس تبعاً  واالتصاالت حول استخدام تكنولوجيا المعلومات

بللين متوسللط اسللتجابات معلمللي المرحلللة الثانويللة  (0.05)هللل توجللد فللروق ذات داللللة إحصللائية  .3
 ؟)العلوم إنسانية ، العلمي( للتخصص تبعاً  واالتصاالت ماتحول استخدام تكنولوجيا المعلو 

بللين متوسللط اسللتجابات معلمللي المرحلللة الثانويللة  (0.05)إحصااية   هللل توجللد فللروق ذات داللللة  .4
نترنللت )مرتفعللة، االو  لمهلارة اسللتخدام الحاسلوب تبعللاً  واالتصلاالت حلول اسللتخدام تكنولوجيلا المعلومللات

 ؟متوسطة ، منخفضة(

 في التدريس؟ تتكنولوجيا المعلومات واالتصاالمعلمي الثانوية العامة  استخدامما صعوبات  .5

 :أهداف الدراسة
 في التدريس. تتكنولوجيا المعلومات واالتصاالمعلمي الثانوية العامة  استخدام مستوىالتعرف على  .1

ملللة فلللي ملللن قبلللل معلملللي الثانويلللة العا تاالتصلللاالو اسلللتخدام تكنولوجيلللا المعلوملللات  صلللعوباتتحديلللد  .2
 التدريس.

         حللللللول اسللللللتخدام تكنولوجيللللللا المعلومللللللات مللللللدى وجللللللود فللللللروق ذات داللللللللة إحصللللللائيةالتعللللللرف علللللللى  .3
 .نترنت(االو  لمتغيرات الدراسة )الجنس ، التخصص ، المهارة استخدام الحاسوب تبعاً االتصاالت و 

 تومللات واالتصللاالتقللديم بعللض التوصلليات والمقترحللات التللي قللد تسللاهم فللي اسللتخدام تكنولوجيللا المعل .4
 بشكل أمثل في العملية التعليمية لدى معلمي الثانوية العامة. 

 :أهمية الدراسة
تكنولوجيلللا المعلوملللات ل معلملللي الثانويلللة العاملللة قللللة الدراسلللات واألبحلللاث التلللي تناوللللت واقلللع اسلللتخدام -

  في التدريس. تواالتصاال

تكنولوجيلا المعلوملات لالثانويلة العاملة  معلمليإعطاء تصلور علن واقلع اسلتخدام قد تساهم الدراسة في  -
  .في التدريس  تواالتصاال

 تم تغذية راجعة للمعلمين، مما يزيد من  استخدامهم لتكنولوجيا المعلومات واالتصلااليقد تفيد في تقد -
 في التدريس.

ام التعلللليم فلللي تشلللخيص الواقلللع الحلللالي السلللتخدالتربيلللة و قلللد تفيلللد نتلللائج الدراسلللة المسلللئولين فلللي وزارة  -
فلللي التلللدريس ملللن قبلللل معلملللي الثانويلللة العاملللة، والقيلللام بمعالجلللة  تتكنولوجيلللا المعلوملللات واالتصلللاال

 أمثل لتلك التكنولوجيا وأدواتها.من أجل توظيف  –إن وجدت  –جوانب القصور 
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 :حات الدراسةمصطل
 :تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

برمجيلللات والمعلوملللات وأسلللاليب االتصلللال واللللربط التلللي بأنهلللا مجموعلللة التجهيلللزات وال تعلللرف إجرائيلللاً      
يمكلللن أن يسلللتخدمها معللللم الثانويلللة العاملللة فلللي التلللدريس، والمتمثللللة فلللي تكنولوجيلللا العلللرض والبرمجيلللات 

 المعرفة.و ل المتزامن وغير المتزامن، تكنولوجيا مصادر التعلم اصيا االتالتطبيقية، تكنولوج
 :معلم الثانوية العامة

العللوم يدرس في الملدارس الحكوميلة فلي قطلاع غلزة  تالميلذ الصلف الثلاني عشلر العلملي أو  المعلم الذي
 اإلنسانية.

 :حدود الدراسة
 .م2010/ 2009 طبقت الدراسة في العام الدراسي -
تقتصللر هللذه الدراسللة علللى معرفللة واقللع اسللتخدام معلمللي الثانويللة العامللة بمحافظللات غللزة لتكنولوجيللا  -

التي تحول دون استخدامها في  تدريس، وكذلك التعرف على الصعوباتي الف تالمعلومات واالتصاال
 التدريس.

ملدارس الحكوميلة بمحافظلات قطلاع غلزة دون غيرهلا الباسة على معلملي الثانويلة العاملة اقتصرت الدر  -
 من المحافظات.

  :اإلطار النظري
إللى إعلادة النظلر  ،يلع صلورهاأدى دخول تكنولوجيا المعلومات وثورة االتصلاالت منلاحي الحيلاة بجم     

فلللي بلللرامج المؤسسلللات التعليميلللة بملللا فيهلللا الملللدارس والجامعلللات بهلللدف تطويرهلللا، نظلللرًا لملللا تمثلللله هلللذه 
كنولوجيللللا المعلومللللات علللللى ت اً التكنولوجيللللا مللللن أهميللللة، فللللي تطللللوير التعللللليم، لكللللي يصللللبح أكثللللر اعتمللللاد

ل تعلدى األملر بلة كامللة عللى اإلنترنلت بادرت بعض المؤسسات بتصميم مناهج تعليمي واالتصاالت، وقد
البللاحثون فللي وسللوف يتنللاول  ذلللك ليصللل إلللى وجللود المللدارس االلكترونيللة، والفصللول االفتراضللية وغيرهللا.

ض جهود البلاحثين فلي اسيتم استعر  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وأشكالها، كما هذا الجانب تعريف
 ي:هذا المجال، وذلك على النحو اآلت

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:ف تعري
 ،2007عرفها القاضي ) واالتصاالت، فقد المعلومات تكنولوجياحول مفهوم  تعددت التعريفات     
( بأنها كل الوسائط واألدوات ذات الصلة بالمعلومات واالتصاالت، وكل ما يرتبط بها في منظومة 404

المعلومات من عمليات التصميم والتجميع والتخزين واالسترجاع والبث والنقل من مكان إلى آخر في 

http://www.maktoobblog.com/search?s=%22%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81+%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%22+&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-06-28&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%22%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81+%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%22+&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-06-28&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%22%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81+%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%22+&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-06-28&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%22%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81+%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%22+&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-06-28&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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( أن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عبارة عن مجموعة 5: 2007العالم؛ ويرى عبد الهادي )
األدوات واألجهزة التي توفر عملية تخزين المعلومات ومعالجتها ومن ثم استرجاعها، وكذلك توصيلها 

: 2007ويشير عبود ) ؛، أو استقبالهاالمختلفة إلى أي مكان في العالم بعد ذلك عبر أجهزة االتصاالت
وسائل اإليضاح، بل و على األدوات يا المعلومات واالتصاالت لم تعد مقتصرة ولوجتكن ( إلى أن32

ذلك إلى تفاعالت عمليات التعلم، واستراتيجيات التفكير والتنظيم في بيئة اتصال فعالة،  تتجاوز 
إلى  ويعرفها بأنها أدوات واستراتيجيات يستخدمها الفرد، بل ويتفاعل معها في سعيه نحو الوصول

نتاجها.المعرفة وم ويمكن تعريف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بأنها مجموعة التجهيزات  عالجتها وا 
ن في التدريس، والتي بط التي يمكن أن يستخدمها المعلمو والبرمجيات والمعلومات وأساليب االتصال والر 

ا التواصل المتزامن يمكن أن تأخذ أشكااًل متعددة مثل تكنولوجيا العرض والبرمجيات التطبيقية، تكنولوجي
 وغير المتزامن، تكنولوجيا مصادر التعلم المعرفة.

 :في التدريس تأشكال تكنولوجيا المعلومات واالتصاال

من خالل اطالع الباحثين على األدب التربوي ذات العالقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،      
تناولها وقد تم تي يمكن استخدامها في التدريس، ال تيالحظ تعدد أشكال تكنولوجيا المعلومات واالتصاال

 :على النحو التالي
 :يأتيأواًل : تكنولوجيا العرض والبرمجيات ومن أشكالها ما 

م تعمل بالكتابة عليها بأقال ،وهي لوحة كتابة تفاعلية بيضاء اللونالسبورة التفاعلية االلكترونية: 
، والحاسب ر سبورة الكتابة العادية البيضاء اللونتجمع بين مظهو ، خاصة ملونة أو باللمس باألصبع

عداد المستندات االلكترونية اآللي، بحيث تمكن والمشاركة في المعلومات،  ،من حفظ المعلومات، وا 
وتشغيل مواد الوسائط المتعددة، ويمكن للمعلم تسجيل كل األنشطة التي قام بها على السبورة بالصوت 

 (.406: 2010في أي وقت أراد )عبد العاطي،  ويستطيع عرضها ثانياً  ،والصورة
تتنوع أجهزة العرض االلكترونية المستخدمة في التدريس، مثل  أجهزة العرض االلكترونية التعليمية:

 الذي Digital Projectorجهاز عرض البيانات ، و جهاز التعبير الذكيأجهزة العرض ثالثية األبعاد، و 
من مصادر مختلفة مثل الحاسوب والفيديو ى شاشة عرض، علقوم بعرض مواد تعليمية متنوعة ي

أجهزة العرض  ( أن300: 2009) ويذكر إسماعيل .، والفيديو الرقميوالريسيفر وكاميرا الفيديو
االلكترونية تستخدم في العروض التعليمية مثل عرض المحتوى االلكتروني في المواقف التعليمية، كما 

 رونية.تستخدم في قاعات الدراسة االلكت
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أو  ،أو على القرص الصلب للجهاز ،وهي عبارة عن برامج تخزن على وسائط تخزين: البرامج التطبيقية
ومن أمثلتها برامج معالجة النصوص،  ب الحاجة،سح، يعاد استخدامها ةعلى خادم األجهزة الرئيسي

ب التعليمية، وبرامج نماذج والجداول االلكترونية، والعرض التقديمي، وبرامج التدريب والممارسة، واأللعا
 (.69: 2008المحاكاة، وبرامج حل المشكالت )عبد العزيز، 

 متزامنالغير من و التواصل المتزا ثانيًا : تكنولوجيا
هو مصطلح يصف النشاط )كتابي، صوتي، مرئي( الذي يتم في الوقت  تكنولوجيا التواصل المتزامن:

، ويتفاعلون بشكل مباشر نفسه يع المتعلمين في الوقتجد هو وجمحقيقي تحت قيادة المعلم، حيث يو ال
 ,Weingardt المكان نفسهومع المعلم في آن واحد، ولكن ليس تواصال فيزيائيًا  ،مع بعضهم البعض

 ،(، ومن األمثلة علي تكنولوجيا التواصل المتزامن المحادثة االلكترونية، ومؤتمرات الفيديو(2004
للتحدث مع اآلخرين مكن استخدام المحادثة االلكترونية في التعليم كوسيلة ي فمثالً والصفوف االفتراضية، 

في وقت واحد، ويشكل نظام المحادثة محطة افتراضية تجمع المستخدمين في جميع أنحاء العالم على 
 أما مؤتمرات الفيديو فتوفر اتصاالً  (؛7: 2008)الحربي،  االنترنت للتحدث كتابة وصوتا وصورة

في أماكن جغرافية متباعدة، ويتم فيه مناقشة وتبادل األفكار  متعلمين موجودين بين اً مرئي اً مسموع
، في جو تفاعلي يهدف إلى تحقيق التعاون والتفاهم الوقت نفسهوعناصر المعلومات في  ،والخبرات
(، ويمكن أن تستخدم مؤتمرات الفيديو في عرض موضوع لعدد كبير 494: 2009)إسماعيل،  المشترك
جراء التقييم ات األكاديمية التي يحتاجونها، و لمتعلمين، وتدريب المعلمين على بعض الموضوعمن ا ا 

 عبردروس وسيلة رئيسة في تقديم ال(. أما الفصول االفتراضية فتعد 72: 2008للمتعلمين )عبد العزيز، 
    بيئات تعلم ي وهكل من المعلم والطالب،  فر فيها العناصر األساسية التي يحتاجهاااإلنترنت، وتتو 

برامج( توفر للمعلمين والمتعلمين إمكانية االتصال بالصوت أو بالصوت والصورة وذلك بطريقة )أو 
شهري ال جغرافيا في مكان واحد وجودهمرغم عدم  الوقت نفسه ة شبيهة لحد بعيد بالحقيقة، أي فيمتزامن

بيئة صالحة للتعلم تقوم على  . وتكمن أهمية الفصول االفتراضية من خالل ما توفره من(2009)
ر فهي توفالتفاعل النشط بين المعلم والطالب، مستخدمة في ذلك أحدث وسائل االتصال الحديثة، 

التفاعل المباشر بين المعلم والمتعلمين من خالل الصوت والكتابة والصورة، وتوفر إمكانية التسجيل 
بين المعلم والمتعلمين وبين  التخاطب الكتابي الكامل للنشاط الجاري وأرشفته وعرضه فيما بعد، وكذلك

المتعلمين أنفسهم، كما توجد سبورة بيضاء توفر إمكانية الكتابة والرسم والشرح، وتحميل الملفات بكافة 
المشاركة  أنواعها، ويوجد الشرح الصوتي والمرئي المباشر أثناء استخدام السبورة البيضاء، ويمكن

إنشاء غرف  كما يمكن، أنفسهم الطلبة أو بين لمتعلمينوا علموالتطبيقات بين الالمباشرة لألنظمة والبرامج 
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اجتماعات خاصة وعامة حسب الرغبة، ومن خالل الفصول االفتراضية يمكن إجراء تقييم فوري وسريع 
 .(2009؛ خليف،  2009للمتعلمين، والتعرف إلى النتائج، وتصحيح األخطاء )الهاشمي، 

في هذه التكنولوجيا ليس ضروريًا أن يوجد المعلم والمتعلمين في  متزامن:الير غتكنولوجيا التواصل 
غير األمثلة على تكنولوجيا التواصل (، ومن 30: 2010الوقت نفسه أو المكان نفسه )اطميزي، 

ومواقع  شخصيةمتزامن البريد االلكتروني، والمنتديات االلكترونية، وساحات الحوار، والمدونات الال
في  خدمة البريد االلكتروني، فمثاًل  يمكن أن يستخدم  المعلم SMSخدمة الرسائل القصيرة ، و ويكي

التعليم لالتصال بأولياء األمور لمناقشتهم في أمور تخص أبنائهم، ولتبادل النماذج االلكترونية بين 
الفعال بين المؤسسات التربوية، النجاز مهام كل من المعلمين والمتعلمين بدقة ومرونة، والتواصل 

بادل اآلراء حول المشكالت التعليمية، ويمكن استخدامه تاإلدارات المدرسية ووزارة التربية والتعليم ل
كوسيط بين المعلم والطالب إلرسال جميع األوراق المطلوبة في المواد الدراسية، الواجبات المنزلية، والرد 

وقد تستخدم (. 314-311: 2010د العاطي، )عب على استفسارات المتعلمين، وكوسيط للتغذية الراجعة
 ( في تأسيس قائمة خاصة تشتمل على أسماء المتعلمين وعناوينهم،Mailing listsالقوائم البريدية )

مة خاصة بالمعلمين حسب االهتمام، ويمكن تأسيس قائللمتعلمين،  يمكن إرسال الواجبات المنزليةبحيث 
ملية التعليمية، كما يمكن ربط المعلمين أو المديرين أو رؤساء وذلك لتبادل وجهات النظر فيما يخدم الع

ووزارات التربية والتعليم في قائمة بريدية وتبادل وجهات النظر في تطوير العملية  ،األقسام في المدارس
 (News group) استخدام مجموعات األخبار(، وأصبح باإلمكان 172: 2001التربوية )الموسى، 
لمتعلمين في مجموعات األخبار العربية أو العالمية المتخصصة، لالستفادة منها في لتسجيل المعلمين وا

في التعليم توفير طرق اتصال جديدة  المدونات االلكترونيةالمباحث الدراسية المختلفة. وقد وفر استخدام 
 ,Richardsonومتنوعة لم تكن متاحة من قبل، وذلك لغناها بالوسائط المتعددة والمؤثرات األخرى 

أن ينشروا الدروس والتمارين التي يقدمونها في صفوفهم عبر  حيث يستطيع المعلمون ،((2004
االنترنت، كما تتيح للمتعلمين نشر تعليقاتهم، ومناقشة المعلمين؛ أما ويكي فتسمح بالعمل الجماعي 

مكن حديثًا تقديم كما أ ويشارك فيها عدد من المعلمين، وتنشر فيها فصول مختلفة تتعلق بموضوع واحد؛
المعرفة والمعلومات عبر الهاتف النقال، ومن تطبيقات الهاتف النقال في االتصال غير المتزامن، 

، عن الواجبات المدرسية معلمينأجوبتهم إلى الالمتعلمين  إلرسال SMS الرسائل القصيرةاستخدام خدمة 
رسا ،(GPRS) خدمة التراسل بالحزم العامة للراديو واستخدام ل واستقبال رسائل الوسائط المتعددة وا 
MMS  ،(.2006)سالم 
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  :مصادر تعلم المعرفة االلكترونيةثالثًا: 
عددة ومتنوعة تساعد المصادر االلكترونية في وجود بيئة تعليمية ديناميكية، يتوافر فيها أشكال مت     

 ،لمهارات بصورة سهلةتضمن للمعلمين وللمتعلمين الحصول على المعلومات وامن مصادر المعرفة، 
 ومن أشكال مصادر التعلم والمعرفة ما يلي: 

مية للمعلومات العديد من التقنيات لالشبكة العا ويتوفر عليشبكة المعلومات العالمية )االنترنت(: 
والبرمجيات المتقدمة في مجال الحاسب والمعلومات، التي تمكن المعلمين من االستفادة منها في تطوير 

ثراء خبراتهم، كما يمكن للمؤسسة التعليمية أن تخزن برمجياتها معارفهم، و  االتصال مع المتعلمين وا 
التعليمية على الموقع الخاص بها على االنترنت، ويكون الدخول متاح لطالب العلم والمعرفة حسب 

 الطريقة التي تتبعها.
تاحة على خادم المكتبة، ويمكن وهي مجموعة من مواد المعلومات االلكترونية المالمكتبة االلكترونية: 

(، وقد 398: 2010العاطي، عبد بكة العنكبوتية )شبكه محلية أو عبر الشالوصول إليها من خالل 
تحتوى على المجالت والكتب االلكترونية، وقواعد البيانات العلمية والتعليمية، والوثائق االلكترونية 

والتعليمة، وتتميز المكتبات االلكترونية بدرجة عالية من  التسجيالت الصوتية، واألفالم العلميةو بأنواعها، 
المعلومات خارج حدود المؤسسة، كما يمكنهم نشر المواد  إلىالمرونة، حيث يمكن للمعلمين الوصول 

 التعليمية واألنشطة العلمية والثقافية.
 الكترونياً مية ومصادرها تعد الحقيبة االلكترونية تجميع لألنشطة والمواقف التعلي: الحقيبة االلكترونية

وارتباط بالشبكة  ،وتؤدي إلى تطبيق للتعليم المتمركز حول الطالب، وتتضمن الوسائط المتعددة التفاعلية
الحقيبة االلكترونية بالطريقة التي  محتويات تناول التعليمية، وعرض متنوع األشكال، ويمكن للطالب
لون ثابت أو متحرك، أو عرضها كصوت مسموع، يفضلها، مثل عرض المادة التعليمية كنص محدد ال

أو قرص الفيديو  ،أو صور مرئية، أو متحركة، وقد تأخذ الحقيبة االلكترونية شكل الكتاب االلكتروني
الرقمي، أو الكمبيوتر المحمول بحيث تسجل به محتويات الكتاب االلكتروني باإلضافة إلى تسجيل 

 .(461-460: 2009 المواقف التعليمية المباشرة ) إسماعيل،
وتسمح هذه الخدمة بنقل الملفات سواء أكانت ملفات مضغوطة، أم غير : FTPخدمة نقل الملفات 

ت المتعلقة بادل الملفااستخدام هذه الخدمة في التعليم لت، ويمكن ، أم صوتاً صوراً م وثائق و مضغوطة، أ
ملفات البرامج و ن، وبيانات المتعلمين، ، ولتبادل الملفات الخاصة بتقارير المعلميباالمتحانات واألنشطة

 (.318-316: 2010دة )عبد العاطي، التعليمية المتنوعة، وملفات الوسائط المتعد
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هي ورقة يتم تضمينها لماليين المعلومات المكتوبة بطريقة الكترونية وتكنولوجيا الورقة االلكترونية: 
من رقيقة بالستيك الجيركون، حيث تتضمن مصنوعة هي ، و ادة كتابة النص بطريقة إلكترونيةتتيح إع

التي تصنع من البكسل  ،مجموعة من االلكترونيات التي تحتوي على كرات بالستيكية متناهية الصغر
ويستطيع المتعلم من خاللها  ،(486: 2009)إسماعيل،  الذي يتيح تغير النص على شاشة الكمبيوتر

 ون أي تأثير على النظر.بد قراءة الورقة االلكترونية بشكل مريح تماماً 
 :الدراسات السابقة

استخدام تقنيات التعليم والمعلومات في تعليم  للتعرف على واقعدراسة  (2010) سليمانأجرت      
تطبيق  ذلك تمولتحقيق  ،الطائف الفيزياء من وجهة نظر المعلمات وطالبات المرحلة الثانوية بمحافظة

( طالبة من طالبات المرحلة 160و) ،( معلمة فيزياء13من )على عينة مكونة  تناااالستبيعدد من 
 (%15و) ،(%40) اآللينسبة استخدام المعلمات لمعمل الحاسب  أنوكشفت النتائج  ،الثانوية

اآللي للحاسب  (%43) لطالباتااستخدام في حين بلغت نسبة  ،تكنولوجيا المعلومات أجهزةالستخدام 
استخدام تقنيات التعليم  اتقبرز معو أوكان من  ،المعلوماتتكنولوجيا  أجهزةالستخدام  (%13)و

 توجود الوقوعدم  ،عدم وجود دليل يرشد كيفية استخدام الحاسوب وتقنيات المعلومات ،والمعلومات
 .المتوافرة لديهم جيات الحاسوبمبر  قلةو  ،الكافي للمعلمة

حاسب اآللي وتكنولوجيا المعلومات استخدام ال لوقوف على واقعإلى ( 2009الهزاني )وهدفت دراسة     
تم تطبيق استبانة على و في المدارس الثانوية في مدينة الرياض من وجهة نظر المعلمات والطالبات، 

من قبل  لحاسب وتكنولوجيا المعلوماتل( معلمة وطالبة، وكشفت النتائج أن أعلى نسبة الستخدام 78)
 وأشارت(، %94ة تدريسها من خالل االنترنت )تتمثل في تطوير معارف المعلمة في ماد المعلمات

الطالبات عبر االنترنت عن طريق البريد  أمورمعلمات بعدم وجود تواصل مع أولياء ال جميع
وأوصت الدراسة بضرورة تعميم االنترنت على المدارس بخطوط عالية السرعة، وتوفير  ،االلكتروني

 .  األجهزة المناسبة في المدارس
 أمهيئة التدريس بجامعة  أعضاء( دراسة للوقوف على واقع ثقافة واستخدام 2009) يحكم وأجرت     

واستخدمت  ،تحول دون استخدامها التيوالصعوبات  ،واالتصاالت في التدريس القرى لتقنية المعلومات
عضو هيئة تدريس في الكليات  (126) تم توزيعها على ،فقرة (58الدراسة استبانة مكونة من )

هيئة التدريس بتقنية المعلومات واالتصاالت  أعضاءمستوى ثقافة  أن نتائجوقد كشف ال ،بالجامعة
 استخداماً  اأكثر التكنولوجين أو  ،(%72) أيضان مستوى االستخدام كان متوسطا أو  ،(%74) اً متوسط
لمصادر التعلم المرتبطة بالمقررات  وكمركز ،اإليضاحيةاالنترنت للحصول على بعض الوسائل هي 
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 في حين كان ،المادة العلمية عبر جهاز عرض البيانات لعرض اآللياستخدام الحاسب و  ،دراسيةال
التدريس بدرجة منخفضة  فيواالتصاالت  تحول دون استخدام تقنية المعلومات التيمستوى الصعوبات 

قنية ت هيئة التدريس حول استخدام أعضاء أراءبين  إحصائيةذات داللة  فروقنه ال يوجد وأ، (44%)
 .سنوات الخبرةعدد  أوالمرتبة العلمية  أوالكلية  أوالمعلومات واالتصاالت تبعا للجنس 

واقع استخدام تكنولوجيا المعلومات من قبل للتعرف إلى  ( دراسة2009أجرى أحمد والبلوشي )     
يتعلق ، كما هدفت إلى اكتشاف الفروق في االستخدام، فيما ضاء هيئة التدريس بجامعة البحرينأع

مكونة من خمسة ، صممت استبانة ذلكبمتغيرات التخصص، والدرجة العلمية، والجنس. ولتحقيق 
، واستخدام البرامج المحوسبة، دم فيها الحاسوب وعوائق استخدامهمحاور هي: المهام التي تستخ

عضو هيئة  (89)ت عينة الدراسة من . تكونوأغراض استخدام االنترنت، والخدمات التقنية في الجامعة
وأظهرت النتائج أن استخدام أعضاء هيئة التدريس للحاسوب تتركز على طباعة التقارير،  ؛تدريس

هي األكثر  وتقويم الطلبة، وشبكة اإلنترنت، وأن برنامج معالجة النصوص، وبرنامج الجداول اإللكترونية
ي استخدام الحاسوب بين وجود فروق ذات داللة إحصائية فعدم كما توصلت الدراسة إلى  استخدامًا،

فروق ذات داللة إحصائية في استخدام الحاسوب في حين وجدت  ،للجنس تعزى أعضاء هيئة التدريس
  .لصالح مساعدي البحثتعود إلى الدرجة العلمية 

( دراسة 2008وللكشف عن واقع استخدام المعلمين ألدوات التعليم االلكتروني، أجرى الحربي )     
استبانة مكونة طبقت عليهم  ،من معلمي المدارس الثانوية بمدينة الرياض ( معلماً 54على عينة من )

 بدرجة عالية، من أهمها ( أدوات10) ستخدمواوأشارت النتائج إلى أن المعلمين ا( فقرة، 18من )
 ( أدوات4تخدموا )، والبريد االلكتروني، واس LCDومحركات البحث، وجهازالبرمجيات التعليمية الجاهزة، 

والفصول االفتراضية، في حين  ،بدرجه متوسطة هي مجموعة النقاش، والقوائم البريدية، والمحادثة
 المعلمون المؤتمرات الصوتية، ومؤتمرات الفيديو، والمدونات، والويكي بدرجة ضعيفة.استخدم 
ها التي إلى التعرف على تقنيات المعلومات واالتصاالت وتطبيقات( 2005وهدفت دراسة الشهري )     

هلية في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية، األثانوية المدارس في اليستخدمها المعلمون 
أن معدل استخدام  إلى نتائجالمعلمًا ومعلمة. ودلت  (81)على  توزع واستخدمت الدراسة استبانة

كذلك كشفت عن مدى و  ،منخفضًا بشكل عام يعدالمعلمين لتقنية المعلومات واالتصاالت وتطبيقاتها 
الحاجة الملحة للمعلمين إلى المهارات التدريبية التي تتعلق باستخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت 

خطة   وتطبيقاتها في عمليتي التعليم والتعلم. وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة وضع آلية تتضمن وضع
 .تعليمشاملة بعيدة المدى وتنفيذها لتوظيف واستخدام التقنية في ال
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( 249دراسة على عينة مكونه من ) (Jankowsks, 2004)وفي المجال ذاته أجرى جانكوسكا      
بموسكو، وذلك للوقوف على واقع  (University Idaho)عضو هيئة تدريس في جامعة ايداهو 

استخدام أعضاء هيئة التدريس في الجامعة لتقنيات المعلومات واالتصاالت في التعليم، واستخدمت 
يستخدمون العديد  ( من أعضاء هيئة التدريس%75االستبانة لجمع المعلومات، وقد أشارت النتائج أن )

بنسبة  الرقمية واألشكال الصور كان من أبرزهامن التقنيات بهدف رفع مستوى العملية التعليمية، 
(، وبرامج الوسائط التفاعلية المتعددة بنسبة %47(، ومقررات على الشبكة العالمية بنسبة )52%)
(25%.) 

رسات مما علم االلكتروني الظاهرة في( إلى التعرف على صور الت2004وهدفت دراسة الخوالدة )     
( صور للتعلم 9، واستخدمت الدراسة استبانه مكونة من )المعلمين في المدارس الخاصة بعّمان
( معلمًا ومعلمة، وقد كشفت النتائج أن أبرز صور التعليم 240االلكتروني، وتكونت عينة الدراسة من )

بحث االلكتروني ت االتصال بمدارس الكترونية، الااللكتروني التي وقعت ضمن االستخدام العالي كان
عداد المشروعات الطالبية و  ،office، البريد االلكتروني، استغالل برمجيات عبر محركات البحث ا 

عرض المعلومات المحوسبة؛ أما استخدام األقراص التعليمية المضغوطة فقد وقع ضمن و المحوسبة، 
سؤال المتخصصين في مراكز علمية عالمية، والتخاطب  االستخدام المتوسط؛ في حين جاءت صورتا :

التخصصات العلمية يستخدمون  ؛ كما أظهرت النتائج أن ذويتعليمي في مدى االستخدام المنخفضال
لتخصصات األخرى، وأن المعلمين والبريد االلكتروني أكثر من غيرهم في ا ،عرض المعلومات المحوسبة

واألقراص التعليمية كما أظهرت النتائج  ، officeخداما لبرمجياتالتخصصات االجتماعية أكثر است ذوي
 تباين في استخدامات صور التعلم االلكتروني تبعا للمرحلة.

 مدى استخداملتحديد  دراسةب (Kagima & Hausafus,2000)وهاوسافوس  كاجيما من كل قام
 Iowa State University for Science and) والتقنية للعلوم أيوا جامعة في أعضاء هيئة التدريس

Technology) ( عضو176) ، وتكونت عينة الدراسة منفي التعليم  واالتصاالت المعلومات تقنيةل 

التعليمية  العملية في واالتصاالت المعلومات تقنية يستخدمون الذين نسبة أن ، وأشارت النتائجهيئة
 ومجموعات العالمية النسيجية والشبكة ،ونياإللكتر  والبريد يستخدمون اإلنترنت غالبيتهم أنو (، 52%)

 البريدية، والقوائم الدراسية، والواجبات المقرر الدراسي، عن باإلعالن تتعلق متعددة جوانب في األخبار

عداد  واسترجاع الدراسية، الواجبات وتسليم المقررات الدراسية، محتويات وعرض الدراسية، الجداول وا 

 .المباشرة المكتبية والساعات المباشرة، اقشاتوالمن الدراسي، المقرر درجات

http://www.google.ps/url?q=http://www.mbt3th.us/vb/forum40/thread192442.html&sa=X&ei=4jRyTNrCEI_Q4gbs_qzeCA&ved=0CB4QrAIoADAC&usg=AFQjCNFEm9hPgFdeKXqWstG1HKNiBBZhmg
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إلللى تقللويم اسللتخدام أنللواع محللددة مللن    (Buck & Phillip, 1996)هللدفت دراسللة بللك وهللورتن     
التقنيات، وفي مقدمتها الحاسوب من قبل معلمي مدارس المراحل االبتدائية والمتوسطة والثانوية في واليلة 

ج وجود عالقلة بلين اسلتخدام التقنيلات وفلي مقلدمتها الحاسلوب وعلدد ملن نتائالفلوريدا األمريكية، وأظهرت 
تقنيلات، فلي مجلال الالمتغيرات، من بينها مهارة المعلم في الحاسوب، والتلدريب اللذي حصلل عليله المعللم 

وتبلين أن المعلملين اللذين يمتلكلون المهلارات، وتلقلوا تلدريبًا هلم  األكثلر اسلتخداما للتقنيلات والحاسلوب فلي 
 من غيرهم.عليم الت

 :تعقيب على الدراسات السابقة
 يالحظ من العرض السابق للدراسات السابقة ما يلي:

( 2010أجريت الدراسات السابقة على عينات مختلفة، فمثال أجريت كل من دراسة سليمان ) -
(، 2009على مرحلة التعليم الثانوي، بينما أجريت دراسة حكمي )( 2009والحربي )(، 2009والهزاني )

  .على المستوى الجامعي (Jankowsks, 2004)( وجانكوسكا 2009وأحمد والبلوشي )

والحربي  ،(2005هري )(، والش2010فقد طبقت دراسة حكمي )التنوع في أماكن تطبيق الدراسات،  -
( في 2004( في البحرين، والخوالدة )2009في السعودية، وأجريت دراسة أحمد والبلوشي ) (2008)

 حظ هنا ندرة الدراسات التي تناول موضوع الدراسة في فلسطين. األردن، ويال

 والمقابالت الشخصية. االستبياناتاتبعت الدراسات السابقة المنهج الوصفي التحليلي من خالل  -

تكنولوجيا  ( إلى تدني نسبة استخدام أجهزة2010أشارت نتائج بعض الدراسات كدراسة سليمان ) -
 & Kagima)وهاوسافوس  كاجيما أشارت دراسة(، بينما %15إلى ) المعلومات

Hausafus,2000) العملية في واالتصاالت المعلومات تقنية يستخدمون الذين المدرسيننسبة  أن 

وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تستخدم في  (،%52) التعليمية
 (.2009 ،التدريس بدرجة متوسطة )حكمي

تكنولوجيا المعلومات تبعا ذات داللة إحصائية في استخدام  اً فروقنتائج الدراسات  أظهرت بعض -
كما في دراسة الخوالدة  (، أو التخصص2009ة أحمد والبلوشي )للدرجة العلمية كما في دراس

لمتغير الجنس  عاً تكنولوجيا المعلومات تباستخدام (، في حين لم تظهر النتائج تلك الفروق في 2004)
 (.2009 ،(، أو عدد سنوات الخبرة )حكمي2009 ،(، )أحمد والبلوشي2009 ،)حكمي

تناولت واقع استخدام معلمي الثانوية العامة  –في حدود علم الباحثين  –ال يوجد أي دراسة  -
 مجالها.ل الدراسة فريدة في عفي التدريس، مما يج تبمحافظات غزة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاال
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حثون من الدراسات السابقة في تحديد مشكلة الدراسة، وخطوات إجرائها، وفي إعداد أداة استفاد البا وقد
 الدراسة، وعرض النتائج وترتيبها.

جراءاتها   :منهج الدراسة وا 
 :منهج الدراسة

تللم اسلللتخدام الملللنهج الوصلللفي التحليلللي، اللللذي يركلللز عللللى وصللف الظلللواهر أو الحقلللائق العلميلللة أو      
فعاًل، والوصول إلى تعميمات خاصة بالوصف والتقويم وتحديد األسباب والعالقلات بلين  المهنية الموجودة

 (.  107: 2005 ،أسباب حدوث هذه الظواهر ونتائجها )عبد الحميد
 :مجتمع الدراسة

تكللون مجتمللع الدراسللة مللن جميللع معلمللي الصللف الثللاني عشللر فللي المللدارس الحكوميللة  بقطللاع غللزة       
 ( معلمًا ومعلمة.1170م، والبالغ عددهم )2009/2010من العام الدراسي 

                                                                            :عينة الدراسة
 ( من مجتمع الدراسة. %26( معلمًا ومعلمة، أي بنسبة )300تكونت عينة الدراسة من )   

 :أداة الدراسة
سلتبانة كللأداة رئيسلة للحصلول عللى المعلومللات المطلوبلة؛ حيلث تكونلت مللن اعتملد البلاحثون عللى اال    

اسللللوب جللللزأين باإلضللللافة إلللللى المعلومللللات العامللللة مثللللل مجللللال التخصللللص، والمهللللارة فللللي اسللللتخدام الح
تمل علللى اشلل، و تواقللع اسللتخدام المعلللم لتكنولوجيللا المعلومللات واالتصللاال األول تنللاول الجللزءو . واالنترنللت

تكنولوجيللا التواصللل المتللزامن ( فقللرات، و 10نولوجيللا العللرض والبرمجيللات التطبيقيللة )ثالثللة أبعللاد هللي: تك
 صعوباتاني ( فقرة؛ وتناول الجزء الث15المعرفة )و تكنولوجيا مصادر التعلم ( فقرة، و 10وغير المتزامن )

فقلًا للخطلوات ( فقرة. وقد تلم إعلداد االسلتبانة و 29في التعليم ) تتكنولوجيا المعلومات واالتصاالاستخدام 
 التالية:

مراجعة األدب التربوي المتعلق بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، واالطالع على الدراسات السابقة  -
 ,Jankowsks)( وجانكوسكا 2008) الحربي(، و 2009(، والهزاني )2010مثل دراسة سليمان )

واقع تكنولوجيا المعلومات  إلى؛ وذلك للتعرف الثانوية العامةكما تم مقابلة بعض معلمي ، (2004
استخدام تقنيات  عندواالتصاالت بالنسبة لهم، والوقوف على بعض الصعوبات التي يواجهونها 

 . في التدريستكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 .لفقرات المناسبة لكل جزء أو ُبعدا تحديد األقسام الرئيسة ألداة الدراسة وأبعادها، واقتراح عدد من -
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 :ة الدراسةصدق أدا
مختصين  ن( محكمًا، منهم خمسة أكاديميي13من خالل عرضها على ) األداةتم التحقق من صدق      

لللب ، وقللد طُ يدرسللون الصللف الثللاني عشللر معلمللينفللي تكنولوجيللا المعلومللات، وتكنولوجيللا التعللليم، وتسللعة 
وشموليتها، وتنوع ألداة وح اوضمنهم إبداء رأيهم في مدى مناسبة الفقرات للمحتوى، ومدى كفاية ، ومدي 

وقلد تلم  خذ أرائهم في مدى مناسلبة ومنطقيلة التقلدير الكملي المسلتخدم فلي الدراسلة.إضافة إلى أ محتواها،
 بعض التعديالت على األداة بناء على أراء ومالحظات المحكمين.    إدخال

 :ثبات األداة
مللن خللارج مللن معلمللي التعلليم الثللانوي ة، ومعلمل( معلللم 20علللى عينلة مكونللة مللن )األداة  تلم تطبيللق      

وفلق معادللة كرونبلال ألفلا، ويبلين الجلدول  ،سلتبانةالثبلات لكلل بعلد لالحساب معلامالت  ثم ،عينة الدراسة
 ( أن المعامالت المحسوبة مرتفعة، وتعد مقبولة ألغراض الدراسة الحالية.1رقم )

 (1الجدول رقم )
 نة وفق كرونباخ الفامعامل الثبات لكل بعد من أبعاد االستبا

 قيمة معامل كرونباخ الفا البعد
 %91 تكنولوجيا العرض والبرمجيات التطبيقية

 %90 تكنولوجيا التواصل المتزامن وغير المتزامن
 %88 تكنولوجيا مصادر التعلم المعرفة

صللللللللللللعوبات اسللللللللللللتخدام تكنولوجيللللللللللللا المعلومللللللللللللات 
  تواالتصاال

84% 

 :االستبانة تطبيق
 وضع معلممن كل  الطلب وقد تم ومعلمة، معلم (300من ) مكونة عينة على االستبانة قتطبي تم     

أي بنسبة  العينة؛ أفراد من ( استبانه225جمع ) وقد تم ،لذلك المخصص المكان في استجابة واحدة
 متغيرات بعينة حسالوالجدول التالي يبين توزيع  ،( من مجموع ما تم توزيعه من استبانات85%)

 )الجنس، والتخصص، والمهارة في استخدام الحاسوب واالنترنت.سة الدرا
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 ( 2الجدول رقم )
 الجنس والتخصص والمهارة توزيع أفراد العينة تبعًا لمتغير 

 في استخدام الحاسوب واالنترنت
 أنثى ذكر الجنس

موع
مج

ال
 

استخدام مهارة 
 نترنتاال  الحاسوب

 علمي أدبي علمي أدبي التخصص

 42 10 5 19 8 مرتفعة

 108 25 29 21 33 متوسطة

 75 24 27 8 16 منخفضة

 225 59 61 48 57 المجموع

 :التقدير الكمي الستجابات المعلمين
لتكنولوجيلللا  همتلللم اسلللتخدام التقلللدير الكملللي لتقلللدير مسلللتويات اسلللتجابات المعلملللين المتعلقلللة باسلللتخدام     

تبانة (، وتقابلهلا فلي االسل1،  2،  3مستويات هلي ) ةومعوقاته وذلك باقتراح ثالث تالمعلومات واالتصاال
مسللتويات للتقللدير التحليلللي لفقللرات االسللتبانة،  ةتللم اعتمللاد ثالثللكمللا . درجللة كبيللرة، متوسللطة، ومنخفضللة

 المتوسطات النسبية التالية: حسب
 االستخدام أو المعوق بدرجة مرتفعة، أي: ما يعادل المتوسلط الحسلابيمستوى ( فأكثر يمثل 78%) -

 ( فأكثر.2.34)
االسلللتخدام أو المعلللوق بدرجلللة متوسلللطة، أي ملللا مسلللتوى ( يمثلللل %78( إللللى أقلللل ملللن )%55ملللن ) -

 (.2.34إلى أقل من  1.66يعادل المتوسط الحسابي )
بدرجلللة منخفضللللة، أي أقلللل ملللن المتوسلللللط  االسلللتخدام أو المعللللوقمسلللتوى ( يمثلللل %55أقلللل ملللن ) -

 (.1.66الحسابلي )

فللي ضللوء (، و 2009)حكمللي كدراسللة  ،الدراسلاتبعللض  فللي ضللوءديرات السلابقة وقلد تللم اعتمللاد التقلل     
الحلد الفاصلل بلين مسلتوى  ن أن المتوسلطات الحسلابية والنسلبيةوقلد اعتبلر البلاحثو . للألداةآراء المحكمين 
 ، وذلك لمتوسط االستجابة للفقرة، أو المحور أو الدرجة الكلية.داةاأل االستجابات في
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، كملا لإلجابلة علن أسلئلة الدراسلة تلم حسلاب المتوسلطات الحسلابية النسلبية للفقلرات :المعالجة اإلحصائية
 .Sheffeوتحليل التباين األحادي، واختبار شيفيه  ،)ت( راستخدم اختبا

 :نتائج الدراسة ومناقشتها
مللي مللا واقللع اسللتخدام معل" يللنص السللؤال األول علللى: النتــائج المتعلقــة بالســوال األول ومناقشــتها:أواًل: 

لإلجابة عن هذا السؤال تلم اسلتخدم  "الثانوية العامة بغزة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التدريس؟
كللل ل تبعلاً المتوسلطات الحسلابية والنسللبية والرتلب لتقلديرات المعلمللين، وتلم عللرض نتلائج السلؤال ومناقشللتها 

 ( يوضح نتائج البعد األول. 3بعد من أبعاد الدراسة؛ والجدول رقم )
 (3الجدول رقم )

المتوسطات الحسابية والنسبية والرتبة لواقع استخدام معلمي الثانوية العامة لتكنولوجيا العرض 
 والبرمجيات التطبيقية في التدريس

 الرقم
 في األداة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

المتوسط 
 الرتبة النسبي

 1 %78 2.33 استخدام الحاسوب في حفظ واسترجاع المعلومات. 5

3 
 power    استخدام البرامج التطبيقية مثل عروض البوربوينت

point  .في عرض الدروس ومناقشة األعمال 
1.40 46% 2 

2 
( فللللي شللللرح LCDاسللللتخدام أجهللللزة العللللرض االلكترونللللي مثللللل )

 الدروس.
1.37 45% 3 

6 
ولوجيا الوسائط المتعددة المحوسبة في التدريس استخدام تكن

 )دمج النص والصورة والصوت والحركة(.
1.33 44% 4 

 5 %42 1.26 الخاصة بالتخصص وخطط الدرس استخدام قواعد البيانات 10
 6 %42 1.25 استخدام برامج الفالش في عرض أعمال الطلبة وأنشطتهم. 4

7 
المحوسبة  Simulation Programsاستخدام برامج المحاكاة 

 7 %41  1.23 في التدريس.

 8 %38 1.13 استخدام المؤتمرات الصوتية لعرض موضوعات تعليمية. 9
 9 %35 1.05 استخدام مؤتمرات الفيديو لعرض موضوعات تعليمية.  8
 10 %33 1.00 استخدام السبورة التفاعلية في شرح الدروس المختلفة. 1

 1 %45 1.35 لعرض والبرمجيات التطبيقية في التدريساستخدام تكنولوجيا امتوسط 
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( أن متوسط استخدام معلمي المرحلة الثانوية لتكنولوجيا العرض 3يالحظ من الجدول رقم )     
هذا البعد الستخدام  (، وبلغ المتوسط العام1-2.33والبرمجيات التطبيقية في التدريس تراوحت بين )

على مستوى أبعاد تكنولوجيا المعلومات  حتل المرتبة األولى(، وا%45(، وبمتوسط نسبي )1.35)
، فإن مستوى ستخدامال، ووفقًا للمحك المستخدم لتقدير مستويات افي الدراسةواالتصاالت المستخدمة 

هذا وقد يعزى  ،منخفضلبعد تكنولوجيا العرض والبرمجيات التطبيقية في التدريس  استخدام المعلمين
لى قلة عدد للبني التحتية المناسبة الستخدامها، المدارسافتقار  إلى االنخفاض الحاسوب  مختبرات وا 
لى ندرة الدورات التدريبية بالمدارس لى مجال، و الهذا في للمعلمين ، وا  قلة الحوافز المادية والمعنوية ا 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصال في التدريس.  المخصصة للمعلمين في مجال استخدام 
للحاسوب في حفظ واسترجاع المعلومات المرتبة استخدام المعلمين الفقرة المتعلقة ب تتلاحوقد      

أن أغلب المعلمين لديهم  إلى ، وقد يعود ذلكمرتفعة(، أي بدرجة %78) نسبيوبمتوسط  ،األولى
ستخدام أساسيات بالتالي لديهم المهارات الكافية الالوعي الكافي بأهمية الحاسوب في التدريس، و 

وقد  .وممكناً  سهالً  هكحفظ المعلومات واسترجاعها، مما يجعل استخدام ،اليومية ممهامهحاسوب في ال
(، في أن المدرسين يستخدمون الحاسوب ألغراض 2009حكمي ) وصلت إليهتمااتفقت هذه النتيجة مع 
رات بدرجة ( فق9وقد جاء استخدام المعلمين لباقي فقرات هذا البعد وعددها ) ؛تدريسية بدرجة عالية

ستخدام ألجهزة العرض االلكتروني، واستخدام المعلمين ال النسبي متوسطال، فمثال بلغ منخفضة

، وقد يعود ذلك إلى قلة األجهزة (%45 ، %46في التدريس ) ةالمحوسبتكنولوجيا الوسائط المتعددة 
لى أن الفصول الدراسية غير مزودة  لى ضعف مهارة ، وا  (LCD) بأجهزة عرض كجهازفي المدارس، وا 

عكس سلبًا على استخدامهم لها، مما ين ،المعلمين في استخدام تكنولوجيا الوسائط المتعددة في التدريس
( %50أن ما يزيد عن )التي أشارت إلى  ،(2009أحمد والبلوشي )دراسة  ويؤكد ذلك ما توصلت إليه
  برامج المحاكاة في التدريس.، وةالمحوسبتكنولوجيا الوسائط المتعددة  من المدرسين ال يستخدمون

( التي أظهرت أن استخدام أجهزة التقنيات 2010واتفقت النتيجة السابقة مع دراسة سليمان )     
( ودراسة الشهري 2008التعليمية من قبل معلمات المرحلة الثانوية كان متدنيًا، ودراسة الحربي )

لمؤتمرات الفيديو، واالجتماع عن بعد، أن درجة استخدام المدرسين  ا إلىأشارت (، اللتان2005)
جدًا، في حين اختلفت مع ما توصلت إليه دراسة أو منخفضة والمؤتمرات الصوتية كانت منخفضة 

التي  أشارت إلى أن درجة استخدام المدرسين لتقنية المعلومات واالتصاالت في (، 2009حكمي )
حيث  ،(Kagima & Hausafus, 2000)وهاوسافوس  دراسة كاجيماومع ، متوسطاً  التدريس كان

 .(%52التعليمية ) العملية في واالتصاالت المعلومات تقنية يستخدمون مننسبة  بلغت
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 (4الجدول رقم )
 المتوسطات الحسابية والنسبية والرتبة لواقع استخدام معلمي الثانوية العامة 

 لتكنولوجيا االتصال المتزامن وغير المتزامن في التدريس
 الرقم

 الفقرات ألداةفي ا
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
 النسبي

 الرتبة

 1.59 53% 1 .(Electronic Mail)استخدام البريد االلكتروني  1
 2 %49 1.48 .استخدام المنتديات االلكترونية لدعم العملية التعليمية 4
 3 %49 1.46 في التفاعل مع الدارسين. Chatاستخدام نظام المحادثة  9

8 
ليقات والتغذية الراجعة الكترونيا من المتعلمين حول تلقي التع

 قضايا تعليمية.
1.44 48% 4 

6 
استخدام ساحات حوار والمنتديات العامة لتبادل وجهات النظر 

 مع التالميذ حول موضوعات المنهاج.
1.41 47% 5 

10 
 الجّوالتقنيات تكنولوجيا االتصال الالسلكية مثل  استخدام

Mobile. 
1.32  44% 6 

 7 %42 1.25 ألغراض تعليمية. SMSاستخدام خدمة الرسائل القصيرة  5

2 
لجمع  (Mailing List) استخدام خدمة القوائم البريدية

 التالميذ لمبحث معين تحت مجموعة محددة.
1.16 39% 8 

 9 %38 1.13 ومواقع "ويكي". شخصيةاستخدام المدونات ال 7
 1.09 36% 10  (News Group) .خدمة المجموعات اإلخباريةاستخدام  3

 2 %44 1.33 متوسط استخدام تكنولوجيا االتصال المتزامن وغير المتزامن في التدريس

( أن المتوسط النسبي الستخدام معلمي مرحلة التعليم الثانوي بقطاع لتكنولوجيا 4يبين الجدول رقم )     
وهذا يشير ، أن مستوى االستخدام منخفض(، أي %44) االتصال المتزامن وغير المتزامن في التدريس

طرائق وأساليب تعليمية تقليدية، وقد يعود هذا االنخفاض إلى عدم  إلى أن المعلمين ما زالوا يستخدمون
من عينة  امتالك المعلمين لمهارة استخدام الحاسوب واالنترنت في التدريس, حيث بلغت نسبة المعلمين

هذا البعد أحيل وقد  (؛%18استخدام الحاسوب واالنترنت )في  مرتفعة مهارةالذين لديهم الدراسة، 
 حيث مستوى االستخدام.من على مستوى األبعاد  ةالثانيالمرتبة 
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 على الترتيب (Electronic Mail)استخدام المعلمين للبريد االلكتروني احتل البند المتعلق بوقد      
 (، يليه استخدام المنتديات االلكترونية لدعم%53)وبمتوسط نسبي  علي مستوى بنود هذا البعد، األول

(، %49بمتوسط نسبي ) Chatاستخدام نظام المحادثة ثم (، %49)العملية التعليمية، وبمتوسط نسبي 
، النسبية على أعلى المتوسطات ، إال أنها حصلتمستوي استخدام تلك البنود منخفضأن وبالرغم من 

يدركون أهمية التواصل التعليمي مع  وليس جميعهم نالمعلمي بعضويمكن أن يعزى ذلك إال أن 
خدمة ل المعلمين استخدام جاء؛ و المنتديات التعليميةو تالميذهم عبر البريد االلكتروني مع زمالئهم، و 

   خدمة المجموعات اإلخباريةولومواقع "ويكي"،  الشخصيةلمدونات ول (Mailing List) القوائم البريدية

 (News  Group) وعي المعلمين بأهمية استخدام هذه ذلك إلى قلة  وقد يعزى ى المستويات،في أدن
لى زيادة العبء التدريسي واإلداري الملقى على المعلم، و  لى التكنولوجيا، وا  نى التحتية المتوافرة ضعف البُ ا 

لى عدم امتالك   خدمة االنترنت. وأجهاز حاسوب في المنزل  من المعلمين عددفي المدارس، وا 
(، التي أشارت أن معلمي 2004في بعض جوانبها مع دراسة الخوالدة ) السابقةتتفق النتيجة و      

ان يستخدمون التخاطب الكتابي بدرجة ضعيفة، وتختلف معها في درجة استخدام الثانوية العامة في عمّ 
، عام المعلمين للبريد االلكتروني، واالتصال بمدارس الكترونية، والبحث عبر محركات البحث بشكل

( حيث أظهرت أن 2008مع دراسة الحربي )تختلف و  معلم الثانوية مرتفعة.حيث كانت درجة استخدام 
، ومجموعات النقاش، المحادثة، وأن استخدام برامج المعلمين للبريد االلكتروني كان مرتفعاً  استخدام

 والقوائم البريدية من قبل المعلمين كان متوسطًا.
 (5الجدول رقم )

 ت الحسابية والنسبية والرتبة لواقع استخدام معلمي الثانوية العامة المتوسطا
 لتكنولوجيا مصادر التعلم والمعرفة في التدريس

 الرقم
 الفقرات في األداة

المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
 النسبي

 الرتبة

 1 %54 1.62 في التدريس.(WWW)  خدمة الشبكة العنكبوتيةاستخدام  8
 2 %53 1.59 عليمية عبر المواقع التعليمية.استخدام الوثائق الت 1
 3 %50 1.49 لعرض معلومات للطلبة. CDاستخدام األقراص المدمجة  14
 4 %49 1.47 استخدام الكتاب االلكتروني وحث التالميذ على استخدامه. 6
 5 %48 1.43 استخدام المكتبات الرقمية كمصدر هام للمعلومات. 3
 6 %45 1.34عالم أولياء األمور والمجتمع استخدام صفحات الويب إل 4
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 بأنشطة التالميذ.

 7 %43 1.29 استخدام الدوريات والمجالت االلكترونية المتخصصة.  7
 8 %43 1.29 استخدام المشروعات االلكترونية التعاونية لتعليم التالميذ. 13

5 
استخدام المنشورات االلكترونية ألعمال العلماء والتالميذ في 

 ريس.التد
1.28 43% 9 

 1.24 41% 10 (FTP) .نقل الملفاتاستخدام خدمة  9
 11 %41 1.22 استخدام ملفات الصوت عبر المواقع التعليمية. 2

15 
 الموضوعاتلعرض  DVDاستخدام اسطوانات الفيديو الرقمية 

 تعليمية.ال
1.20 40% 12 

 13 %38 1.15 .استخدام القنوات التعليمية الفضائية في التدريس 11
 1.11 37% 14 .(Encyclopediasاستخدام الموسوعات الرقمية ) 12
 15 %36 1.08 استخدام االختبارات االلكترونية الختبار التالميذ. 10

 3 %44 1.32 متوسط استخدام تكنولوجيا مصادر التعلم والمعرفة في التدريس

علمي الثانوية العامة لتكنولوجيا مصادر ( يالحظ أن مستوى استخدام م5بالنظر إلى الجدول رقم )     
 %54ستخدام ما بين )المتوسطات النسبية لالالتعلم والمعرفة في التدريس كان منخفضًا، حيث تراوحت 

( أي بدرجة منخفضة؛ وحصل على الرتبة %44(، كما بلغ المتوسط النسبي لفقرات هذا البعد )36% -
دام المعلمين لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التدريس، ستخال العام مستوىالالثالثة )األخيرة( في 
في ضوء أن استخدام مثل هذه المصادر قد يستغرق وقتًا طوياًل لدى  االنخفاضويمكن أن يفسر هذا 
أعباء أضافية في العمل، كما أن  ضعف خدمات االنترنت وتقنيات  مأن عليههم بالمعلمين، مما يشعر 

بالمدارس قد يحد من استخدامهم مصادر التعلم والمعرفة االلكترونية، وقد يعود  الحاسب اآللي المتوفرة 
بالرغم من أنها  -هذه التكنولوجيا مصدرًا من مصادر التعلم  ال يعدونذلك إلى أن بعض المعلمين 

 إضافة إلى أن نقص المعرفة بكيفية التعامل مع هذه المصادر،  –مهمة وغنية جدًا بالخبرات التعليمية 
 يسبب قصورًا لديهم في استخدامها.

أن نسبة استخدام معلمات  في (، 2010دراسة سليمان )إليه أشارت ما النتيجة السابقة مع تقترب و      
دراسلللة حكملللي  وتختللللف ملللع(، %40الثانويلللة لتقنيلللات التعلللليم والمعلوملللات المتعلقلللة بمعملللل الحاسلللوب )

لتقنيلللة المعلوملللات واالتصلللاالت فلللي التلللدريس كلللان ( التلللي أظهلللرت أن درجلللة اسلللتخدام المدرسلللين 2009)
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 CDلألقلراص المدمجللة  اسلتخدام المدرسللين( التللي بينلت أن 2004ومللع دراسلة الخواللدة ) ،بدرجلة متوسلطة
(، التي أشارت أن استخدام المعلمين لنظام نقلل 2008ومع دراسة الحربي ) كانت متوسطة.في التدريس 

 الملفات كان بدرجة كبيرة.
توجللد فللروق ذات  يللنص السللؤال الثللاني علللى: "هللل لنتــائج المتعلقــة بالســوال الثــاني ومناقشــتها:اثانيــًا: 

( بلللين متوسلللط اسلللتجابات معلملللي المرحللللة الثانويلللة حلللول اسلللتخدام تكنولوجيلللا 0.05)دالللللة إحصلللائية 
ر )ت( اختبلا المعلومات واالتصلاالت تبعلا للجلنس )معللم، معلملة(؟" لإلجابلة علن هلذا السلؤال تلم اسلتخدام

 (.6الجدول رقم ) في كما النتائج وكانت مستقلتين، لعينتين
 (6الجدول رقم )

 نتائج اختبار )ت( للمقارنة بين متوسط استجابات معلمي المرحلة الثانوية
 لمعلومات واالتصاالت تبعًا للجنسحول استخدام تكنولوجيا ا

المتوسط  العدد الجنس البعد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
ت   

 مستوى الداللة

تكنولوجيا العرض 
قيةوالبرمجيات التطبي  

 0.40 1.34 105 معلم
0.329 

 ةغير دال
 0.37 1.33 120 معلمة (0.05عند )

تكنولوجيا االتصال 
 المتزامن وغير المتزامن 

 0.46 1.39 105 معلم
1.847 

 ةغير دال
 0.42 1.28 120 معلمة (0.05عند )

 تكنولوجيا مصادر
تعلم والمعرفةال   

 0.48 1.40 105 معلم
2.759 

 عند  ةدال
 0.38 1.25 120 معلمة (0.05)

 الدرجة الكلية
 لالستخدام

 0.40 1.38 105 معلم
2.016 

 عند  ةدال
 0.34  1.28  120 معلمة (0.05)

جابات بين متوسط است (0.05)إحصية   ( عدم وجود فروق ذات داللة 6يتضح من الجدول رقم )     
على  المعلومات واالتصاالت تبعا للجنس )معلم ، معلمة( معلمي المرحلة الثانوية حول استخدام تكنولوجيا

المتزامن وغير المتزامن، وقد يعزى  االتصالبعدي تكنولوجيا العرض والبرمجيات التطبيقية، وتكنولوجيا 
من ناحية  من المعلمين والمعلماتالتي يعمل بها كل مدارس الالظروف التعليمية في  تشابهذلك إلى 

والمعرفة بكيفية استخدام  ،واإلمكانيات التقنية والفنية ،البنية التحية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
( بين متوسط 0.05)في حين وجدت فروق ذات داللة إحصائية . والوعي بأهميتهاتلك التكنولوجيا، 

كنولوجيا مصادر التعلم على بعد تالمعلومات واالتصاالت  ولوجياحول استخدام تكن عينة الدراسةاستجابات 
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( 1.25مقابل ) ،(1.40بلغ المتوسط الحسابي الستخدام المعلمين ) حيثلصالح المعلمين، والمعرفة 
، ولصالح ( على الدرجة الكلية لالستخدام0.05)كما وجدت تلك الفروق الدالة إحصائيًا  ؛للمعلمات

( 1.28(، مقابل )1.38) ث بلغ المتوسط الحسابي لدرجة االستخدام الكلية المعلمينحيالمعلمين أيضًا، 
، ويمكن تفسير ذلك بأن المعلمين لديهم الجرأة على استخدام األجهزة والمعدات التقنية الحديثة للمعلمات

بادرة قدرات على المستوى الشخصي من حيث المالالمهارات و  وقد يمتلك المعلمين ،أكثر من المعلمات
النتيجة السابقة مع ما توصلت  اختلفتوقد  .أكثر من المعلماتوتطوير الذات واستخدام األجهزة التقنية  

عدم وجود فروق ذات داللة  ا( التي أظهرت2009) (، ودراسة أحمد والبلوشي2009إليه دراسة حكمي )
والحاسوب في  التصاالتسين لتقنية المعلومات واالمدر  إحصائية تبعًا لمتغير الجنس في استخدام

 التدريس. 

هل توجد فروق ذات " ينص السؤال الثالث على:: النتائج المتعلقة بالسوال الثالث ومناقشتهاثالثًا: 
( بين متوسط استجابات معلمي المرحلة الثانوية حول استخدام تكنولوجيا 0.05)داللة إحصائية 

 استخداملإلجابة عن هذا السؤال تم  "، العلمي(؟انيةاإلنسالمعلومات واالتصاالت تبعا للتخصص )العلوم 

 (.7الجدول رقم ) في كما النتائج وكانت مستقلتين، اختبار )ت( لعينتين
 (7الجدول رقم )

 نتائج اختبار )ت( للمقارنة بين متوسط استجابات معلمي المرحلة الثانوية
 حول استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تبعًا للتخصص

المتوسط  العدد التخصص بعدال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
ت   

 مستوى 
 الداللة

 تكنولوجيا العرض
يقيةوالبرمجيات التطب  

ةنسانياإلالعلوم   118 1.19 0.29 
6.67 

عند  ةدال
 0.41 1.50 107 علمي (0.05)

تكنولوجيا االتصال 
 المتزامن وغير المتزامن 

ةنسانياإلالعلوم   118 1.17 0.34 
6.08 

عند  ةدال
 0.48 1.51 107 علمي (0.05)

 تكنولوجيا مصادر
التعلم والمعرفة   

ةنسانياإلالعلوم   118 1.14 0.29 
7.20 

عند  ةدال
 0.49 1.52 107 علمي (0.05)

 الدرجة الكلية
 لالستخدام

ةالعلوم اإلنساني  118 1.16 0.22 
7.88 

دالة عند 

 0.42  1.51  107 علمي (0.05)
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( بين متوسط استجابات 0.05)( وجود فروق ذات داللة إحصائية 7يتبين من الجدول رقم )     
أن حيث للتخصص،  معلمي المرحلة الثانوية حول استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تبعاً 

العلمي  ذوي التخصص لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتوسطات الحسابية الستخدام المعلمين
 ؛بعاداألوعلى جميع  ،على الدرجة الكلية تخصص العلوم اإلنسانيةمعلمي أعلى من متوسط استجابات 

 في نسانيةاإلالعلوم  تخصصذوي على المعلمين  ذوي التخصص العلمي المعلمينمما يعني تفوق 
إلى أن طبيعة وبداللة إحصائية، وقد يعود ذلك  ،استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مستوى

ج تاتحو  ،لديها تشابك وتقارب مع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمعظمها  حيث إن ،العلمية باحثالم
نين لتدعيم وشرح المفاهيم والقوا المتاحة، استخدام كافة الوسائل والتقنيات التعليميةإلى  من المعلمين

إلى إثراء  وتحتاج ،قين نظري وعمليذات شفي الغالب  المباحثهذه  أن ، كماوالمصطلحات العلمية
السيما  يثةمما يتطلب استمرارية البحث واستخدام التقنيات الحد من قبل المعلم والمتعلم، بالبحث والتجديد

 ،في العلوم اإلنسانية التي يغلب عليها الطابع النظري باحثعلى عكس طبيعة المالحاسوب واالنترنت، 
  .متعلمينلوسائل التقليدية في توصيل المعلومات لليعتمد فيها المعلم على اقد والتي 

المدرسين الذين يعملون التي أظهرت أن ( 2009مع دراسة أحمد والبلوشي )السابقة النتيجة  واتفقت     
كليات تكنولوجيا المعلومات والعلوم أكثر استخدامًا لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من زمالئهم في 
( التي أظهرت أن أصحاب التخصصات العلمية 2004دراسة الخوالدة )ومع  .األخرىالكليات في 

  يستخدمون عرض المعلومات المحوسبة والبريد االلكتروني أكثر من غيرهم.
هل توجد فروق ذات داللة "ينص السؤال الرابع على:  النتائج المتعلقة بالسوال الرابع ومناقشتها:رابعًا: 

ستجابات معلمي المرحلة الثانوية حول استخدام تكنولوجيا المعلومات بين متوسط ا (0.05)إحصائية 
لإلجابة عن هذا  "، منخفضة(؟نترنت )مرتفعة، متوسطةاالو  واالتصاالت تبعا لمهارة استخدام الحاسوب

(؛ وكانت النتائج كما في الجدول One Way ANOVAالسؤال تم استخدام تحليل التباين األحادي )
 (.8رقم )
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 (8رقم )الجدول 
 نتائج تحليل التباين األحادي حول استخدام معلمي المرحلة الثانوية لتكنولوجيا

 نترنتاال و  المعلومات واالتصاالت تبعًا لمهارة استخدام الحاسوب 

 مصدر البعد
 التباين 

مجموع 
 المربعات

 درجة
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

 تكنولوجيا العرض
يقيةت التطبوالبرمجيا  

 0.258 2 0.570 بين المجموعات

داخل المجموعات  0.148 1.92  32.892 222 0.148 

 - 224  33.462 المجموع

ال تكنولوجيا االتص
المتزامن وغير 

 المتزامن

 5.544 2 11.087 بين المجموعات

 0.150 222 33.377 داخل المجموعات 0.000 36.87

 - 224  44.464 المجموع

 تكنولوجيا مصادر
 التعلم والمعرفة

 3.386 2 6.771 بين المجموعات

 0.166 222 36.815 داخل المجموعات 0.000 20.41

 - 224  43.587 المجموع

 الدرجة الكلية
 لالستخدام

 2.513 2 5.026 بين المجموعات

 0.120 222 26.555 داخل المجموعات 0.000 21.00

 - 224  31.581 المجموع

( بللللين متوسللللط 0.05)( إلللللى عللللدم وجللللود فللللروق ذات داللللللة إحصللللائية 8يشللللير الجللللدول رقللللم )     
لمهللارة اسللتخدام تعللزى  علللى البعللد األول )تكنولوجيللا العللرض والبرمجيللات التطبيقيللة( نمعلملليالاسللتجابات 
مهلارة المعلملين  متوسلطة، منخفضلة(، وهلذا يشلير إللى أن اخلتالف مسلتوى ،)مرتفعلة تنترناالو  الحاسوب

فللللي اسللللتخدام الحاسللللوب واالنترنللللت ال يللللؤثر علللللى درجللللة اسللللتخدامهم لتكنولوجيللللا العللللرض والبرمجيللللات 
إللى حلد كبيلر،  متقلارب الثانويلة وقد يعود ذللك إللى أن المنلال التعليملي للمعلملين فلي الملدارس التطبيقية.

لى قرب و  يشلير الجلدول و لبرمجيلات التطبيقيلة. العلرض واجيلا اسلتخدام تكنولو  مسلتوى فليالعملية  همخبراتا 
لتكنولوجيلا المعلوملات واالتصلاالت  نمعلمليال( إلى وجود فروق ذات دالللة إحصلائية فلي اسلتخدام 8رقم )

البعلد الثللاني والثالللث والدرجللة الكليللة لالسللتخدام، وللكشللف  علللى نترنللتاالو  تبعلًا لمهللارة اسللتخدام الحاسللوب
 ( يبين نتائج التحليل.9شيفيه، والجدول رقم ) عن مواقع الفروق، تم استخدام اختبار
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 (9الجدول رقم )
 نتائج اختبار شيفيه لكشف مواقع الفروق في استخدام معلمي المرحلة الثانوية 

 نترنتاال و  لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تبعًا لمهارة استخدام الحاسوب
 مهارة استخدام الحاسوب البعد

 نترنتاالو 
 مرتفعة

 1.74م= 
 متوسطة

 1.34م= 
 منخفضة

 1.10م= 
تكنولوجيا االتصال 
المتزامن وغير 

 المتزامن

 *0.641 *0.400 - 1.74مرتفعة/ م= 
 *0.241 - *0.400 1.34متوسطة/ م= 
 - *0.0241 *0.641 1.10منخفضة/ م= 

 تكنولوجيا مصادر
 التعلم والمعرفة

 مهارة استخدام الحاسوب
 نترنتاالو 

 مرتفعة
 1.62م= 

 وسطةمت
 1.34م= 

 منخفضة
 1.12م= 

 *0.497 *0.275 - 1.62مرتفعة/ م= 
 *0.221 - *0.275 1.34متوسطة/ م= 
 - *0.221 *0.497 1.12منخفضة/ م= 

 الدرجة الكلية
 لالستخدام

 ممهارة استخدام الحاسوب
 نترنتاالو 

 مرتفعة
 1.60م= 

 متوسطة
 1.33م= 

 منخفضة
 1.17م= 

 *0.431 *0.270 - 1.60مرتفعة/ م= 
 *0.161 - *0.270 1.33متوسطة/ م= 
 - *0.161 *0.431 1.17منخفضة/ م= 

 (0.05دالة عند مستوى داللة )  *  
( بين متوسط استجابات 0.05)( وجود فروق ذات داللة إحصائية 9يتبين من الجدول رقم )     

وعلى  ،س على الدرجة الكلية لالستخدامستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التدريال نمعلميال
تكنولوجيا مصادر التعلم والمعرفة، لصالح بعد االتصال المتزامن وغير المتزامن، و تكنولوجيا  بعد

نترنت، مقابل أصحاب المهارة االو  المعلمين الذين يمتلكون مهارة مرتفعة في استخدام الحاسوب
صحاب المهارة ( بين أ0.05)ة إحصائية المتوسطة أو المنخفضة، كما ظهرت فروق ذات دالل

لصالح المعلمين أصحاب المهارة المتوسطة، وهذا يعني وجود عالقة بين امتالك ، المتوسطة والمنخفضة
نترنت، ومستوى استخدامه لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في االو  المعلم لمهارة استخدام الحاسوب

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التدريس يزداد لالثانوي  استخدام معلمي التعليم أي أنالتدريس، 
ويمكن تفسير ذلك على أساس أن أغلب أدوات تكنولوجيا  بازدياد مهاراتهم في الحاسوب واالنترنت.

وني المعلومات واالتصاالت تعتمد على مهارات استخدام الحاسوب واالنترنت مثل البريد االلكتر 
 يعدكما أن المهارة في استخدام الحاسوب واالنترنت والفصول االفتراضية، نقل الملفات؛ و المحادثة و 

لتمكين المعلمين من استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التدريس، وذلك من  اً أساسي مدخالً 
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والبريد االلكتروني والمحادثة  ،وبرامج معالجة النصوص ،خالل القدرة على استخدام البرامج التطبيقية
 وبرامج الوسائط المتعددة. ،المنتدياتو 

التي توصلت إلى أن   (Buck & Horton, 1996)بك وهورتن مع دراسةالنتيجة السابقة واتفقت      
ال يمتلكوا  الذينمن لحاسوب وبرامجه رات الحاسوب هم األكثر استخداما لالمعلمين الذين يمتلكون مها

  تلك المهارات.
ــة بالســوال  ــائج المتعلق مللا صللعوبات اسللتخدام "يللنص السللؤال الخللامس علللى:  الخــامس ومناقشــتها:النت

لإلجابلة علن هلذا السلؤال  "من قبل معلمي الثانوية العامة فلي التلدريس؟ تتكنولوجيا المعلومات واالتصاال
استخدمت المتوسطات الحسلابية والنسلبية والرتلب لتقلديرات عينلة الدراسلة للصلعوبات، وكانلت النتلائج كملا 

 (.10ل رقم )في الجدو 
 (10الجدول رقم )

 المتوسطات الحسابية والنسبية والرتبة لصعوبات استخدام تكنولوجيا المعلومات 
 في التدريس من قبل معلمي الثانوية العامة  تواالتصاال

 الرقم
 في األداة

 الصعوبات
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
 النسبي

 الرتبة

20 
لتوظيف تكنولوجيا  قلة توفير الحوافز المادية والمعنوية

 المعلومات واالتصال في التدريس.
2.91 97% 1 

14 
ضعف مستوى الدعم الفني المقدم الستخدام  تكنولوجيا 

 المعلومات واالتصال.
2.87 96% 2 

 3 %96  2.87 ضعف مستوى المعلمين في اللغة االنجليزية 29
 4 %95 2.86 زيادة العبء التدريسي واإلداري الملقى على المعلم. 15
 5 %95 2.86 قلة األجهزة واألدوات المتوفرة للمدرسين في المدرسة. 13

23 
كثرة المشاكل الفنية التي تنتج عن انقطاع االتصال أثناء 

 استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال.
2.84 94% 6 

7 
نقص التجارب التعليمية والمهنية في مجال تكنولوجيا 

 المعلومات واالتصاالت.
2.84 94% 7 

19 
قلة إلمام المدرسين عن البرمجيات المرتبطة باستخدام 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصال في التدريس.
2.81 93% 8 
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27 
علمين بمهارات استخدام التقنيات الحديثة مال إلمام ضعف

 وزيارة المواقع المتخصصة.كالحاسوب والتصفح 
2.75 92% 9 

9 
استخدام تكنولوجيا المعلومات تعيق كثافة المادة العلمية من 

 .تواالتصاال
2.75 92% 10 

10 
مهارات استخدام  الكتسابتوافر البرامج التدريبية المناسبة  قلة

 تكنولوجيا المعلومات واالتصال.
2.72 91% 11 

13 
وفني المختبرات الحاسب  علمينغياب أساليب التعاون بين الم

 اآللي.
2.68 89% 12 

26 
أثناء استخدام  أجهزة الحاسوبلمتعلقة باالمشكالت الفنية 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصال
2.67 89% 13 

18 
كنولوجيا إلمام المعلمين بالمفاهيم األساسية المتعلقة بتقلة 

 المعلومات واالتصال.
2.67 89% 14 

22 
يحد من  في البيت معلمينعدم توفر خدمة اإلنترنت لدى ال

 .واالتصال استخدام تكنولوجيا المعلومات
2.65 88% 15 

25 
ضعف استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصال مثل 

 الدردشة والمنتديات والبريد اإللكتروني.
2.65 88% 16 

 17 %88 2.64 قلة أجهزة الحاسوب المرتبطة باالنترنت في المدرسة. 4

3 
عدم مالئمة مواصفات مختبرات الحاسوب الستخدام تكنولوجيا 

 مات واالتصال.المعلو 
2.61 87% 18 

2 
المدارس يحد من استخدام  في الحاسوب مختبرات قلة عدد

 تكنولوجيا المعلومات واالتصال.
2.60 86% 19 

 20 %86 2.60 وتكاليفها الباهظة.صعوبة االتصال باالنترنت  24

28 
استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال يزيد األعباء المالية 

 .على المعلم
2.58 86% 21 

12 
عدم وجود الفنيين مختصين لدعم استخدام  تكنولوجيا 

 المعلومات واالتصال.
2.50 83% 22 
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5 
قلة اهتمام اإلدارة المدرسية بتوظيف تكنولوجيا المعلومات 

 .تواالتصاال
2.48 82% 23 

21 
واقع والصفحات على مضياع وقت كبير في التنقل بين ال

 دون جدوى اإلنترنت
2.43 81% 24 

8 
يستغرق وقتًا أطول  تاستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاال

 في التدريس.
2.41 80% 25 

1 
عدم ربط المدارس الكترونيا مع بعضها البعض ومع مديريات 

 التربية والتعليم.
2.37 79% 26 

16 
الخوف من استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال في 

 التدريس.
2.27 75% 27 

11 
لوثوق بدقة وصحة المعلومات عبر تقنيات تكنولوجيا عدم ا

 المعلومات واالتصال.  
2.12 71% 28 

17 
قلة الفوائد المتوقعة من استخدام تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصال في التدريس.
2.12 71% 29 

  %87 2.62 في التدريس تمتوسط صعوبات استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاال

( أن المتوسلللللط النسلللللبي لصلللللعوبات اسلللللتخدام المعلملللللين لتكنولوجيلللللا 10ملللللن الجلللللدول رقلللللم )يالحلللللظ      
وعلة كبيلرة ملن الصلعوبات ممج وهلذا يشلير إللى وجلود(؛ %87المعلومات واالتصاالت في التلدريس بللغ )

بلين المعلملين وبلين اسلتخدامهم لتكنولوجيلا المعلوملات واالتصلاالت فلي التلدريس، حيلث يواجله  عائقا تقف
( بدرجة كبيرة، وبالنظر إلى الجدول يتبين  أن الفقرة  المتعلقلة بقللة 29( صعوبة من بين )25لمون )المع

علللى حصلللت تللوفير الحللوافز الماديللة والمعنويللة لتوظيللف تكنولوجيللا المعلومللات واالتصللال فللي التللدريس، 
يلا المعلوملات (، تالهلا ضلعف مسلتوى اللدعم الفنلي المقلدم السلتخدام  تكنولوج%97أعلى متوسط نسبي )

متوسللط النسللبي ى المعلمللين فللي اللغللة االنجليزيللة وبضللعف مسللتو ، ثللم ( %96)بمتوسللط نسللبي  صللالواالت
(، ويمكلللللن تفسلللللير ارتفلللللاع مسلللللتوى الصلللللعوبات التلللللي تواجللللله المعلملللللين فلللللي اسلللللتخدام تكنولوجيلللللا 96%)

حللوافز الليللة و ماالمخصصللات ال قلللة ،إلللى عللدد مللن األسللباب منهللا ،المعلومللات واالتصللاالت فللي التللدريس
تكنولوجيللا  معنويللة للمعلمللين مللن قبللل وزارة التربيللة والتعللليم لتشللجيع المعلمللين علللى اسللتخدامالماديللة أو ال

معلومللات ال ، قللد ال يتللوافر لللديهابمللديرات التربيللة والتعللليم ةمللا أن الطللواقم الفنيلل، كالمعلومللات واالتصللاالت
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اسلللتخدام  إضللافة إلللى أن ،المعلومللات واالتصلللاالت كافيللة لللللدعم الفنللي فللي مجلللال تكنولوجيللاالمهللارات الو 
نظلرًا بمستوى جيد وذلك اللغة االنجليزية المستخدم تحتاج إلى امتالك  ،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

علللادة ملللا يكلللون التعاملللل معهلللا باللغلللة  بتكنولوجيلللا المعلوملللات واالتصلللاالت المصلللطلحات المرتبطلللةلكلللون 
 ،علللى مسلتوى األجهللزة التقنيلة أو علللى مسلتوى البرمجيللات والمواقلع التعليميللةكللان ذللك أسلواء  ،االنجليزيلة

(، 2004الشهري )واتفقت النتيجة السابقة مع دراسة كل من  .تحتوى على معلومات حديثة ومتجددةالتي 
أن  ، حيللث أشللارت تلللك الدراسللات إلللى(2010سللليمان )، و (2009حكمللي )و  ،(2009) والبلوشللي وأحمللد
وجللود  عللدم :فللي اسللتخدام تكنولوجيللا المعلومللات واالتصللاالت التللي تواجلله المعلمللين اتصللعوبالأهللم  مللن

تلللوفر التجهيلللزات  أو، التلللدريبعلللدم تلللوفر الوقلللت الكلللافي لللللتعلم و و  ،وقللللة الحلللوافز الماديلللة ،مسلللاندة إداريلللة
عللدم و  ،وعللدم وجللود البللرامج المناسللبة، وضللعف مسللتوى الللدعم الفنللي والتقنللي الللالزم عنللد الحاجللة ،التقنيللة

علدم وجلود دليلل و ، سلبورات ذكيلة فلي الفصلول الدراسلية توفر االنترنت في الفصول الدراسية، وعدم وجلود
 مللينلازدحللام الجللداول المدرسللية للمع، و إرشللادي فللي كيفيللة التعامللل مللع تكنولوجيللا المعلومللات واالتصللاالت

 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالفشل عند استخدام تقنيات  وتوقع
هلللي ( صلللعوبات تواجللله المعلملللين بدرجلللة متوسلللطة، و 4( وجلللود )10كملللا يالحلللظ ملللن الجلللدول رقلللم )     

الخلللوف ملللن اسللللتخدام و المتعلقلللة بعلللدم عللللدم ربلللط الملللدارس مللللع بعضلللها اللللبعض الكترونيللللا، الصلللعوبات 
عللللدم الوثللللوق بدقللللة وصللللحة المعلومللللات عبللللر تقنيللللات تكنولوجيللللا المعلومللللات و تكنولوجيللللا فللللي التللللدريس، ال

حيث تراوحلت ، قلة الفوائد المتوقعة من استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال في التدريسو ال، واالتص
، ويعلزو البلاحثون ذللك (29 - 25ملن )( وهي ذات الرتلب %79 - %71بين ) لها النسبية المتوسطات

علمللين إلللى أن المعلمللين ملتزمللون بتطبيللق منهللاج محللدد ضللمن فتللرة زمنيللة محللددة، وقللد ال يجللد بعللض الم
الوقللت الكللافي السللتخدام تلللك التكنولوجيللا، والتللدقيق فللي صللحة مصللادر المعلومللات المنبثقللة منهللا، األمللر 

 الذي يجعل بعضهم  يشكك في جدوى استخدامها في التدريس.
 التوصيات والمقترحات:

اءة بكفل تكنولوجيلا المعلوملات واالتصلال فلي التلدريس الذين يستخدمونطرح حوافز تشجيعية للمعلمين  -
 وفعالية.

استخدام تكنولوجيا المعلومات التي تسهل  والبرمجيات ألجهزة واألدواترفد مدارس التعليم الثانوي با -
 .في التدريس واالتصال

تكنولوجيا المعلومات واالتصال في  توفير الدعم الفني المناسب في المدارس الثانوية إلنجاح استخدام -
 .التدريس
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دورات تدريبية كالفصول االفتراضية مثاًل في عقد  مات واالتصالتكنولوجيا المعلو اإلفادة من  -
 .استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال في التدريسومحاضرات تثقيفية لنشر ثقافة 

ستخدام تكنولوجيا با أعادة هيكلة جداول المعلمين في التعليم الثانوي، أو التخفيف منها بشكل يسمح -
 .سالمعلومات واالتصال في التدري

للمعلمين بأشكالها المختلفة وتقديم التسهيالت الالزمة للوصول  تكنولوجيا المعلومات واالتصالتوفير  -
  إلي المعلومات واستخدامها في التدريس.

استخدام تكنولوجيا المعلومات في  المعلمين الجدد بنود حول مهارة المعلم تضمين استمارة توظيف -
 .واالتصال

استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال في فادة المعلمين والمتعلمين من إجراء دراسة حول مدى است -
  .التدريس

مختلف المباحث الدراسية في مرحلة  تكنولوجيا المعلومات واالتصال في إجراء دراسة تتناول استخدام -
 التعليم األساسي.

 :المراجع
بلللين التعلللليم الجلللامعي وقبلللل  تكنولوجيلللا المعلوملللات كيلللف تكلللون حلقلللة الوصلللل (.2009)إبللراهيم, مجلللدي 
التعلـيم الجـامعي العربـي ودوري فـي تطـوير : الموتمر القومي السنوي السـادس عشـر الجامعي.

 . 133 - 120 ص. نوفمبر 16 -15من  .جامعة عين شمس :التعليم قبل الجامعي
العمل فلي األلفيلة  ومجيالت. أثر تكنولوجيا االتصاالت على نوعية التعليم (2006)أبو زيد، عبد الباقي 

". المـــوتمر الــــدولي األول للتعلــــيم ةالثالثلللة والمتطلبلللات التعليميللللة لالسلللتعداد لهلللا "دراسللللة ميدانيللل
 ابريل. 19-17من  ،اإللكتروني. البحرين
. واقلللع اسلللتخدام تكنولوجيلللا المعلوملللات ملللن قبلللل أعضلللاء هيئلللة (2009)اطملللة أحملللد، عقيلللل والبلوشلللي، ف

التللدريس بجامعللة البحللرين مللن وجهللة نظللر أعضللاء هيئللة التللدريس وأثللر ذلللك فللي عمليتللي التعللليم 
 .33 -13( ص3( العدد )15المجلد ) ،. مجلة العلوم التربوية والنفسيةوالتعليم

: علالم الكتلب .اللكتروني من التطبيق إلى االحتراف والجـودةالتعليم ا (.2009إسماعيل، الغريب زاهر )
 القاهرة.
 ا: مؤسسة فليبس للنشر.ي. أمريكنظم التعليم االلكتروني وأدواته. (2010)اطميزي، جميل 
 االقتصلادية . اللجنلةآسـيا غربي للتنمية في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا (.2007) األمم المتحلدة

 .(8العدد )، نيويورك ،)اإلسكوا(ا آسي يلغرب واالجتماعية

http://iug.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=48666
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أدوات التعلللليم االلكترونلللي التلللي يسلللتخدمها معلملللو الرياضللليات فلللي الملللدارس  (.2008)الحربلللي، محملللد 
ــا التعلــيمالثانويللة األهليللة بمدينللة الريللاض.  . المجلللد الثللاني عشللر، العللدد الثللاني، مجلــة تكنولوجي

 .27-3ص
ستخدام أعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القلرى  لتقنيلة المعلوملات واقع ثقافة وا (.2009)حكمي، تهانى 

 جامعة أم القرى. ،غير منشورة رسالة ماجستير .واالتصاالت في التدريس
(. الفصللللول االفتراضللللية الذكيللللة. ورقللللة عمللللل مقدمللللة إلللللى ورشللللة عمللللل: التعللللليم 2009خليللللف، زهيللللر )

  متوافر على: االلكتروني في مدارس محافظة قلقيلية.
http://www.alaws2006.com/vb/index.php 

. صللور الللتعلم االلكترونللي التللي يمارسللها المعلمللون فللي المللدارس الخاصللة فللي (2004)الخوالللدة، تيسللير 
 .144-122ص ،34 العدد ،مجلة القراءة والمعرفة .عمان

 علــى:. تللأثير تقنيللة المعلومللات فللي التعللليم العللالي. متللوافر (2007)ي، محمللد الرتيمللي، محمللد والحسللناو 
http://www.arteimi.info/papers/6.doc 

رؤيللة جديللدة للللتعلم باسللتخدام التقنيللات  Mobile Learning (. التعللللم الجلللوال2006سللالللللم، أحملللللد )
ــاهج وطــرق التــدريس السلللكية.ال ــامن عشــر للجمعيــة المصــرية للمن مللن  ،المــوتمر العلمــي الث

 يوليو. 26 -25
(. أسلللاليب توظيلللف تكنولوجيلللا المعلوملللات واالتصلللال فلللي تطلللوير أداء المعلملللين 2004السلللعيد، رضلللا )

س المــوتمر العلمــي الســـاد بمراحللل التعللليم العللام مللن واقللع بعللض الخبلللرات العالميللة المعاصللرة.
 .1013–1002, ص 2 لد, مجتكوين المعلم -عشر

واقلع اسلتخدام تقنيلات التعلليم  والمعلوملات فلي تعلليم الفيزيلاء ملن وجهلة نظلر  (.2010)سليمان، سميحة 
، دراسـات فـي المنـاهج وطـرق التـدريسالمعلمات وطالبلات المرحللة الثانويلة بمحافظلة الطلائف. 

 .56-14(، ص158العدد )
 . تاريخ تطور التعلم االلكتروني. متوافر على:(2009)الشهري، أحمد 

http://knol.google.com/k//7r1wtnc9vbs8/2# 
 مجلـة المكتبـات والمعلومـات العربيـة. دور المعللم فلي عصلر المعلوماتيلة. (2005)الشهري، منصور   

 .32-5ص, 4 عددالسعودية,  -
 القاهرة، عالم الكتب. .البحث العلمي في تكنولوجيا. (2005)عبد الحميد، محمد 

نمـاج   –(. التصـميم التعليمـي عبـر االنترنـت مـن السـلوكية إلـى البنائيـة 2010عبد العلاطي، حسلن )
 دار الجامعة الجديدة. :اإلسكندرية .وتطبيقات

http://www.alaws2006.com/vb/index.php
http://www.alaws2006.com/vb/index.php
http://www.arteimi.info/papers/6.doc
http://www.arteimi.info/papers/6.doc
http://knol.google.com/k/7r1wtnc9vbs8/2
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. عّمان: التطبيقات –األدوات  –المبادئ  –الفلسفة  التعليم االلكتروني:(. 2008عبد العزيز، حمدي )
 دار الفكر.
الجمعيلة القلاهرة: . البرلمـاني تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في السـياق .(2007عبد الهادي، زين )

     المصرية لنشر وتنمية الوعي القانوني.
 عمان. :دار وائل للنشر .(. الحاسوب في التعليم2007عبود، حارث )

. إدارة الوقللت لللدى طللالب الجامعللة فللي عصللر تكنولوجيللا المعلومللات (2007)القاضللي، سللعيد إسللماعيل 
مللن  .أفـاق جديــدة فـي التعلـيم الجـامعي -. المـوتمر القـومي السـنوي الرابــع عشـر واالتصلاالت

 .474-396ص ،2 لدنوفمبر, مج 26 – 25
 مكتبة الشقري. :الرياض .يماستخدام الحاسب اآللي في التعل (.2001الموسى، عبد اهلل )
(. الفصول االفتراضية. متوافر على 2009الهاشمي، منصور )

http://mh1440.blogspot.com/2009/11/blog-post_15.html 
لوجيا المعلومات في المدارس الثانويلة للبنلات (. واقع استخدام الحاسب اآللي وتكنو 2009الهزاني، نورة )
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