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  الملخص 

المعرفية والفنية والتطبيقية لدى معلمي مادة الجغرافيا في  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مهارات التعليم اإللكتروني
عد استبانة أ، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لجمع البيانات وتحليلها ومناقشتها وتفسيرها، وبمحافظة غزة المرحلة الثانوية

وتكونت عينة الدراسة من جميع معلمي مادة  .نةمجاالت، وتم التحقق من الصدق والثبات لالستبا) 3(فقرة موزعة على) 33(مكونة من 
، والوزن النسبي، وتم استخدام المتوسط الحسابي .معلم ومعلمة بمديريتي تعليم شرق وغرب غزة) 66(الجغرافيا والبالغ عددهم

افر مهارات التعليم وأظهرت نتائج الدراسة تو .حاديأللعينتين مستقلتين، واختبار تحليل التباين ا) ت(ومعامل االرتباط، واختبار
ال  .للمهارات على الترتيب 3.322و 3.2135و  3.792ة المعرفية، والفنية، والتطبيقية، بدرجة كبير، وبمتوسط حسابي، اإللكتروني

وأوصت الدراسة .تعزى لمتغيري الجنس وسنوات الخدمة )0.05α( عند مستوى داللة إحصائيةتوجد فروق ذات داللة 
 معلمي الثانوية، وتدريب للمرحلة الجغرافيا منهاج في التطبيقية و الفنية و المعرفية  اإللكتروني مالتعلي مهارات بتضمين  

 أساسيات على العملي التطبيق على لديهم، والتركيز ةاإللكتروني الفنية المهارات لصقل تدريبية ىبرامج الثانويةعل بالمرحلة الجغرافيا
  .اإللكتروني التعليم

  .محافظة غزة، معلمي مادة الجغرافيا، المرحلة الثانوية، اإللكترونيمهارات التعليم : الكلمات المفتاحية

Abstract  

     This research aims to identify the cognitive, technical and practical skills of e-learning, to the 
teachers of geography at the secondary level in Gaza Strip. The researcher has used  the descriptive 
analytical method to collect and analyze the data, and prepared a questionnaire consisting of (33) 
paragraphs distributed over (3) fields. Verity and stability of the questionnaire were verified. The 
sample of the study consisted all of the teachers of geography (66) teachers in the teaching 
departments of East and West Gaza. The arithmetic, relative weight, correlation coefficient, (T )test 
for two independent samples, and the one-way analysis of variance were used. The results of the study 
showed the availability of the cognitive, technical and applied skills of e-learning knowledge, to a 
large extent, with an  arithmetic of:  3.792, 3.2135 and 3.322  for skills, respectively. There were no 
statistically significant ( 0.05α) differences at the level of significance attributed to gender variables 
and years of service. The study recommended the inclusion of the cognitive, technical and practical 
skills of e-learning  in the geography curriculum for the secondary level, and training the teachers of 
geography  on training programs to improve their electronic technical skills, and focus on the practical 
application of the basics of e-learning. 

Keywords: E-learning Skills, Geography Teachers, Secondary level, Palestine.   

  :مقدمة

عداد من التحديات التي تتطلب إ الهائل في تكنولوجيا االتصال وظهور شبكة المعلومات العالمية أصبح التعليم يواجه عدداً إن التقدم 
ة الذي أدى إلى اإللكتروني، ومع ظهور مفهوم المهاراتهذه التحدياتات الالزمة لمواجهة عناصر العملية التعليمية البشرية بالمهار

كساب المعلمين لمهارات التعامل مع هذه ، ويهدف هذا المفهوم إلى إولوجيةتحدثات التكندة تنطلق من المسية جديميظهور أنماط تعل
ال يتجزأ من المهارات الحياتية لعصر  ات جزءً واعتبار هذه المهارير متعلمين من معلومات ومعالمستحدثات وتعديل نمط ما يقدم للا

  .يتسم بسرعة التغيرات التكنولوجية

اداً علمياً يمكنهم من مواكبة التغيرات السريعة من حولهم ويسهم دعبإعداد المعلمين إال بد من االهتمام  نمواكبة هذا التطور كاول
مة لتحقيق ئلمالساليب والوسائل التعليمية اطوير الطرائق واألظروف التعليم وتفي تزويدهم بالمهارات والمعلومات بهدف تحسين 

من أهداف التعليم تعليم األفراد القادرين على التفاعل " حيث يقول بأن ) 107: 1995القميص، (األهداف المنشودة، وهذا ما أكده
عليها في  بات والسيطرةاسوالتعامل مع الح القادرين على التفاعل" والتعامل مع الحسابات والسيطرة عليها في مختلف مجاالت الحياة 

  ."مختلف مجاالت الحياة 
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يحدث التعلم بطريقة تعتمد بدرجة ما على جهد المستخدم وبتوجيه من الحاسوب أو شبكة المعلومات كجزء  اإللكترونيوفي التعليم 
أو غير تزامنية )  لزمنيفي نفس التوقيت ا( بطريقة تزامنية  اإلنترنتمع هيئة التدريس على لمقرر التعليمي ، ويتعاون المتعلمون من ا

  ). 32:  2009الغريب ، ( نوعين معاً كما يمكن توفير نفس ال) في أوقات تفاعلية متفاوتة ( 

ولقدحدث تطوركبيرلعلمالجغرافيامن حيث 
لمتعلمينعلىمواكبةالتطوراتالحديثةالموجودةفيالوسط لتحليالإلحصائي،والمعالجةالرياضيةللمعلوماتوالبياناتالجغرافية،وذلكلمساعدةاإدخاال

خيرالبيئي،وقدصاحبذلكأيضاًتطوراًكبيراًفيأبحاثالفضاءواألقمارالصناعيةواستخدامالحاسباتاآلليةوبذلكيمكنالقوألندارسالجغرافيامنذالعقداأل
 Digital(منالقرنالعشرينأصبحيستقىمعلوماتهومعارفهعنطريقمرئياتاالستشعارعنبعدوالتعلمالرقمي 

Learning( كمايملكناحيتينلدراسةاألرضهمامصادرالمعلومات،وأساليبمعالجتها،)،62: 2000عطية.(  

  :مشكلة الدراسة

  : إلجابة على السؤال الرئيس التاليتتحدد مشكلة الدراسة من خالل ا

  ؟حافظة غزةمية في والجغرافيا بالمرحلة الثانلدى معلمي مادة  اإللكترونيما مدى توفر مهارات التعليم 

  : الرئيس األسئلة الفرعية التالية وينبثق عن السؤال

 ؟من وجهة نظرهمالمعرفية لدى معلمي مادة الجغرافيا  اإللكترونيما مدى توفر مهارات التعليم  .1

 ؟من وجهة نظرهمالفنية لدى معلمي مادة الجغرافيا  اإللكترونيما مدى توفر مهارات التعليم  .2

 ؟من وجهة نظرهمالتطبيقية لدى معلمي مادة الجغرافيا  اإللكترونيما مدى توفر مهارات التعليم  .3

لدى معلمي  اإللكترونيفي مدى توفر مهارات التعليم ) 0.05α (عند مستوى إحصائيةق ذات داللة روهل توجد ف .4
 ؟تعزى لمتغير الجنس بمحافظة غزةانوية مادة الجغرافيا بالمرحلة الث

لدى معلمي مادة الجغرافيا  اإللكترونيتوفر مهارات التعليم  مستوىفي  إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة  .5
 لسنوات الخدمة ؟تعزى  بمحافظة غزةبالمرحلة الثانوية 

  :تهدف الدراسة الحالية إلىو

 .معرفية لدى معلمي مادة الجغرافياالاإللكترونيالتعرف على مهارات التعليم  - 1

 .الفنية لدى معلمي مادة الجغرافيا اإللكترونيتحديد مهارات التعليم  - 2

 .طبيقية لدى معلمي مادة الجغرافياالتاإللكترونيتقييم مهارات التعليم  - 3

 الختالفأفراد مجتمع الدراسة تعزى  إجاباتفي إحصائيةالتعرف على مدى وجود تباين أو اختالف ذو داللة  - 4
 .)سنوات الخدمة  –الجنس (متغير 

  :أهمية الدراسة

  :أهمية الدراسة الحالية في اآلتي تتحدد

 .الالزمة لمعلمي الجغرافيا) ، التطبيقية المعرفية، الفنية(  اإللكترونيالكشف عن مهارات التعليم  - 1

 .المتعلمينوتطبيقاته بحيث يفيد المعلمين و اإللكترونيتنمية الوعي بأهمية التعليم  - 2

 .تجاه نحو الطرائق التكنولوجية، واالو تنويع طرائق التدريس التقليديةنحقد تساعد المعلمين على التوجه  - 3

 .ملية التعليم الحالي والمستقبليكمساعد أساسي في ع اإللكترونيقد تساعد في تفعيل وتنمية دور التعليم  - 4

 .اإللكترونيجال البحوث التربوية والتعليممثراء المساهمة في إ - 5

  :حدود الدراسة

( لدى معلمي مادة الجغرافيا بالمرحلة الثانوية في محافظة غزة  اإللكترونياقتصرت الدراسة على دراسة توفر مهارات التعليم  - 
  .)شرق غزة وغرب غزة مديريتي 

  . 2017/ 2016طبقت الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  - 

  :مصطلحات الدراسة

 : المهارة  - 

ً ة اإللكترونيويعرف الباحث المهارات  بسرعة ودقة وإتقان وقد قدرة المعلم على استخدام المهارات الحاسوبية : بأنها  إجرائيا
  .ةفي سبيل تحقيق األهداف المرغوبتكون المهارة حركية أو ذهنية

  :اإللكترونيالتعليم
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ً اإللكترونيويعرف الباحث التعليم  ة في عملية نقل اإللكترونينوع من أنواع التعليم والتعلم باستخدام الوسائط : بأنه  إجرائيا
  .اإللكترونيت رقمية بغرض التعليم كات ، وتقنيالمعلم والمتعلم مثل الحاسوب والشبيصال المعلومات بين اإو

  :الدراسةإجراءات

المستخدمةلمعرفواإلجراءاتليهاالدراسة،واألداةالمستخدمة،الدراسة،منهجالدراسة،مجتمعالدراسة،والعينةالتيطبقتعإجراءاتتناولت
  :لتحلياللبياناتوكانتعلىالنحوالتالياإلحصائيةةمدىصدقهاوثباتها،واألساليب

: منهجالدراسة 
تماستخدامالمنهجالوصفيلجمعالمعلوماتوالبياناتوتحليلها،إذأنالمنهجالوصفيهوطريقةلوصفالظاهرةالمدروسةوتصويرهاكمياًعنطريقج

  .للدراسةالدقيقة وإخضاعهاوماتمقننةعنالمشكلةوتصنيفهاوتحليلهامعمعل

: مجتمعالدراسةوعينتها
( تكونعينةالدراسةمنمجتمعالدراسةبأكملهمنمعلميمادةالجغرافيابالمرحلةالثانويةبمحافظةغزةفيمديرتيالتربيةوالتعليم 

) 66(متوزيعاالستبانةعلى حيثت 2017/ 2016بمحافظةغزةفيالفصالألولمنالعامالدراسي ) غربغزة،وشرقغزة 
  . عليهموتماستردادهاجميعها

    :أداةالدراسة

: " حصولعلىالبياناتمناألفراد،وتعرفبأنها ستخداماًوانتشاراًللوسائالالتعداالستبانةأكثر
: 2004 ،واألستاذاألغا" ( أداةذاتأبعادوبنودتستخدمللحصولعلىمعلوماتأوأراءيقومباالستجابةلهاالمفحوصنفسه،وهيكتابيةتحريرية 

116 . (  

  : خطواتبناءاالستبانة 

) 2004عبدالوهاب،(ودراسة) 2006أحمد،(كدراسة، تماالطالععلىاألدبالتربويوالدراساتالسابقةذاتالصلةبموضوعالدراسة
وتصميماالس،واالستفادةمنهافيبناءاالستبانةوصياغةفقراتها،وتحديدالمجاالتالرئيسيةالتيشملتهااالستبانة،وتحديدالفقراتالتيتقعتحتكلمجال

المحأراءوالمناهجوطرقالتدريس،وفيضوءاإللكترونيتبانةفيصورتهااألولية،وتمعرضاالستبانةعلىعددمنالمحكمينالمختصينفيمجااللتعليم
كمينثمتعديلبعضفقراتكأنتكونالفقراتمنتميةومنمحتويالجغرافيالتستقرفيصورتهاالنهائيةوقدتماستخداممقياسالتدرجالخماسيلقياساستجاباتال

  .نلفقراتاالستبيانمفحوصي

  :صدقاالستبانة: أوالً 

 0.05تمالتأكدمنصدقاالستبانةعنطريقحسابمعامالتاالرتباطبينكلفقرةمنفقراتالمجالوثبتأنجميعهادالةعندمستوىالداللة 
  .يوضحذلك) 1(ممايدللعلىأناالستبانةتتمتعبدرجةعاليةمناالتساقالداخليوجدول

  .جال من مجاالت االستبانةوالدرجة الكلية لالستبانةمعامل االرتباط بين كل درجة لكل م) 1(جدول 

 معامل االرتباط  المجال
االحتمالية القيمة

)(Sig. 

  *0.000 0.973  المعرفي  1

 *0.000 0.919  التصميمي  2

 *0.000  0.947  التطبيقي  3

  . α=0.05االرتباطداإلحصائياًعندمستويداللة   •

أنجميعمعامالتاالرتباطفيجميعمجاالتاالستبانةدالةإحصائياًعندمستوىالداللة ) 1(يبينجدول
=0.05αوبذلكتعتبرجميعمجاالتاالستبانةصادقةلماوضعتلقياسه.  

بناءعلىنتائجاختباراتصدقأداةالدراسة،يخلصالباحثإلىالحكمبصالحيةاالستبانةللدراسةومنخاللبناءاألداةوعرضهاعلىالمحكمين،وم
راتالمناسبة،وحذفالعباراتغيرالمناسبة،وبالتاليظهوراالستبانةفيصورتهاالنهائية،وتكونتاالستبانةفيصورتهاالنهائيةعالجتهاوتحديدالعبا

 –متوسطة  –عاليةجداً،عالية ( مجاالتوتتماالستجابةعلىاالستبانةوفقاًلتدرجخماسيعلىطريقةليكرت ) 3(فقرةموزعةعلى ) 33(من 
  .التصحيحإيجابيةوجميعالفقرات)  1 - 2 - 3 - 4 - 5( درجات وتصبحعلىالتواليبال) قليةجداً  –قليلة 

) 0.940،  0.950، 0.931(وقدتحققالباحثمنثباتاستبانةالدراسةمنخاللطريقةمعامأللفاكرونباخحيثبلغ : ثانياًـــثباتاالستبانة
  لكلمجالمنالمجاالتالثالثةعلىالترتيب،

  .ةايعنىأنمعاماللثباتمرتفعوهذ) 0.974(وأنقيمةمعامأللفاكرونباخلجميعفقراتاالستبانة 
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) 2011الماجد،(ومنالدراساتالسابقة،دراسة اإللكترونيولقدأكدتبحوثودراساتعديدةومتنوعةفاعليةالتعلم
يعلاإللكترونيفيزيادةتحصيلمادةالجغرافيالدىطالبالصفاألولبالمرحلةالثانويةوكانأهمنتائجهاأنالتعلماإللكترونيالتيهدفتالكشفعندورالتعلم

 ً   .فيالعمليةالتعليميةويقدمخدماتوبرامجوأنشطةمتنوعةويغرسفيالطالبحبالبحثبدوراًأساسيا

" طرقتدريسالدراساتاالجتماعية"التيأظهرتنتائجهافعاليةبرنامجتعلمالكرتونيفيمقرر ) 2006أحمد،(ودراسة 
  . لطالبالدبلومالخاصةبكليةالتربيةبسوهاجفيتحسينتحصياللمفاهيماألساسيةالمتضمنةبالمقرر

 Vant" "فانتومارك"وكذلكقام 
&Mark,2005"بدراسةاستهدفتالتعرفعلىأثراستخدامالتكنولوجياالمحمولةباليدفيتعليمالدراساتاالجتماعيةوتعلمهالدىمعلميقباللخدمةو

تقصىاتجاهاتهمالمستقبليةنحوإدماجالتكنولوجيافيتدريسالدراساتاالجتماعية،وقدتوصلتنتائجهاإلىفعاليةاستخدامتكنولوجياالكمبيوترالمح
  .ولةباليدفيتعليمالدراساتاالجتماعيةبالمدارسالثانويةوتنميةاالتجاهنحوإدماجالتكنولوجيافيتعليمالدراساتاالجتماعيةم

) 2004عبدالوهاب،(أمادراسة 
تاالتياستهدفتتقصىمدىاستخدامالمعلمينوالطالبلإلنترنتفيتعليموتعلمالدراساتاالجتماعيةبالمرحلةالثانويةوتوصلتإلىوجودالعديدمنالمعوقا

) 2004الخوالدي،(لتيتواجهالطالبوالمعلمينفياستخدامهملإلنترنت،ودراسة
منحيثمستوياتااإللكترونيالظاهرةفيممارساتالمعلمينفيالمدارسالخاصة،أظهرتتباينصورالتعلماإللكترونيالتعرفعلىصورالتعلمإلىالتيهدفت

  .ستخدامالمعلمينفيالمدارسالخاصةلكلمنها

) CAI(والتياستهدفتالتعرفعلىأثراستخداممدخاللتعلمبمساعدةالكمبيوتر ) Acevedo,2000(" اسيفيدو"ودراسة 
فياكتسابتالميذالصفالثالثاالبتدائيلبعضمفاهيمالدراساتاالجتماعية،قدتوصلتنتائجهاإلىأناستخداممدخاللتعلمبمساعدةالكمبيوتركانلهأثراًك

  .جتماعيةبيراًفيالتغلبعلىالصعوباتالتيتواجهتالميذهذاالصففيدراستهمللدراساتاال

نهناكتباينفياستخدامهذاالنوعأنللمعلمدورفيهوأفيالتدريسواإللكترونيتجمععلىفاعليةالتعليمواألجنبيةنالحظمماسبقأنالدراساتالعربية
  .منالتعليم

  طارالنظرياإل

  :اإللكترونيمفهومالتعليم

هةتحدياتالتعليمفيالوقتالحاضر،والبدمنتوفطريقةللتعلمباستخدامآلياتاالتصااللحديثة،وهووسيلةهامةلمواجاإللكترونييعتبرالتعليم
  .اإللكترونيرالمهاراتالالزمةللتعاملمعهذهالتقنياتلدىمعلميمادةالجغرافيامنأجألنيستفيدوامنخدماتالتعليم

 (أفضلوسيلةتساهمفينشرالتعليمفيالعالم،تعليماًيقدمفيأيمكانوأيوقتويوظفالوسائطلعرضالمادةالتعليميةفيشكل اإللكترونيويعدالتعليم
) نصوص،ورسومات،صورفيديو،صوت

اإللكترون،واألقمارالصناعية،واإلذاعةوالتلفزيون،واألقراصالمدمجةوالبريدواإلنترنتلكترونيةحديثةمثاللحاسوبويقدممنخاللوسائإل
  .)283:  2004 سالم،(،ومؤتمراتالفيديو ي

 commission of the communities,2002,p.2( وترىلجنةاالتحاداألوروبي 
لتحسيننوعيةالتعليموتسهياللوصوإللىمصادرالتعلموالخدماتواإلنترنتهواستخدامتكنولوجياالوسائطالمتعددةالحديثةاإللكترونيبأنالتعليم)

  .باإلضافةإلىالتبادلوالتعارفعنبعد

) 5: 2005رجب،(و )14:  2008العمري، ( و)  10:  2011حسنين، ( ويتفقكلمن 
  .ضمنبيئةتعليميةمناسبة) حاسبات،اتصاالت،شبكاتبرامجووسائطمتعددة ( هتقنياتنظاميستخدمفياإللكترونيبأنالتعليم

لمعارفللمتعلمبحيثيتمذلكفيوقتقيصااليعتمدطريقةللتعليمباستخدامالتقنياتالحديثةبكألنواعهامنأجإلاإللكترونيومنخاللماسبقفإنالتعليم
  .صيروجهدقليلوفائدةأكبر

  :اإللكترونيأنواعالتعليم

  :اإللكترونيأنواعالتعليم) 217:  2007( يصنفالنواية 

  ) E- Learning – synchronous(المتزامناإللكترونيالتعليم  - 1

من يحتاجهذاالنوع
التعليمإلىوجودالمتعلمينفينفسالوقتأمامأجهزةالحاسوبإلجراءالمناقشةوالمحادثةبينالطالبأنفسهم،وبينهموبينالمعلمعبرغرفالمحادثة 

)chatting   (والجماعي اإلنترنتوارأوالصوتوالفيديووح )IRC (اإلطاراتوالحوارالمتعدد.  

  )  E- Learning asynchronous( غيرالمتزامن اإللكترونيالتعليم  - 2

حيثاإللكترونيمثاللبريداإللكترونيهذاالنوعمنالتعليماليحتاجإلىوجودالمتعلمينفينفسالوقتأونفسالمكان،وسيتممنخاللبعضتقنياتالتعليم
 meyer" ( ماير " واألماكنالتيتناسبه،وترمي األوقاتالبأنفسهموبينهموبينالمعلمفيأوقاتمتتالية،وينتقيفيهالمتعلمتمتباداللمعلوماتبينالط

,2003 ,p.186  (
بالمكانلدىالطالبوالدارواإلحساسيزيدمنالتفاعليةواالنضباطالذاتيوالحسالمجتمعيويزيدمنمهاراتاالتصالالالمتزامننالدالئلتشيرإلىأنالتعلمأ

)  kindred,2003"( كيندريد " سين،ويذكر 
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لطالباليستطيعونمشاهدةبعضهمالبعضفيزيائياًوهذايولدشعورباالستقاللية،فالطالبالخجولينداخاللصفالتقليدييكالالمتزامنأنهفيبيئةالتعلم
  .اإللكترونيونونأكثرقدرةعلىالتعبيرعنأنفسهمفيبيئةالتعليم

  )blended E- learning(" المدمج " التوليفي اإللكترونيالتعليم  - 3

التوليفيهومجموعةمنالوسائطالتعليميةالماإللكترونييتمهذاالنوعمنالتعليمعلىأساسالمزجبينالتعليمالمتزامنوغيرالمتزامن،والتعليم
) التوليفي ( صممةلتتممبعضهابعضوالتيتعززالتعلموتطبيقاتهوبرامجالتعليمالمدمج 

  . اإللكترونيداًمنأدواتالتعليممثاللقراراتالمعتمدةعلىاإلنترنتومقرراتالتعليمالذاتيوأنظمةدعماألفرادممكنأنتشملعد

)  Balarabe ,2006" ( باالرابي " ودراسة )  Saba, 2005( وتوصلتدراسةسابا 
فيتعليموتعلمالريااإللكترونيوجياالتعليم،إلىأناستخدامالتعليمالتوليفيفيتعليمالرياضياتساهمفيتغيرمواقفومعتقداتالطالباتجاهاستخدامتكنول

  .ضيات

ويتمالتفاعلبالشكاللذييرغبفيهالمتعلم،السابقةأهميةتتناسبمعظروفالبيئةالتعليميةسواءللمعلمأواإللكترونيلذافإنلكلنوعمنأنواعالتعليم
  .والمكانوالوقتالمناسبله

  :فيالتدريساإللكترونيفوائدالتعليم

  .يكسرالحواجزالنفسيةبينالمعلموالمتعلم، ويةالتعليميةتجاوزقيودالزمانوالمكانفيالعمل  - 1

  .زيادةإمكانيةاالتصالبينالطلبةمابينهم، وتوظيفتقنياتالتعليمفيكافةاألنشطةوالبرامجالتعليمية  - 3

  .علىالضررالفعليللطالباالعتمادسهولةالوصوإللىالمعلموعدم  - 5

  .يوماالستمراريةفيالوصوإللىالمناهجوتوافرهذهالمناهجعلىمدارال  - 6

  ) .5- 4: 2008 اطميزي،( التفاعلبينالمعلموالمتعلمينيكونأفضلفيحالةالصفوفالمكتظة   - 7

  :اإللكترونيخصائصالتعليم

  ).229: 2008 ،وإسماعيلالشميسي:( نلخصهافيمايلياإللكترونيهناكمجموعةمنالخصائصللتعليم

  .حيثإمكانيةالوصوإلليهفيأيوقتمنأيمكانودونحواجز: الكونية  - 1

  حيثالتفاعلبينمحتوىالمادةالتعليميةوالمستفيدينمنطلبةومعلمينوغيرهم،: التفاعلية  - 2

  .والتعاملمعأجزاءالمادةالعلمية،واالنتقااللمباشرمنجزئيةإلىأخرى

  وذلكبعدماقتصارهعلىفئةدونأخرى،بليمكنألكثرمنمتعلمفيأكثرمن: الجماهيرية  - 3

  .مكانأنيتعاملويتفاعلمعالبرنامجالتعليميفيآنواحد

  حيثيتوافقوحاجاتكلمتعلم،ويلبيرغباته،ويتماشىمعمستواهالعلميمما: الفردية  - 4

  .فرديسمحبالتقدمفيالبرنامجأوالتعليموفقاًلسرعةالتعلمعندكل

  .ويقصدبهاتكاملكلمكوناتهمعبعضهاالبعضلتحقيقأهدافتعليميةمحددة: التكاملية  - 5

  طةالتعلم،والدمجبينأنواعوتتمثلفينقلوعرضالمعلوماتوالمادةالتعليميةوأنش: المرونة  - 6

  .مختلفةمنالمستحدثاتالتكنولوجيةبمايمكنالطالبمنالتفاعلواالشتراكوالتعاونفيتفاعالتمتزامنةوغيرمتزامنة

  :اإللكترونيدورمعلمالجغرافيافيالتعليم

اليعنيإلغاءدورالمعلمبليصبحدورهأكثرأهميةوأكثرصعوبة،فهوعصبالعمليةالتعليمية،ويجعلمنغرفةالفصلبيئةتعلاإللكترونيالتعليم
وبهذاالواالبتكاربداعةويتبعمهاراتتدريسيةتأخذبعيناالعتباراحتياجاتالمتعلمينويكونموجهومرشدبكفاءةعاليةولديةالقدرةعلىاإلفعاليمية

" ريل" صددتؤكد
ننابحاجةإلىزيادةاستثماراتنافيالمواردالبشريةوفيالتنميةالمهنيةللإإنالتقنيةسوفتزيد،ولنتقلمنالحاجةإلىمعلمينجيدينوأساليبتدريسيةبارعة،و

  ). 45:  2008عبدالخالقوعبدالخالق، (تربويين

  

  :اإللكترونيدورالطالبفيالتعليم

ةتعلمه،فعليهالقيامبالنشاطاتوالتكاليفالتييقدمهالهالمعلم،أوالتيتقدملهمنخالالجزءاًكبيراًمنمسؤولياإللكترونييقععلىعاتقالطالبفيالتعليم
،والبحثعنهاإنلزماألمر،كمايقععليهأنيتقنأوالًمهاراتالتعااإللكترونيلبرنامج،كماأنعليهالتفاعلمعمصادرالتعلمالمتاحةمنخاللوسيطالتعليم

ةعلىالحاسوب،أواستخداممستعرضاتصفحاتالويب،أوالبرامجالخاصةبالتفالمدمجألسطواناتالمختلفةلتشغيالاإللكترونيملمعتقنياتالتعليم
  ). 24:  2009جودة، (لملفاتواستقبالها إرساالكبرامجالمحادثةوبرامج: إلنترنتاعلخالال

  :اإللكترونيمعيقاتالتعليم
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  .التركيزاألكبريكونعلىالجانبالمعرفيأكثرمناالهتمامبالجانبالمهاريوالوجداني  - 1

  . اصةفيالمراحالألولىللتطبيقختكلفتهارتفاع  - 2

  .تصااللسريعةاالجهزةوالمختبراتوخطواتأللبنيةتحتيةمثالإنشاؤهايحتاج - 3

  يحتاجتطبيقهاإلىنوعيةمعينةمنالمعلمينالمؤهلينللتعاملمعالمستحدثاتالتقنيةالمستخدمة  - 4

  .اإللكترونيةمتخصصينبإعدادالمناهجولل

  االعتماد مازالعددمنالطالبيفضلونالطريقةالتقليديةفيحضورالمحاضراتبدالًمن - 6

  ). 12 ،2004السالم،( علىالتقنياتالحديثة 

  : اإللكترونيتصميمالتعليم

  :مفهومتصميمالتعليم

والخطواتالتيتتاإلجراءات،فهويهتمبتخطيطالتعليموتنظيمه،ويحدداإللكترونيإنتصميمالتعليمعلىدرجةكبيرةمناألهميةفيمجااللتعليم
: بأنه) 53: 2010جامع، ( علقبالمادةالعلمية،األدواتوالوسائاللتيتساعدعلىالتعلمبأفضاللطرقواألساليببأيسرجهدوأقلوقتويعرفه 

  ".الالزمةلتنيمالتعليموتطويرهوتنفيذهوتقويمهبمايتفقوالخصائصاإلدراكيةللمتعلمإلجراءاتعمليةمنطقيةتتناوال"

: يفالتصميمبأنهتعر)99: 2010حسين، ( ذكريو
الب،والمحتوياتوالطرقالمختلفةلتحقيقالهدفالرئيسطعدادمجموعةمنالخطواتالعلميةالتييمكنتنفيذهاخاللزمنمحدد،تشمالألهدافومستوىالإ

  .كالطالبوفقخطواتمقننةيمكنتعديلهاوتحسينهامنوقتآلخرلتحقيقاألهدافالتعليميةلوللتعليم،وهوالتغيرفيس

،مراعيةالهدفمنالتصميم،وكيفيةجممحددتأنية،تبدأبمدخالت،وعمليات،ثمالمخرجاتويكونوفقنظامأنيكونالتصميموفقخطواتموالبدّ 
  .عالمعارف،وتحليلهاوطرقوألياتالتنفيذ

  : أهميةتصميمالتعليم

  ) 30: 2003 الحيلة،( يمكنتلخيصأهميةتصميمالتعليمفيالنقاطالتالية 

  .يؤديتصميمالتعليمإلىتوجيهاالنتباهنحواألهدافالتعليمية  - 1

  .نجاحالمعلمفيتعليمالمادةالتعليميةصيزيدتصميمالتعليممناحتماليةفر  - 2

3 -
هدافالمرغوبةفيأقلوقتوجهدالبحثعنأفضاللطرقواالستراتيجياتالتعليميةالتيتؤديإلىمواجهةالتغيراتالسريعةفيعالمناالمعاصرلتحقيقاأل  

.  

4 -
مشتركينفيتصميمالبرامجالتعليمية،وتطبيقهاويقللمنالمنافساتغيعملتصميمالتعليمعلىتسهيالالتصاالتوالتفاعل،والتناسقبيناألعضاءال  

  .يرالشرطيةبينهم

5 -
بينالمعلمين،منجراءالتخبطفياتباعالطرقالتعليميةالعشوائيةلذافإنتصميمالتعليممنشأنهأنيقللمنحدأيقللتصميمالتعليممنالتوترالذيقدينش  

  .لداخلغرفةالصفةهذاالتوتر،بمايزودبهالعمليةمنصوروأشكالترشدهمإلىكيفيةسيرالعم

  . تصميمالتعليميؤديإلىاالهتمامباستخدامالوسائاللتعليميةبطريقةوظيفيةفيالمواقفالتعليمية  - 6

  .تصميمالتعليميلقيالضوءعلىأهميةالتغذيةالراجعةفيالتطويرالمستمرللمدخالتوالعملياتوالمخرجاتالتعليمية  - 7

  :عناصرالتصميم

  ). 58:  2007سرايا، : ( يتطويرالعمليةالتعليميةوهييتألفالتصميممنعناصرالنموذجالتصميميالمتبعف

  .وهوتحلياللبيئةالتعليميةالمحيطةبالبرنامجالمرادتصميمهوتحديدالمشكلةوتحليلها: ) Analysis( التحليل   - 1

: ) Design( التصميم   - 2
  .تعليميةوهيترتبطبتحديدأفضاللمعالجاتالتعليميةواختيارهاسواءمادةتعليميةووسائلتعليميةأوموادوأجهزة

  .عدادالموادالتعليميةإويتضمنوضعالخططللمصادرالمتوافرة،و):  Develop ion( التطوير - 3

  .ويتضمنتسليموتنفيذفعالللبرنامجوتوزيعالموادواألدواتالتعليمية: )Implementation(التطبيق   - 4

  . ويتضمنالحكمعلىمدىتعلمالطالبوتحقيقهلألهدافالتعليميةوتقويمعناصرالعلميةالتعليميةككل: ) Evaluate( التقويم   - 5

  .بمحافظة غزةلدىمعلميمادةالجغرافيابالمرحلةالثانويةاإللكترونيمنهناجاءتالدراسةالحاليةالتيتبحثفيمعرفةمهاراتالتعليم
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  :خطواتتطبيقأداةالدراسة

  :قامالباحثباتباعالخطواتالتالية 

  .الحصولعلىإذنمنمديريالتربيةوالتعليمفيمديرتيغربغزةوشرقغزة  - 1

  .االستعانةبالزمالءالمشرفينالتربويينفيتطبيقأداةالدراسةوجمعها  - 2

  رابعاًـــ المعالجات اإلحصائية

 وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية،(SPSS)قام الباحث بتفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج التحليل اإلحصائي 
  :التالية

يستخدم هذا األمر بشكل أساسي ألغراض معرفة تكرار : الوزن النسبيوـــ النسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي 1
  .فئات متغير ما ويفيد الباحث في وصف عينة الدراسة

معرفة هل يوجد فروق ذات داللةإحصائية لIndependent samples T testلعينتين مستقلتين" ت"ـــ استخدام اختبار 2
  .تعزي للجنس بمحافظة غزةلدى معلمي مادة الجغرافيا بالمرحلة الثانوية  اإللكترونيمدى توفر مهارات التعليم بين 

مدى توفر لمعرفة هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين One way ANOVAاألحاديـــ استخدام اختبار تحليل التباين 3
  .يعزي إلى سنوات الخبرةبمحافظة غزةلدى معلمي مادة الجغرافيا بالمرحلة الثانوية  اإللكترونيتعليم مهارات ال

  )تحليلها وتفسيرها(نتائج الدراسة 

معلمي مادة يتناواللباحثعرضوتحليلومناقشةالنتائجالتيتمالتوصإلليهامن تطبيقالدراسةالميدانيةعلىمجتمعالدراسة المكونمن
،وذلكمن بمحافظة غزةالجغرافيا بالمرحلة الثانوية 

, خالالإلجابةعنأسئلةالدراسةبعدمعالجتهاباألساليباإلحصائيةالمناسبةومنثمتفسيرها ومناقشتهافيضوءاإلطارالنظري
  :ولغرضاإلجابةعلىأسئلةالدراسة،قامالباحثبإتماماإلجراءاتالتالية

  المحك المعتمد في الدراسة) 2(جدول 

  الدرجة  الوزن النسبي  طول الخلية

  قليلة جداً   %35.99إلى  20من   1.79 -  1من 

  قليلة  %51.99إلى  36من   2.59 -  1.80من 

  متوسطة  %67.99إلى  52من   3.39 -  2.60من 

  كبيرة  %83.99إلى  68من   4.19 - 3.40من 

  %100إلى  84من   5 – 4.20من 
كبيرة 

  جداً 

  

  اإلجابة عن أسئلة الدراسة

  :قام الباحث باإلجابة عن األسئلة التالية

  المعرفية لدى معلمي مادة الجغرافيا في مجتمع البحث؟ اإللكترونيتوفر مهارات التعليم  ما مدى - 1

واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات المجال األول الحسابي لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بحساب المتوسط
  .)3( كما في جدول

  :واالنحرافالمعياريوالوزنالنسبيوالترتيبلفقراتالمجاالألولالمتوسط الحسابي يوضح ) 3(جدول 

  الفقرة  م
الم
توسط 
  الحسابي

االنح
راف 

  المعياري

الوزن 
  النسبي

التر
  تيب

القيمة 
االحتمالية 

)Sig.(  

3.8 وإخراج البيانات في الحاسوب  إدخالأعرف   1
5  

1.1
26 

77.00 
%  

6  0.00
0*  
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3.7 أعرف مزايا الحاسوب في التعليم  2
7  

0.8
19  

75.40 
%  

7  0.00
0*  

3.9 أمتلك التعرف على أجزاء الحاسوب  3
2  

1.0
86  

78.40
%  

5  0.00
0*  

3.6 اإللكترونيألم بماهية التعليم   4
1  

0.9
90  

72.20
%  

9  0.00
0*  

3.6 اإللكترونيأمتلك معرفة جيدة بأنواع التعليم   5
5  

1.0
00  

67.00
%  

11  0.00
0*  

4.0 والتعليم التقليدياإللكترونيأفرق بين التعليم   6
9  

0.8
90  

81.80
%  

1  0.00
0*  

3.3 اإللكترونيأعرف كيفية استخدام البريد   7
8  

1.2
50  

67.60
%  

10  0.01
6*  

3.9 اإللكترونيادرك مزايا التعليم   8
4  

0.9
26  

78.80
%  

4  0.00
0*  

9  word  أعرف قراءة الملفات النصية عن طريق برنامج
 الورد

4.0
3  

1.2
02  

80.60
%  

3  0.00
0*  

1
0  

power point  3.6 أعرف التعامل مع برنامج البور بوينت
8  

1.2
55  

73.60
%  

8  0.00
0*  

1
1  

Internet explorer  أمتلك التعامل مع برنامج متصفح
 اإلنترنت

4.0
9  

1.1
06  

81.80
%  

1  0.00
0*  

3.7  الدرجة الكلية للمجال
92  

0.8
210  

75.84%  0.00
0*  

  0.05الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة المتوسط  =α. 

 ,بدرجة كبيرة) 4.09 – 3.35(تظهرالنتائجأندرجةتوافرجميعالفقراتتراوحت مابين :يمكن استخالص ما يلي) 3(من جدول 
توسط درجة وتظهرالنتائجأن م في المجال المعرفي، اإللكترونيمما يدل على أن عينة الدراسة يرون أهمية توفر مهارات التعلم 

على المرتبة ) 6 ,11(وقد حصلت الفقرتان. بدرجة كبيرة%) 75.84(وبلغ الوزن النسبي , )3.792(االستجابة لجميعالفقراتبلغت 
على المرتبة األخيرة بمتوسط ) 5(بدرجة كبيرة، بينما حصلت الفقرة ) %81.80(وبوزن نسبي ) 4.09(األولى بمتوسط حسابي 

 اإللكترونيفي أساسيات التعلم  ، وهذا يدل على حاجة المعلمين إلىاإللمامبدرجة كبيرة) %67.00(وبوزن نسبي ) 3.35(حسابي 
  .المعلمين أثناء الخدمة إعدادفي برامج  اإللكترونيوكيفية التعامل معه والتركيز على التعلم 

  الفنية لدى معلمي مادة الجغرافيا في مجتمع البحث؟ اإللكترونيمدى توفر مهارات التعليم ما  - 2

  ).4(كمافيجدول لثانيلإلجابةعلىهذاالسؤالقامالباحثبحسابالمتوسطالحسابيواالنحرافالمعياريوالوزنالنسبيوالترتيبلفقراتالمجاال

  :نيالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات المجال الثايوضح ) 4(جدول 

  الفقرةم
المتو

سط 
  الحسابي

االنح
راف 

  المعياري

الوزن 
  النسبي

التر
  تيب

القيمة 
االحتمالية 

)Sig.(  

1
2  

0.95  3.33 اإللكترونياألنشطة الجغرافية المناسبة في الدرس صمم أ
0 

66.6
0%  

3  0.00
6*  

ً إأصمم دروس مقرر الجغرافيا 1 0.00  1.1067.22  3.36 لكترونيا
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3  4  0%  9*  

1
4  

1.15  3.64 لكترونياً إأصمم االختبارات الخاصة بمقرر الجغرافيا 
9  

72.8
0%  

1  0.00
0*  

1
5  

1.13  3.18 لكترونياً إأطبق خطوات تصميم الدروس الجغرافيا 
6  

63.6
0%  

7  0.19
8*  

1
6  

أصمم عرض الدروس لمقرر الجغرافيا على السبورة 
 ةاإللكتروني

3.27  1.14
4  

65.4
0%  

5  0.05
7*  

1
7  

1.10  2.79 لكترونياً إوالرسومات لمقرر الجغرافياأصمم الصور   
3  

55.8
0%  

11  0.12
3*  

1
8  

1.21  3.03 أصمم النصوص والصور لدروس الجغرافيا بالبوربوينت 
5  

60.6
0%  

10  0.84
0*  

1
9  

أنسق الجداول والرسوم البيانية والصور لمقرر الجغرافيا 
  لكترونياً إ

3.05  1.20
8  

61.0
0%  

9  0.76
1*  

2
0  

الصوت والفيديو باستخدام برامج مناسبة لمقرر أصمم ملفات 
 الجغرافيا

3.14  1.25
1  

62.8
0%  

8  0.37
9*  

2
1  

0.93  3.32 لكترونياً إالمناسبة لدرس الجغرافيا  الوسيلة التعليميةأصمم 
1  

66.4
0%  

4  0.00
7*  

2
2  

 لكترونياً إأصمم العبارات االثرائية المناسبة لدرس الجغرافيا 

  

3.24  1.06
8  

64.8
0%  

6  0.07
0*  

3.21 الدرجة الكلية للمجال
35  

0.91
50  

64.27%  0.06
2*  

  

  0.05المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة  =α. 

بدرجة ) 3.64 – 2.79(تظهرالنتائجأندرجةتوافرجميعالفقراتتراوحت مابين :يمكن استخالص ما يلي) 4(من جدول 
وتظهرالنتائجأن متوسط درجة االستجابة  فيالمجال الفنياإللكترونيممايدلعلىأنعينةالدراسةيرونأهميةتوفرمهاراتالتعلم,كبيرة

، وهذا على المرتبة األولى) 14(وقد حصلت الفقرة . بدرجة كبيرة%) 64.27(وبلغ الوزن النسبي , )3.2135(لجميعالفقراتبلغت 
) %72.80(وبوزن نسبي ) 3.64(بمتوسط حسابي  وكانت اإللكترونييدل على أهمية العبارة للمعلمين واالستفادة منها في التعلم 

، بدرجة كبيرة) %55.80(وبوزن نسبي ) 2.79(على المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ) 17(بدرجة كبيرة، بينما حصلت الفقرة 
السيما  اإللكترونيمزيد من االهتمام بالتعلم  إلىلمطلوب في هذه العبارة وبشكل دقيق مما يدعونا ا إجراءوهذا يدل على صعوبة 

  .في هذا الجانب

 التطبيقية لدى معلمي مادة الجغرافيا في مجتمع البحث؟ اإللكترونيتوفر مهارات التعليم  ما مدى - 3

 ).5(لإلجابةعلىهذاالسؤالقامالباحثبحسابالمتوسطالحسابيواالنحرافالمعياريوالوزنالنسبيوالترتيبلفقراتالمجال الثالثكمافيجدول 

  :المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات المجال الثالثيوضح ) 5(جدول 

  الفقرةم
المتو

سط 
  الحسابي

االنح
راف 

  المعياري

الوزن 
  النسبي

التر
  تيب

القيمة 
االحتمالية 

)Sig.(  

2
3  

3.63 استخدم جهاز الحاسوب بكفاءة 
6  

1.09
0 

72.7
2%  

2  0.00
0*  
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2
4  

3.15 اإللكترونيأحدد الصعوبات التي تواجه تطبيق طريقة التعليم 
2  

0.88
1  

63.0
4%  

9  0.16
7  

2
5  

3.65 استخدم محركات البحث لتصفح المواقع عبر اإلنترنت
2  

1.15
7  

72.0
4%  

1  0.00
0*  

2
6  

بوضوح لمناقشة دروس ) الشات(استخدم مربع الحوار
 الجغرافيا

3.19
7  

1.30
3  

63.9
4%  

8  0.22
4  

2
7  

محادثة صوتية عبر مسنجر مع الزمالء  إجراءأستطيع 
 المعلمين

3.27
3  

1.23
5  

65.6
4%  

7  0.07
7  

2
8  

أستطيع مخاطبة الزمالء المعلمين عن طريق البريد 
 اإللكتروني

3.39
4  

1.31
1  

67.8
8%  

5  0.01
7*  

2
9  

3.30 استخدم العروض التقديمة بالبوربوينت لتنفيذ درس جغرافيا
3  

1.22
8  

66.0
6%  

6  0.04
9*  

3
0  

3.45 أتقن الطباعة على لوحة المفاتيح لموضوعات جغرافية
5  

1.16
6  

69.1
0%  

3  0.00
2*  

3
1  

ً أستطيع تقويم التالميذ في مقرر الجغرافيا  3.10 إلكترونيا
6  

1.04
0  

62.1
2%  

10  0.41
0  

3
2  

3.43 أستطيع إدارة الحوار المتزامن مع الزمالء المعلمين
9  

1.20
4  

68.7
8%  

4  0.00
4*  

3
3  

استخدم جهاز  data show لعرض دروس الجغرافيا 
 العرض 

2.93
9  

1.25
1  

58.7
8%  

11  0.69
5  

3.32 الدرجة الكلية للمجال
2  

0.92
9  

66.44%  0.00
6*  

  ً  .α=  0.05عند مستوى داللة  المتوسط الحسابي دال إحصائيا

بدرجة ) 3.652 – 2.939(تظهرالنتائجأندرجةتوافرجميعالفقراتتراوحت مابين :يمكن استخالص ما يلي) 5(من جدول 
ألهميتها في التعلم  إتقانهاوهذا يدل على اتفاق عينة الدراسة على أهمية تدريب المعلمين على هذه المهارة وضرورة  ,كبيرة

. بدرجة كبيرة%) 66.44(وبلغ الوزن النسبي , )3.332(وتظهرالنتائجأن متوسط درجة االستجابة لجميعالفقراتبلغت ، اإللكتروني
بدرجة كبيرة، بينما حصلت ) %73.04(وبوزن نسبي ) 3.652(على المرتبة األولى بمتوسط حسابي ) 25(وقد حصلت الفقرة 

، وهذا يؤكد بأن هذه العبارة بدرجة كبيرة) %58.78(وبوزن نسبي ) 2.939(على المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ) 33(الفقرة 
  .اإللكترونيتعد من المتطلبات الهامة إلتقان مهارات التعلم 

معلمي لدى  اإللكترونيت التعليم في مدى توفر مهارا 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  - 4
  تعزى لمتغير الجنس؟  غزةبمحافظة مادة الجغرافيا بالمرحلة الثانوية 

  ).6(لحساب متغير الجنس والمؤهل العلمي كما في جدول" ت"استخدام اختبار لإلجابةعلىهذاالسؤالقامالباحث

  :بالنسبة لمتغير الجنس والمؤهل العلمي" ت"نتائج اختباريوضح ) 6(جدول

الم
  تغير

الت
  صنيف

ا
  لعدد

المتو
  سط

الحسا
  بي

االنحرا
  ف

المعيار
  ي

  قيمة

ت"
"  

القيم
  ة

االح
تمالية 

.)Sig( 
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الج
  نس

 ذكر
2

9 
3.50

26 
0.812

61 
0.5

17 
0.6

07 
  أنثى

3
7 

3.39
56 

0.851
57 

  0.05العالقة دالة إحصائيا عند مستوى داللة.  

  :فقد تبين أنه) 6( من خالل النتائج الموضحة في جدول

بمحافظة لدى معلمي مادة الجغرافيا بالمرحلة الثانوية  اإللكترونيتوفر مهارات التعليم وجد فروق ذات داللة إحصائية بينيال
  .0.05عند مستوى داللة  تعزى لمتغير الجنس غزة

بشكل يومي سواء  اإللكترونيأن كل من الجنسين يمارسان مهارات التعليم  إلىويفسر الباحث عدم وجود فروق بين الجنسين 
لكتروني سواء في التدريس والمشاركة بالعملية التعليمية إتتم بشكل  حتأصبفي البيت أو مكان العمل السيما أن اغلب المعامالت 

  . بأنواعها المتعددة ومواقع التواصل االجتماعي اإلنترنتأو التعامل مع شبكات 

معلمي لدى  اإللكترونيت التعليم في مدى توفر مهارا 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  - 5
  تعزى لسنوات الخدمة؟ بمحافظة غزةة الثانوية مادة الجغرافيا بالمرحل

  ).7(كمافيجدول األحاديباستخدام تحليل التباين لإلجابةعلىهذاالسؤالقامالباحث

  :نتائج اختبارتحليل التباين األحادي بالنسبة لمتغير سنوات الخدمةيوضح ) 7(جدول 

المتغ
  ير

مصدر 
  التباين

مجم
  وع

المر
  بعات

د
  رجات

ال
  حرية

متوسط 
  المربعات

ق
  Fيمة 

القيمة 
االحتمالية 

.)Sig( 

سنوا
  ت الخدمة

بين 
 المجموعات

0.3
79 

2 0.189 

0
.269 

0.765 
داخل 

 المجموعات
44.

403 
6

3 
0.705 

  المجموع
44.

782 
6

5 
 

 0.05العالقةدالةإحصائياعندمستوىداللة.  

  :فقد تبين أنه) 7(ن خالل النتائج الموضحة في جدول م

بمحافظة لدى معلمي مادة الجغرافيا بالمرحلة الثانوية  اإللكترونيتوفر مهارات التعليم إحصائية بينال توجد فروق ذات داللة 
  .0.05عند مستوى داللة  تعزى لمتغير سنوات الخدمة غزة

ويفسر الباحث ذلك على أـن المعلمين والمعلمات أفراد العينة مهما اختلفت سنوات خبرتهم فجميعهم يمتلكونمهارات التعلم 
  في استخدام هذه المهارات،  وإيجابيةولديهم قدرة كافية  اإللكتروني

  :توصيات الدراسة

  :ليه الدراسة من نتائج، يوصي الباحث باآلتيإفي ضوء ما توصلت 

 .المعرفية والفنية والتطبيقية في منهاج الجغرافيا للمرحلةالثانوية اإللكترونيرات التعليم اتضمين مه - 1

 .ة لديهماإللكترونيا بالمرحلة الثانوية على برامج تدريبية لصقل المهارات الفنية تدريب معلمي الجغرافي  - 2

 .ومن خالل أنشطة في المنهاج الدراسي اإللكترونيعلى أساسيات التعليم  التركيز على التطبيق العملي - 3

  .في مراحل تعليمية أخرى اإللكترونيجراء دراسات مماثلة للدراسة الحالية لمعرفة واقع استخدام التعليم إ - 4
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﷽ 

  معلمو مادة الجغرافيا حفظهم هللا ورعاهم/ األساتذة األفاضل

 .......السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

  :بإجراء دراسة وصفية بعنوانيقوم الباحث 

 بمحافظة غزةلدى معلمي مادة الجغرافيا بالمرحلة الثانوية  اإللكترونيمدى توفر مهارات التعليم 

المجال المعرفي، المجال ( مجاالت) 3(وسعيا للوقوف على رأي علمي يحقق هدف الدراسة، فقد صمم الباحث استبانة تشتمل على 
  ).التصميمي، المجال التطبيقي

  .نأمل تفضلكم باإلجابة عليها كاملة

  :بيانات عامة: أوالً 

  (      )أنثى(     )   ذكر: الجنس

 (   )سنوات 10أكثر من (   ) سنوات  10- 5من (   ) سنوات  5أقل من : عدد سنوات الخدمة

على درجة ما تراه متوفرا لديك  (/)ة تعبئة كل الفقرات وذلك بوضع عالمة/المعلم/محاور الدراسة ثالثة والمؤمل منك أخي: ثانيا
  .علما بأن هذه اإلجابات هي ألغراض البحث العلمي فقط/ نتائج علمية تحاكي الواقع، إلىحتى نصل 

 ....ولكم جزيل الشكر والتقدير

 الباحث

  

  

  

  

  

  

 )المجال المعرفي( المعرفية  اإللكترونيمهارات التعليم : أوالً 

 متوفرة بدرجة

 م العبارة
قليلة 
 جدا

ق
 ليلة

متو
 سطة

عا
 لية

عالية 
 جدا

 1 وإخراج البيانات في الحاسوب  إدخالعرف أ     

 2 مزايا الحاسوب في التعليم أعرف     

 3 التعرف على أجزاء الحاسوب متلكأ     

 4 اإللكترونيألم بماهية التعليم      

 5 اإللكترونيأمتلك معرفة جيدة بأنواع التعليم      

 6 والتعليم التقليدياإللكترونيأفرق بين التعليم      

 7 اإللكترونياستخدام البريد  أعرفكيفية     

 8 اإللكترونيادرك مزايا التعليم      
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     word 9 قراءة الملفات النصية عن طريق برنامج الورد عرفأ 

     power point  1 أعرف التعامل مع برنامج البور بوينت
0  

     Internet explorer  1 اإلنترنتأمتلك التعامل مع برنامج متصفح
1 

 ً  )المجال التصميمي( الفنية اإللكترونيمهارات التعليم : ثانيا

 متوفرة بدرجة

 م العبارة
قليلة 
 ً  جدا

ق
 ليلة

متو
 سطة

ع
 الية

عالية 
 جدا

1 اإللكترونيالمناسبة في الدرس  الجغرافية األنشطةصمم أ     
2 

1 إلكترونياً صمم دروس مقرر الجغرافيا أ     
3 

1 إلكترونياً الجغرافيا مقررباالختبارات الخاصة أصمم      
4 

1 إلكترونياً الجغرافيا  خطوات تصميم الدروسأطبق      
5 

1 ةاإللكترونيعلى السبورة  لمقرر الجغرافيا عرض الدروسأصمم     
6 

1 إلكترونياً الجغرافياأصمم الصور والرسومات لمقرر        
7 

1 بالبوربوينت  الجغرافيا والصور لدروسالنصوص أصمم      
8 

1  إلكترونياً لمقرر الجغرافيا  الجداول والرسوم البيانية والصور أنسق     
9 

2 لمقرر الجغرافيا ملفات الصوت والفيديو باستخدام برامج مناسبة صممأ     
0 

2 إلكترونياً لدرس الجغرافيا المناسبة  الوسيلة التعليميةأصمم     
1 

 إلكترونياً لدرس الجغرافيا المناسبة أصمم العبارات االثرائية     

  

2
2 

  

 ً  )المجال التطبيقي(التطبيقية  اإللكترونيمهارات التعليم : ثالثا

 متوفرة بدرجة
  م العبارة

قليلة  ق متو عا عالية 
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 ً  جدا لية سطة ليلة جدا

2 استخدم جهاز الحاسوب بكفاءة      
3 

2 اإللكترونيأحدد الصعوبات التي تواجه تطبيق طريقة التعليم      
4 

2 استخدم محركات البحث لتصفح المواقع عبر اإلنترنت     
5 

2 ضوح لمناقشة دروس الجغرافيابو) الشات(استخدم مربع الحوار     
6 

2 مع الزمالء المعلمين محادثة صوتية عبر مسنجر إجراءأستطيع      
7 

2 اإللكترونيعن طريق البريد مخاطبة الزمالء المعلمين أستطيع      
8 

2 لتنفيذ درس جغرافيا استخدم العروض التقديمة بالبوربوينت     
9 

3 لموضوعات جغرافية أتقن الطباعة على لوحة المفاتيح     
0 

3 إلكترونياً التالميذ في مقرر الجغرافيا أستطيع تقويم     
1 

3 علمينأستطيع إدارة الحوار المتزامن مع الزمالء الم     
2 

3 استخدم جهاز العرض  data showالجغرافيا روسلعرض د     
3 

  

 

 


