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 ملخص

تحسةةةي  العةلية التعليةية م اإللكتروني لأثر تجربة توظين التعل الكشةةةن   هدفت الدراسةةةة 

سية العليافي الةرحلة  ستخدمت و، الةعلةي بةحافظات قطاع غزة م  وجهة نظر  األسا الدراسة ا

يعةلون في الةدارس  لم ومعلةةمع (220) م  الدراسةةةة تكونت  ينةالةنهج الوصةةةاي التحليلي، و

، ( فقرة60تضةةةةنت ) حيث ،لجةع الةعلوماتاسةةةتبانة  وتةثلت أداة الدراسةةةة في، بغزة الحكومية

هي األكثر  "وجود بالةدرسةةةةة قا ة حاسةةةةو  مجهزة"وقد توصةةةةلت نتالج الدراسةةةةة قلة أن فقرة 

وأهم األنةاط الةسةةةةتخدمة هي ، م االلكتروني في الةدرسةةةةةمدى اسةةةةتخدات التعل تكراراً في محور

وأكثر الةسةةةةةةتويات ، هو األكثر توظيااً للتعليم اإللكتروني "التكنولوجيا"ومقرر ، "التعلم الذاتي"

يرا ي الاروق الاردية بي  "نو و أأهم قيجابياتو، "الصةةةن السةةةابع األسةةةاسةةةي"اسةةةتخداماً لو هو 

الةعيقات التي  وفيةا يتعلق بأهم، "جهزةاأل طال الانية في األ" وم  سلبياتو،، "مستويات الطال 

تقنيات الحديثة في ضةةةةةةعن تأهيي وتدريب الةعلم  لة اسةةةةةةتخدات ال"هي م اإللكتروني تواجو التعل

 (α ≤ 0.05وجود فروق دالة احصالياً  ند مستوى ) دت  أيضا الدراسة ، وأظهرت نتالج"التعليم

الدورات والخبرة، والتخصةةةةةة ، والةؤهي العلةي، وفي متغيرات الدراسةةةةةةةة جةيعها )الجن ، 

 ماسةةةةةةتخدات التعل العةي  لة بضةةةةةةرورة وفي ضةةةةةةوا هذه النتالج أوصةةةةةةت الدراسةةةةةةة التدريبية(.

رونية باألجهزة اإللكت األسةةةةاسةةةةية العليامدارس الةرحلة تزويد اإللكتروني في العةلية التعليةية، و

 لكتروني.م اإلالالزمة لتطبيق التعل

 .األساسية العليا، العةلية التعليةية، الةرحلة م اإللكترونيالتعل الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

This study aimed at finding out the effect of experimenting e-learning 

employment on improving the educational process for higher basic stage 

in the Gaza Strip's governorates from teachers' viewpoint. The study 

adopted the descriptive analytical approach, and the study sample 

consisted of (220) male and female teachers working in governmental 

schools in Gaza.  The study tool was represented in a questionnaire for 

data collection purposes including (60) paragraphs. The study results 

revealed that the paragraph "the availability of an equipped computer lab 

in the school" is the most frequent in the domain of "the scope of using e-

learning in the school". It also indicated that the most used pattern is "self-

learning" and the most employing curriculum of e-learning is 

"Technology", and the most using educational level of e-learning is the 

"basic seventh grade". The results also revealed that the most significant 

positive aspect of e-learning is that "it takes into account the individual 

differences of students' levels". Its negative aspects, however, include "the 

technical malfunctions in the computer devices".  In respect to the most 

important obstacles facing e-learning, results referred that to "the lack of 

qualifying and training teachers on using modern technologies in 

teaching". Furthermore, there were no statistically significant differences 

at the level of (α≤0.05) in all study variables (sex, academic qualification, 

study major, experience, and training courses). In light of the above results, 

the study recommended using e-learning in the educational process and 

providing schools of higher basic stage with the necessary electronic 

devices needed for implementing e-learning.  
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 والخلفية النظرية المقدمة

ولوجية في كافة مجاالت الحياة الةختلاة، شأنو شأن يعيش الةجتةع الالسطيني ثورة تكن

يواصي الةجتةع مواكبة التطورات والحصول  لة أحدث  قذالةجتةعات العربية واألجنبية، 

توصي قليها في أقصة سر ة مةكنة، ويجعلها في خدمتو، وم  أهم هذه التقنيات ال تم التقنيات التي

ان يتواجد فيو أفراد الةجتةع، سواا في الةنزل أو الحاسو  الذي أصبح اليوت متوفراً في كي مك

م  الةدارس قامت بتجهيز قا ات حاسو    دد ال بأس بو وهناكالةدرسة، أو الشركة أو غير ذلك، 

مدارس أخرى  ةلت  لة توفير الشبكات الةحلية، وشبكات وتحتوي  لة أحدث األجهزة، 
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هنا فحسب، بي قات  دد م   رسة، ولي اإلنترنت  لة أجهزة الحاسو  الةتوفرة في قا ة الةد

  ببرمجة تطبيقات تعليةية وكتب تاا لية لتزيد م  دافعية الةتعلةي  للتعلم، لةا تثيره هذه الةعلةي

وذلك لةا لها م  أثر  ،التقنيات وهذه التطبيقات م  الدافعية نحو التعلم وزيادة التحصيي العلةي

 يشعرون بو نتيجة التعليم التقليدي.الروتي  الذي فعال في التخل  م  الجةود و

مع ظهور الثورة التكنولوجية وتطور تقنية الةعلومات أن ( 19ص ،2009مصطاة ) ويشير

وتقنياتو وتطور شبكة اإلنترنت في السنوات  الحاسو أصبح العالم قرية صغيرة، ومع ظهور 

لوباً م  أساليب التعليم م اإللكتروني الذى يعتبر أسنشأت فكرة التعلسريع ة بشكي مذهي واألخير

 يعتةد  لة الحاسو  وشبكة اإلنترنت واألقراص الةدمجة والبرمجيات التعليةية وغيرها.

انتاج الحاسو  الخادت واتصالو  لكترونية بأنوا ها الةختلاة وتطوراإلومع انتشار الشبكات 

يرها في  ةليات لكترونية وتطوبالبيئة اإلبالحواسيب الطرفية م  خالل الشبكات، واالهتةات 

م االلكتروني  بر الشبكات بشكي التعلاالتصال التي تتجاوز حدود الةكان والزمان، بدأ انتشار 

 تةاد  لة الحاسب فقط في التعليم القالم  لة الحاسب، أصبح اال تةاد  لة االن كان أكبير، وبعد 

ي استكةال  ةلية التعليم لكترونية فاإلالحاسب، والةؤسسة، والةعلم، واألقران، ومصادر التعلم 

والتعلم بواسطة الشبكات التي أصبحت توفر قدراً كبيراً م  التاا لية بي  هذه العناصر وبعضها 

 .(8، ص2015)األحةري،  للةتعلم. ي البعض، في الوقت والةكان الةاللة

أن الةستحدثات التكنولوجية ضرورة للعةلية ( Flanagan,2010, p.36ويرى فلنجان )

ية التعلةية وذلك ال تةادها  لة الجوانب البصرية واألشكال والرسوت بطرق تستلزت التعلية

 نشاطات كاالكتشاف والحدس واإلثبات، حيث تعةي البيئة التقنية  لة تعزيز ذلك.

وفي ظي هذا الكم الهالي م  انتشةةةار تكنولوجيا الةعلومات واالتصةةةاالت أصةةةبح الةعلم بانياً 

وميسةةراً للنشةةاطات الطالبية، ومقوماً لةسةةتوى تحصةةيلهم ا تةاداً  لة  للةعلومة، وموجهاً للاكر،

سهم في  ضية، وموجهاً ذاتياً، ي سي فصالً ذا طبيعة افترا صبح الاصي الدرا أحدث التقنيات، كةا أ

التعلم مدى الحياة، لذا يسةةةةةةعة الةعلةون قلة اسةةةةةةتخدات وتوظين هذه التكنولوجيا في التدري ، 

يانات، والةواقع وبخاصةةةةةةةة الجانب الةادي  لها مثي الكتب اإللكترونية، والدوريات وقوا د الب

 .(127، ص2009 التعليةية. )قبراهيم،

م اإللكتروني  بارة    تحول جذري م  التعليم التقليدي قلة التعليم    بعد الةبني التعلو

ومسهي  لة استخدات الحاسو ، فهو يشجع الةعلم  لة التحول م  مصدر للةعلومات قلة ميسر 

لعةلية التعلم، أي تحويي الةعلم م  دور الةرسي والطالب م  دور الةستقبي فقط قلة دور الةشاركة 

 .(14، ص2015معاً في  ةلية التعليم. ) امر، 

 ،مصطلح التعلم اإللكتروني وانتشار ( أن قبي استخداتWhite, 2013ويشير وايت )

 ، التدريب والتعلم، التدريب  لة مثي التعلم بةسا دة الحاسو أخرى استخدمت مصطلحات

 الحاسو .
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بأنو ذلك النوع م   التعلم اإللكتروني (22ص ،ت2012ويعرف  بد العاطي وأبو خطوة )

التعليم الذى يعتةد  لة استخدات الوسالط اإللكترونية في االتصال بي  الةعلةي  والةتعلةي  وبي  

في  ليو التكنولوجيا م  أجهزة وبرامجق تما توصلأحدث  الةتعلةي  والةؤسسة التعليةية، ويسخر

والوسالط الةتعددة في الاصول  اإللكترونيةالعرض  وسالي استخداتم    ةليات التعليم والتعلم، بداً 

الحضور والتاا ي مع  للةتعلمتتيح  االفتراضية التيبالاصول  التقليدية والتعلم الذاتي، وانتهااً 

العلةية بسيطة كةا في الدرس  ةك  أن تكون الةادةوي ،محاضرات وندوات تقات في دول أخرى

تكون الةادة العلةية  ، ويةك  أنأو اإلنترنت الحاسو التقليدي، وقد تكون برنامج تعليةي  لة 

 ً ً ، أو رسوت، أو صوراً نصا  مرليات أو هذه مجتةعة أو بعض منها. أو ،ثابتة أو متحركة وأصواتا

"طريقة للتعليم باستخدات لكتروني  بارة    اإل( بأن التعلم 200، ص2009ويرى الةوسة )

آليات االتصال الحديثة م  حاسب وشبكات ووسالطو الةتعددة م  صوت، وصورة، ورسومات، 

لكترونية، وكذلك بوابات اإلنترنت سواًا كان التعلم    بعد أو في الاصي قوآليات بحث، ومكتبات 

يع أنوا ها في قيصال الةعلومة للةتعلم بأقصر الةهم الةقصود هو استخدات التقنية بجة ،الدراسي

 وقت وأقي جهد وأكبر فالدة".

 ,Sangrà, A., Vlachopoulos, D., & Cabreraويشير كي م  سانجرا وكابريرا )

N., 2012 أن التعلم اإللكتروني يعتةد  لة استخدات الوسالط اإللكترونية واألجهزة كأدوات )

اصي والتاا ي، مةا يسهي تبنة طرق جديدة للتااهم وتطوير لتحسي  الوصول قلة التدريب والتو

 العةلية التعليةية.

التعلم اإللكتروني هو وسةةةيلة م  الوسةةةالي التي تد م العةلية التعليةية وتحولها م  طور قذاً ف

ية للتعليم  كال اإللكترون كي األشةةةةةة ية الةهارات، ويجةع  اا ي وتنة التلقي  قلة طور اإلبداع والت

يث تسةةةةةتخدت أحدث الطرق في مجاالت التعليم والنشةةةةةر والترفيو با تةاد الحواسةةةةةيب والتعلم، ح

ووسةةةةةالطها التخزينية وشةةةةةبكاتها، ولقد أدت النقالت السةةةةةريعة في مجال التقنية قلة ظهور أنةاط 

تابع الةتعلم  لذاتيي حيث ي جديدة للتعلم والتعليم، مةا زاد في ترسةةةةةةيخ ماهوت التعليم الاردي أو ا

ب طاقتو وقدرتو وسةةةةر ة تعلةو ووفقاً لةا لديو  م  خبرات ومهارات سةةةةابقة، ويعتبر تعلّةو حسةةةة

التعلم اإللكتروني أحد هذه  األنةاط الةتطورة لةا يسةةةةةةةة بالتعلم    بعد  امة، والتعليم الةعتةد 

 لة الحاسةةو  خاصةةة، حيث يعتةد التعلم اإللكتروني أسةةاسةةاً  لة الحاسةةو  والشةةبكات في نقي 

الةهارات، وتضةةةةةةم تطبيقاتو التعلم  بر الو  والتعلم بالحاسةةةةةةو  وغرف التدري  الةعارف و

االفتراضةةةةةية والتعاون الرقةي، ويتم تقديم محتوى الدروس  بر اإلنترنت واألشةةةةةرطة السةةةةةةعية 

 .(134، ص2013لب ، وأبو  قورة) والايديو واألقراص الةدمجة.

دئ تكنولوجيا التعليم، وما ترتبط بو م  م اإللكتروني فلساتو الخاصة الةبنية  لة مباوللتعل

 ،نظريات تربوية، و لةية، مثي نظريات التعليم والتعلم، ونظريات مدخي النظم، و لم االتصال

وغيرها م  القنوات الاا لة الةتوافقة مع الةوقن  ،وقنواتو السةعية والبصرية ،ومبادلو ،وماهومو

 .(20، ص2013األول. )سحويي،  والةتعلقة بخصال  الةتعلم في الةقات التعليةي
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ويةك  القول أن التعلم اإللكتروني هو امتداد طبيعي للتعلم    بعد، حيث في السنوات األخيرة 

أصبحت التكنولوجيات الةتنقلة مثي )األجهزة اللوحية والهواتن النقالة والهواتن الذكية وأجهزة 

I Padلوصول قلة الويب للحصول  لة ( أجهزة شالعة بشكي متزايد، وتستخدت اآلن أيًضا ل

 .(Strong, Irby, Wynn, & McClure, 2012الةعلومات )

( "أن البا ث األول  لة استخدات التعلم اإللكتروني هو في 73، ص2014) يرى  زميو

الةقات األول مناسبتو للطال . و لة كي، فعندما استخدت الحاسو  في فتح آفاق جديدة خارج حوالط 

التقليدية تزايدت الارص الخاصة بالتعلم، وتزايدت الخبرات التعليةية، وتوفرت الاصول الدراسية 

أساليب التواصي والةشاركة بي  الطال  والةعلةي  داخي الةجتةع اإللكتروني للتعلم  بر 

 ".الشبكات

م االلكتروني م  أهم أساليب التعلم الحديثة التي تسا د في حي مشكلة االناجار ويعد التعل

والطلب الةتزايد  لة التعليم، كةا أنو يسا د في حي مشكلة ازدحات قا ات الةحاضرات الةعرفي 

والصاوف الدراسية قذا ما استخدمت بطريقة التعليم    بعد، وتوسيع فرص القبول في التعليم، 

والتةك  م  تدريب العاملي  وتأهيلهم دون ترك أ ةالهم، وتعليم ربات البيوت مةا يسهم في رفع 

 .(116، ص2014)الشبول و ليان،  لةتعلةي  والقضاا  لة األميةنسبة ا

 ويأخذ التعلم اإللكتروني أنةاًطا مختلاة، مثي التعلم الةدمج، التعلم الهجي ، التعلم 

الةختلط، وهذا يعني أنو يةك  مزج التاا ي وجهاً لوجو في الاصي الدراسي مع طرق غير متزامنة 

متزامنة )في الوقت الاعلي( لالتصال بوساطة الحاسو  )ليست في الوقت الاعلي( أو طرق 

(Wise et al., 2009). 

م اإللكتروني يستطيع الةعلم تنويع طرق وأساليب التعلم بةا يناسب كي وم  خالل التعل

الةتعلةي ، خاصة وأن هناك اختالفاً واضحاً في الاروق الاردية بينهم، مةا يجعي قخضا هم جةيعاً 

حدة ال يخلو م  جور وظلم، فكم م  أ داد منهم سقطت  لة طريق التعليم لطريقة تعليةية وا

م اإللكتروني يوفر للعةلية التعليةية مزيد م  الطريقة الواحدة الجامدة، والتعلالطويي ضحايا تلك 

الكاااة والاعالية، فالةعلم وحده مهةا كانت امكاناتو الذاتية محدود الطاقة، والتكنولوجيا التعليةية 

 .(28، ص2015، ةو يس )الةصري د م  امكاناتو وطاقتوتزي

م االلكتروني في العةلية التعليةية بطريقة فعالة قد يسا د  لة حي الكثير م  استخدات التعلو

 ً قد يحقق  الداً كبيراً، ويوفر كثيراً م  الجهد، حيث أثبتت األبحاث  الةشكالت التعليةية، وأيضا

م اإللكتروني في  ةلية التعليم والتعلم، وأنها تساهم بشكي فعال ل ظم اإلمكانات التي يوفرها التع

 .(10، ص2014في تحقيق األهداف التعليةية الةختلاة )محةود، 

م االلكتروني وفا ليتو ة التعللدراسات التي تناولت تجربوم  خالل االطالع  لة األبحاث وا

ت ومقترحات تلك الدراسات، حيث أجةع في العةلية التعليةية، نجد األثر الواضح في نتالج وتوصيا

م االلكتروني وأهةيتو في زيادة الدافعية نحو التعلم وزيادة لة العةلية التعليةية بدور التعلالقالةي   

م  هنا جاات فكرة هذه الدراسة للتعرف  لة أثر تلك التجار  والتحصيي العلةي لدى الةتعلةي ، 
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وخاصة في الةرحلة األساسية العليا، والتي  ،لتعليةيةفي مدارس قطاع غزة  لة تحسي  العةلية ا

لة مرحلة جديدة، قوتجهيزه لالنتقال تهيئة الةتعلم تةكي  و ، حيث أنها مرحلةهامةتعتبر مرحلة 

ً للتعرف  لة مدى وأنةاط استخدامو، والةجاالت والةستويات  وهي مرحلة الثانوية، وأيضا

تروني، وايجابياتو وسلبياتو ومعوقات تطبيقو، ومعرفة لكم اإلالدراسية التي يستخدت فيها التعل

 الاروق في وجهات نظر أفراد الدراسة نحوه باختالف خصالصهم الشخصية، والوظياية.

 امشكلة الدراسة وأسئلته

في ظي التقدت التكنولوجي والثورة التقنية الهاللة التي يشةةةةهدها  صةةةةرنا اليوت في كي مجال 

انت العةلية التعليةية أحد أهم هذه الةجاالت، حيث اتجو العديد م  م  مجاالت الحياة، والتي ك

الةعلةي  بتوظين التكنولوجيا بأشةةةكالها الةختلاة في العلةية التعليةية، وذلك اسةةةتجابة ل صةةةوات 

التي نةةادت بضةةةةةةرورة مواكبةةة التطور التكنولوجي وجعلةةو في خةةدمةةة العةليةةة التعليةيةةة، حيةةث 

في فلسةةةةةةطي  بالعةوت وقطاع غزة بالخصةةةةةةوص لهذه الندااات،  اسةةةةةةتجابت الكثير م  الةدارس

 .وم  الصعب االستغناا  نو واهةالوصبح شيئاً أساسياً لي التعلم اإللكترونيوأخيراً تم توظين 

كدراسة  وقد تولد اإلحساس بالةشكلة لدى الباحث م  خالل اطال و  لة الدراسات السابقة،

(، ودراسةةةة تشةةةي شةةةينخ شةةةانخ وآخرون 2015) ر(، ودراسةةةة دسةةةوقي وأبو النو2016ظاهر )

(Chang, Chi-Cheng; Shu, Kuen-Ming; Liang, Chaoyun; Tseng, Ju-Shih; 

Hsu, Yu-Sheng, 2014)(  ودراسةةةة 2013(، ودراسةةةة شةةةقور )2013، ودراسةةةة الجرا ،)

في ندرة  الباحث األبحاث التربوية، حيث وجدتلك والتوصةةةةةةيات التي قدمتها (، 2010قبراهيم )

أثره في تحسةةي  العةلية التعليةية ومعرفة الدراسةةات التي تتعلق بتجربة توظين التعلم اإللكتروني 

وكان م  الهات االستجابة لتوصيات الدراسات في الةرحلة األساسية العليا بةحافظات قطاع غزة، 

ي في السةةةةابقة التي طالبت بضةةةةرورة قجراا دراسةةةةات للتعرف  لة أثر توظين التعلم االلكترون

مراحةةي تعليةيةةة مختلاةةة، وفي متغيرات متنو ةةة )كةةالجن ، والةؤهةةي العلةي، والتخصةةةةةة ، 

 والخبرة، والدورات التدريبية(.

 أسئلة الدراسة  لة النحو التالي: تةثلتوقد 

 في الةدرسة؟ التعلم اإللكترونيما مدى استخدات  –

 في الةدرسة؟ التعلم اإللكترونيما هي أنةاط استخدات  –

 ؟ التعلم اإللكترونية التي يستخدت فيها يت الدراسةجاالالما  –

 ؟ التعلم اإللكترونيما الةستويات الدراسية التي يستخدت فيها  –

 في الةدرسة؟ التعلم اإللكترونيما ايجابيات استخدات  –

 في الةدرسة؟ التعلم اإللكترونيما سلبيات استخدات  –

 في الةدرسة؟ التعلم اإللكترونيما معوقات استخدات  –
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 2020( 1)34لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  ــــــ مجلة جامعة النجاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( بي  متوسةةطات اسةةتجابات α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة احصةةالية  ند مسةةتوى ) هي –

نة تعزى لةتغيرات )الجن ،  با ية حول محاور االسةةةةةةت تدريسةةةةةة ئة ال الةؤهي العلةي، والهي

 الدورات التدريبية(؟والخبرة، والتخص ، و

 أهداف الدراسة

لتحسةةةةةةي  العةلية  ونيالتعلم اإللكترأثر تجربة توظين  الكشةةةةةةن  لةهدفت هذه الدراسةةةةةةة 

 م  خالل: الةعلةي بةحافظات قطاع غزة م  وجهة نظر  األساسية العلياالتعليةية في الةرحلة 

 في الةدرسة. التعلم اإللكترونيالتعرف  لة مدى استخدات  .1

 في الةدرسة. التعلم اإللكترونيالتعرف  لة أنةاط ومجاالت ومستويات استخدات  .2

 في الةدرسة. التعلم اإللكترونيومعوقات استخدات  التعرف  لة ايجابيات وسلبيات .3

الدورات والخبرة، والتخصةةةةةة ، والةؤهي العلةي، والتعرف  لة أثر الةتغيرات )الجن ،  .4

 في الةدرسة.  التعلم اإللكترونيالتدريبية(  لة تجربة توظين 

 أهمية الدراسة

الالسةةطينية في مجال  تبرز أهةية الدراسةةة م  كونها تشةةكي قضةةافة جديدة للدراسةةات الةحلية

التعلم تقوت العديد م  الةدارس في قطاع غزة بتوظين التعلم والتعليم باستخدات التكنولوجيا، حيث 

لذا سةةةةعت هذه الدراسةةةةة قلة التعرف في العةلية التعليةية بأشةةةةكالو وأنةاطو الةختلاة،  اإللكتروني

 ها.هالتجربة والوقوف أمات أهم التحديات التي تواج  لة أثر هذه

الناحية العةلية بأنها قد تسةةةةةةهم في توظين التكنولوجيا في تنبع أهةية هذه الدراسةةةةةةةة م  و

العةلية التعليةية، مةا يكون لها األثر في رفع مسةةةةةةتوى الدافعية نحو التعلم لدى الطلبة الةتعلةي ، 

مةا  ونيالتعلم اإللكتر، وتقدت هذه الدراسةةةةةة مجةو ة م  أهم ايجابيات وزيادة التحصةةةةةيي العلةي

 يشجع الةعلةي   لة توظياها في العةلية التعليةية.

التعلم تاتح الةجال أمات الباحثي  لدراسةةةةةةةة واقع وتجربة  أما م  الناحية النظرية فإنها قدو

في الةدارس، حيث أن الدراسةةات التي سةةلطت الضةةوا  لة هذه التجربة قليلة بشةةكي  اإللكتروني

  ات.

 حدود الدراسة

لتحسةةةي  العةلية  التعلم اإللكترونياسةةةة التعرف  لة أثر تجربة توظين اقتصةةةرت هذه الدر

في الاصةةي  الةعلةي ،بةحافظات قطاع غزة م  وجهة نظر  األسةةاسةةية العلياالتعليةية في الةرحلة 

 ت.2017/2018الثاني م  العات الدراسي

 مصطلحات الدراسة

 تعتةد الدراسة التعرياات اآلتية لةصطلحاتها:
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هو وسةةةةةةيلةةة جةةديةةدة يتم توظياهةةا في العةليةةة التعليةيةةة، يتم م  خاللهةةا : ترونيالتعلم اإللك

لكترونية ر، أجهزة النقال الذكية( ووسةةةةالط قجكتوورالتقنية الحديثة )حاسةةةةو ، جهاز ب اسةةةةتخدات

متنو ةةة مثةةي )األقراص الةةةدمجةةة، وذاكرة التخزي  الةتنقلةةة، واإلنترنةةت بةةةا يحتويةةو م  مواقع 

لتثري الةنهاج التعليةي، وتسةةةةةةا د في اكتسةةةةةةا  الةعرفة في أقي جهد  كتروني(تعليةية، وبريد ال

 . ووقت

( التعلم اإللكتروني "طريقة للتعليم باسةةتخدات آليات االتصةةال 29، ص2015)و رف  امر 

الحديثة كالحاسب، والشبكات، والوسالط الةتعددة، وبوابات اإلنترنت، م  أجي قيصال الةعلومات 

وقت وأقي تكلاة وبصةةةةورة تةك  م  قدارة العةلية التعليةية وضةةةةبطها وقياس للةتعلةي  بأسةةةةرع 

 وتقييم أداا الةتعلةي .

 الخام حدى مراحي التعليم األساسي، حيث تةتد م  الصن هي ق األساسية العليا:المرحلة 

شرحتة الصن   ، ومرحلة التعليم الةتوسط، ويكون التعليم فيهامرحلة التةكي ، ويطلق  ليها العا

 لالنتقال قلة الةرحلة الثانوية. قلزامياً، حيث يهيئ الطلبة في نهايتها

 لدراسات السابقةا

( دراسة هدفت قلة تحديد درجة توظين معلةات 2016) أبو لوت، خالد وآخرون أجرى

الرياضيات في الصن الثالث األساسي في الةدارس الحكومية والخاصة بةديرية التربية والتعليم 

( معلةة في 115( معلةة، منه  )185ة للتعلم اإللكتروني، تألات  ينة الدراسة م  )للواا الجامع

وقد تم استخدات الةنهج الوصاي الةدخي  ،( معلةة في الةدارس الخاصة65الةدارس الحكومية و)

( فقرة لقياس درجة التوظين 26التحليلي، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانة مكونة م  )

معلةات الرياضيات في الصن الثالث األساسي، وتم تطبيق أداة الدراسة في الاصي  لدى كي م 

(. وقد أظهرت النتالج: أن درجة توظين معلةات 2015/2016الدراسي الثاني م  العات الدراسي )

الرياضيات في الصن الثالث األساسي في الةدارس الحكومية للتعلم اإللكتروني جاات منخاضة 

(، بينةا كانت درجة التوظين لدى معلةات الرياضيات في الصن الثالث 1.76)وبةتوسط حسابي 

(. كةا أظهرت نتالج الدراسة  دت 3.44األساسي في الةدارس الخاصة مرتاعة وبةتوسط حسابي )

وجود فروق ذات داللة قحصالية بي  الةتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد العينة لدرجة الخدمة. 

التعلم بضرورة  قد الدروات التدريبية الةتخصصة للةعلةي   لة استخدات وقد أوصة الباحثون 

، وثقافتو، وأهةيتو، وكياية التعلم اإللكترونيوتطبيقاتو الةختلاة، ونشر الو ي لةاهوت  اإللكتروني

 الرياضيات في الةدارس الحكومية. لةعلةياالستاادة منو، بالنسبة 

التعلم  لية دمج هدفت التعرف قلة فا التي (2015) دسوقي وأبو النور وتناولت دراسة

السحابي وتطبيقات التعلم الجوال في تنةية مهارات استخدات تطبيقات الهواتن الذكية  اإللكتروني

في التعليم لةعلةي التعليم االساسي، وذلك م  خالل تحديد بعض مهارات استخدات تطبيقات الهواتن 

، واالحتياجات التدريبية الالزمة لهم م  هذه الةهارات، الذكية الالزمة لةعلةي التعليم االساسي

السحابي وتطبيقات التعلم  التعلم اإللكترونيوتحديد  ناصر البرنامج التدريبي القالم  لة دمج 

تن الذكية الجوال، وتعرف أثر استخدات البرنامج التدريبي في تنةية مهارات استخدات تطبيقات الهوا
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 2020( 1)34لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  ــــــ مجلة جامعة النجاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً ذات ، وتفي العةلية التعليةية قحصالية بي  متوسطات  داللةوصي الباحثان قلة أن هناك فروقا

الختبار التحصيلي لصالح االختبار البعدي، ادرجات الةعلةي  في التطبيقي  القبلي والبعدي في 

وبطاقة مالحظة مهارات استخدات تطبيقات الهواتن الذكية في اتجاه التطبيق البعدي، وأن هناك 

ذات داللة قحصالية بي  درجات الةعلةي  في االختبار التحصيلي، وبطاقة  القة ارتباطية موجبة 

ً ذا داللة قحصالية  مالحظة مهارات استخدات تطبيقات الهواتن الذكية، وأن هناك أثراً قيجابيا

السحابي وتطبيقات التعلم الجوال في تنةية مهارات استخدات  التعلم اإللكترونيالستخدات دمج 

 .لذكية لدى معلةي التعليم االساسيتطبيقات الهواتن ا

 & ,Junil,Oh, Hee-Kyung,Park, Mougsu) وآخرونجونيةةي اوه كةةي م  وقةةات 

Cho,Yunkyoung, 2014 هدفت اختبار مدى اسةةتاادة الطال  الكوريي  م  أجهزة ( بدراسةةة

ولهذه الغاية ، التابلت موبايي في تعلم اللغة االنجليزية وكذلك مدى تقبي الةعلةي  لتلك التكنولوجيا

( م  الةدربي  في معاهد قنجليزية خاصةةة في العديد 57( م  الةتعلةي  الصةةغار و)161)شةةارك 

م  الةدن الكورية في هذه الدراسةةة لةدة ثالثة أشةةهر، واسةةتخدت الباحثون الةنهج التجريبي، حيث 

يدية، واآلخر  بر تلقة الةتعلةون شةةةةةةكلي  م  التعليةات، أحدهةا يعتةد  لة الةواد الورقية التقل

حيث أثبتت نتالج الدراسةةةةةةة قيجابية التابلت في تعلم  الةواد التي تعتةد  لة الحاسةةةةةةو  اللوحي،

 ع، تحدث، نقاش، قرااة وتعلم ذاتي.مهارات اللغة االنجليزية م  استةا

 ;Chang, Chi-Cheng; Shu, Kuen-Mingوأجرى تشةةةةي شةةةةينخ شةةةةانخ وآخرون )

Liang, Chaoyun; Tseng, Ju-Shih; Hsu, Yu-Sheng, 2014 سة هدفت التعرف ( درا

الةدمج مع التعليم التقليدي  لة االنجاز والتقييم الذاتي، وتكونت  ينة  التعلم اإللكترونيقلة أثر 

الدراسة م  فئتي  م  طال  الصن الحادي  شر تخص  الهندسة الكهربالية م  مدرسة مهنية 

( التعلم اإللكترونيال  في الةجةو ة التجريبية )في تايوان، حيث أظهرت النتالج حصةةةةةةول الط

 لة درجات أ لة بكثير في التقييم الذاتي م  الطال  في الةجةو ة الضةةةابطة) التعلم التقليدي(، 

 التعلم اإللكترونيحيث كانت درجات الطلبة في التقييم الذاتي أ لة بكثير بعد الدراسةةةةة م  خالل 

الةختلط تةةأثيراً كبيراً  لة درجةةات اختبةةار  اإللكتروني التعلمالةختلط    ذي قبةةي، حيةةث أثر 

 اإلنجاز لدى الطال ، وبشكي أكبر  لة درجات التقييم الذاتي.

ناولت دراسةةةةةةةة ها  (2013الجرا  ) وت ةات ية ومعل ةدارس األردن خدات معلةي ال واقع اسةةةةةةت

واشةةةةةتةلت  جاهاتهم نحوها ومعوقات اسةةةةةتخدامها،(، واتEduwave) التعلم اإللكترونيلةنظومة 

( معلةاً ومعلةة تم اختيارهم  شةةةةةوالياً م  ثالث مديريات تربية )قربد 530 ينة الدراسةةةةةة  لة )

( فقرة، موز ة 85األولة، والزرقاا الثانية، والشةةةونة الجنوبية(، حيث تكونت أداة الدراسةةةة م  )

تخدامها(،  لة ثالثة مجاالت )قياس درجة اسةةتخدات الةنظومة، واالتجاهات نحوها، ومعوقات اسةة

أشةةةةارت النتالج قلة محدودية اسةةةةتخدات الةنظومة، وأن غالبية اسةةةةتخدامها اقتصةةةةر  لة ترفيع و

كةا أشةةارت النتالج أيضةةا  ،الطال  في الةدرسةةة، بالرغم م  اتجاهاتهم االيجابية الةرتاعة نحوها

ت قلة وجود بعض الةعوقات في اسةةةةةةتخدامها مثي بطا سةةةةةةر ة اإلنترنت وكثرة انقطا ها، و د

 .وضو  الهدف م  استخدامها
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أثر استخدات أسلو  التعلم اإللكتروني  لة   لةلتعرف ا( 2013الخوالدة ) وهدفت دراسة

تحصيي طلبة الصن الثالث األساسي في مادة التربية االجتةا ية والوطنية في األردن واتجاهاتهم 

صدياً م  أربع مدارس، وتم ( طالباَ وطالبة، تم اختيارهم ق90نحوه. وتكونت  ينة الدراسة م  )

( 25تقسيةهم قلة مجةو تي ، ضابطة وتكونت م  مدرستي  األولة للذكور وبلخ  دد طلبتها )

( طالبة. ومجةو ة تجريبية كانت م  مدرستي  25طالباً، واألخرى لإلناث وبلخ  دد طالباتها )

( طالبة للعات 20طالباتها ) ( طالباً واألخرى لإلناث وبلخ  دد20األولة للذكور وبلخ  دد طلبتها )

(. وقد تم تدري  طلبة الةجةو ة التجريبية الوحدة األولة م  كتا  التربية 2008/2009الدراسي )

االجتةا ية والوطنية للصن الثالث األساسي بطريقة التعلم اإللكتروني، بينةا تم تدري  طلبة 

يات تحقيق أهداف الدراسة قات الباحث الةجةو ة الضابطة الوحدة ذاتها بالطريقة اال تيادية. ولغا

ببناا أداتي الدراسة وهةا: االختبار التحصيلي ومقياس االتجاهات، وقد أظهرت النتالج ما يلي: 

وجود فروق ذات داللة قحصالية في مستوى التحصيي بي  الةجةو تي  الضابطة والتجريبية 

كدت النتالج تحسناً في اتجاهات الطلبة وكانت هذه الاروق لصالح أفراد الةجةو ة التجريبية، كةا أ

 نحو أسلو  التعلم اإللكتروني. 

واقع اسةةتخدات الةسةةتحدثات التكنولوجية في مدارس تحديد  (2013) دراسةةة شةةقوروتناولت 

الضةةةةةةاةةة الغربيةةة وقطةةاع غزة م  وجهةةة نظر الةعلةي ، والةعوقةةات التي تواجةةو الةعلةي  في 

اإلقليم والجن  والةؤهي العلةي وسةةةةةةنوات الخبرة ونوع اسةةةةةةتخدامها، قضةةةةةةافة قلة تحديد تأثير 

ستخدات الةستحدثات التكنولوجية في الةدارس الالسطينية م  وجهة  الةدرسة ومكانها  لة واقع ا

نظر الةعلةي . ولتحقيق ذلك أُجريت الدراسةةةةةةة مسةةةةةةتخدمة الةنهج الوصةةةةةةاي التحليلي في العات 

( 371( معلةاً و)419معلةاً ومعلةة، منهم )( 790 لة  ينة قوامها ) 2010/2011الدراسةةةةةةي 

معلةة، وطبق  ليها اسةةتبانة قياس واقع اسةةتخدات الةسةةتحدثات التكنولوجية ومعوقاتها، وتوصةةلت 

كان واقع استخدات الةستحدثات التكنولوجية في الةدارس الالسطينية  -الدراسة الة النتالج االتية: 

أ لة درجة لةعوقات  -%(. 64.60ة مئوية )م  وجهة نظر الةعلةي  بدرجة متوسةةةةةةطة وبنسةةةةةةب

اسةتخدات التكنولوجيا كانت بدرجة مرتاعة تتعلق بعدت توفر األجهزة بشةكي كاف، قضةافة قلة  دت 

وجود فروق في واقع اسةةةةةةتخدات  -القدرة  لة اسةةةةةةتخدات االجهزة م  قبي الةعلةي  والةعلةات. 

هة نظر الةعلةي  تبعاً قلة متغيرات الةسةةةةةةتحدثات التكنولوجية في الةدارس الالسةةةةةةطينية م  وج

اإلقليم والةؤهي العلةي وسةةةنوات الخبرة ونوع الةدرسةةةة، بينةا لم تك  الاروق دالة احصةةةاليا تبعا 

 قلة متغير الجن . 

لة مستوى تةك  معلةات اللغة العربية قلتعرف اهدفت  دراسة( 2012الةحةادي ) تكةا أجر

لتعليةها في الةرحلة الثانوية بالعاصةة الةقدسة م  الةهارات م  كاايات التعلم االلكتروني الالزمة 

، والتعرف  لة ات الكترونيةنترنت وقدارة مقررالالزمة له  باستخدات الحاسو  اآللي واإل

مستوى تةكينه  م  كاايات التعلم االلكتروني في مرحلة تنايذ دروس اللغة العربية وتقويةها، 

لةتغير  دد الدورات ومتغير  دد سنوات  لةعلةات تبعاً وكشن    الاروق في مستوى تةك  ا

ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة الةنهج الوصاي، وصةةت أداة  الخدمة في التدري ،

( مهارة، موز ة  لة ثالثة محاور، وطبقت أداة 39للدراسة )بطاقة مالحظة( اشتةلت  لة )
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بية في الةرحلة الثانوية في مدارس التطوير بةدينة الدراسة  لة  ينة قصدية م  معلةات اللغة العر

( معلةات م  ٣( معلةة م  الةدارس الحكومية، و)٢١( معلةة، )٢٤مكة الةكرمة والبالخ  دده  )

هم نتالج الدراسة: مستوى وأه. ١٤٣٢هـ/١٤٣١الةدارس األهلية خالل الاصي الدراسي الثاني لعات 

%، 43.66متعلقة باستخدات الكةبيوتر جاات بنسبة ضعياة تةك  معلةات اللغة العربية م  مهارات 

%، 79.05%، كااية قدارة الةقررات االلكترونية جاات بنسبة جيدة 52.56أما باستخدات االنترنت 

ال توجد فروق بالنسبة لةتغير سنوات الخبرة في جةيع الكاايات ، وجود فروق بالنسبة لكاايات 

 .بيةمتعلقة لةتغير  دد الدورات التدري

 التعلم اإللكترونيمدى قمكانية استخدات التعرف قلة التي هدفت  (2010دراسة جغدمي )أما 

واتبعت الدراسة ، ةطقة جازان التعليةيةفي تدري  مواد التربية اإلسالمية في الةرحلة الثانوية ب

الستبانة ( مشرفاً، واستخدمت ا30( معلةاً، و)115الةنهج الوصاي، وتكونت  ينتها النهالية م  )

وجود فروق ذات داللة قحصالية بي  متوسطات  أظهرت النتالجحيث أداة لجةع البيانات الالزمة، 

استجابات  ينة الدراسة حول أهةية وتوفير مواصاات كي م  محتويات مقررات التربية اإلسالمية 

وجود و، صالح أهةيتهاوذلك ل التعلم اإللكتروني الستخدات ومعلم التربية اإلسالمية والبيئة التعليةية

 لتربية اإلسالمية لصالح الةشرفي .فروق بي  الةحور األول أهةية مواصاات محتوى مقررات ا

 التعليق على الدراسات السابقة

أفادت األبحاث والدراسات السابقة الباحث في جانبي : جانب  ةلي وجانب نظري، حيث م  

الباحث في بناا أداة الدراسة، وق دادها، مةا  الجانب العةلي سا دت األبحاث والدراسات السابقة

سهي تطبيق الدراسة وحقق أغراضها، أما م  الجانب النظري شكلت األبحاث والدراسات السابقة 

مرجعية ا تةد  ليها في وضع خطة للدراسة، ومكنت الباحث م  مقارنة نتالج هذه الدراسة مع 

  لة الدراسات السابقة ما يلي: نتالج الدراسات السابقة، وتبي  م  خالل االطالع

 اتاقت هذه الدراسة مع معظم الدراسات السابقة في استخدات الةنهج الوصاي التحليلي. –

تعددت األدوات التي استخدمتها الدراسات السابقة، وكانت األداة في بعضها  بارة    اختبار  –

ا  لة األهداف ، وتنوع األدوات جاا بنااستبانةتحصيلي، وفي بعضها اآلخر  بارة    

 الةرجوة م  الدراسات السابقة.

في  التعلم اإللكترونيتوصلت الدراسات السابقة قلة نتالج م  أهةها األكثر الكبير لتوظين  –

 العةلية التعليةية.

 منهج الدراسة

استخدمت هذه الدراسة الةنهج الوصاي التحليلي، وهو الةنهج األنسب لها، حيث يعتةد  لة 

 ا توجد في الواقع، ووصاها وصاا دقيقاً بعيداً    الةبالغة الزالدة أو التقليي.دراسة الظاهرة كة
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 مجتمع وعينة الدراسة

تكون مجتةع هذه الدراسةةة م  جةيع معلةي ومعلةات الةرحلة األسةةاسةةية العليا العاملي  في 

 لة  الةدارس الحكومية في قطاع غزة، حيث بعد التطبيق الاعلي ألداة الدراسةةةةة حصةةةةي الباحث

 ( اسةةتبانة خاصةةة بالةعلةات98( اسةةتبانة خاصةةة بالةعلةي ، و)122( اسةةتبانة، منها )220 دد )

 ( يوضح ذلك:1والجدول )

 .توزيع أفراد  ينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة(: 1جدول )

 النسبة المئوية العدد النوع المتغير

 الجن 
 55.5 122 ذكر

 44.5 98 أنثة

 الةؤهي العلةي

 19.1 42 يرماجست

 16.8 37 دبلوت  الي

 64.1 141 بكالوريوس

 التخص 

 18.6 41 تكنولوجيا

 24.5 54 لغة  ربية

 20.9 46 لغة انجليزية

 14.1 31 رياضيات

 21.8 48 تربية اسالمية

 سنوات الخبرة

 59.1 130 سنوات 10أكثر م  

 31.8 70 سنوات 10-5م  

 9.1 20 سنوات 5أقي م  

 وراتالد
 65.5 144 تدر 

 34.5 76 لم يتدر 

 الةديرية

 39.5 87 شةال غزة

 14.5 32 شرق غزة

 25.0 55 غر  غزة

 20.9 46 الوسطة

 100.0 220 المجموع

 أداة الدراسة

وفي ضةةوا الدراسةةات السةةابقة الةتعلقة بةشةةكلة الدراسةةة  ،في قطار األد  التربوي الحديث

ة م  أسةةةةةةاتذة الجامعات الالسةةةةةةطينية، اسةةةةةةتخدمت رأي نخباا  لة وبن ليها،  االطالعالتي تم 

( 60بعد الصةةياغة النهالية ) افقراتهبلخ  دد االسةةتبانة التي تم تصةةةيةها بناا  لة ما سةةبق، حيث 
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وفق سلم متدرج خةاسي )موافق بشدة، موافق،  ةاالستبان فقراتم   فقرةحيث أ طة لكي  فقرة،

بذلك  ،(1، 2، 3، 4، 5افق بشةةةةةةدة( وأ طيت األوزان التالية )قلة حدا ما، غير موافق، غير مو

 .ةانلالستب( درجة 300 -60تنحصر درجات أفراد  ينة الدراسة ما بي  )

 االستبانةصدق 

وقات الباحث بالتأكد م   ،داة ما وضةةعت لقياسةةوداة: أن تقي   بارات األبصةةدق األ ويقصةةد

 صدق األداة بطريقتي :

 نصدق المحكمو .1

، حيث قاموا لة مجةو ة م  األسةةاتذة الةتخصةةصةةي  )االسةةتبانة( اة الدراسةةة تم  رض أد

اة ومحاورها، قلة األد الاقرات، ومدى انتةاا هافقراتبإبداا آرالهم ومالحظاتهم حول مدى مناسبة 

( فقرات م  5، وفي ضةةوا آراا الةحكةي ، فقد تم حذف  دد )وكذلك وضةةو  صةةياغاتها اللغوية

( فقرة، وتم تعديي صةةياغة 60ح االسةةتبانة بشةةكلها النهالي تحتوي  لة)( فقرة، لتصةةب65أصةةي )

بعض الاقرات، مع العلم بأن جةيع الةحكةي  أشةةةةةةةادوا باالسةةةةةةتبانة لشةةةةةةةوليتها ودقتها العلةية 

 ومناسبتها للهدف م  حيث ا دادها، وبذلك تم التحقق م  صدق الةحكةي  لالستبانة.

 صدق االتساق الداخلي .2

 لة  ينة اسةةتطال ية مكونة م   ا، وتطبيقهلالسةةتبانةالداخلي  ق االتسةةاقتم التحقق م  صةةد

 االسةةةةةةتبانة فقراتم   فقرة( معلةاً ومعلةة، وتم حسةةةةةةا  معامي ارتباط بيرسةةةةةةون بي  كي 30)

 (.SPSS، وذلك باستخدات البرنامج اإلحصالي )اوالدرجة الكلية له
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 .انة مع الدرجة الكليةاالستب فقراتم   فقرةقيم معامي ارتباط كي  :(2جدول )

 م المجال
معامل 

 االرتباط
 م المجال

معامل 

 االرتباط
 م المجال

معامل 

 االرتباط

ت 
دا
خ
ست
 ا
ى
مد
ا 
م

ي
ون
ر
كت
إلل
 ا
لم
تع
ال

 
ة؟
س
ر
ةد
 ال
ي
ف

 

1 **0.582 

ي 
الت
ة 
س
را
لد
 ا
ت
ال
جا
 م
ما

ا 
يه
 ف
دت
خ
ست
ي

م 
عل
الت ي
ون
ر
كت
إلل
ا

؟
 

1 **0.543 

ت 
دا
خ
ست
 ا
ت
يا
سلب
ا 
م

ي
ون
ر
كت
إلل
 ا
لم
تع
ال

 
لة
 ا
ي
ف

ة؟
س
ر
د

 

1 **0.745 

2 **0.526 2 **0.511 2 **0.766 

3 **0.480 3 **0.674 3 **0.610 

4 *0.387 4 **0.576 4 *0.405 

5 *0.460 5 **0.569 5 **0.487 

6 **0.523 
ة 
س
را
لد
 ا
ت
يا
تو
س
 م
ما

ا 
يه
 ف
دت
خ
ست
 ي
ي
الت

ي
ون
ر
كت
إلل
 ا
لم
تع
ال

؟
 

1 **0.568 6 **0.606 

7 **0.540 2 **0.733 7 **0.545 

8 **0.766 3 **0.684 8 *0.452 

9 **0.674 

ت 
دا
خ
ست
 ا
ت 
يا
اب
ج
 اي
ما

ي
ون
ر
كت
إلل
 ا
لم
تع
ال

 

ة؟
س
ر
ةد
 ال
ي
ف

 

1 *0.452 9 **0.582 

10 **0.776 2 *0.423 10 *0.452 

11 **0.705 3 **0.555 

ت 
دا
خ
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 ا
ت
قا
عو
 م
ما

ي
ون
ر
كت
إلل
 ا
لم
تع
ال

 
ي 
ف

ة؟
س
ر
ةد
ال

 

1 **0.524 

12 **0.702 4 **0.578 2 **0.544 

13 **0.631 5 **0.489 3 *0.454 

14 **0.805 6 **0.630 4 **0.591 

ت 
دا
خ
ست
 ا
ط
ةا
 أن
ي
 ه
ما

ن
رو
كت
إلل
 ا
لم
تع
ال

 

 ي
ة؟
س
ر
ةد
 ال
ي
ف

 

1 **0.608 7 *0.418 5 **0.682 

2 **0.741 8 **0.485 6 **0.696 

3 **0.761 9 **0.512 7 **0.657 

4 **0.500 10 **0.508 8 **0.718 

5 **0.818 11 **0.487 9 **0.548 

6 **0.682 

 

10 **0.628 

 11 **0.621 

 0.463( = 0.01( و ند مستوى داللة )28ر الجدولية  ند درجة حرية ) –

   0.361( = 0.05( و ند مستوى داللة )28ر الجدولية  ند درجة حرية ) –
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 2020( 1)34لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  ــــــ مجلة جامعة النجاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والدرجة الكلية  االسةةةةةةتبانة فقراتم   فقرةباط بي  كي ( أن معامالت االرت2يبي  جدول )

( 0.818، 0.387( وتراوحت معدالت االرتباط بي  )0.01، 0.05 ند مستوى داللة )  لالستبانة

 مةا يطةئ  الباحث قلة تطبيقها  لة  ينة الدراسة.

 ةاناالستبثبات 

 طريقة التجزئة النصفية .1

بطريقة التجزلة النصةةاية،  ةاناالسةةتبا  ثبات تم اسةةتخدات درجات العينة االسةةتطال ية لحسةة

 فقرةالزوجية لكي  الاقراتالاردية مقابي  الاقراتقلة نصةةاي ،  ةاالسةةتبانحيث قات الباحث بتجزلة 

، وذلك باحتسةةةةةةا  معامي االرتباط بي  النصةةةةةةاي ، ثم جرى تعديي الطول ةاالسةةةةةةتبان فقراتم  

 ضح ذلك:( يو3والجدول ) باستخدات معادلة سبيرمان براون

 .قيم معامالت االرتباط بي  نصاي كي مجال :(3جدول )

 م
 المجال

عدد 

 الفقرات

معامل الثبات 

 قبل التعديل 

معامل الثبات 

 بعد التعديل

 0.757 0.609 14 في الةدرسة التعلم اإللكترونياستخدات   1

 0.634 0.065 6 في الةدرسة التعلم اإللكترونيأنةاط استخدات   2

3 
التعلم الدراسة التي يستخدت فيها  مجاالت 

 اإللكتروني
*5 0.678 0.705 

4 
التعلم مستويات الدراسة التي يستخدت فيها 

 اإللكتروني
3 0.593 0.644 

 0.532 0.526 11* في الةدرسة التعلم اإللكترونياستخدات  ايجابيات  5

 0.800 0.667 10 في الةدرسة التعلم اإللكترونيسلبيات استخدات   6

 0.646 0.633 11* في الةدرسة التعلم اإللكترونيمعوقات استخدات   7

 .ن النصاي  غير متساويي تخدات معادلة جتةان ألتم اس *

، وهذا يدل  لة أن  (0.757( و )0.532( أن معامي الثبات تراوحت )3يتضح م  جدول )

  لة  ينة الدراسة. االثبات تطةئ  الباحث قلة تطبيقه تةتع بدرجة  الية م ت ةاالستبان

 طريقة ألفا كرونباخ .2

اسةةةةةةتخدت الباحث طريقة أخرى م  طرق حسةةةةةةا  الثبات وهي طريقة ألاا كرونبا ، قحدى 

سا  الثبات وذلك إليجاد معامي ثبات األداة، حيث حصي  لة قيةة معامي ألاا لكي بعد  طرق احت

 ( يوضح ذلك:4م  أبعاد الةقياس والجدول )
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 .االستبانة محاورم   محورت ألاا كرونبا  لكي قيم معامال :(4جدول )

 م
 المحاور

عدد 

 الفقرات
 معامل ألفا كرونباخ

 0.843 14 في الةدرسة التعلم اإللكترونياستخدات  1

 0.770 6 في الةدرسة التعلم اإللكترونيأنةاط استخدات  2

 0.824 5 التعلم اإللكترونيمجاالت الدراسة التي يستخدت فيها  3

 0.641 3 التعلم اإللكترونييات الدراسة التي يستخدت فيها مستو 4

 0.623 11 في الةدرسة التعلم اإللكترونيايجابيات استخدات  5

 0.760 10 في الةدرسة التعلم اإللكترونيسلبيات استخدات  6

 0.710 11 في الةدرسة التعلم اإللكترونيمعوقات استخدات  7

، وهذا يدل  لة أن (0.843( و )0.623( أن معامي الثبات تراوحت )3يتضةةةح م  جدول )

  لة  ينة الدراسة. اتةتع بدرجة  الية م  الثبات تطةئ  الباحث قلة تطبيقهاالستبانة ت

 اإلحصائية المستخدمة في الدراسة األساليب

اإلحصالي وتم استخدات  (SPSS)م  خالل برنامج االستبانة لقد قات الباحث بتاريخ وتحليي 

 األساليب اإلحصالية التالية:

 التكرارات والةتوسطات الحسابية والنسب الةئوية. .1

 ".Pearsonتم استخدات معامي ارتباط بيرسون "لالستبانة إليجاد صدق االتساق الداخلي  .2

 تم اسةةةتخدات معامي ارتباط سةةةبيرمان بروان للتجزلة النصةةةايةاالسةةةتبانة إليجاد معامي ثبات  .3

 الةتساوية، ومعامي ارتباط ألاا كرونبا .

لقيةةةاس الاروق بي  مجةو تي  في فح   Independent Samples Testاختبةةةار  .4

فرضةةيات الاروق بي  متوسةةطات اسةةتجابات الهيئة التدريسةةية حول محاور االسةةتبانة تعزى 

 لةتغير النوع )ذكور، قناث(، ومتغير التدريب )تدر ، لم يتدر (.

في فح  فرضيات الاروق بي  متوسطات  One Way ANOVAاألحادي تحليي التباي   .5

اسةةةةةةتجابات الهيئة التدريسةةةةةةية حول محاور االسةةةةةةتبانة تعزى لةتغيرات )الةؤهي العلةي، 

 والتخص ، و دد سنوات الخبرة(.

 الدراسة ومناقشتهانتائج 

 جابة  نها.فيةا يلي  رض النتالج الةتعلقة بكي سؤال م  األسئلة التي حاولت الدراسة اإل
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 ؟في المدرسة التعلم اإللكترونيما مدى استخدام  نتائج السؤال األول:

ولإلجابة    هذا السؤال قات الباحث باستخدات التكرارات والةتوسطات والنسب الةئوية، 

 يوضح ذلك: ول التاليوالجد

م  فقرات  التكرارات والةتوسطات واالنحرافات الةعيارية والوزن النسبي لكي فقرة(: 5جدول )

 .الةجال وكذلك ترتيبها في الةجال

رقم 

 الفقرة
 الفقرة

مجموع 

 االستجابات
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

1 
توجد بالةدرسة قا ة 

 حاسو  مجهزة
881 4.005 0.262 80.09 1 

2 

يتم استخدات أجهزة 

( في LCDالعرض )

 العةلية التعليةية

865 3.932 0.302 78.64 13 

3 

تتوفر لدى الةعلةي  

بالةدرسة برمجيات 

جاهزة للةناهج الدراسية 

 مدمجة لة أقراص 

869 3.950 0.320 79.00 10 

4 
تتوفر في القا ة شبكة 

 قنترنت
857 3.895 0.397 77.91 14 

5 
يوجد بالةدرسة شبكة 

 انترنت متاحة للةعلةي 
866 3.936 0.263 78.73 12 

6 

يتم تدريب الةعلةي  

لة استخدات طرق  

 التعلم اإللكتروني

 الةختلاة

874 3.973 0.232 79.45 3 

7 

يطلب م  الطال  

 رض أبحاثهم 

وأنشطتهم باستخدات أحد 

 برامج الحاسو 

874 3.973 0.232 79.45 4 

8 
يستخدت الةعلم الايديو 

 إلثراا العةلية التعليةية
878 3.991 0.191 79.82 2 

9 
يستخدت الةعلم الحاسو  

 ي  رض الدروسف
869 3.950 0.320 79.00 11 
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 (5)تابع جدول رقم  ...

رقم 

 الفقرة
مجموع  الفقرة

 االستجابات
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

10 

الاصول الدراسية مهيأة 

التعلم لتطبيق 

 اإللكتروني

874 3.973 0.212 79.45 5 

11 

يطلب الةعلم م  

الطال  تسليم الواجبات 

  لة أقراص مدمجة

873 3.968 0.200 79.36 6 

12 

يوجد موقع ويب 

للةدرسة  لة شبكة 

 االنترنت

871 3.959 0.276 79.18 9 

13 

 ً ً  توفر الةدرسة د ةا  فنيا

م  خالل متخصصي  

في الحاسو  ومكونات 

 االنترنت

872 3.964 0.211 79.27 8 

14 

لدى الةعلم معرفة بكياية 

استخدات الحاسو  بةا 

في ذلك االنترنت 

 والبريد االلكتروني

873 3.968 0.260 79.36 7 

  79.19 1.012 55.436 12196 الدرجة الكلية للمجال

 :أعلى فقرتين في المجال كانتاأن يتضح م  الجدول السابق 

" احتلت الةرتبة األولة توجد بالةدرسة قا ة حاسو  مجهزة" ( والتي نصت  لة1الاقرة ) –

 %(.80.09بوزن نسبي قدره )

" احتلت الةرتبة يستخدت الةعلم الايديو إلثراا العةلية التعليةية" ( والتي نصت  لة8الاقرة ) –

 %(.79.82ة بوزن نسبي قدره )الثاني

 وأن أدنى فقرتين في المجال كانتا:

" ( في العةلية التعليةيةLCDيتم اسةةةةتخدات أجهزة العرض )" ( والتي نصةةةةت  لة2الاقرة ) –

 %(.78.64احتلت الةرتبة الثالثة  شر بوزن نسبي قدره )

ة األخيرة بوزن " احتلت الةرتبتتوفر في القا ة شبكة قنترنت( والتي نصت  لة" 4الاقرة ) –

 %(.77.91نسبي قدره )



 57ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حسن المشهراوي

 2020( 1)34لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  ــــــ مجلة جامعة النجاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

%(، ويرى الباحث أن م  أهم 9.19لةجال حصةةةةةلت  لة وزن نسةةةةةبي )أما الدرجة الكلية ل

وجود قا ة حاسةةةةةةو  مجهزة في الةدارس، حيث في وقتنا  الةتطلبات لتوظين التعلم اإللكتروني

ن الوسالط الةتعددة الحاضر ال تخلو مدرسة في فلسطي  م  توفر قا ة حاسو ، ويرى الباحث بأ

قد تحقق فا لية كبيرة في ايصال الةعلومة قلة الةتعلم وقثراا الةنهج، ويعتبر الايديو أحد  ناصر 

ومخرجات الوسةةةةةةالط الةتعددة، ويتةيز الايديو التعليةي بأنو قد يوفر التاا ي بي  الةتعلم والةادة 

ة، ويخل  الباحث بأن اسةةةةةةتخدات التعلم العلةية، وقمكانية متابعة الةادة التعلةية في أوقات مختلا

يزيد م  الدافعية نحو التعلم وزيادة التحصةةةةةةيي العلةي، وتتاق هذه النتيجة مع نتيجة  اإللكتروني

( التي أشةةةةةةارت قلة تحسةةةةةةناً في اتجاهات الطلبة نحو أسةةةةةةلو  التعلم 2013دراسةةةةةةة الجرا  )

 اإللكتروني.

 ؟في المدرسة تعلم اإللكترونيالما هي أنماط استخدام  نتائج السؤال الثاني:

والنسةةةب الةئوية،  ولإلجابة    هذا السةةةؤال قات الباحث باسةةةتخدات التكرارات والةتوسةةةطات

 يوضح ذلك: والجدول التالي

التكرارات والةتوسطات واالنحرافات الةعيارية والوزن النسبي لكي فقرة م  فقرات (: 6جدول )

 .الةجال وكذلك ترتيبها في الةجال

رقم 

 فقرةال
 الفقرة

مجموع 

 االستجابات
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

 1 83.55 0.469 4.177 919 التعلم الذاتي 1

 5 80.36 0.302 4.018 884 التعلم التعاوني 2

3 
التعلم بةجةو ات 

 كبيرة
885 4.023 0.294 80.45 4 

4 
التعلم بةجةو ات 

 صغيرة
887 4.032 0.308 80.64 3 

5 
التعلم التزامني  لة 

 الشبكة العنكبوتية
889 4.041 0.258 80.82 2 

6 

التعلم غير التزامني 

 لة الشبكة 

 العنكبوتية

875 3.977 0.399 79.55 6 

  80.89 0.934 24.268 5339 الدرجة الكلية للمجال

 أن أعلى فقرة في المجال كانت:يتضح م  الجدول السابق: 
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لذاتي"  لة ( والتي نصةةةةةةةت1الاقرة ) بة األولة بوزن نسةةةةةةبي قدره التعلم ا لت الةرت " احت

%(، ويعرفو الباحث: بأنو  ةلية مقصةةةةةةودة، يقوت بها الةتعلم برغبة ذاتية، بهدف التعلم 83.55)

 والوصول قلة حي الةشكالت، وتحقيق تنةيتو العقلية والشخصية.

 وأن أدنى فقرة في المجال كانت:

" احتلت الةرتبة التعلم غير التزامني  لة الشةةةبكة العنكبوتية" ( والتي نصةةةت  لة6الاقرة )

 %(.79.55األخيرة بوزن نسبي قدره )

 %(. 80.89ةجال حصلت  لة وزن نسبي )أما الدرجة الكلية لل

 ؟التعلم اإللكتروني: ما المجاالت الدراسية التي يستخدم فيها الثالثنتائج السؤال 

باسةةةتخدات التكرارات والةتوسةةةطات والنسةةةب الةئوية، ولإلجابة    هذا السةةةؤال قات الباحث 

 والجدول التالي يوضح ذلك:

التكرارات والةتوسطات واالنحرافات الةعيارية والوزن النسبي لكي فقرة م  فقرات (: 7جدول )

 .الةجال وكذلك ترتيبها في الةجال

رقم 

 الفقرة
 الفقرة

مجموع 

 االستجابات
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 لنسبيا
 الترتيب

 2 79.27 0.211 3.964 872 رياضيات 1

 3 79.18 0.240 3.959 871 التربية اإلسالمية 2

 4 78.55 0.308 3.927 864 لغة انجليزية 3

 1 79.64 0.165 3.982 876 تكنولوجيا 4

 5 61.36 1.408 3.068 675 لغة  ربية 5

  75.60 1.483 18.900 4158 الدرجة الكلية للمجال

 أن أعلى فقرة في المجال كانت:يتضح م  الجدول السابق: 

قدره التكنولوجيا " ( والتي نصةةةةةةةت  لة4الاقرة ) بة األولة بوزن نسةةةةةةبي  لت الةرت " احت

(79.64.)% 

 وأن أدنى فقرة في المجال كانت:

" احتلت الةرتبة األخيرة بوزن نسةةةةةةبي قدره اللغة العربية" ( والتي نصةةةةةةت  لة5الاقرة )

(61.36.)% 

%(، ويرجع الباحث ذلك قلة 75.60ةجال حصةةةةلت  لة وزن نسةةةةبي )أما الدرجة الكلية لل

خبرة معلةي التكنولوجيا في مجال الحاسةةةةةو ، وهم األكثر معرفة في هذا الةجال، كةا أن مبحث 

التكنولوجيا للصةةةةةاوف األسةةةةةاسةةةةةية العليا يشةةةةةكي  قبة أمات  دد كبير م  الةتعلةي  الذي  يجدون 



 59ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حسن المشهراوي

 2020( 1)34لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  ــــــ مجلة جامعة النجاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بة في الةةاد مة لهم، مةةا يجبر الةعلم م  توظين التكنولوجيةا في العةليةة صةةةةةةعو ة العلةيةة الةقةد

التعليةية، وتوفير األقراص التعليةية الةدمجة وغيرها م  أجي قثراا الةبحث وتسةةةةةهيي وصةةةةةول 

 الةعلومة للةتعلةي . 

  ؟التعلم اإللكترونيمستويات الدراسية التي يستخدم فيها الما  :الرابعنتائج السؤال 

والنسةةةب الةئوية،  لإلجابة    هذا السةةةؤال قات الباحث باسةةةتخدات التكرارات والةتوسةةةطاتو

 يوضح ذلك: والجدول التالي

التكرارات والةتوسطات واالنحرافات الةعيارية والوزن النسبي لكي فقرة م  فقرات (: 8جدول )

 .الةجال وكذلك ترتيبها في الةجال

رقم 

 الفقرة
 الفقرة

مجموع 

 االستجابات
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

 1 83.55 0.469 4.177 919  الصن السابع 1

 3 80.36 0.302 4.018 884  الصن الثام  2

 2 80.45 0.294 4.023 885 الصن التاسع 3

  81.45 0.674 12.218 2688 الدرجة الكلية للمجال

 جال كانت:أن أعلى فقرة في الميتضح م  الجدول السابق: 

احتلت الةرتبة األولة بوزن نسةةةةبي قدره " الصةةةةن السةةةةابع" والتي نصةةةةت  لة( 1الاقرة )

(83.55.)% 

 وأن أدنى فقرة في المجال كانت:

" احتلت الةرتبة األخيرة بوزن نسةةةةبي قدره الصةةةةن الثام " والتي نصةةةةت  لة( 2الاقرة )

(80.36.)% 

 %(.81.45أما الدرجة الكلية للةجال حصلت  لة وزن نسبي )

 ؟في المدرسة التعلم اإللكترونيما ايجابيات استخدام  :الخامسنتائج السؤال 

والنسةةةب الةئوية،  ولإلجابة    هذا السةةةؤال قات الباحث باسةةةتخدات التكرارات والةتوسةةةطات

 يوضح ذلك: والجدول التالي

  



 "ـــــ "أثر تجربة توظيف التعلم اإللكتروني لتحسين العملية التعليمية في ......ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 60

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2020( 1)34مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

قرة م  فقرات التكرارات والةتوسطات واالنحرافات الةعيارية والوزن النسبي لكي ف(: 9جدول )

 .الةجال وكذلك ترتيبها في الةجال

رقم 

 الفقرة
 الفقرة

مجموع 

 االستجابات
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

1 

يسا د الطال   لة 

االحتااظ بالةعلومات 

 لاترات طويلة

869 3.950 0.320 79.00 8 

2 

يشجع الطال   لة 

الةشاركة بدالً م  

 االستةاع

857 3.895 0.397 77.91 11 

3 
يزيد م  القدرة 

 االستيعابية للطال 
866 3.936 0.263 78.73 10 

4 

يةك  الطال  م  

التواصي مع الةعلم    

طريق االنترنت في أي 

 وقت وأي مكان

874 3.973 0.232 79.45 2 

5 
يرا ي الاروق الاردية 

 بي  مستويات الطال 
874 3.973 0.232 79.45 3 

6 
ى تحصيي يرفع مستو

 الطال  للةادة العلةية
878 3.991 0.191 79.82 1 

7 

يرفع م  مستوى ثقافة 

استخدات الحاسو  

 ومهاراتو  ند الطال 

869 3.950 0.320 79.00 9 

 4 79.45 0.212 3.973 874 يثري الةنهج التعليةي 8

9 
يزيد م  دافعية الطال  

 للتعلم
873 3.968 0.200 79.36 5 

10 

ة الراجعة يقدت التغذي

الاورية والةستةرة 

 للةتعلم

871 3.959 0.276 79.18 7 

11 
يقدت الةادة العلةية 

 بطريقة مشوقة
872 3.964 0.211 79.27 6 

  79.15 0.924 43.532 9577 الدرجة الكلية للمجال

 أن أعلى فقرتين في المجال كانتا:يتضح م  الجدول السابق: 



 61ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حسن المشهراوي

 2020( 1)34لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  ــــــ مجلة جامعة النجاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" احتلت الةرتبة ستوى تحصيي الطال  للةادة العلةيةيرفع م" والتي نصت  لة (6الاقرة ) –

 %(.79.82األولة بوزن نسبي قدره )

يةك  الطال  م  التواصةةةةي مع الةعلم    طريق االنترنت " والتي نصةةةةت  لة( 4الاقرة ) –

 %(.79.45" احتلت الةرتبة الثانية بوزن نسبي قدره )في أي وقت وأي مكان

 وأن أدنى فقرتين في المجال كانتا:

" احتلت الةرتبة العاشةرة يزيد م  القدرة االسةتيعابية للطال " والتي نصةت  لة( 3الاقرة ) –

 %(.78.73بوزن نسبي قدره )

" احتلت يشةةةجع الطال   لة الةشةةةاركة بدالً م  االسةةةتةاع" ( والتي نصةةةت  لة2الاقرة ) –

 %(.77.91الةرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره )

%(، ويعزو الباحث ذلك بأن 79.15لة وزن نسةةةةةبي )ةجال حصةةةةةلت  أما الدرجة الكلية لل

التعلم اإللكتروني يعةي  لة قثارة اهتةات الةتعلةي  م  خالل الةؤثرات الصةةةةةةوتية والضةةةةةةولية 

، والحاظ بسهولة، وتتاق هذه النتيجة مع نتيجة واالستيعا والحركية، ويسهي اال ادة، والتركيز، 

 ,Chang, Chi-Cheng; Shu, Kuen-Ming; Liang)دراسةةة تشةةي شةةينخ شةةانخ وآخرون 

Chaoyun; Tseng, Ju-Shih; Hsu, Yu-Sheng, 2014). 

 في المدرسة؟ التعلم اإللكترونيما سلبيات استخدام  السادس:نتائج السؤال 

والنسةةةب الةئوية، ولإلجابة    هذا السةةةؤال قات الباحث باسةةةتخدات التكرارات والةتوسةةةطات 

 يوضح ذلك:والجدول التالي 

التكرارات والةتوسطات واالنحرافات الةعيارية والوزن النسبي لكي فقرة م  فقرات (: 10جدول )

 .الةجال وكذلك ترتيبها في الةجال

رقم 
 الفقرة

 الفقرة
مجموع 

 االستجابات
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

1 

تركيز الطال   لة 
وسالي التقنية دون 

االهتةات في الةستوى 
ةي مةا يقلي م  العل

 استيعابهم

871 3.959 0.240 79.18 8 

2 

يزيد م   زلة الطال  
االجتةا ية )تةضية 

أطول وقت أمات وسالي 
التقنية  لة حسا  
التاا ي االجتةا ي 

وجها لوجو مع 
 االخري (

864 3.927 0.308 78.55 10 
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 (10)تابع جدول رقم  ...

رقم 

 الفقرة
مجموع  الفقرة

 االستجابات
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

3 

يؤثر صحيا  لة 
الطال  )االشعاع 

والةجال 
الكهرومغناطيسي 

 ..الخ(

876 3.982 0.165 79.64 3 

4 

يحد م  دور الةعلم في 
توجيو الطال  مةا 
يؤثر  لة سلوكهم 

 واخالقهم

876 3.982 0.213 79.64 4 

5 
تعيق األ طال الانية في 

االجهزة العةلية 
 التعليةية

878 3.991 0.191 79.82 1 

6 
صعوبة تقديم حص  

النشاط الةدرسي 
 الالمنهجي

878 3.991 0.213 79.82 2 

7 
تزيد م  ظاهرة الغش 

 في االختبارات
867 3.941 0.304 78.82 9 

8 

وجود االمية 
االلكترونية لدى اولياا 
االمور يقلي م  قدرتهم 

 لة متابعة ابنالهم 
 الكترونيا

875 3.977 0.177 79.55 6 

9 
صعوبة تطبيق اساليب 

 وادوات التقويم
873 3.968 0.242 79.36 7 

10 
ال  يزيد م  أ باا الط

 ومسؤولياتهم
876 3.982 0.213 79.64 5 

  79.40 0.783 39.700 8734 الدرجة الكلية للمجال

 أن أعلى فقرتين في المحور كانتا:يتضح م  الجدول السابق: 

" احتلت جهزة العةلية التعليةيةتعيق األ طال الانية في األ" والتي نصةةةةةةت  لة( 5الاقرة ) –

 %(.79.82)الةرتبة األولة بوزن نسبي قدره 

شاط الةدرسي الالمنهجي" والتي نصت  لة( 6الاقرة ) – " احتلت صعوبة تقديم حص  الن

 %(.79.82الةرتبة الثانية بوزن نسبي قدره )
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 2020( 1)34لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  ــــــ مجلة جامعة النجاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وأن أدنى فقرتين في المجال كانتا:

" احتلةةت الةرتبةةة تزيةةد م  ظةةاهرة الغش في االختبةةارات" والتي نصةةةةةةةت  لة( 7الاقرة ) –

 %(.78.82التاسعة بوزن نسبي قدره )

يزيد م   زلة الطال  االجتةا ية )تةضةةية أطول وقت أمات " والتي نصةةت  لة( 2الاقرة ) –

احتلت الةرتبة " خري (تاا ي االجتةا ي وجها لوجو مع اآلوسةةةةةالي التقنية  لة حسةةةةةا  ال

 %(.78.55األخيرة بوزن نسبي قدره )

 %(.79.40أما الدرجة الكلية للةجال حصلت  لة وزن نسبي )

 في المدرسة؟ التعلم اإللكترونيما معوقات استخدام  السابع:السؤال  نتائج

والنسةةةب الةئوية،  ولإلجابة    هذا السةةةؤال قات الباحث باسةةةتخدات التكرارات والةتوسةةةطات

 يوضح ذلك: والجدول التالي

 التكرارات والةتوسطات واالنحرافات الةعيارية والوزن النسبي لكي فقرة م  فقرات(: 11جدول )

 .لةجال وكذلك ترتيبها في الةجالا

رقم 

 الفقرة
 الفقرة

مجموع 

 االستجابات
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

1 

الةخصصات الةالية 

تحول دون تأمي  

 أجهزة الحاسو 

869 3.950 0.320 79.00 10 

2 

قلة اهتةات قدارة 

التعلم الةدرسة بتطبيق 

 اإللكتروني

874 3.973 0.212 79.45 5 

3 

تخوف الةعلةون م  

تقليي دورهم في العةلية 

 التعليةية

873 3.968 0.200 79.36 6 

4 

 دت وجود قا ات 

حاسو  مهيأة 

 بالةدرسة

871 3.959 0.276 79.18 8 

5 
قهةال صيانة أجهزة 

 الحاسو  في الةدرسة
872 3.964 0.211 79.27 7 

6 
قلة البرامج التعليةية 

 ةالحاسوبية ذات الجود
871 3.959 0.240 79.18 9 
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 (11)تابع جدول رقم  ...

رقم 

 الفقرة
مجموع  الفقرة

 االستجابات
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

7 

الاصول الدراسية غير 

التعلم مهيأة لتطبيق 

 اإللكتروني

864 3.927 0.308 78.55 11 

8 

ضعن مهارات 

استخدات الحاسو   ند 

الطال  يقلي رغبتهم 

 في استخدامو في التعليم

876 3.982 0.165 79.64 3 

9 

التعلم يستغرق استخدات 

وقتا اطول  اإللكتروني

 عةلية التعليةيةفي ال

876 3.982 0.213 79.64 4 

10 

وتدريب  تأهييضعن 

الةعلم  لة استخدات 

التقنيات الحديثة في 

 التعليم

878 3.991 0.191 79.82 1 

11 

التعلم يحد استخدات 

م  تنةية  اإللكتروني

 ناصر االبداع 

 واالبتكار لدى الةعلةي 

878 3.991 0.213 79.82 2 

  79.36 0.795 43.645 9602 لالدرجة الكلية للمجا

 أن أعلى فقرتين في المحور كانتا:يتضح م  الجدول السابق: 

وتدريب الةعلم  لة استخدات التقنيات الحديثة  تأهيي"ضعن  والتي نصت  لة (10الاقرة ) –

 %(.79.82" احتلت الةرتبة األولة بوزن نسبي قدره )في التعليم

م  تنةية  ناصةةةر االبداع  التعلم اإللكترونيدات يحد اسةةةتخ" والتي نصةةةت  لة (11الاقرة ) –

 %(.79.82" احتلت الةرتبة الثانية بوزن نسبي قدره )واالبتكار لدى الةعلةي 

 وأن أدنى فقرتين في المحور كانتا:

" الةخصةةةصةةةات الةالية تحول دون تأمي  أجهزة الحاسةةةو " والتي نصةةةت  لة( 1الاقرة ) –

 %(.79.00ره )احتلت الةرتبة العاشرة بوزن نسبي قد
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 2020( 1)34لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  ــــــ مجلة جامعة النجاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" التعلم اإللكتروني"الاصةةةةةول الدراسةةةةةية غير مهيأة لتطبيق  والتي نصةةةةةت  لة( 7الاقرة ) –

 %(.78.55احتلت الةرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره )

%(، ويعزو الباحث ذلك قلة قلة 79.36ةجال حصلت  لة وزن نسبي )أما الدرجة الكلية لل

مجال تكنولوجيا التعليم واسةةتخدات الحاسةةو . وتتاق هذه  الدورات التدريبية التي يتلقاها الةعلم في

 (.2013(، ودراسة شقور )2013النتيجة مع نتيجة دراسة الجرا  )

( بين α ≤ 0.05هل توجد فروق ذات داللة احصؤؤائية عند مسؤؤتوى ) الثامن:نتائج السؤؤؤال 

وع )ذكور، متوسؤؤؤؤطات اسؤؤؤؤتجابات الهيئة التدريسؤؤؤؤية حول محاور االسؤؤؤؤتبانة تعزى لمتغير الن

 "  T. test   هذا السؤال قات الباحث باستخدات أسلو  " ولإلجابة إناث(؟

الجن  الةتوسطات واالنحرافات الةعيارية وقيةة "ت" للةقياس تعزى لةتغير (: 12جدول )

 ، قناث(.)ذكور

 المتوسط العدد  المجال
االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 "ت"

قيمة 

 الداللة

مستوى 

 الداللة

التعلم استخدات 
في  اإللكتروني

 سةالةدر

 0.989 55.475 122 ذكور
0.638 0.524 

غير دالة 

 ً  1.042 55.388 98 قناث قحصاليا

أنةاط استخدات 
 التعلم اإللكتروني

 في الةدرسة

 0.752 24.213 122 ذكور
-0.975 0.331 

غير دالة 

 ً  1.121 24.337 98 قناث قحصاليا

مجاالت الدراسة 
ت فيها التي يستخد

 التعلم اإللكتروني

 1.411 19.025 122 ذكور
1.393 0.165 

غير دالة 

 ً  1.562 18.745 98 قناث قحصاليا

مستويات الدراسة 
التي يستخدت فيها 
 التعلم اإللكتروني

 0.616 12.205 122 ذكور
-0.325 0.746 

غير دالة 

 ً  0.743 12.235 98 قناث قحصاليا

ايجابيات  استخدات 
 علم اإللكترونيالت

 في الةدرسة

 0.890 43.574 122 ذكور
0.751 0.453 

غير دالة 

 ً  0.966 43.480 98 قناث قحصاليا

سلبيات استخدات 
 التعلم اإللكتروني

 في الةدرسة

 0.845 39.631 122 ذكور
-1.459 0.146 

غير دالة 

 ً  0.692 39.786 98 قناث قحصاليا

معوقات استخدات 
 ترونيالتعلم اإللك
 في الةدرسة

 0.816 43.623 122 ذكور
-0.468 0.640 

غير دالة 

 ً  0.770 43.673 98 قناث قحصاليا

 1.96( تساوي      0.05قيةة "ت" الجدولية  ند مستوى داللة )  –

 2.58( تساوي      0.01قيةة "ت" الجدولية  ند مستوى داللة )  –
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وبة أقي م  قيةة "ت" الجدولية في جةيع يتضةةةح م  الجدول السةةةابق أن قيةة "ت" الةحسةةة

 .داللة قحصالية فيهةا تعزى لةتغير النوع وهذا يدل  لة  دت وجود فروق ذات، الةجاالت

( بين α ≤ 0.05هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) التاسع:نتائج السؤال 

 غير المؤهل العلمي؟متوسطات استجابات الهيئة التدريسية حول محاور االستبانة تعزى لمت

باي  األحادي  يي الت باحث باسةةةةةةتخدات تحل قات ال  One Wayولإلجابة    هذا السةةةةةةؤال 

ANOVA. 

يبي  تحليي التباي  األحادي لةعرفة الاروق في  الدرجة الكي تعزى لةتغير الةؤهي : (13جدول )

 .العلةي

 مصدر التباين 
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 فقيمة 

يمة ق

 الداللة

مستوى 

 الداللة

ما مدى 

التعلم استخدات 

 اإللكتروني

 في الةدرسة؟

 1.152 2 2.305 بي  الةجةو ات

1.127 0.326 
غير دالة 

 ً  قحصاليا
 1.022 217 221.804 داخي الةجةو ات

  219 224.109 الةجةوع الكلي

ما هي أنةاط 

التعلم استخدات 

 اإللكتروني

 في الةدرسة؟

 0.080 2 159. بي  الةجةو ات

0.091 0.914 
غير دالة 

 ً  قحصاليا
 0.880 217 191.018 داخي الةجةو ات

  219 191.177 الةجةوع الكلي

ما مجاالت 

الدراسة التي 

يستخدت فيها 

التعلم 

 ؟اإللكتروني

 1.941 2 3.883 بي  الةجةو ات

0.882 0.416 
غير دالة 

 ً  قحصاليا

 2.202 217 477.917 داخي الةجةو ات

  219 481.800 الةجةوع الكلي

ما مستويات 

الدراسة التي 

يستخدت فيها 

التعلم 

 ؟اإللكتروني

 0.198 2 397. بي  الةجةو ات

0.434 0.648 
غير دالة 

 ً  قحصاليا

 0.457 217 99.131 داخي الةجةو ات

   219 99.527 الةجةوع الكلي

ما ايجابيات 

التعلم ت استخدا

 اإللكتروني

 في الةدرسة؟

 2.074 2 4.147 ي  الةجةو اتب

2.464 0.087 
غير دالة 

 ً  قحصاليا
 0.842 217 182.630 داخي الةجةو ات

  219 186.777 الةجةوع الكلي
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 2020( 1)34لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  ــــــ مجلة جامعة النجاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (13)تابع جدول رقم  ...

 مصدر التباين 
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 فقيمة 

قيمة 

 الداللة

مستوى 

 الداللة

ما سلبيات 

التعلم استخدات 

 اإللكتروني

 في الةدرسة؟

 0.131 2 262. بي  الةجةو ات

0.212 0.809 
 غير دالة

 ً  قحصاليا
 0.617 217 133.938 داخي الةجةو ات

  219 134.200 الةجةوع الكلي

ما معوقات 

التعلم استخدات 

 اإللكتروني

 في الةدرسة؟

 0.771 2 1.542 بي  الةجةو ات

1.223 0.296 
غير دالة 

 ً  قحصاليا
 0.630 217 136.804 داخي الةجةو ات

  219 138.345 الةجةوع الكلي

 3.04( تساوي     0.05( و ند مستوى داللة ) 217، 2قيةة "ف" الجدولية  ند درجات حرية ) –

 4.71( تساوي    0.01( و ند مستوى داللة ) 217، 2قيةة "ف" الجد ولية  ند درجات حرية ) –

يتضح م  الجدول السابق أن قيةة "ف" الةحسوبة أقي م  قيةة "ف" الجدولية  ند مستوى 

، وهذا يدل  لة أنو ال توجد فروق ذات داللة لالستبانة( في الدرجة الكلية α  0.05داللة )

 قحصالية تعزى لةتغير الةؤهي العلةي. 

( بين α ≤ 0.05هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) العاشر:نتائج السؤال 

 تخصص؟متوسطات استجابات الهيئة التدريسية حول محاور االستبانة تعزى لمتغير ال

باي  األحادي  يي الت باحث باسةةةةةةتخدات تحل قات ال  One Wayولإلجابة    هذا السةةةةةةؤال 

ANOVA . 

 .الدرجة الكي تعزى لةتغير التخص  لتباي  األحادي لةعرفة الاروق فييبي  تحليي ا: (14جدول )

 مصدر التباين 
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 فقيمة 

يمة ق

 الداللة

وى مست

 الداللة

ما مدى 

التعلم استخدات 

 اإللكتروني

 في الةدرسة؟

 0.751 4 3.006 بي  الةجةو ات

0.731 0.572 
غير دالة 

 ً  قحصاليا
 1.028 215 221.104 داخي الةجةو ات

  219 224.109 الةجةوع الكلي

ما هي أنةاط 

التعلم استخدات 

 اإللكتروني

 في الةدرسة؟

 1.325 4 5.299 بي  الةجةو ات

1.532 0.194 
غير دالة 

 ً  قحصاليا
 0.865 215 185.878 داخي الةجةو ات

  219 191.177 الةجةوع الكلي
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 (14)تابع جدول رقم  ...

 مصدر التباين 
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 فقيمة 

قيمة 

 الداللة

وى مست

 الداللة

ما مجاالت 

الدراسة التي 

يستخدت فيها 

التعلم 

 ؟اإللكتروني

 5.003 4 20.012 بي  الةجةو ات

2.329 0.057 
غير دالة 

 ً  قحصاليا

 2.148 215 461.788 داخي الةجةو ات

  219 481.800 الةجةوع الكلي

ما مستويات 

الدراسة التي 

يستخدت فيها 

التعلم 

 ؟اإللكتروني

 0.472 4 1.888 بي  الةجةو ات

1.039 0.388 
غير دالة 

 ً  قحصاليا

 0.454 215 97.640 داخي الةجةو ات

  219 99.527 الةجةوع الكلي

ما ايجابيات  

التعلم استخدات 

 ياإللكترون

 في الةدرسة؟

 0.764 4 3.057 بي  الةجةو ات

0.894 0.468 
غير دالة 

 ً  قحصاليا
 0.855 215 183.720 داخي الةجةو ات

  219 186.777 الةجةوع الكلي

ما سلبيات 

التعلم استخدات 

 اإللكتروني

 في الةدرسة؟

 0.160 4 639. بي  الةجةو ات

0.257 0.905 
غير دالة 

 ً  قحصاليا
 0.621 215 133.561 لةجةو اتداخي ا

  219 134.200 الةجةوع الكلي

ما معوقات 

التعلم استخدات 

 اإللكتروني

 في الةدرسة؟

 0.670 4 2.682 بي  الةجةو ات

1.063 0.376 
غير دالة 

 ً  قحصاليا
 0.631 215 135.664 داخي الةجةو ات

  219 138.345 الةجةوع الكلي

 2.41( تساوي   0.05( و ند مستوى داللة ) 215، 4ة  ند درجات حرية )قيةة "ف" الجدولي –

 3.41( تساوي   0.01( و ند مستوى داللة ) 215، 4قيةة "ف" الجد ولية  ند درجات حرية ) –

يتضح م  الجدول السابق أن قيةة "ف" الةحسوبة أقي م  قيةة "ف" الجدولية  ند مستوى 

، وهذا يدل  لة أنو ال توجد فروق ذات داللة لالستبانةية ( في الدرجة الكلα  0.05داللة )

 قحصالية تعزى لةتغير التخص . 
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 2020( 1)34لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  ــــــ مجلة جامعة النجاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ≥ αهل توجد فروق ذات داللة احصؤؤؤؤائية عند مسؤؤؤؤتوى ) الحادي عشؤؤؤؤر:نتائج السؤؤؤؤؤال 

( بين متوسؤؤؤطات اسؤؤؤتجابات الهيئة التدريسؤؤؤية حول محاور االسؤؤؤتبانة تعزى لمتغير عدد 0.05

 سنوات الخبرة؟

 One Way A   هذا السةةةةةةؤال قات الباحث باسةةةةةةتخدات تحليي التباي  األحادي  ولإلجابة

nova. 

الدرجة الكي تعزى لةتغير  دد سنوات تباي  األحادي لةعرفة الاروق في يبي  تحليي ال: (15جدول )

 .الخبرة

 مصدر التباين 
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 فقيمة 

يمة ق

 الداللة

مستوى 

 الداللة

ما مدى 

التعلم استخدات 

في  اإللكتروني

 الةدرسة؟

 0.133 2 0.266 بي  الةجةو ات

0.129 0.879 
غير دالة 

 ً  قحصاليا

داخي 

 الةجةو ات
223.843 217 1.032 

   219 224.109 الةجةوع الكلي

ما هي أنةاط 

التعلم استخدات 

في  اإللكتروني

 الةدرسة؟

 0.013 2 0.025 بي  الةجةو ات

0.014 0.986 
غير دالة 

 ً  قحصاليا

داخي 

 الةجةو ات
191.152 217 0.881 

   219 191.177 الةجةوع الكلي

ما مجاالت 

الدراسة التي 

يستخدت فيها 

التعلم 

 ؟اإللكتروني

 1.411 2 2.822 بي  الةجةو ات

0.639 0.529 
غير دالة 

 ً  قحصاليا

داخي 

 الةجةو ات
478.978 217 2.207 

   219 481.800 الةجةوع الكلي

ما مستويات 

الدراسة التي 

يستخدت فيها 

التعلم 

 ؟اإللكتروني

 0.196 2 0.392 بي  الةجةو ات

0.429 0.652 
غير دالة 

 ً  قحصاليا

داخي 

 الةجةو ات
99.136 217 0.457 

   219 99.527 الةجةوع الكلي

ما ايجابيات 

التعلم استخدات 

في  اإللكتروني

 الةدرسة؟

 0.004 2 0.007 بي  الةجةو ات

0.004 0.996 
غير دالة 

 ً  قحصاليا

داخي 

 الةجةو ات
186.770 217 0.861 

   219 186.777 الةجةوع الكلي
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 (15)تابع جدول رقم  ...

 مصدر التباين 
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 فقيمة 

قيمة 

 الداللة

مستوى 

 الداللة

ما سلبيات 

التعلم استخدات 

في  اإللكتروني

 الةدرسة؟

 0.342 2 0.684 بي  الةجةو ات

0.556 0.574 
غير دالة 

 ً  قحصاليا

داخي 

 الةجةو ات
133.516 217 0.615 

   219 134.200 الةجةوع الكلي

ما معوقات 

التعلم استخدات 

في  اإللكتروني

 الةدرسة؟

 0.033 2 0.066 بي  الةجةو ات

0.052 0.949 
غير دالة 

 ً  قحصاليا

داخي 

 الةجةو ات
138.279 217 0.637 

   219 138.345 الةجةوع الكلي

 3.04 ( تساوي  0.05( و ند مستوى داللة ) 217، 2ولية  ند درجات حرية )قيةة "ف" الجد –

 4.71 ( تساوي  0.01( و ند مستوى داللة ) 217، 2قيةة "ف" الجد ولية  ند درجات حرية ) –

يتضح م  الجدول السابق أن قيةة "ف" الةحسوبة أقي م  قيةة "ف" الجدولية  ند مستوى 

، وهذا يدل  لة أنو ال توجد فروق ذات داللة لالستبانةة الكلية ( في الدرجα  0.05داللة )

 قحصالية تعزى لةتغير سنوات الخبرة. 

( α ≤ 0.05هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) الثاني عشر:نتائج السؤال 

لمتغير التدريب  بين متوسؤؤؤؤؤطات اسؤؤؤؤؤتجابات الهيئة التدريسؤؤؤؤؤية حول محاور االسؤؤؤؤؤتبانة تعزى

 لم يتدرب(؟ )تدرب،

 "  T. test   هذا السؤال قات الباحث باستخدات أسلو  " ولإلجابة

الةتوسطات واالنحرافات الةعيارية وقيةة "ت" للةقياس تعزى لةتغير التدريب (: 16جدول )

 )تدر ، لم يتدر (.

 المتوسط العدد  
االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 "ت"

قيمة 

 الداللة

مستوى 

 الداللة

ت ما مدى استخدا

 التعلم اإللكتروني

 في الةدرسة؟

 1.031 55.479 144 تدر 
0.638 0.524 

غير دالة 

 ً  0.976 55.355 76 لم يتدر  قحصاليا

ما هي أنةاط 

التعلم استخدات 

في  اإللكتروني

 الةدرسة؟

 0.912 24.278 144 تدر 

-0.975 0.331 
غير دالة 

 ً  0.981 24.250 76 لم يتدر  قحصاليا
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 2020( 1)34لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  ــــــ مجلة جامعة النجاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (16)تابع جدول رقم  ...

 المتوسط العدد  
االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 "ت"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

ت الدراسة ما مجاال
التي يستخدت فيها 
 ؟التعلم اإللكتروني

 1.482 18.924 144 تدر 
1.393  0.165 

غير دالة 
 ً  1.494 18.855 76 لم يتدر  قحصاليا

ما مستويات 
الدراسة التي 
التعلم يستخدت فيها 
 ؟اإللكتروني

 0.660 12.215 144 تدر 

-0.325 0.746  
غير دالة 
 ً  0.704 12.224 76 لم يتدر  قحصاليا

ما ايجابيات  
التعلم استخدات 

في  اإللكتروني
 الةدرسة؟

 0.922 43.563 144 تدر 

0.751 0.453 
غير دالة 
 ً  0.931 43.474 76 لم يتدر  قحصاليا

ما سلبيات استخدات 
 التعلم اإللكتروني
 في الةدرسة؟

 0.811 39.701 144 تدر 
-1.459 0.146 

غير دالة 
 ً  0.731 39.697 76 تدر لم ي قحصاليا

ما معوقات 
التعلم استخدات 

في  اإللكتروني
 الةدرسة؟

 0.793 43.667 144 تدر 

-0.468 0.640 
غير دالة 
 ً  0.801 43.605 76 لم يتدر  قحصاليا

 1.96( تساوي      0.05قيةة "ت" الجدولية  ند مستوى داللة )  –

 2.58( تساوي      0.01قيةة "ت" الجدولية  ند مستوى داللة )  –

يتضةةةح م  الجدول السةةةابق أن قيةة "ت" الةحسةةةوبة أقي م  قيةة "ت" الجدولية في جةيع 

 وهذا يدل  لة  دت وجود فروق ذات داللة قحصالية فيهةا تعزى لةتغير التدريب.، الةجاالت

 التوصيات

 لتالية:استناداً قلة ما توصلت قليو الدراسة م  نتالج، يوصي الباحث بالتوصيات ا

تدريب الةعلةي  بوجو  ات  لة اسةةةةةةتخدات األجهزة التقنية، وبناا تطبيقاتها، وتوظياها في  –

 العةلية التعليةية، م  خالل الدورات التعليةية وبرامج ا داد الةعلةي .

تشكيي لجان تضم التربوي الةخت ، والةخت  العلةي، والةبرمج، إلنتاج أفـةةةةةةضي برامج  –

 التعلم اإللكتروني.

يب وتشجيع الةعلةي   لة االتصال بطلبتهم م  خالل الـصاحات الةدرسـية اإللكترونية تدر –

 والبريد اإللكتروني، قذ أن  دداً ال يستهان بو م  الطلبة لديهم خدمـة اإلنترنت في بيوتهم.

مدارس الةرحلةة األسةةةةةةةاسةةةةةةيةة العليةا – يد  التعلم لكترونيةة الالزمة لتطبيق باألجهزة اإل تزو

 .اإللكتروني
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في  التعلم اإللكترونيالعةي  لة الحد م  العقبات وتذليي الصةةةةةةعوبات التي تواجو توظين  –

 .العةلية التعليةية

 لة تجار  الدول الناجحة والةتةيزة  ربياً و الةياً لالسةةةةةةتاادة منها في مجال  االطالع –

 في الةدارس الالسطينية. التعلم اإللكتروني

داخي  التعلم اإللكترونية والةالية بةا يخدت تطوير آليات زيادة االهتةات بتوفر الةوارد الةادي –

 الةدارس.

وأثره في تحسي  العةلية  التعلم اإللكترونيقجراا الةزيد م  األبحاث والدراسات حول واقع  –

 التعليةية في مراحي دراسة أخرى.
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