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مدى استخدام معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي لتكنولوجيا المعمومات : الّدرادةنوان ع

 وآفاق التطوير ،(ICT) واالتصال
 



 ممخص الدراسة
 ىدف الدراسة:

ىدفت الدراسة إلى تشخيص مدى استخدام معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي  
 ، من خالل:وآفاق التطوير،(ICT) لتكنولوجيا المعمومات واالتصال

استخدام معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي لمجاالت استخدام الحاسب تشخيص مدى  1-
 التعممية.-اآللي في العممية التعميمية

استخدام معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي لمجاالت استخدام الشابكة تشخيص مدى  2-
 التعممية.-التعميميةاإللكترونية في العممية 

استخدام معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي لتقنيات الياتف المحمول في تشخيص مدى  3-
 التعممية.-العممية التعميمية

تعّرف آراء مديري مدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي والموجيين التربويين حول مدى  4-
 جيا المعمومات واالتصال ويتفرع عن ذلك:استخدام معممي الحمقة األولى لتكنولو 

  استخدام  اسي والموجيين التربويين فيآراء مديري مدارس الحمقة األولى من التعميم األستعّرف
 .التعممية-التعميميةالمعممين لمجاالت الحاسوب في العممية 

 استخدام  فياسي والموجيين التربويين آراءمديري مدارس الحمقة األولى من التعميم األستعّرف
 التعممية.-التعميميةفي العممية  شابكة اإللكترونيةالمعممين لمجاالت ال

  استخدام  اسي والموجيين التربويين فيمديري مدارس الحمقة األولى من التعميم األس آراءتعّرف
 .التعممية-التعميميةالمعممين لتقنيات الياتف المحمول في العممية 

تعّرف المعوقات التي تحول دون استخدام معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي لتكنولوجيا  5-
ومديري  التعممية، من وجية نظر معممي الحمقة األولى-المعمومات واالتصال في العممية التعميمية

 وموجيي مدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي.
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الحمقة األولى من التعميم األساسي لتكنولوجيا المعمومات  تعّرف آفاق تطوير استخدام معممي6-
التعممية، من وجية نظر معممي الحمقة األولى ومديري وموجيي -واالتصال في العممية التعميمية

 مدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي.
عميم لتوفير مستمزمات تعّرف الخدمات الفعمية التي تقوم بيا دائرة المعموماتية، ودائرة تقنيات الت 7-

 تكنولوجيا المعمومات واالتصال لمدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي في مدينة حماة.
 منيج الدراسة:

 اتبع المنيج الوصفي التحميمي بغرض اإلجابة عن أسئمة الدراسة، واختبار صحة الفرضيات. 
 مجتمع الدراسة:

 يتألف مجتمع الدراسة من الفئات اآلتية:
( 938، والبالغ عددىم)(داخل المالك) المعممون: معممو الحمقة األولى من التعميم األساسي

معممًا ومعممًة، يعممون في مدارس التعميم األساسي الحمقة األولى في مدينة حماة، والتابعة لمديرية 
 .(2013-2014) تربية حماة لمعام الدراسي لمعام الدراسي

مديرًا ( 79) ة األولى من التعميم األساسي، والبالغ عددىمالمديرون: مديرو مدارس الحمق
ومديرًة، يعممون في مدارس التعميم األساسي الحمقة األولى في مدينة حماة، والتابعة لمديرية تربية حماة 

 .(2013-2014لمعام الدراسي لمعام الدراسي)
 ساسي، والبالغ عددىمالموجيون: الموجيون التربويون لمدارس الحمقة األولى من التعميم األ

موجيًا وموِجيًة، يعممون كموجيينتربويين لمعممي التعميم األساسي الحمقة األولى في مدينة حماة، ( 5)
 .(2013-2014) والتابعة لمديرية تربية حماة لمعام الدراسي لمعام الدراسي

 عينة الدراسة:
، والبالغ ( داخل المالك) األساسيالمعممون: شممت عينة من معممي الحمقة األولى من التعميم 

 من المجتمع األصمي لممعممين.( %30.49) معممًا ومعممًة، أي ما نسبتو( 286) عددىم
 المديرون:شممت عينة من مديري مدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي، والبالغ عددىم

 رين.من المجتمع األصمي لممدي( %32.91) مديرًا ومديرًة، أي ما نسبتو( 26)
الموجيون:شممت الموجيين التربويين لمعممي الحمقة األولى من التعميم األساسي، والبالغ 

 .من المجتمع األصمي لمموجيين( %100) موجيًا وموجيًة، أي ما نسبتو( 5) عددىم
 أداة الدراسة:

بنود ، وصنفت اعتمدت الدراسة الحالية عمى االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات والمعطيات 
 االستبانة عمى النحو اآلتي:

 : احتوى عمى معمومات عامة تضمنت:الجزء األول
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 الجنس، ولو فئتان:  ذكر، أنثى. -1

مستويات: معيد إعداد معممين، إجازة جامعية، دبموم تأىيل تربوي  ةالمؤىل العممي، ولو ثالث -2
 فأكثر.

 مستويات: موجو، مدير/ة مدرسة، معمم. ةالعمل الوظيفي، ولو ثالث -3

مستويات: خمس سنوات فما دون، من ست إلى خمس عشرة سنة،  ةعدد سنوات الخبرة، ولو ثالث -4
 أكثر من خمس عشرة سنة.

، ولو فئتان: متبع، (ICT) الدورات التدريبية المتبعة في مجال تكنولوجيا المعمومات واالتصال -5
 غير متبع.

 تضمنت:، ات واالتصال: احتوى عمى مجاالت استخدام تكنولوجيا المعمومالجزء الثاني
 مدىبندًا: واسُتخدمت فيو االستبانة آلراء عينة الدراسة تبين ( 12) أواًل: مجال الحاسوب: وتكونت من

حاسوب في مستويات: دائمًا )في معظم الدروس(، أحيانًا )إذا دعت استخدام معممي الحمقة األولى لم
 .الحاجة(، أبدًا )عدم االستخدام( 

بندًا: واسُتخدمت فيو االستبانة آلراء عينة الدراسة ( 11كة اإللكترونية: وتكونت من )نيًا: مجال الشابثا
مشابكة لل دخو ) في مستويات: عال   مشابكة اإللكترونيةاستخدام معممي الحمقة األولى ل مدى تبين

دخول ) ، متدن  مشابكة اإللكترونية كل شير(لاإللكترونية بشكل يومي أو أسبوعي(، متوسط )دخول 
 .مشابكة اإللكترونية(ل(، أبدًا )غير مستخدم كمما دعت الحاجة مشابكة اإللكترونيةل

بندًا: واسُتخدمت فيو االستبانة آلراء عينة الدراسة ( 11مجال الياتف المحمول: وتكونت من ) ثالثا:
س(، )في معظم الدرو  استخدام معممي الحمقة األولى لمياتف المحمول في مستويات: دائماً  مدىتبين 

 .أحيانًا )إذا دعت الحاجة(، أبدًا )عدم االستخدام(
 وتضمن: ،احتوى عمى سؤال مفتوح وجو إلى عينة الدراسة الجزء الثالث:

ي لتكنولوجيا ما المعوقات التي تحول دون استخدام معممي الحمقة األولى من التعميم األساس 
 من وجهة نظرك؟ (ICTالمعمومات واالتصال )

 وتضمن: ،احتوى عمى سؤال مفتوح وجو إلى عينة الدراسة: الجزء الرابع
ما آفاق تطور استخدام معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي لتكنولوجيا المعمومات 

 من وجهة نظرك؟( ICT) واالتصال
 فرضيات الدراسة:

 الثانيةتتعمق بالمعممين و  األولىقام الباحث في ىذه الدراسة باختبار نوعين من الفرضيات الرئيسة 
 تتعمق بالمديرين والموجيين :

 الفرضيات المتعمقة بالمعممين:1-
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الجنس والمؤىل ) قام الباحث في ىذه الدراسة باختبار ىذه الفرضيات استنادًا لممتغيرات اآلتية:
 :( ICT) العممي وعدد سنوات الخبرة والدورات المتبعة في مجال تكنولوجيا المعمومات واالتصال

 الفرضية األولى: 1-1-
ت الحاسوب لمجاالبين متوسط إجابات المعممين حول مدى استخداميم  دالة إحصائياً  ال يوجد فروق

 استنادًا لمتغيرات الدراسة. التعممية–في العممية التعميمية
 الفرضية الثانية:2-1-

بين متوسط إجابات المعممين حول مدى استخداميم لمجاالت الشابكة  دالة إحصائياً ال يوجد فروق  
 التعممية استنادًا لمتغيرات الدراسة.-لكترونية في العممية التعميميةاإل

 الفرضية الثالثة: 3-1-
ال يوجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط إجابات المعممين حول مدى استخداماتيم المينية لتقنيات 

 التعميمية التعممية استنادًا لمتغيرات الدراسة.-في العمميةالياتف المحمول 

 الفرضيات المتعمقة بالمديرين والموجيين:2-
 الفرضية األولى: 1-2-

ومتوسط إجابات الموجيين حول مدى  ،ال يوجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط إجابات المديرين
 التعممية.-لتعميميةاستخدام معممييم لمجاالت الحاسوب في العممية ا

 الفرضية الثانية:2-2 - 
ومتوسط إجابات الموجيين حول مدى  ،ال يوجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط إجابات المديرين 

 التعممية.-لكترونية في العممية التعميميةاستخدام معممييم لمجاالت الشابكة اإل
 الفرضية الثالثة: 3-2-

ومتوسط إجابات الموجيين حول مدى  ،إجابات المديرينال يوجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط 
 التعممية.-المحمول في العممية التعميمية االستخدامات الميينة لمعممييم لتقنيات الياتف

 نتائج الدراسة:
 توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسط إجابات المعممين حول مدى استخداماتيم لمجاالت  1-
التعممية تعزى لمتغير الجنس في مجال -في العممية التعميمية( ICT) تكنولوجيا المعمومات واالتصال

الياتف المحمول لصالح الذكور. فيما لم تظير فروقًا دالة إحصائيًا في مجال الحاسوب ومجال 
 لشابكة االلكترونية.ا

وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسط إجابات المعممين حول مدى استخداماتيم لمجاالت  2-
لمتغير الدورات التدريبية لصالح التعممية تعزى -تكنولوجيا المعمومات واالتصالفي العممية التعميمية

المعممين الحاصمين عمى شيادة  المعممين المتبعين لدورات تدريبية، ولمتغير المؤىل العممي لصالح
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إجازة جامعية ودبموم تأىيل تربوي فأكثر، فيما لم تظير فروقًا دالة إحصائيًا بين المعممين الحاصمين 
 عمى شيادة إجازة جامعية، والمعممين الحاصمين عمى شيادة دبموم تربوي فأكثر.

استخداماتيم لتكنولوجيا وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسط إجابات المعممين حول مدى 3-
التعممية تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة، لصالح المعممين -المعمومات واالتصالفي العممية التعميمة

ذوي الخبرة في التدريس أقل من خمس سنوات والمعممين ذوي الخبرة في التدريس من ست إلى خمس 
لمعممين ذوي الخبرة في التدريس أقل من عشرة سنة. فيما لم تظير النتائج  فروق دالة إحصائيًا بين ا

 خمس سنوات والمعممين ذوي الخبرة في التدريس من ست إلى خمس عشرة سنة.
ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط إجابات مديري مدارس الحمقة األولى، والموجيين  4-

-التعميميةتصالفي العممية التربويين حول مدى استخدام معممي الحمقة األولى لتكنولوجيا المعمومات اال
 .التعممية

أظيرت نتائج الدارسة تدني نسبة استخدام معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي لتكنولوجيا  5-
 المعمومات واالتصالفي المجاالت كافة.

 أىم ما يعيق استخدام معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي لتكنولوجيا المعمومات واالتصالفي 6-
 :التعممية-التعميميةالعممية 

 ( ICT) : عدم توافر األجيزة الخاصة بتكنولوجيا المعمومات واالتصالمن وجية نظر المعممين
في المدارس بشكل عام وفي الصفوف بشكل خاص، وعدم تأىيل المعممين بدورات تدريبية في ىذا 

 المجال، وضيق وقت الحصة الدرسيَّة، وكثافة التالميذ في الصف.
من وجية نظر مديري مدارس الحمقة األولى، والموجيين التربويين: عدم وجود قاعات و 

مخصصة تتناسب مع إدخال متطمبات تكنولوجيا المعمومات واالتصال، وافتقار المدارس لألجيزة 
 الخاصة بتكنولوجيا المعمومات واالتصال.

لتعميم األساسي لتكنولوجيا المعمومات وفيما يتعمق بآفاق تطوير استخدام معممي الحمقة األولى من ا 7-
 :التعممية -التعميمية واالتصالفي العممية 

: توصمت نتائج الدارسة إلى ضرورة إتباع المعممين لدورات تدريبية من وجية نظر المعممين
عممية في ىذا المجال، وضرورة توفير األجيزة الخاصة بتكنولوجيا المعمومات واالتصال، والتخفيف 

 التالميذ في الصف. من كثافة
من وجية مديري مدارس الحمقة األولى، والموجيين التربويين: إقامة دورات تدريبية  تشمل 
التدريب عمى األجيزة والتدريب عمى أساسيات تصميم البرامج التعميمية، والتقميل من أعداد التالميذ 

 داخل الصف.
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 :مقترحات الدراسة
 توفير مخابر حاسوب وانترنيت خاصة بمدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي. 1-
 تزويد المدارس بالمختصين والفنيين في مجال تكنولوجيا المعمومات واالتصال.  2-
في منيج الحمقة األولى من التعميم  دة تكنولوجيا المعمومات واالتصالوضع خطة عمل إلدخال ما 3-

 األساسي.
 التعممية.-حمول دورىا في العممية التعميميةإعطاء تقنيات الياتف الم 4-
اإلسراع في مشروع ربط المدارس عمومًا ومدارس الحمقة األولى خصوصًا بالشابكة االلكترونية  5-

 )االنترنيت(.
ي في توفير برامج تدريبية لمعممي الحمقة األولى من التعميم األساساالقتراح عمى مديريات التربية 6-

 مجال تكنولوجيا المعمومات واالتصال.
لتدريب معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي  ،المشار لورح الباحث تبني التصور المقترح يقت7-

وذلك لتمكين استفادة  ،التعممية -التعميمية عمى استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصالفي العممية 
؛ دعمًا لنموىم الميني وتطويرًا لمخرجات العممية ( ICTواالتصال) تكنولوجيا المعموماتالمعممين من 

 ، بما يساىم في دفع عجمة التنمية وتطوير المجتمع.التعممية -التعميمية 



 }وآفاق التطوير ،(ICT) لتكنولوجيا الوعلوهات واالتصال لحلقة األولي هن التعلين األساسياستخدام هعلوي ا هدى{
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 بالدراسة:التعريف 
 مقدمة:

صعب مواكبتيا، ، وأحيانًا تبصورة ال يمكن تجاىميا اإلنسانيةحياة ال فيلقد أثرت الثورة الرقمية 
التصدي ليذه التأثيرات يتطمب و  ،اعية والثقافية والتربويةفي أنماط الحياة االقتصادية واالجتم كما أثرت
تواجو التربية تحديات كبيرة " لذا ،ممستقبلتؤسس ل تمك التي ال سيماو  ،عناصر التغيير الفعالل استيعاباً 

نتيجة لمتطورات التقنية المتالحقة، ووسائل االتصال المتطورة وتضخم المعمومات بشكل مذىل، مما 
، وذلك (27، ص2003الصالح وآخرون،) في نظم التربية وأساليبيا جعل التربويين يعيدون النظر

التعممية أكثر اتصااًل بحياة األفراد بحيث -العممية التعميميةلمواجية التحديات التكنولوجية ولجعل 
 تجعميم مساىمين فاعمين في تقدم مجتمعيم.

 :يا، فيياتمع متغيرات الحياة وتطور  تسعى لمتفاعل ،اختالف فمسفاتيا مع ،النظم التربويةف
ذا جُ " ت التربية أو أو توقفدت م  عممية تفاعل وتجاوب وعطاء مستمر بينيا وبين اإلنسان ومن حولو، وا 

فإنيا سوف تفقد عاماًل حيويًا من عوامل بقائيا وتطورىا  ؛ما يطرأ من مستجداتتخمفت أو ابتعدت ع
 "الدورانعن وتفاعميا مع متطمبات اإلنسان وحاجاتو المتجددة مع دائرة التقدم التي ال تتوقف 

 .(3، ص2003الحميد،)
وىذه  ،المعاصرة ساسية التي تقوم عمييا المجتمعاتتعد التكنولوجيا ومستحدثاتيا الركيزة األ 
خدمة لوالذي سخر نتائجو  ،لتكون لوال التقدم الكبير في مجال التعميم والبحث العممي تكن الركيزة لم
التقنية أو التكنولوجيا والتفاعل العمم و  الفرق بين (2010) وفي ىذا يوضح صيام وآخرون ،البشرية
من المعرفة العممية المنظمة التي يتم التوصل إلييا عن طريق البحث إن العمم ىو بناء " بينيما

الفائدة المباشرة  العممي، أما التقنيات فيي التطبيقات العممية لممعرفة العممية في مختمف المجاالت ذات
لذا تعد التكنولوجيا ضرورة تؤدي إلى  ؛(15، ص2010، ــــ عبداهلل وآخرونصيام بحياة اإلنسان" )

وزيادة التحكم فيو، والتكنولوجيا ال  ،مى فيم الواقعوتساعده ع ،اإلنسان لمتطمباتو واحتياجاتوتحقيق 
والمحتوى  ،واآللة ،نسان، بل إنيا منظومة متكاممة تشمل اإلتقتصر فقط عمى اآلالت والوسائل المادية

إن تكنولوجيا " في منظومة تكنولوجيا التعميم (2007وفي ىذا تذكر استيتية وسرحان ) ،الذي يراد نقمو
والمؤسسات التعميمية، بغرض  ،واآلالت ،واألفكار ،قائعممية مركبة تشمل الناس والطر  ُتَعد   التعميم

، 2007سرحان، -استيتية" )وتطبيق الحمول في أي مجال يتعمق بتعمم اإلنسان ،تحميل المشكالت
 .(23ص

تتجدد فيو المعمومات عمى مدار الساعة، عصر  ىو عصرعصر المعمومات واالتصاالت إن  
 ورظي إذ أن ،معيار الحكم عمى تطور المجتمعاتتبادليا و  نتاجياإ تعد فيو المعمومات وعممية

 ،وتخزينيا وتبويبيا ،من المعمومات ىائلٍ  كم  و من برمجيات ساعدت عمى احتواء وما تحتوي ،الحواسيب
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نجاز العديد من الميام التي لم تكن لتنجز لوال إ لذي قاد إلى إمكانيةاألمر ا ؛الحاجة حينيا عاسترجاو 
واحدة من أىم الوسائل  نترنيت()اإل اإللكترونيةتطور االتصاالت السمكية ظيرت الشابكة مع ، و وجوده

 تطورًا في مجال االتصاالت ،التي ساعدت عمى انتشار المعمومات وتداوليا، كما رافق ىذا التطور
تصبح في وقت قصير لواالتصاالت باليواتف المحمولة،  ،فظيرت االتصاالت الفضائية ؛الالسمكية

ب يوتقر  ،وتجاوز الحواجز الثقافية التقميدية ،نمطًا جديدًا دفع المجتمعات اإلنسانية نحو االنفتاح نسبياً 
ة معقدة من شبك واصل أطرافيا عبرة تتالعالم قرية صغير  أصبح فيو العالم عبارة عنالمسافات إلى حد 

   االتصاالت.
، اإللكترونيةشابكة ن استخدام الحاسوب وبرمجياتو وتطبيقاتو والإ :مما تقدم يمكن القول 

عد ، والتي تُ (ICT) ة تكنولوجيا المعمومات واالتصالموشبكات االتصاالت يشكمون حمقات لسمس
في  المعمومات واالتصالم لتكنولوجيا الستخدام المخطط والمنظيمكن لف ؛عصب تطور المجتمعات

والمتمثمة في إنتاج  ،مى إنشاء جيل مسمح بأسمحة العممأن يساعد ع التعممية -التعميمية العممية 
من  ألخذ مكانتو في المجتمعات المتقدمة. ؛واالرتقاء بو ،والقادر عمى النيوض بمجتمعو ،المعمومات

تحسين إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا يقر صانعو السياسات التعميمية عمى نطاق واسع بأن ىنا "
المعمومات واالتصاالت في التعميم يمكن أن يساعد األفراد عمى التنافس في اقتصاد عالمي عن طريق 

وتسييل الحراك االجتماعي... ويشددون عمى التأثير المضاعف لتكنولوجيا  ،خمق قوى عاممة مدربة
وذلك بتعزيز التعمم وتزويد الطمبة  ،نظام التعميمي كموالمعمومات واالتصاالت في التعميم عمى مستوى ال

وتقميل التكاليف المرتبطة  ،بمجموعات جديدة من الميارات، وتسييل وتحسين تدريب العاممين
 .(5، ص2013 ،ج اليونسكو،) بالتدريس"

يم في تسو  ،تزيد من مستوى المعممين وأدائيمأن "يمكن  إن تكنولوجيا المعمومات واالتصال
مكن من القيادة الفاعمة في المدارس، كما تحسين مستوى المدارس، وتطور من نوعية التعميم والتعمم، وت

تساعد المعممين عمى تركيز وقتيم عمى اليدف األساسي في التعميم، كما تمكن من التعاون الفعال بين 
 جتمع المحمي"المدارس والكميات المحمية، ويزود التالميذ بفرص التعمم ىم وعائالتيم والم

(DEFS,2003 ،www.dfes.gov.uk ،) فيي منظومة متكاممة تساىم في تطوير العممية
فإن امتالك المعممين لمعارف وميارات  ؛ون ىم القدوة لتالميذىممولما كان المعمالتعممية. -التعميمية

 سوف ينعكس بالضرورة عمى تالميذىم.  واستخداميم ليا تكنولوجيا المعمومات واالتصال
في التعميم يأتي ىذا البحث  ية تكنولوجيا المعمومات واالتصالمن خالل ما تقدم عن أىم 

السيما في الحمقة األولى  تكنولوجيا المعمومات واالتصالل المعممين استخدام عمى مدىف كمحاولة لتعرّ 
بة التي سيبني لما ليذه المرحمة العمرية من أىمية بالغة في تكون األرضية الصم ؛من التعميم األساسي

 .ركية والوجدانيةعمييا التالميذ معارفيم ومياراتيم الحسية الح
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عرض الفصل  إذفصول رئيسية،  ةست ضمنصفحة موضوعة ( 156) يأتي ىذا البحث ضمن 
فيما عرض الفصل الثاني الدراسات السابقة  بياتيا؛وتناول منيجية الدراسة وأد ،األول تعريفًا بالدراسة

وتم التعقيب في نياية الفصل عمى الدراسات السابقة، وعرض الفصل  ،ذات الصمة بموضوع الدراسة
تناول مقدمة عن تكنولوجيا المعمومات  :وتناول محورين أساسين األول ،الثالث لمدراسة اإلطار النظري

 ،حاسوبوىي مجال ال ,تكنولوجيا المعمومات واالتصال واالتصال، وتناول المحور الثاني مجاالت
، الفصل الرابع إجراءات الدراسة رض فيعفيما  ،ومجال الياتف المحمول ،اإللكترونيةومجال الشابكة 

وعرض في الفصل السادس التصور المقترح لتطوير وتفسيرىا، الدراسة  نتائج  وعرض الفصل الخامس
وأخيرًا  ،(ICTالتعميم األساسي لتكنولوجيا المعمومات واالتصال ) استخدام معممي الحمقة األولى من

إضافة إلى مجموعة من المالحق، وختمت الدراسة  ،تمت إضافة قائمة بالمراجع العربية واألجنبية
 بالممخص بالمغة اإلنكميزية.

 : دراسةمشكمة ال
 معمومات واالتصالتكنولوجيا الميم الطموحة في العالم نحو تعزيز تسعى معظم أنظمة التع

 ، بغية تحسين مخرجات ىذه العمميةالتعممية-التعميميةضمن منظومة العممية وتطويرىا وتوظيفيا 
 . ىاوتجويد

في ىذا السياق، شيدت المناىج التربوية في الجميورية العربية السورية في السنوات األخيرة 
ومضامينيا، األمر الذي يفرض عمى عممية تطويرية واسعة شممت تعديالت جذرية لمكتب المدرسية 

القائمين عمى العممية التربوية تحديات كبيرة تتصل بعممية تطويٍر تكنولوجي بما يناسب المناىج 
 لحمقة األولى من التعميم األساسي.الحديثة، والسيما في المستويات التعميمية في ا

المتعمم  ساعدفي ىذه المرحمة ي (ICT) د لتكنولوجيا المعمومات واالتصالالستخدام الجيإذ أن ا
األمر الذي يسيم في  ،()غير مباشرةوخبرات بديمة  ،ثر واقعية )مباشرة(عمى اكتساب خبرات أك

إعداده بشكل جيد لخوض غمار مراحل  من ثمو  ،وتكوين المعارف لديو بشكل سميم ،توضيح المفاىيم
مى االندماج في مجتمع تكنولوجي يكون تعميمية الحقة، إضافة إلى دمجو في بيئة تكنولوجية تساعده ع

ط لمستقبمو، كما أن طصال، المسيطر عمى واقعو والمخالمتحكم في إنتاج المعمومات وأساسيات االت
يساعد في زيادة تحصيل  ،استخدام المعممين لتكنولوجيا المعمومات واالتصال في العممية التعميمية

وفاعل د لمعممية التعميمية ودور الطالب إلى مشارك ر من دور المعمم إلى ميسر ومرشيغوسيُ  ،الطمبة
من  وبما في ،قادر عمى التفاعل مع مجتمعو ومع العالمو ومشارك في صياغتيا،  ،ومبدع ومنتج لممعرفة

 (.2010( ودراسة الزبون وعبابنة )2003وىذا ما أكدتو دراسة شعبان ) ،تغيرات
مرحمة البحث عن موضوع إشكالية يصمح إن الزيارات الميدانية التي قام بيا الباحث في 

سمحت لو باستقراء مشكمة البحث  ؛تقنيات التعميم لتحضير الماجستير في المناىج وطرائق التدريس /
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 ساعدت في تشكيل ىذه المقاءات ،وموجيين تربويين ،عبر لقاءات متعددة بمعممي الحمقة األولى
متعمقة بتكنولوجيا المعمومات واالتصال، رات مياو  ،المعممين لمعارف مالمح عامة حول مدى امتالك

ء استقر  ،وعن مدى توفر برامج ودورات تدريبية خاصة بمعممي الحمقة األولى من التعميم األساسي
والميارات المتعمقة بتكنولوجيا  ،امتالك المعممين لممعارف أن الباحث عبر ىذه الزيارات الميدانية

ومما يدعم ىذا االعتقاد ما ذكره ، وليست بالمستويات المأمولة باينةمت تعد ؛المعمومات واالتصال
لمعممي  الدورات التدريبية في مجال تكنولوجيا المعمومات واالتصال توافرم عن عد ون التربويونالموجي

أن ىذه الدورات متاحة فقط  فقد تبيندورات دمج التكنولوجيا في التعميم  إتاحة وعن، الحمقة األولى
 خطة وزارة التربية. أيضًا قة الثانية من التعميم األساسي والتعميم الثانوي، وىذا ما تؤكده لمدرسي الحم
، سعى حماةلتربية العممية في كمية التربية بجامعة ًا عمى امشرف، وبحكم عممو أن الباحثكما 

لما   واالتصالاستخدام معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي لتكنولوجيا المعمومات  مدىف لتعرّ 
 وفي التربية خصوصًا.  ،ليذا المجال من أىمية كبيرة في المجتمع عموماً 

 :اآلتيفي السؤال  دراسةبناًء عميو تتجمى مشكمة ال
لتكنولوجيا المعمومات  في مدينة حماة استخدام معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي ما مدى

 وما آفاق التطوير؟ ،(ICT) واالتصال
 :دراسةأهمية ال

في مجاالت الحياة  (ICT) ية تكنولوجيا المعمومات واالتصالإلى أىم دراسةتعود أىمية ال
 .خصوصاً عمومَا وفي المجال التربوي 

 إلى: دراسةومع التطور األخير الذي جرى عمى المناىج التعميمية ترجع أىمية ال     
، في في مدينة حماة لتكنولوجيا المعمومات واالتصالى استخدام معممي الحمقة األول مدى فتعرّ  1-

 ضوء عممية تطوير المناىج التربوية في السنوات األخيرة.

دعم الجيود التطويرية لمعممية التربوية في سورية عبر تقديم مجموعة من المقترحات لزيادة وظيفية  2-
 التعميم األساسي.في مدارس الحمقة األولى في  تكنولوجيا المعمومات واالتصال

 :دراسةأهداف ال
 :تيةلإلجابة عن األسئمة اآل الدراسةيدف ت

استخدام معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي لمجاالت استخدام الحاسب في العممية  ما مدى 1-
 ؟ التعممية-التعميمية

 اإللكترونيةشابكة استخدام معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي لمجاالت استخدام ال ما مدى2- 
 ؟التعممية-التعميميةفي العممية 
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االستخدامات المينية لمعممي الحمقة األولى من التعميم األساسي لتقنيات الياتف المحمول  ما مدى 3-
 ؟التعممية-التعميميةفي العممية 

استخدام  فياسي والموجيين التربويين مدارس الحمقة األولى من التعميم األس يريما آراء مد 4-
 ، ويتفرع عن ىذا السؤال:؟المعممين لتكنولوجيا المعمومات واالتصال

استخدام  فياسي والموجيين التربويين مدارس الحمقة األولى من التعميم األس يريما آراء مد 1-4-
 ؟التعممية-التعميميةالمعممين لمجاالت الحاسوب في العممية 

استخدام  فياسي والموجيين التربويين مدارس الحمقة األولى من التعميم األس يريمد ما آراء 2-4-
 ؟التعممية-التعميميةفي العممية  اإللكترونيةشابكة المعممين لمجاالت ال

 فياسي والموجيين التربويين مدارس الحمقة األولى من التعميم األس يريما آراء عينة من مد 3-4-
 ؟التعممية-التعميميةاستخدام المعممين لتقنيات الياتف المحمول في العممية 

ي لتكنولوجيا المعوقات التي تحول دون استخدام معممي الحمقة األولى من التعميم األساس ما 5-
 ، من وجية نظر المعممين؟التعممية-التعميميةفي العممية  المعمومات واالتصال

، من وجية التعممية-التعميميةفي العممية  ام تكنولوجيا المعمومات واالتصالما آفاق تطوير استخد 6-
 نظر المعممين؟

ي لتكنولوجيا المعوقات التي تحول دون استخدام معممي الحمقة األولى من التعميم األساسما  7-
، من وجية نظر مديري المدارس والموجيين التعممية-التعميميةفي العممية  المعمومات واالتصال

 التربويين؟
معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي لتكنولوجيا المعمومات  ما آفاق تطوير استخدام 8-

 ، من وجية نظر مديري المدارس والموجيين التربويين؟ واالتصال
ات تكنولوجيا دائرة المعموماتية ودائرة تقنيات التعميم لتوفير مستمزم ما الخدمات الفعمية التي تقوم بيا 9-

 ؟ حماةلمدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي في مدينة  المعمومات واالتصال
 متغيرات الدراسة:
 المتغيرات المستقمة:

 .الجنس: ذكور / إناث 

  :تأىيل تربوي فأكثر.معيد إعداد معممين / إجازة جامعية / دبموم المؤىل العممي 

 ة المدرسة / معمم.مدير  -العمل الوظيفي: موجو / مدير 

  عدد سنوات الخبرة: خمس سنوات فما دون / من ست إلى خمس عشرة سنة / أكثر من خمس
 عشرة سنة.
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 ال تكنولوجيا المعمومات واالتصالالدورات التدريبية المتبعة في مج (ICT) متبع / غير :
 متبع.

 التابعة:المتغيرات 
  في العممية م لتكنولوجيا المعمومات واالتصالاستخداماتي مدىمتوسط إجابات المعممين حول ،

 .التعممية -التعميمية 

  متوسط إجابات مديري مدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي والموجيين التربويين حول
 .التعممية -التعميمية مية ، في العمن لتكنولوجيا المعمومات واالتصالاستخدام المعممي مدى

 فرضيات الدراسة:
 الثانيةتتعمق بالمعممين و  األولىالدراسة باختبار نوعين من الفرضيات الرئيسة  في ىذهالباحث  قام

 تتعمق بالمديرين والموجيين :
 الفرضيات المتعمقة بالمعممين: 1-

الجنس والمؤىل ) الدراسة باختبار ىذه الفرضيات استنادًا لممتغيرات اآلتية: في ىذهالباحث  قام
 :( ICT) العممي وعدد سنوات الخبرة والدورات المتبعة في مجال تكنولوجيا المعمومات واالتصال

 الفرضية األولى:  1-1-
لمجاالت الحاسوب بين متوسط إجابات المعممين حول مدى استخداميم  دالة إحصائياً  ال يوجد فروق
 استنادًا لمتغيرات الدراسة. التعممية –التعميمية في العممية 

 الفرضية الثانية: 2-1-
بين متوسط إجابات المعممين حول مدى استخداميم لمجاالت الشابكة  دالة إحصائياً ال يوجد فروق  

 استنادًا لمتغيرات الدراسة. التعممية -التعميمية في العممية  اإللكترونية
 الفرضية الثالثة: 3-1-

ال يوجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط إجابات المعممين حول مدى استخداماتيم المينية لتقنيات 
 التعميمية التعممية استنادًا لمتغيرات الدراسة.-الياتف المحمول في العممية

 الفرضيات المتعمقة بالمديرين والموجيين: 2-
 الفرضية األولى: 1-2-

ومتوسط إجابات الموجيين حول مدى  ،فروق دالة إحصائيًا بين متوسط إجابات المديرينال يوجد 
 .التعممية -التعميمية استخدام معممييم لمجاالت الحاسوب في العممية 

 الفرضية الثانية:2-2 - 
ومتوسط إجابات الموجيين حول مدى  ،ال يوجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط إجابات المديرين 

 .التعممية -التعميمية في العممية  اإللكترونيةاستخدام معممييم لمجاالت الشابكة 
 الفرضية الثالثة: 3-2-
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ومتوسط إجابات الموجيين حول مدى  ،ال يوجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط إجابات المديرين
 .التعممية -التعميمية االستخدامات الميينة لمعممييم لتقنيات الياتف المحمول في العممية 

 :دراسةحدود ال
 ىذه الدراسة ضمن الحدود اآلتية: تطبق

 الحدود الزمانية:
 .2014-2013طبقت أداة الدراسة في الفصمين الدراسيين األول والثاني من العام الدراسي 

 الحدود المكانية:
ومديري مدارس الحمقة  ،اقتصرت الدراسة عمى معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي

 .حماةفي مدينة  األولى والموجيين التربويين لمدارس الحمقة األولى
 والتعريفات اإلجرائية: دراسةمصطمحات ال

 :األدوات والمصادر التكنولوجية التي مجموعة متنوعة من  تكنولوجيا المعمومات واالتصال
صادر تستخدم لنقل المعمومات، تخزينيا، إنتاجيا، تقاسميا، أو تبادليا. وتشمل ىذه األدوات والم

، وتكنولوجيا (اإللكترونية، المدونات، الرسائل اإللكترونيةالمواقع ) نترنتالتكنولوجية، الحواسيب، واإل
ممفات الوسائط ) ، وتكنولوجيا البث المسجل(نترنتالبث عبر اإلالراديو، التمفزيون، ) البث المباشر

نترنت ويتم االستماع ليا أو مشاىدتيا عمى الياتف الخموي، أجيزة المتعددة التي يتم تحميميا من اإل
الثابتة أو ) ، تكنولوجيا االتصال الياتفي( تشغيل الفيديو، التسجيالت الصوتية و أجيزة التخزين

انيونسكو, دنيم نقياس ) (المسموعة، وغيرىا / ار الصناعية والمؤتمرات المرئيةالمحمولة، األقم

 .وقد تبنى الباحث ىذا التعريف ,(17, ص2009تكنونوجيا انمعهومات واالتصال, 
 :ما عدا الفنون والرياضة الشخص الذي يقوم بتدريس التالمذة جميع المواد  معمم الحمقة األولى

والمغة اإلنكميزية، وىو شخص يتمتع بميارات وكفايات تتناسب مع األطفال في ىذه المرحمة  والموسيقا
 العمرية.

 :مرحمة تعميمية إلزامية ومجانية من مراحل التعميم " مرحمة التعميم األساسي الحمقة األولى
عممًا أنو (، 2ص، 2004 ،وزارة التربية)ة من الصف األول حتى الصف الرابع" األساسي تضم التالمذ

جرى تعديل عمى الصفوف التي تشمميا ىذه المرحمة لتصبح من الصف األول وحتى الصف السادس 
 .2015/12/15 بتاريخ( 443/23) رقم الوزاري بناًء عمى التعميم

مرحمة تعميمية إلزامية ومجانية في سورية  :إجرائياً ويعرف الباحث الحمقة األولى من التعميم األساسي 
تيدف إلى إعداد التالمذة من جميع الجوانب بطريقة تمتد من الصف األول إلى الصف السادس 

 تساعدىم عمى اكتساب المفاىيم والميارات والمعارف الضرورية.
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 المرجع لجميع العاممين في المدرسة، من المدرسين واإلداريين، وىو المسؤول " :مدير المدرسة
مراقبة سير التدريس وأعمال المدرسين والموظفين واإلداريين  عن التوجيو العام في المدرسة، وعن

، 2007بوز، )" وىو مسؤوٌل أيضًا عن سموك الطمبة و تطورىم وتقدميم الدراسي ،والمستخدمين
 وقد تبنى الباحث ىذا التعريف.، (129ص
 ويعمل من أجل تحسين العممية  ،قائد تربوي يستخدم األساليب التعاونية" :الموجه التربوي

  .(203، ص 2008سنقر،)" وتييئة فرص النمو الميني لممعممين ،التعممية -التعميمية 
الشخص القادر عمى توجيو المعمم عمميًا وفنيًا ومياريًا بطريقة  :إجرائياً ويعرف الباحث الموجو التربوي 

 تحقيق أىداف التعميم بصورة متقدمة. عمى تساعد المعمم
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 :مقدمة
 سواءٌ في التعميم  (ICT) عديد من الباحثين بتناول موضوع تكنولوجيا المعمومات واالتصالقام   

في  تكنولوجيا المعمومات واالتصال أو أثر استخدام ,استخدام أكان في واقع استخدام أو معيقات
يت والياتف نترن, كما تناول بعض الباحثين واقع استخدام الحاسوب واإلالتعممية -التعميمية العممية 

 .التعممية -التعميمية في العممية  المحمول كاًل عمى حدة
استخدام معممي الحمقة األولى من التعميم  مدىة الحالية تيدف إلى دراسة وبما أن الدراس  

طالع عمى الدراسات السابقة االبوآفاق التطوير, قام الباحث  ي لتكنولوجيا المعمومات واالتصالاألساس
عرض تمك الدراسات مصنفة إلى ثالثة محاور وحسب التسمسل ات العالقة بالدراسة الحالية, وستذ

يركز الباحث عمى اليدف من الدراسة, والمنيج المتبع فييا,  إذالزمني لنشرىا من األقدم إلى األحدث, 
 التعقيب عمى ىذه الدراسات., ثم , وأدواتيا, وأىم النتائج التي توصمت إلييامجتمع الدراسة, وعينتياو 

 ألول:أواًل_ المحور ا
 –التعميمية الدراسات التي اىتمت بواقع استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال في العممية 

 :رىااوآث ،معوقاتياو ، التعممية
  ام تكنولوجيا المعمومات واالتصالاستخدأثر " بعنوان:( 2003) حامد عمي, إبراىيمدراسة شعبان 
(ICT ) ية، وجيولوجية، واكتسابيم مياراتلموضوعات بيئفي تحصيل طالب الصف الثاني الثانوي 
(ICT )طنطا، مصر.. "واتجاىاتيم نحوه، وقدرتيم عمى اتخاذ القرار 

في تعمم طمبة الصف الثاني  (ICT) ام تكنولوجيا المعمومات واالتصالدراسة أثر استخد ىدف الدراسة:
ليم كقضايا ومشكالت يجرون  الثانوي لبعض موضوعات العموم البيئية والجيولوجية,  والتي قدمت

, (ICT) ابيم اتجاىات موجبة نحوه ومياراتوأثره في اكتس ,حوليا أساليب تقصي المعرفة العممية
 وقدرتيم عمى اتخاذ القرار. 

 استخدمت الدراسة المنيج التجريبي. منيج الدراسة:
نة طنطا  وي في مديتكون مجتمع الدراسة من طمبة الصف الثاني الثان :مجتمع الدراسة, وعينتيا 

طالبًا كمجموعة ضابطة في  (34)و ,كمجموعة تجريبية اً طالب (31) واشتممت عينة البحث عمى
 مدرستين في مدينة طنطا. 

ومقياس اتجاىات,  ,(ICT) الدراسي, وبطاقة مالحظة لميارات : اختبار لمتحصيلأدوات الدراسة
 ومقياس لقدرة الطالب عمى اتخاذ القرار نحو القضايا والمشكالت موضوع الدراسة.

 نتائج الدراسة:
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درجة مرتفعة في تحصيل الطالب عينة البحث لعشرة موضوعات أثر في ( ICT) كان الستخدام  1-
بناًء عمى دراسة استطالعية قام بيا الباحث لتحديد صعوبات تعمم  تختير اومشكالت بيئية وجيولوجية 

 المرحمة األولى لمثانوية العامة.قرر العموم البيئية والجيولوجية في الطالب لم

وارتفعت قدرتيم عمى اتخاذ  ،(ICT) تجاىات موجبة نحو استخداماكتساب الطالب لميارات وا 2-
 والجيولوجية موضوع التعمم. القرار نحو القضايا والمشكالت البيئية

  سيمود دراسةSelwood, I.  (2004) :بعنوان 

( من أجل اإلدارة ICT"استخدام معممي المدارس االبتدائية لتكنولوجيا المعمومات واالتصال )
 .انكمترا". والتخطيط

"Primary School Teachers, Use of ICT for Administration and 

Management"  

مكانية, (ICT) تكنولوجيا المعمومات واالتصالدراسة اتجاىات المعممين نحو  الدراسة:ىدف   وا 
, ورضاىم عن ذلك, ووجيات نظرىم حول التدريب (ICT) تكنولوجيا المعمومات واالتصال استخدام

الذي تمقوه واستخداميم لتكنولوجيا المعمومات واالتصال من خالل تكرارات االستخدام والعوامل التي 
 استخداميم. فيتؤثر 

 استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي. منيج الدراسة:
مدارس ثانوي, ومدرسة  5سة, موزعين عمى مدر  28تكون مجتمع الدراسة  :مجتمع الدراسة, وعينتيا

 مدرسة ابتدائية. 22خاصة, و
استخدام المعممين لتكنولوجيا المعمومات  دراسة باستبانة الغرض منيا تعّرفتمثمت أداة ال أداة الدراسة:

, كما (ICT) فر معدات تكنولوجيا المعمومات واالتصالا, والثانية لرصد تو (ICT) واالتصال
 الدراسة مقياس اتجاىات لمعممين.استخدمت 

 نتائج الدراسة:
 .(ICT) تدني استخدام المعممين لتكنولوجيا المعمومات واالتصال 1-

 .(ICT) لدى المعممين اتجاىات إيجابية نحو تكنولوجيا المعمومات واالتصال 2-

 :(ICT) أىم العوامل التي تؤثر في استخدام المعممين لتكنولوجيا المعمومات واالتصال 3-

 .ضعف نوعية التدريب 

 .عدم توفر الوقت 

 ونوعية مصادر تكنولوجيا المعمومات واالتصال(ICT). 
 جوارنة وآخرون دراسة  et al Jawarneh, (2007 ):بعنوان 

واقع استخدام معممي التعميم الميني لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في المدارس المينية "
 ".األردنية
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"Vocational Education Teachers' Adoption of Information and 

Communications Technology (ICT) in the Jordanian Secondary 

Vocational Schools" 
 ,تحديد مدى امتالك معممي التعميم الميني لميارات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ىدف الدراسة:

 ودرجة استخداميم ليا في التدريس في المدارس المينية األردنية.
 استخدمت الدراسة المنيج الوصفي. منيج الدراسة:

تكون مجتمع الدراسة من جميع معممي التعميم الميني في خمس تخصصات  :مجتمع الدراسة, وعينتيا
 .اً معمم( 301) ي األردن, وتمثمت عينة الدراسة بمينية في إقميم شمال

 تمثمت أداة الدراسة باستبانة قام الباحثون بتصميميا. أداة  الدراسة:
 نتائج الدراسة:

 أظيرت نتائج الدراسة أن معممي التعميم الميني يمتمكون ميارات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 1-
 بمستويات تراوحت بين الضعيف والمتوسط. ويستخدمونيا

تحول دون استخدام معمي التعميم الميني لميارات تكنولوجيا المعمومات  معوقات عدةوجود  2-
 واالتصاالت في التدريس.

  معوقات توظيف تكنولوجيا المعمومات " بعنوان:( 2007) , عبد الباقي عبد المنعمأبو زيددراسة
 البحرين. "التعميم الثانويصاالت في مناىج المواد التجارية  في واالت

صاالت في مناىج المواد التجارية في معوقات توظيف تكنولوجيا المعمومات واالتتحديد  ىدف الدراسة:
 التعميم الثانوي.
 استخدمت الدراسة المنيج الوصفي  التحميمي. منيج الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من جميع معممي ومعممات التعميم الثانوي التجاري في  وعينتيا: ,مجتمع الدراسة

 البحرينة في المدارس الثانويجارية في ومعممة لممواد الت اً معمم  120البحرين, وتمثمت عينة الدراسة ب
 .(اً معمم 66معممة و 54)

 تمثمت أداة الدراسة باستبانة قام الباحث بتصميميا. أداة الدراسة:
 نتائج الدراسة: 

أكثر المعوقات في توظيف تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في التعميم الثانوي التجاري من وجو  1-
نظر المعممين ىي: ضعف الحوافز المادية والمعنوية لممعممين لتوظيف تكنولوجيا المعمومات 

دى الطمبة, وحاجة توظيف نكميزية لواالتصاالت في مناىج المواد التجارية, وضعف مستوى المغة اإل
تكنولوجيا المعمومات واالتصال إلى كثير من الوقت والجيد والخبرة من جانب المعمم, وانشغال الطمبة 

 أثناء عممية تعميم وتعمم منياج المواد التجارية بالدخول إلى المواقع غير المرغوبة.في 
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يف تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ال توجد فروق دالة إحصائيًا حول المعوقات التي تواجو توظ 2-
 في مناىج المواد التجارية تعزى لمتغير الجنس.

ال توجد فروق دالة إحصائيًا حول المعوقات التي تواجو توظيف تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت  3-
 في مناىج المواد التجارية تعزى لمتغير المادة الدراسية.

 ويبّ  دراسة Webb, I,(2007  ) ,بعنوان: 

( في صفوف المدارس االبتدائية ICTالعوامل األساسية الستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال )" 
 ".في تسمانيا

 "Key factors in the use of  ICT in primary school classrooms". Ph. D 

dissertation, Tasmania: university of  Tasmania". 

في التعميم  واستخدامو (ICT)في نجاح سية التي تؤثر مجموعة العوامل األسا تعّرف ىدف الدراسة:
 والتعمم.

 منيج اإلنشائية االجتماعية. :منيج الدراسة
 اً تابع اً صف 32و ,شممت العينة خمسين صف ابتدائي تابع لحكومة تسمانيا :مجتمع الدراسة, وعينتيا

 لمدارس كاثوليكية.
 .الدراسة باستبانة قام الباحث بتصميمياتمثمت أداة  أداة الدراسة:

 نتائج الدراسة:
 :في التعميم والتعمم( ICT) ام تكنولوجيا المعمومات واالتصالىناك أربعة عوامل رئيسية الستخد 1-

 .اليدف من التعميم والتعمم 

  مع االستخدام األمثل. تتالءمفر التكنولوجيا التي اتو 

 المشكالت التكنولوجيا المستخدمة. المعرفة المطموبة الختيار وتشغيل وحل 

 وكفاية التكمفة لمقيام بيذه التجربة 

 وىناك أربعة عوامل إضافية: 2-

 .التحكم واستخداميا في التدريس 

 .توظيف األجيزة والمرونة في اتخاذ القرارات 

  في  , والتعاون التشاركي(إعداد) في نقل التعمم إلى ممارسات يسيمالتعميم الميني أو الحرفي الذي
 ما بين الصفوف والمدرسة.

  واقع توظيف تكنولوجيا المعمومات : "بعنوان( 2008) , خالدالعمري -, أكرم العمريدراسة
واالتصاالت في ميارات الموقف التعميمي الصفي في مدارس الصفوف الثالثة األولى في 

 ."محافظة إربد من وجية نظر المعممين
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واقع توظيف تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في ميارات الموقف التعميمي الصفي  هدف الدراسة:
. والعوائق التي تحد من المعممين رربد من وجية نظإفي مدارس الصفوف الثالثة األولى في محافظة 

 استخداميا
 استخدمت الدراسة المنيج الوصفي  التحميمي. منيج الدراسة:

تكون مجتمع الدراسة من جميع مدارس الصفوف األولى في مديرة التربية  :مجتمع الدراسة, وعينتيا
من معممي ومعممات ( 310, وتمثمت عينة الدراسة من )مدرسة(55والتعميم لمنطقة اربد األولى )

 الصفوف الثالثة األولى في مدارس محافظة اربد.
 ا.تمثمت أداة الدراسة باستبانة قام الباحثان بتصميمي أداة الدراسة:

 نتائج الدراسة: 
مدرسة شممتيا الدراسة, تستخدم تكنولوجيا المعمومات ( 55( مدرسة من أصل )31)أن  1-

 واالتصاالت.

في التقويم, ( %21وب واإلنترنت في التخطيط لتدريس, )من المعممين يستخدمون الحاس( 26%) 2-
دارة الصف فقد ( %15)و حصمتا عمى نسب استخدام متدنية في تنفيذ التدريس. أما في االختبارات وا 

 .(% 21)ن كانت نسبة االستخدامات الشخصية , في حي(%2%, 5) وعمى التوالي

 مديريعدم قناعة  :االستخدام التي تواجو المعممين ىي وقاتكما أظيرت النتائج أن أكثر مع 3-
 التصاالت. المدارس بالتغيير, وعدم مالئمة البيئة الصفية لتطبيق تكنولوجيا المعمومات وا

  دراسة تيال وآخرون Tella, A.,et all (2009)  :بعنوان 

(: اقتراحات ICTتقيم استخدامات مدرسي المدارس الثانوية لتكنولوجيا المعمومات واالتصال)"
 ( في المدارس الثانوية النيجيرية".ICTلتطوير استخدامات لتكنولوجيا المعمومات واالتصال )

"An  Assessment of Secondary school teachers uses of ICT‘S: 

implications for further development of ICT‘S use in NIGERIAN 

Secondary schoole". 

 ا لتكنولوجيا المعمومات واالتصالدراسة استخدام مدرسي المدارس الثانوية في نيجيري ىدف الدراسة:
(ICT)تكنولوجيا المعمومات واالتصالام , وتقديم اقتراحات لتطوير استخد(ICT ) في المدارس الثانوية

 النيجيرية.
 استخدمت الدراسة المنيج المسحي الوصفي. منيج الدراسة:

مدرس,  430مدرسة خاصة,  25من  اً مدرس 700تكونت عينة الدراسة من  :مجتمع الدراسة, وعينتيا
 مدِرسة. 270
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, ومعدل 2004استفادة الدراسة من معدل المؤشرات المسحية التي أعدتيا اليونسكو  أداة الدراسة:
 نيوزيمندا.في المؤشرات المسحية لوزارة التربية 

 نتائج الدراسة:
يميل لمدارسيم باستثناء اإل (ICT)عمومات واالتصالالمعممين لدييم إمكانية الوصول لتكنولوجيا الم 1-
 موصولة بالشبكة. . ألن المدارس غيراإلنترنتو 

 . (ICT)ي لتكنولوجيا المعمومات واالتصالىناك نقص في الدعم التقن 2-

 . (ICT)ام تكنولوجيا المعمومات واالتصالضعف خبرة المعممين في استخد 3-

, (ICT) أن تكنولوجيا المعمومات واالتصالىناك اتجاىات إيجابية لدى المعممين ألنيم يشعرون  4-
 في التعميم والتعمم.أسيل وأكثر فائدة 

  سانج دراسةSang, G , (2010 )بعنوان: 

(: دراسة عمى معممي التربية ما قبل و ICT"ميزات المعمم وتكامل تكنولوجيا المعمومات واالتصال)
 ".في أثناء الخدمة في الصين

"Teacher Characteristics and ICT integration: a study in per-service and 

in-service primary education teachers in China" 

لمعممي الصين, الِفَكر التربوية وبيئتيا شاء تصور لطبيعة ىدفت الدراسة إلى إن ىدف الدراسة:
المدارس,  مديرينالستخداميا من قبل الباحثين التربويين وصانعي القرار السياسي ومعممي المعممين و 

التربوية لدى المعممين بين المدارس الريفية والمدنية, والمناطق النامية  الِفَكرواكتشاف الفروق في 
 والمتطورة في الصين.

 .(المسحي) المنيج الكمياستخدمت الدراسة  منيج الدراسة:
معمم ابتدائي من  820معمم لممشاركة في الدراسة, واستجاب  1000تم دعوة  :مجتمع الدراسة, وعينتيا

 منطقة أو إقميم في الصين.   11
 ِفَكرالتربوية لدى المعممين, واستبانة الستطالع  الِفَكرىذه الدراسة مقياس  استخدمت أداة الدراسة:

 المعممين.
  الدراسة: نتائج

 التقميدية. الِفَكراإلنشائية مقارنة ب الِفَكرو  التربوية الِفَكرعالية بين  ارتباطيووجود عالقة  1-

 اإلنشائية. ِفَكرفروق دالة إحصائيًا بين المعممين والمعممات في تبنييم لمال توجد  2-

 التقميدية لصالح الذكور. ِفَكروجود فروق دالة إحصائيًا بين المعممين والمعممات بالنسبة لم 3-

 الِفَكرب سنوات الخبرة بين المعممين سواٌء أكان ذلك ال توجد فروق دالة إحصائيًا تعزى لمتغير عدد 4-
 التقميدية.ة أم اإلنشائي
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اإلنشائية ومعدالت أدنى بالنسبة  ِفَكرلدى المعممين في المناطق المدنية معدالت أعمى بالنسبة لم 5-
 التقميدية مقارنة بالمعممين في المناطق الريفية.  ِفَكرلم
  تكنولوجيا تصورات مستقبمية الستخدام بعنوان: "( 2010) , صالحعبابنة, محمد والزبوندراسة

 ".المعمومات واالتصاالت في تطوير النظام التربوي

ىدفت الدراسة إلى تحميل عناصر النظام التربوي التالية: المعمم والطالب وعممية  ىدف الدراسة:
ح تصور التدريس والمنياج الدراسي والقيادة التربوية في ضوء تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت, وطر 

 ة التي يظيرىا المتعاممون بالعممية التربوية وفق ىذه التكنولوجيا.اإللكترونيقة مستقبمي لميارات الث
 نظري التحميمي الوثائقي.لاستخدمت الدراسة المنيج ا منيج الدراسة:
 نتائج الدراسة: 

فيصبح المرشد والميسر لتعمم الطمبة, وال بد أن يمتمك مجموعة  ؛لممعمم: سيتغير دوره فيما يتعمق 1-
 الكفايات والميارات الجديدة.

بالنسبة لمطالب: سيرتقي دوره من مجرد متمٍق لممعمومات إلى مشارك وفاعل ومبدع ومنتج لممعرفة  2-
لك يجب أن ومشارك في صياغتيا, قادر عمى التفاعل مع مجتمعو ومع العالم بما في من تغيرات, ولذ

 ,يمتمك كفايات جديدة لم تكن معروفة من قبل تتعمق باستخدام التقانات الجديدة لحصول عمى المعرفة
 وتبادليا مع اآلخرين. ,ومعالجتيا

بالنسبة لعممية التدريس: ستصبح أكثر تشويقًا وفاعمية باستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت  3-
ة لمتعمم, ويشرع الطمبة بالتعمم باستخدام أجيزة الحاسوب ببرمجياتيا يييئ المعمم البيئة المناسب إذ

المختمفة, ومتصمين بمصادر التعمم, وقائمين بعممية جمع البيانات وتقييميا وتفسيرىا, والبحث عن 
ف, وطالب من مناطق وبمدان ة, والتواصل والتفاعل والتعاون مع الزمالء في الصاإللكترونيالمواقع 
عادة تشكيل التعمم المبرمج. :ؤدي إلى ظيور ما يسمىوسي مختمفة,  بالتعميم المتمازج, وا 

: سيؤدي إدماج تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في عممية التعميم والتعمم وفيما يتعمق بالمنياج 4-
 إلى إعادة تشكيل المناىج التعميمية وفق تكنولوجيا الجديدة.

تكنولوجيا المعمومات  إدماجتخذ قرارًا استراتيجيًا بالتغيير نحو التربوية: فال بد أن ت أما القيادة 5-
عادة ىندسة ىذا النظام وفق المعطيات الجديدة, وال بد أن يمتمك قائد  واالتصاالت بالنظام التربوي, وا 

ميارة نشر الرؤية في فكر العممين, وتحديد المسار الحالي  :التغيير مجموعة من الميارات مثل
لمتطوير التربوي المعتمد عمى اقتصاد المعرفة, والتقييم المستمر  استراتيجيةخطة  لمتطبيق, ووضع

 لمراحل تنفيذ ىذه الخطة. 

ستتحول عمميتا التعمم والتعميم في المستقبل من المحتوى العممي إلى عمميات تعميمية, ومن  6-
الدروس الجماعية إلى دروس شخصية, ومن األعمال الفردية إلى أعمال تشاركيو, ومن التعمم 
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توح فمباستخدام مواضيع مختمفة إلى تعمم باستخدام المشاريع, ومن الفصول الدراسية القصيرة إلى تعمم 
 مستمر, ومن التعمم في المدرسة إلى التعمم في أي مكان وزمان.

  درجة استخدام ": بعنوان( 2012) , خالد إبراىيمالعجمونيو  , عبد الميدي عميالجراحدراسة
معممات رياض األطفال في عمان لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والعوائق التي تحول دون 

 "استخداميا

تعّرف إلى درجة ممارسة معممات رياض األطفال لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت  ىدفت الدراسة:
 في رياض األطفال في عمان, وتحديد العوائق التي تحول دون استخداميا.

 استخدمت الدراسة المنيج المسحي الوصفي. منيج الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من جميع رياض األطفال في مدينة عمان, وجميع  وعينتيا: ,مجتمع الدراسة

روضة, تم اختيارىا بشكل  43المعممات العامالت في تمك الرياض. وتمثمت عينة الدراسة في 
 معممة. 172عشوائي, وبمغ عدد المعممات العامالت في تمك الرياض 

 حثان بتصميميا.تمثمت أداة الدراسة في استبانة قام البا أداة الدراسة:
 نتائج الدراسة:

 قمة توافر المعدات والبرمجيات في كثير من رياض األطفال في عمان. 1-

وجود ضعف لدى معممات رياض األطفال بشكل عام في مجال استخدام تكنولوجيا المعمومات  2-
 واالتصاالت.

المعمومات واالتصاالت, وجود عوائق كثيرة تحول دون استخدام معممات رياض األطفال لتكنولوجيا  3-
 النقص في المعدات والبرمجيات, وقمة الوقت, وقمة الحوافز المادية وغيرىا. من أبرزىا:

 :ثاني_ المحور الثانياً 
 -التعميمية في العممية  ةاإللكترونيلشابكة الحاسوب وااستخدام  بمدىالدراسات التي اىتمت 

 :التعممية
  ،مدى استخدام تقنية المعمومات في تدريس العموم بالمرحمة " بعنوان:( 2003) فيددراسة الفييد

 "في الممكة العربية السعودية الثانوية بمنطقة القصيم
والشبكة العالمية لممعمومات  تقنية الحاسب اآللي) رفة مدى استخدام تقنية المعموماتمع ىدف الدراسة:

نظر معممي العموم بمنطقة القصيم في المرحمة الثانوية من وجية في تدريس العموم في ( "اإلنترنت"
والمعوقات التي تحول دون استخداميم لتقنية المعمومات في تدريسيم,  ,المممكة العربية السعودية

ومعرفة فيما إذا كان ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين استخدام معممي العموم بمنطقة القصيم لتقنية 
فيزياء, كيمياء, ) ات المؤىل العممي, التخصص العمميتغير المعمومات في تدريس مادة العموم وفقًا لم
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, جية العمل, عدد سنوات الخبرة في التعميم, عدد سنوات التعامل مع الحاسوب, عدد سنوات (أحياء
  .اإلنترنتالتعامل مع الشبكة العالمية العنكبوتية 

 استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي. منيج الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من جميع معممي العموم الذين يعممون في المدارس : الدراسة, وعينتيامجتمع 

 ,فيزياء ,كيمياء) اختالف تخصصاتيم معالتعميمية,  الثانوية النيارية الحكومية واألىمية بمنطقة القصيم
مجتمع  من( %75) نسبتو  معممًا يمثمون ما 250وجنسياتيم. وتمثمت عينة الدراسة من ( أحياء

 الدراسة األصمي.
   تمثمت أداة الدراسة باستبانة قام الباحث بتصميميا. أداة الدراسة:

 نتائج الدراسة:
من أىم استخدامات تقنية الحاسب اآللي في تدريس العموم من وجية نظر معممي العموم: إعداد   1-

وكتابة أسئمة االختبار بأنواعو, وكتابة خطة توزيع المقرر الدراسي, وتصميم دروس تعميمية باستخدام 
   برنامج البوربوينت.

يس العموم من وجية نظر معممي من أىم استخدامات تقنية الشبكة العالمية لممعمومات في تدر  2-
ق ائعمى آخر المستجدات في طر  واالطالعوالتوسع حول المادة العممية في العموم,  االطالعالعموم: 

   تدريس العموم والوسائل التعميمية, واالستفادة من البرامج الخاصة بمادة العموم.
ن وجية نظر معممي العموم: عدم معوقات استخدام تقنية الحاسب اآللي في تدريس العموم م من أىم3-

, مما وجود حوافز تشجيعية الستخدام الحاسب اآللي في تدريس العموم, وارتفاع نصاب الحصص
التدريس باستخدام الحاسب اآللي, ونقص الدورات التدريبية لممعممين في مجال استخدام الحاسب  يعوق

 اآللي في التدريس. 
شبكة العالمية لممعمومات في تدريس العموم من وجية نظر من أىم معوقات استخدامات تقنية ال 4-

في  اإلنترنتمعممي العموم: عدم وجود حوافز مادية ومعنوية لممعممين الذين يستخدمون شبكة 
في الجدول الدراسي, وعدم تميز شبكة  اإلنترنتالتدريس, وعدم وجود وقت مخصص الستخدام شبكة 

 االتصال بالسرعة المطموبة. 
 شفت الدراسة: كما ك 5-
بين آراء مجموعات عينة الدراسة في  0.05  عدم وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة -أ

محاور الدراسة وفقًا لمتغير المؤىل العممي, والتخصص العممي, وعدد سنوات الخبرة في   جميع
برة في التعامل مع الشبكة التعميم, وعدد سنوات الخبرة في التعامل مع الحاسب اآللي, وعدد سنوات الخ

 العالمية لممعمومات. 
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بين معممي العموم في المدارس  0.05عدم وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة -ب
 وفقًا لمتغير جية العمل. ( استخدامات تقنية المعمومات) واألىمية في المحورين األول والثاني الحكومية

بين معممي العموم في المدارس الحكومية  0.05وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة -ج
 ,معوقات استخدام تقنية المعمومات( وفقًا لمتغير جية العمل) واألىمية في المحورين الثالث والرابع

 وذلك لصالح معممي العموم في المدارس الحكومية.
  المدارس استخدام الحاسوب التعميمي في عنوان: "ب( 2007) ، محمد لطفيالخطيبدراسة

  ."(الواقع والتطمعات) االبتدائية بسمطنة ُعمان

الوقوف عمى واقع الحاسوب التعميمي في سمطنة ُعمان من حيث التدريب في مجال  هدف الدراسة:
الطالب الحاسوب في مدارس السمطنة, وعوائق استخدام الحاسوب في تمك المدارس, ومناسبة كتاب 

عمى آراء  من ثم تعّرففر المنياج, و االمدرسي وكتاب دليل المعمم في تحقيق أىداف المقرر ومدى تو 
 المعممين والمعممات الخاصة بتجربة الحاسوب التعميمي في السمطنة  .

 استخدمت الدراسة المنيج الوصفي  التحميمي. منيج الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من المعممين في مجال الحاسوب التعميمي ممن  :مجتمع الدراسة, وعينتيا

( 150) لحكومية, وتمثمت عينة الدراسة فييدرسون مقرر الحاسوب التعميمي في المرحمة االبتدائية ا
استبانة صالحة (  96)وعاد منيا ,يميمعممًا ومعممة من معممي الذين يدرسون مقرر الحاسوب التعم

 لمدراسة.
 تمثمت أداة الدراسة باستبانة قام الباحث بتصميميا. راسة:أداة الد

 نتائج الدراسة: 
عن الدورات التدريبية المحمية التي  عموماً أشارت نتائج الدراسة إلى أن أفراد العينة ىم راضون  1-

عقدتيا وزارة التربية, إال أن ىذا الرضا ال يشمل التدريب عمى ميارة البرمجة, وىذا مما يدل عمى 
 ضرورة توجيو عناية أكبر ليذا النوع من التدريب.

إن الحاسوب ال يستعمل في مدارس السمطنة سوى لمحو األمية الحاسوبية ومعالجة النصوص  2-
عض النواحي اإلدارية, أما االستعماالت األخرى لمحاسوب في مجال البرامج التعميمية من نوع وب

 فتكاد تكون ميممة. ؛التمرين والممارسة, والتعمم الخصوصي, واأللعاب, والمحاكاة

إن كافة العوائق التي تم ذكرىا في االستبانة ىي ميمة بالنسبة ألفراد العينة, ويمكن أن تؤدي إلى  3-
عاقة استعمال الحاسوب في مجال التعميم. إال أن أكثر ىذه العوائق أىمية بالنسبة ألفراد العينة كان إ

 العائق المتعمق بثقل العبء الدراسي.
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إن االتجاه العام ألفراد العينة الخاص بعدم الرضا عن كتاب الطالب وكتاب دليل المعمم. وكذلك  4-
إنيا في  نظرىم غير  إذ ؛فرة في المدارساالتعميمية الحاسوبية المتو عدم الرضا عن األجيزة والبرامج 

 كافية.

باستثناء عدد  عموماً آراء أفراد العينة حول تجربة الحاسوب التعميمي في السمطنة كانت إيجابية  5-
فيي في نظرىم غير كافية. وقد وجد أن ىذه اآلراء تختمف  ر؛فرة لتدريس المقر االساعات المتو 

 أو عدد سنوات الخبرة في مجال تدريس الحاسوب عند أفراد العينة.    ,الجنسباختالف 
  واقع مشروع استخدام الحاسب اآللي في  بعنوان:( 2007) عبداهلل بن محمدالدىمش، دراسة"

 .مدينة الرياض"والرياضيات بالمرحمة االبتدائية في تدريس  العموم 

عمى واقع مشروع استخدام الحاسب اآللي في تدريس العموم والرياضيات بالمرحمة  تعّرف: ىدف الدراسة
 االبتدائية بمدينة الرياض.

 : استخدمت ىذه الدراسة المنيج الوصفي.منيج الدراسة
من جميع معممي العموم والرياضيات ومديري  مجتمع الدراسة, وعينتيا: تكون مجتمع الدراسة, وعينتيا

 معممًا لمعموم والرياضيات. 170مديرًا, و 40المدارس في مدارس المشروع بالمرحمة االبتدائية, وعددىم 
خصصت األولى لمعممي  إذ: تمثمت أداة الدراسة في استبانتين قام الباحث بتصميميا, أداة الدراسة

 ثانية لمديري المدارس.العموم والرياضيات, بينما خصصت ال
 :نتائج الدراسة

فرة بدرجة قميمة في معمل اإن معممي العموم والرياضيات يرون بأن أجيزة الحاسب اآللي متو  1-
 الحاسب اآللي لتدريس العموم والرياضيات بالمرحمة االبتدائية.

التعميمية لتدريس العموم فر البرامج اإن معممي العموم والرياضيات موافقون بدرجة قميمة عمى تو  2-
 والرياضيات بالمرحمة االبتدائية.

إن معممي العموم والرياضيات يرون بأن تأىيميم الستخدام الحاسب اآللي في تدريس العموم  3-
 والرياضيات بالمرحمة االبتدائية غير مناسب.

اآللي لتدريس  إن معممي العموم والرياضيات يمحظون وجود معوقات تواجو تطبيق مشروع الحاسب 4-
معوقات تواجو تطبيق مشروع الحاسب اآللي ( 4) رياضيات بدرجة متوسطة, ويرون بأنالعموم وال

 :تيةلتدريس العموم والرياضيات بالمرحمة االبتدائية بمدينة الرياض بدرجة كبيرة, تتمثل في الفقرات اآل

  (%71) معممًا بنسبة 121كثرة أعداد الطالب في الفصل بموافقة. 

  (%64) معممًا بنسبة 108قمة عدد أجيزة الحاسب اآللي في معمل الحاسب اآللي بموافقة. 

  (% 64) معممًا بنسبة 108قمة الدورات التدريبية في الحاسب اآللي بموافقة. 

  (. 62) معممًا بنسبة 105ندرة البرامج التعميمية بموافقة% 
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يجابية قوية نحو استخدام الحاسب إإن معممي العموم والرياضيات ومديري المدارس لدييم اتجاىات  5-
 في تدريس العموم والرياضيات.

  أىمية ومعوقات استخدام المعممين لمتعميم " بعنوان:( 2007) الشمري، فواز بن ىزاعدراسة
  ."من وجية نظر المشرفين التربويين بمحافظة جدة اإللكتروني

من وجية نظر المشرفين  قات استخدام المعممين لمتعميم اإللكترونيأىمية ومعو  تعّرف  هدف الدراسة:
 .التربويين بمحافظة جدة

 استخدمت الدراسة المنيج الوصفي. منيج الدراسة:
ومشرفي  ,من جميع المشرفين التربويين مجتمع الدراسة, وعينتياتكون  :مجتمع الدراسة, وعينتيا

 مشرفًا.  191التدريب التربوي ومشرفي تقنيات التعميم, والبالغ عددىم 
 تمثمت أداة الدراسة باستبانة قام الباحث بتصميميا. أداة الدراسة:

 نتائج الدراسة:
مة المتوسط وكانت قي ,درجة موافقاإللكتروني كان موقف المشرفين التربويين تجاه التعميم  1-

 .(4.11) لممحورالحسابي العام 

متوسط الحسابي وكانت قيمة ال ,درجة موافقاإللكتروني كانت أىمية استخدام المعممين لمتعميم  2-
 .(4.12) العام لمحور تساوي

وكانت قيمة المتوسط الحسابي  ,كانت بدرجة حيادي اإللكترونيمعوقات استخدام المعممين لمتعميم  3-
 .(3.21)العام لممحور تساوي

ذات داللة إحصائية بين مواقف مجتمع الدراسة من المشرفين فروق النتائج عدم وجود أظيرت  4-
المؤىل الخبرة, التخصص, الدورات التدريبية في ) تعزى لمتغيرات اإللكترونيلتعميم التربويين تجاه ا

 .(مجال اإلشراف التربوي, اإللمام بالحاسب اآللي
  واقع استخدام الحاسب اآللي في العممية " بعنوان:( 2008) , باسم بن طمحةالدوبيدراسة

التعميمية لمصفوف األولية في المرحمة االبتدائية من وجية  نظر معممي ومشرفي الحاسب اآللي 
  "بمدينة مكة المكرمة

واقع استخدام الحاسب اآللي في العممية التعميمية لمصفوف األولية في المرحمة تعّرف  هدف الدراسة:
 مكة المكرمة.االبتدائية بمدينة 
 استخدمت الدراسة المنيج الوصفي. منيج الدراسة:

من جميع معممي ومشرفي الحاسب اآللي  مجتمع الدراسة, وعينتياتكون  :مجتمع الدراسة, وعينتيا
 5معممًا,  58منيم  63والبالغ عدد  ,لمصفوف األولية في المرحمة االبتدائية بمدينة مكة المكرمة

 مشرفين. 
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 تمثمت أداة الدراسة باستبانة قام الباحث بتصميميا. أداة الدراسة:
 نتائج الدراسة: 

كانت درجة واقع استخدام الحاسب اآللي في تحقيق بعض األىداف التربوية كبيرة, ومقدار  1-
مدى إتاحة مواد  وضحت واقع استخدام الحاسب اآلليفيما يتعمق ب, وكذلك (3.63) المتوسط الحسابي

. وأيضًا لواقع (3.51) ب اآللي, ومقدار المتوسط الحسابيدراسية لمتالميذ باستخدام برامج الحاس
كان مقدار المتوسط  كونو مصدرًا معرفيًا كبيرًا, إذاستخدام الحاسب اآللي في العممية التعميمية 

ية, ومقدار المتوسط مات تعميموكذلك لواقع استخدام الحاسب اآللي في توفير خد ,(3.55) الحسابي
. بينما كانت درجة الصعوبات التي يواجييا معممو الحاسب اآللي متوسطة ومقدار (3.77) الحسابي

 .(3.07المتوسط الحسابي )

 و ( معمم) اء مجتمع الدراسة من ذوي الوظيفةعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين آر  2-
الوظيفة, والتخصص, والدورات  وفيما يتعمق بمتغيرحول واقع استخدام الحاسب اآللي ( مشرف)

 التدريبية في مجال الحاسب اآللي.

 و( دبموم) مع الدراسة من ذوي المؤىل العمميوجود فروق ذات داللة إحصائية بين آراء مجت 3-
الفروق لصالح المؤىل العممي وكانت  ,حول واقع استخدام الحاسب اآللي في التنمية العممية( أخرى)

 )دبموم(.
  ات المعاصرة في تدريس واقع التقني" بعنوان:( 2008) , عابد بن عبد اهللالذبيانيدراسة

 ينبع، السعودية. ".المرحمة المتوسطة من وجية نظر المعممينالرياضيات في 
واقع التقنيات المعاصرة في تدريس العموم بالمرحمة المتوسطة من وجية نظر  تعّرف ىدف الدراسة:

 معممي الرياضيات بمحافظة ينبع.
 منيج الدراسة: استخدمت الدراسة المنيج الوصفي.

من جميع معممي الرياضيات في المدارس  مجتمع الدراسة, وعينتياتكون  :مجتمع الدراسة, وعينتيا
 استبانة صالحة لمدراسة. 64معممًا وتم استرجاع  67ينبع وقد بمغ عددىم المتوسطة لمبنين بمحافظة 

 تمثمت أداة الدراسة باستبانة قام الباحث بتصميميا.  أداة الدراسة:
 نتائج الدراسة:

 ن درجة توافر التقنيات المعاصرة في المدارس المتوسطة كانت ذات درجة منخفضة جدًا.إ 1-

 المعاصر في المدارس المتوسطة كانت ذات درجة منخفضة جدًا.ن درجة استخدام التقنيات إ 2-

 ون تحول دون استخداميم لمستجدات التكنولوجية.من ىناك صعوبات بدرجة مرتفعة يراىا المعمإ 3-

تعزى ( 0.05) ستجابات مجتمع الدراسة عند مستوىال توجد فروق ذات داللة إحصائية في ا 4-
 صول المعمم عمى دورات تدريبية أو اختالف عدد سنوات الخبرة.الختالف نوع المؤىل التعميمي أو ح
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  واقع استخدام الحاسوب وشبكة المعمومات بعنوان: "( 2008) , وائل بن سالمالقرشيدراسة
  "في تدريس الرياضيات لمصف األول المتوسط في محافظة الطائف اإلنترنتالدولية 

في عزوف المعممين عن استخدام الحاسوب الوقوف عمى المعوقات التي تتسبب  هدف الدراسة:
في تدريس الرياضيات, كما ىدفت إلى التعرف عمى وجيات نظر المعممين في نوع العالقة  اإلنترنتو 

 .أكان ذلك سمبيًا أم إيجابياً  ات وفاعمية تدريس الرياضيات سواءٌ بين ىذه المعوق
 استخدمت الدراسة المنيج التحميمي. منيج الدراسة:

تكون مجتمع الدراسة من مدرسي الرياضيات لمصف األول المتوسط  :الدراسة, وعينتيامجتمع 
 ,مدرس مادة الرياضيات لمصف األول المتوسط بالطائف 180بالطائف, وتمثمت عينة الدراسة في 

 .159وبمغ عدد االستبانات الصحيحة والصالحة 
 صميميا.تمثمت أداة الدراسة باستبانة قام الباحث بت أداة الدراسة:

 نتائج الدراسة: 
العنصر يمثل معوقًا  ىذا لكونبمغت استجابات مدرسي الرياضيات  إذ ؛فر أجيزة العرضاعدم تو  1-

 .(%85.6)كبيرًا بمغت

عدم توافر المكان المناسب الستخدام الحاسوب, وكذلك قمة التدريب عمى أوجو استخدامو في  2-
ىذا العنصرين يمثالن درجة معوق  لكونبمغت نسبة استجابة مدرسي  الرياضيات  إذ ؛التدريس
 .(%78.8كبيرة)

فر المكان المناسب بشكل كبير جدًا من حيث اتباينت درجة معوق العنصر الخاص بعدم تو  3-
 ووضح ذلك الحاصمين عمى البكالوريوس مع إعداد تربوي. ,المؤىل

العنصر يمثل معوقًا  ىذا لكونة استجابة مدرسي الرياضيات ضعف المغة االنكميزية بمغت نسب 4-
والتي تظير بوضوح في  ,, وقد تباينت درجة ىذا المعوق حسب جية العمل(%84.4) كبيرًا بمغت

 مدرسي الرياضيات بالمدارس الحكومية.

 .(%79.24)كبيرًا بمغت اً مما يجعميا معوق ؛بيةعدم توافر المواد التعميمية المكتوبة بالعر  5-

في تدريس الرياضيات لصالح المدارس  اإلنترنتوجود فروق ذات داللة إحصائية في استخدام  6-
 الخاصة.

وسيمة تعميمية في تدريس الرياضيات ونو وجود فروق ذات داللة إحصائية في استخدام الحاسوب ك 7-
 تعزى الختالف المؤىالت الدراسية وسنوات الخبرة.

ائية بين معممي التعميم الحكومي والتعميم الخاص إزاء استخداميم وجود فروق ذات داللة إحص 8-
وفي رؤيتيم لمعوقات  ,في تدريس الرياضيات لصالح معممي التعميم الخاص اإلنترنتلحاسوب و 

 االستخدام لصالح التعميم الحكومي.
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  في  اإلنترنتواقع استخدام " بعنوان:( 2008) محمد صالح ,الزعبي "محمد الغزالي"دراسة
 ."المدارس الحكومية في إمارة دبي من وجو نظر المعممين واتجاىاتيم نحوىا

في المدارس الحكومية في إمارة دبي من وجو نظر  اإلنترنتواقع استخدام  تعّرف ىدف الدراسة:
 .المعممين واتجاىاتيم نحوىا

 استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي. منيج الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من جميع معممي ومعممات الصفين الثامن والتاسع في  :ينتيامجتمع الدراسة, وع

في  المرحمة األساسية في إمارة دبي, وتمثمت عينة الدراسة معممي ومعممات الصفين الثامن والتاسع
 .ومعممة اً معمم 130معممًا ومعممة, استجاب منيم   140وبمغ عددىم ,المرحمة األساسية

في المدارس قام  اإلنترنتومقياس لالتجاىات نحو استخدام  ,تمثمت عينة الدراسة باستبانة أداة الدراسة:
 الباحث بتصميميا.

 نتائج الدراسة:
 .(%97.7فر أجيزة الحاسوب في المدارس الحكومية في إمارة دبي بنسبة)اتو  1-

ىي بدرجة  اإلنترنتإن درجة امتالك معممي ومعممات المدارس الحكومية في إمارة دبي لميارات  2-
 كبيرة.

ىي بدرجة  اإلنترنتإن درجة ممارسة معممي ومعممات المدارس الحكومية في إمارة دبي لميارات  3-
 متوسطة.

وجود اتجاىات إيجابية لدى معممي ومعممات المدارس الحكومة في إمارة دبي نحو استخدام  4-
 في المدارس.  اإلنترنت

 نترنت, بطءأثناء استخداميم لإلفي   رة تواجو المعممين والمعمماتوجود صعوبات بدرجة تقدير كبي 5-
 , كثرة األعطال, المغة.اإلنترنت

وجود فروق دالة إحصائيًا في امتالك معممي ومعممات المدارس الحكومية في إمارة دبي لميارات  6-
حسب متغير  في حين ال توجد فروق دالة إحصائياً  ,ولصالح الذكور ,حسب متغير الجنس اإلنترنت

 الخبرة والتخصص.

حسب متغيري الجنس  اإلنترنتوجود فروق دالة إحصائيًا في ممارسة المعممين والمعممات لميارات  7-
 ولصالح الذكور, في حين ال توجد فروق حسب متغير الخبرة والتخصص. ,والمؤىل العممي

حسب متغيري المؤىل  اإلنترنتوجود فروق دالة إحصائيًا في اتجاىات المعممين والمعممات نحو  8-
في حين ال توجد  سنوات فما دون, (10) ولصالح فئة الماجستير, ولفئة ,ميةالعممي و الخبرة التعمي

 فروق حسب متغيري الجنس والتخصص.
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أثناء استخدام في وجود فروق دالة إحصائيًا في الصعوبات التي تواجو المعممين والمعممات  9-
فروق دالة إحصائيًا  دحسب متغيري الجنس والمؤىل العممي ولصالح اإلناث, في حين ال توج اإلنترنت

 حسب متغير الخبرة التعميمية والتخصص.
  واقع مجاالت استخدام الحاسب اآللي في العممية بعنوان: " ( 2009) , فوزي بن صالحبنجردراسة

  مكة المكرمة، السعودية.. "االجتماعية ومعوقاتوالتعميمية بالمرحمة المتوسطة من قبل معممي المواد 

المرحمة المتوسطة من قبل اسب اآللي في العممية التعميمية في واقع مجاالت الح تعّرف هدف الدراسة:
 معممي المواد االجتماعية ومعوقاتو.

 استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي. منيج الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من معممي المواد االجتماعية بمدارس التعميم العام في  :مجتمع الدراسة, وعينتيا

معمم من معممي المواد  66المكرمة, وتمثمت عينة الدراسة في إدارة التربية والتعميم بمدينة مكة 
 االجتماعية.
 تمثمت أداة الدراسة باستبانة قام الباحث بتصميميا. أداة الدراسة:

 نتائج الدراسة: 
بين المتوسطات استجابة عينة الدراسة ( 0.05) روق ذات داللة إحصائية عند مستوىدم وجود فع 1-

 لممحور األول والثاني والثالث والرابع.

بين المتوسطات استجابة عينة الدراسة ( 0.05) روق ذات داللة إحصائية عند مستوىعدم وجود ف 2-
 لممحور الثاني كما في اختبار شيفيو.

  أثر الحصول عمى ( بعنوان: "2010)المحسن عايض, عبدالقحطانيو فيد عبد اهللالخزي، دراسة
( في استخدام الحاصمين عمييا لتطبيقات ICDLشيادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب )

 . "الحاسوب في مؤسسات التعميم العام بدولة الكويت: دراسة في الكفاية الخارجية

في ( ICDL) ة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوبشيادأثر الحصول عمى تحديد  هدف الدراسة:
 .استخدام الحاصمين عمييا لتطبيقات الحاسوب في مؤسسات التعميم العام بدولة الكويت

 استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي. منيج الدراسة:
( من معممي  ICDLتكون مجتمع الدراسة من جميع الحاصمين عمى شيادة) :مجتمع الدراسة, وعينتيا

معممًا ومعممة من معممي مدارس  426مدارس التعميم العام في دولة الكويت, وتمثمت عينة الدراسة 
 التعميم العام في جميع المناطق التعميمية. 

 تمثمت أداة الدراسة باستبانة قام الباحثان بتصميميا. أداة الدراسة:
 نتائج الدراسة:
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أظيرت النتائج أن معالجة النصوص والعروض التقديمية ىي أكثر تطبيقات الحاسوب استخدامًا  1-
 ة وقواعد البيانات ىي أقميا استخدامًا.اإللكترونيمن قبل المعممين, في حين أن الجداول 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين لصالح الذكور في جميع التطبيقات عدا تطبيقي  2-
, وكذلك وجود فروق بين الجنسيات لصالح غير الكويتيين في جميع الممفات والعروض التقديمية إدارة

لى وجود فروق بين التخصصات  التطبيقات عدا تطبيقي معالج النصوص والعروض التطبيقية, وا 
 ة فقط.اإللكترونيالعممية المختمفة لصالح التخصصات العممية في تطبيق الجداول 

في استخدامات تطبيقات الحاسوب بين المعممين تعزى لمتغير المرحمة التعميمية أو ال يوجد فروق  3-
 سنوات الخبرة أو المنطقة التعميمية.

 ( ICDLالمعممون ضرورة إضافتيا لبرنامج ) أظيرت النتائج وجود بعض التطبيقات التي يرى 4-
ى وجود بعض التطبيقات ؛ إضافة إلاإلنترنتكبرنامج فالش ومعالج الصور, وتصميم صفحات عمى 

كقواعد البيانات, وتكنولوجيا المعمومات, ( ICDLلمعممون ضرورة إزالتيا من برنامج )التي يرى ا
 ة.   اإللكترونيوالجداول 

  واقع استخدام معممي ومعممات معاىد وبرامج بعنوان: "( 2010) نجوى بنت مسعود ,الطاللدراسة
  ."استفادتيم منو في تطوير كفايتيم المينية بمدينة الرياضالتربية الفكرية لإلنترنت ومدى 

 ,واقع استخدام معممي ومعممات معاىد وبرامج التربية الفكرية لإلنترنتالكشف عن  هدف الدراسة:
 , وعالقتو ببعض المتغيراتمدينة الرياضفي تطوير كفايتيم المينية في ومدى استفادتيم منو 

 .(الخبرة في التدريس الجنس, المؤىل العممي, سنوات)
 استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي. منيج الدراسة:

تكون مجتمع الدراسة من جميع المعممين والمعممات في معاىد وبرامج التربية  :مجتمع الدراسة, وعينتيا
ومعممة  اً ممعم( 339) نة الرياض , وتمثمت عينة الدراسةالفكرية التابعة لوزارة التربية والتعميم في مدي

 معيدًا وبرنامجًا لمتربية الفكرية.  72من معممي معاىد وبرامج التربية الفكرية, موزعين عمى 
 تمثمت أداة الدراسة باستبانة قام الباحثان بتصميميا. أداة الدراسة:

 نتائج الدراسة:
أوضحت نتائج الدراسة بأن الغالبية العظمى من أفراد عينة الدراسة يتمتعون باتجاىات إيجابية نحو  1-

نيم أو  ,ياتيم المينية بمعدل يوميا, وأنيم يستخدمونو لالستفادة منو في تطوير كفاإلنترنتاستخدام 
 يمتمكون خبرات جيدة جدًا في استخدامو.

وذلك  ,الجنستعزى إلى متغير  اإلنترنتى استخدام وجود فروق ذات داللة إحصائية في مد 2-
 .(92.9%) لصالح المعممين بنسبة
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الحاجة الكبيرة في البحث عن  اإلنترنتكما بينت الدارسة أن من أىم دواعي استخدام أفراد العينة  3-
ة التعميمية الخبرات المينية التي تساعدىم في تطوير أدائيم الميني في مجال تنفيذ البرامج واألنشط

 .( 4.23)احتمت الصدارة بمتوسط حسابي إذ ؛ذوي اإلعاقة الفكريةمن متالميذ لالتي تقدم 

تتمثل في  اإلنترنتأظيرت النتائج أن ىناك معوقات ذاتية ومعوقات تدريبية تواجييم عند استخدام  4-
فر التدريب المناسب عمى ا, وعدم تو اإلنترنتحاجز المغة, باإلضافة إلى نقص المعمومات عن خدمات 

 .اإلنترنت

ىو تزويد البرامج والمعاىد  اإلنترنتأظيرت النتائج أن أىم المقترحات لزيادة تفعيل استخدام  5-
عداد دليل وقوائم  ,, وكذلك توفي الحواجز المعنوية والماديةاإلنترنتبالتجييزات الالزمة لالتصال ب وا 

 ية في مجال اإلعاقة الفكرية.بالمواقع ذات العالقة بالمجاالت التعميم

في مجال  اإلنترنتفي مدى االستفادة من  (0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوىوجود فروق  6-
 التخطيط تعزى لمتغير الجنس وذلك لصالح المعممات, ومتغير المؤىل التعميمي لصالح البكالوريوس.

 ( التنفيذ, التقويم) في مجالي اإلنترنتاالستفادة من  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في جانب 7-
 لمبرامج واألنشطة التعميمية. 

 ( التخطيط, التقويم) في مجال اإلنترنتى االستفادة من وجود فروق ذات داللة إحصائية في مد 8-
 ائية في مدىاختالف المؤىل التعميمي, في حين لم تشر النتائج عمى وجود فروق ذات داللة إحصمع 

 باختالف سنوات الخبرة في التدريس.  ( التخطيط, التنفيذ, التقويم) االستفادة في مجاالت
  واقع استخدام معممي الدراسات االجتماعية في " :بعنوان( 2011) كايد سميمخريشو، دراسة

 ".اإلنترنتاألردن لمحاسوب و 

ومعرفة فيما إذا , اإلنترنتواقع استخدام معممي الدراسات االجتماعية لمحاسوب و  تعّرف ىدف الدراسة:
 ذات داللة إحصائية في ىذا االستخدام تعزى لمجنس, والمؤىل, والمرحمة. كانت ىناك فروق

 استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي.  منيج الدراسة:
معممي الدراسات االجتماعية الذكور واإلناث  تكون مجتمع الدراسة من :مجتمع الدراسة, وعينتيا

من معممي  109جميعيم في مديرية التربية والتعميم إلربد األولى والثانية, وتمثمت عينة الدراسة من 
ربد الثانية, منيم  من  58الدراسات االجتماعية في مديريتي التربية والتعميم لمنطقة إربد األولى, وا 

 من اإلناث.  51الذكور و
 تمثمت أداة الدراسة باستبانة قام الباحث بتصميميا. الدراسة: أداة

 نتائج الدراسة:
من قبل معممي الدراسات  اإلنترنتأشارت نتائج الدراسة إلى تدني نسبة استخدام الحاسوب و  1-

 االجتماعية.
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تطبيقات  فيما يتعمق باستخداموعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمجنس والمرحمة  2-
 .اإلنترنتلحاسوب و ا

 وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لممؤىل ولصالح البكالوريوس. 3-

في تعمم الدراسات االجتماعية وتعميميا, فأظيرت النتائج  اإلنترنتالستخدام الحاسوب و فيما يتعمق 4-
وجود فروق ذات داللة إحصائية طفيفة تعزى لمجنس ولصالح اإلناث, ولممؤىل العممي ولصالح 

 البكالوريوس, وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لممرحمة.

   مين لمتكنولوجيا المعتمدة درجة استخدام المعمبعنوان: "( 2012) سموى حسينعبداهلل، دراسة
  .ةالقنيطرة، سوري –دمشق . "عمى الحاسوب في العممية التعميمية

درجة استخدام معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي التكنولوجيا المعتمدة  تعّرف هدف الدراسة:
عمى الحاسوب في العممية التعميمية, ومعرفة اتجاىات المعممين نحو ىذه التكنولوجيا, وفيما إذا كان 

 ,ومدة الخدمة ,والمؤىل العممي ,والمحافظة ,الجنس) ف بين اتجاىاتيم تبعًا لمتغيراتىناك اختال
 .(والدورات التدريبية

 استخدمت الدراسة المنيج الوصفي  التحميمي. منيج الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من جميع معممي ومعممات الحمقة األولى من التعميم  :مجتمع الدراسة, وعينتيا

معممًا  250األساسي في المدارس الحكومية لمحافظتي دمشق والقنيطرة, وتمثمت عينة الدراسة من 
ومن اإلداريين في مدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي في مدارس دمشق والقنيطرة  ,عممةوم

مدرسة  56وتم اختيار  ,إدارياً  90وبمع عددىم  ,مدير, أمين المكتبة, أمين قاعة حاسوب :الرسمية
 أولى في محافظة دمشق والقنيطرة. حمقة 

 بتصميميا. الباحثة تطاقة مالحظة قامتبانة وبتمثمت أداة الدراسة باس أداة الدراسة:
 نتائج الدراسة: 

إن درجة استخدام المعممين لمتكنولوجيا المعتمدة عمى الحاسوب في العممية التعميمية ككل في  1-
, أما درجة استخدام المعممين لمتكنولوجيا (2.69) ميم األساسي متوسطة بمتوسط حسابيالحمقة من التع

 .(2.57)تعميمية قميمة بمتوسط حسابي بمغ وسيمةونيا المعتمدة عمى الحاسوب ك

كانت درجة المعوقات التي يواجييا المعممين في عممية استخدام لتكنولوجيا المعتمدة عمى  2-
 .(3.55) الحاسوب في العممية التعميمية كبيرة بمتوسط حسابي بمغ

لممعوقات التي تحد من استخدام المعممين لمتكنولوجيا المعتمدة عمى  كانت استجابة اإلداريين 3-
 .(3.60) لتعميمية كبيرة بمتوسط حسابي بمغالحاسوب في العممية ا

وجود اتجاىات إيجابية بدرجة كبيرة لدى معممي ومعممات الحمقة األولى من التعميم األساسي نحو  4-
 .(3.96) عممية التعميمة بمتوسط حسابي بمغفي الاستخدام التكنولوجيا المعتمدة عمى الحاسوب 
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بينت بطاقة المالحظة أن ىناك العديد من المدارس التي تفتقر لمحواسيب والمعدات التكنولوجية  5-
, (%41) وبمغت نسبتيا ,فر فييا قاعات حاسوبااألخرى, والبرمجيات التعميمية, وىناك مدارس ال تتو 

فر فييا اي تتو والمدارس الت( %55.4) تتوافر فييا قاعات حاسوب واحدةي كانت النسبة المئوية الت إذ
. وتتفاوت مدى توافر المستمزمات المطموبة ألجيزة الحاسوب من (%3.6) أكثر من قاعة حاسوب

فإنيا ال  :لمبرمجيات التعميمية فيما يتعمقمدرسة ألخرى ونسبة وجودىا في المدارس نسبة متوسطة. و 
 في محافظة القنيطرة. ارس سواء أكانت في محافظة دمشق أمدتتوافر في معظم الم

وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة استخدام المعممين لمتكنولوجيا المعتمدة عمى الحاسوب  6-
في العممية التعميمية لدى مستوى الداللة يعود لمتغير المحافظة لصالح دمشق, ولممتغير العممي 

تيم بين لصالح المعممين اختصاص الجامعة, ولممتغير الخبرة لصالح المعممين الذين تتراوح مدة خدم
كمية التربية معمم صف, ولممتغير عدد الدورات التدريبية التي تم  ؛ ألنيم خريجوسنوات 5السنة إلى 

 إتباعيا لصالح المعممين الذين اتبعوا دورتين تدريبيتين أو أكثر في مجال تكنولوجيا الحاسوب.
  مدى وعي المعممين بعنوان: " (2012) , خالد شاكرالصرايرةو جمال عبد الفتاحالعساف، دراسة

  ."وواقع استخداميم إّياه في التدريس في مديرية تربية عّمان الثانية اإللكترونيبمفيوم التعميم 

وواقع استخداميم إّياه في  اإللكترونيمدى وعي المعممين بمفيوم التعميم  تقصي هدف الدراسة:
 .التدريس في مديرية تربية عّمان الثانية

 استخدمت الدراسة المنيج الوصفي. منيج الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء الييئة التدريسية العاممين في وزارة  :مجتمع الدراسة, وعينتيا

التربية والتعميم في مديرية تربية عّمان الثانية, وتمثمت العينة من أعضاء الييئة التدريسية العاممين في 
 معممًا ومعممًة.  350 كونت عينة الدراسة منمديرية تربية عّمان الثانية وقد ت

 استبانة قام الباحثان بتصميميا.تمثمت أداة الدراسة في  أداة الدراسة:
 نتائج الدراسة:

وجود درجة فوق المتوسطة من الوعي لدى المعممين في مديرية تربية عّمان الثانية بمفيوم التعمم  1-
عمى الدرجة الكمية لممقياس, وعمى أبعاده الفرعية الخمسة كافة, وىي: سمات التعمم  اإللكتروني
, اإللكتروني, وأساسيات استخدام التعمم اإللكتروني, ودور المدرسة والمتعمم, وأىمية التعمم اإللكتروني

 .اإللكترونيتطبيق التعمم  وعقبات

تعزى إلى  اإللكترونيمين بموضوع التعمم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط وعي المعم 2-
 أثر الجنس لصالح الذكور من المعممين.

في عممية  اإلنترنتوجود درجة متوسطة في استخدام الحاسوب, واستخدام الشبكات واستخدام  3-
 لدى المعممين.  اإللكترونيالتعمم 
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في  اإللكترونيلتعمم وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح اإلناث في استخدام المعممين ا 4-
 التدريس.

 :ثالث_ المحور الثالثاً 
 :التعممية -التعميمية في العممية  الياتف المحمولاستخدام بالدراسات التي اىتمت 

  صفات تعمم تالميذ المدرسة اإلعدادية  بعنوان: "( 2009) , نمربياعة, وجيو وضاىردراسة
 الباقة الغربية، مصر. ".بمساعدة الياتف المحمول

تمميذ الرياضيات من طرق ( المحمول) أية إمكانيات يوفر الياتف الخمويفحص  ىدف الدراسة:
واستراتيجيات تعمم, فحص العمميات والعناصر الرياضية التي يشجع العمل بمساعدة الياتف المحمول 

 عمى تعمميا.
 استخدمت ىذه الدراسة النظرية المؤصمة.  :منيج الدراسة

أجري البحث في إطار التربية العممية لطالب سنة ثالثة, تخصص رياضيات  :وعينتيامجتمع الدراسة, 
وقد أجري البحث في مدرستين إعداديتين يتدرب فييما  وب, مسار إعدادي في كمية القاسمي,وحاس

تمميذ من صفوف تاسع من كل مدرسة,  15قسم من الطمبة المذكورين, وتمثمت عينة الدراسة في 
وأيضًا عمى  ,مالئمة( محمولة) الك التالميذ ألجيزة ىواتف خمويةار عمى أساس امتبحيث تم االختي

 أساس رغبة التالميذ باالشتراك بالتجربة.
لدروس رياضيات ُعممت باستخدام الياتف الخموي ) تمثمت أداة الدراسة في مشاىدات أداة الدراسة:

 ابالت.االشتراك في مدونة, ومق(, و )المحمول( صورًا عادية وفيديو
 نتائج الدراسة:

ميًا غنيًا, من تعمم داخل وخارج الصف, تعمم يإن الياتف المحمول يوفر لتمميذ الرياضيات سياقًا تعم 1-
ياضية بأكثر من رياضيات مجردة ورياضيات تمثل ظواىر حياتية, وتعمم عن طريق تمثيل العناصر الر 

 .(جبري وبياني) تمثيل رياضي واحد

أن يكتشفوا رياضيًا ظواىر حياتية  المحمول() الذين يستخدمون الياتف الخموي يذاستطاع التالم 2-
 وبتدخل قميل من المعممة. ,معتمدين عمى أنفسيم

لتالميذ اإلعدادية إمكانيات مختمفة من ناحية عمميم بشكل فردي, ( المحمول) وفر الياتف الخموي 3-
ألدوار التي قاموا بيا في الفعاليات األصيمة, ق, وتعددت اائزوجي و جماعي, وقد عمموا بكل ىذه الطر 

 واستعمموىا. تعّرفوىاة التي تعددت العمميات والعناصر الرياضي ومن ثم

 فالك وآخرون دراسة Valk, J. H et al (2012) :بعنوان 

 "استخدام أجيزة الياتف المحمول لتحسين النواتج التعميمية: تحميل الدالئل من آسيا".
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"Using Mobile Phones to Improve Educational Outcomes: An Analysis of 

Evidenec from Asia". 

, كون أجيزة ( ICT) جو تكنولوجيا المعمومات واالتصالإيجاد حمول لمتحديات التي توا ىدف الدراسة:
 .  (ICT) جو تكنولوجيا المعمومات واالتصالالياتف المحمول مثال عن توا

 استخدمت الدراسة المنيج التجريبي. الدراسة:منيج 
 الفمبين, مانغوليا, بنغالدش, تايالند, اليند.طبقت ىذه الدراسة في بمدان مجتمع الدراسة: 

 استخدمت الدراسة ست مشروعات في بمدان مختمفة. أداة الدراسة:
  نتائج الدراسة:

 المتزايد إلى شبكة االنترنيت.ىناك دليل أن أجيزة الياتف المحمول تسيل الوصول  1-

 تطوير التعمم الجديد. فيىناك دليل أقل عمى تأثير اليواتف المحمولة  2-

 عممية الوصول إلى مصادر المعمومات.الجوالت تحسن وتسيل  3-

ما أشارت إليو عديد  بخالفدائمًا أقل تكمفة بالنسبة لمفرد الواحد,  دالتعمم بالياتف المحمول ال يع 4-
 راسات, وذلك ألن ىذه الدراسات نفذت في بمدان العالم المتقدمة.من الد

التعميم التغذية الراجعة التي تقدمت من المشاركين تؤكد أن ىذا النوع من التعميم يساعد عمى جعل  5-
 مما ىو عميو في أنماط التعميم التقميدي. أكثر مركزية عمى المتعمم؛

 الذين استخدموا ىذا النوع من التعميم.ىناك اتجاىات إيجابية من قبل الطمبة  6-

ومناقشة نتائج  ,يكون المعممون المتدربون قادرون عمى تطبيق الدروس مباشرة ضمن الصفوف 7-
 التقنيات المطبقة حديثًا, مع مدربييم ومع معممين آخرين.

تمركز حول لموصول إلى تدريس المنيج الم كونيا أداةىناك دور إيجابي لمتعميم بالياتف المحمول  8-
 المتعمم.

 تعقيب عمى الدراسات السابقة:
 لتكنولوجيا المعمومات واالتصال استخدام المعممين مدىإن البحوث والدراسات السابقة التي اىتمت ب 

 وبمجاالتيا المتنوعة, وبنظرة عامة ليذه الدراسات نجد اآلتي: عموماً 
  ىدف الدراسات السابقة:

 لتكنولوجيا المعمومات واالتصال الدراسات السابقة إلى دراسة واقع استخدام المعممين معظم ىدفت 
أو بدراسة  ,(2007) استخداميا كدراسة أبو زيد وقات, ومعet al Jawarneh, (2007) دراسة  مثل

أو ( 2007) كدراسة الخطيب إحدى مجاالتيا بشكل منفرد كدراسة واقع استخدام المعممين لمحاسوب
, أو بشكل مزدوج كواقع استخدام المعممين (2008) كدراسة الغزالي واقع استخدام المعممين لالنترنت

 ؛ باستثناء دراسة شعبان(2008) كدراسة القرشي التعممية -التعميمية في العممية  اإلنترنتلمحاسوب و 
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طمبة الصف الثاني  والتي ىدفت إلى دراسة أثر تكنولوجيا المعمومات واالتصال في تعمم ,(2003)
ء تكنولوجيا في ضو والتي ىدفت إلى تحميل النظام التربوي  ,(2010) ابنةالثانوي, ودراسة عب
ة ة التي يظيرىا المتعاممون بالعممياإللكترونيوطرح تصور مستقبمي لميارات الثقة  المعمومات واالتصال

 ي إمكانيات يوفرىا الياتف الخمويأوالتي ىدفت إلى دراسة  ,(2009) التعميمية, ودراسة ضاىر وبياعة
 لتالميذ الرياضيات من طرق واستراتيجيات تعمم.( مولالمح)

 والدراسة الحالية تيدف إلى: 
  استخدام معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي لتكنولوجيا المعمومات واالتصال مدىدراسة 
(ICT ) التعممية -التعميمية في العممية. 

  التي تحول دون استخدام معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي لتكنولوجيا دراسة المعوقات
 .التعممية -التعميمية في العممية  المعمومات واالتصال

  طرح إمكانية آلفاق تطوير استخدام معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي لتكنولوجيا المعمومات
 .التعممية -التعميمية واالتصال في العممية 

 منيج الدراسات السابقة:
 أىدافيا, فيما اتبعت دراسة شعباناتبعت معظم الدراسات السابقة المنيج الوصفي التحميمي لتحقيق  
المنيج النظري التحميمي الوثائقي, ودراسة ( 2010) التجريبي, ودراسة الزبون وغبابنةالمنيج ( 2003)

 ضاىر وبياعة منيج الدراسة النظرية المؤصمة.
استخدام معممي الحمقة األولى من  مدىواتبعت الدراسة الحالية المنيج الوصفي التحميمي في دراسة  

 وآفاق التطوير. التعميم األساسي لتكنولوجيا المعمومات واالتصال
 :عينة الدراسات السابقة

 ,تنوعت عينات الدراسات السابقة, فركزت معظم عينات الدراسات السابقة عمى المعممين فقط 
الطمبة, فيما ضمت  عمى( 2009) وضاىر وبياعة( 2003) وضمت دراسات أخرى كدراسة شعبان

 في تقنيات التعميم كدراسة الشمريدراسات أخرى المشرفين التربويين ومشرفي التدريب التربوي ومشر 
 وعبد اهلل( 2007) شم, فيما ضمت دراسات أخرى المعممين واإلداريين كدراسة الدى(2007)
 المعممين ومشرفي الحاسوب.( 2008) , وضمت دراسة الدوبي(2012)

 وضمت عينة الدراسة الحالية: 
 .معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي 

 .مديرو مدراس الحمقة األولى من التعميم األساسي 

 .الموجيون التربويون لمعممي الحمقة األولى من التعميم األساسي 
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 أدوات الدراسات السابقة:
االطالع عمى الدراسات السابقة, نجد أن أدواتيا تنوعت بين استخدام االستبانة, وبطاقات بعد  

 المالحظة, واالختبارات التحصيمية ومقاييس لالتجاىات, ومشاىدات حية, ومقابالت, وتحميل محتوى.
 فمعظم ىذه الدراسات اكتفت باستخدام االستبانة, ومنيا من استخدم اختبارات التحصيل, وبطاقة

ميل محتوى كدراسة الزبون , ومنيا من استخدم تح(2003) ظة مقياس لالتجاىات كدراسة شعبانمالح
ومنيا   ,(2008) الزعبي, ومنيا من استخدم االستبانة ومقياس االتجاىات كدراسة (2010) وعبابنة

ت المشاىدا, ومنيا من استخدم (2012) حظة كدراسة عبد اهللمن استخدم االستبانة وبطاقة المال
 . (2009) والمقابالت كدراسة ضاىر وبياعة

أداة لجمع البيانات المطموبة, لمتحقق من سؤال ونيا واعتمدت الدراسة الحالية عمى االستبانة ك 
  الدراسة, وفرضياتيا, والتوصل إلى النتائج.

 نتائج الدراسات السابقة:
  ية ملتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في العمأكدت معظم الدراسات السابقة أن استخدام المعممين

 , ودراسة العمري(2008) متوسطًا كدراسة الجراح والعجموني, كان ضعيفًا إلى التعممية -التعميمية 
 .(2008) ودراسة الغزالي ,(2011) ودراسة خريشة ,(2007)

  ان بمجال الحاسوب كأىم استخدامات المعممين لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت فيما يتعمق
كدراسة  ( power Point) وبرنامج العروض التقديمية ,(Word) الستخدام برنامج معالج النصوص

فكانت أىم  ( نترنيتاإل) ةاإللكترونيبالشابكة , أما فيما يتعمق ( 2008) والقحطاني( 2003) الفييد
 .( 2003) التربوية كدراسة الفييدلالطالع والتوسع فيما يتعمق بالمستجدات  اإلنترنت استخدامات

  التعممية -التعميمية أما فيما يتعمق بمعوقات استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في العممية 
, ق تكنولوجيا المعمومات واالتصال, فقد بينت الدراسات أن عدم مالئمة البيئة الصفية لتطبيعموماً 

وضعف مستوى المغة لدى  ,الحوافز المعنوية والمادية وعدم قناعة مديري المدارس بالتغيير, وضعف
م تكنولوجيا التي تحول دون استخدا وقاتوعدم توافر الوقت الكافي؛ كان من أىم المع ,المعممين

 ودراسة أبو زيد( 2007) كدراسة العمري والعمري التعممية -التعميمية في العممية  المعمومات واالتصال
ة العرض وعدم توافر أجيز  ,وكثرة عدد الطمبة ,ي المعدات والبرمجيات, إضافة إلى النقص ف(2007)

وضعف  ,ةي, إضافة إلى قمة الدورات التدريب(2008) والقرشي (2007) كدراسة الجراح والعجموني
 . (2003) والفييد( 2010) اسب في ىذا المجال كدراسة الطاللالتأىيل المن

 مع الدراسات السابقة واختمفت عنيا في جوانب أخرى: إن الدراسة الحالية اتفقت في بعض جوانبيا 
  استخدام  مدىعمى  بتعرفاختمفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث أنيا اىتمت

, من خالل دراسة آراء المعممين والمديرين والموجيين (ICT) المعممين لتكنولوجيا المعمومات واالتصال



         }وآفاق التطوير ،(ICT) استخدام هعلوي الحلقة األولي هن التعلين األساسي لتكنولوجيا الوعلوهات واالتصال دىه{

 الفصل الثاني                                                                                                            
 الدراسات السابقة     

 

 24 

التعميم األساسي, في حين أن الدراسات السابقة بعضيا من اىتم بدراسة التربويين لمحمقة األولى من 
آراء المعممين فقط, ومنيا من اىتم بدراسة آراء المشرفين فقط, ومنيا من اىتم بدراسة آراء المعممين 

 والمديرين.

  ًوجيا من مجاالت تكنول ميماً  اختمفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أنيا تناولت مجاال
 .التعممية -التعميمية وىو استخدام تقنيات الياتف المحمول في العممية  المعمومات واالتصال

  استخدام معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي لتكنولوجيا  مدى بتعرفاكتفت الدراسة الحالية
 المعمومات واالتصال.

 أداة لمدراسة.ونيا ستبانة كدىا االاتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في اعتما 

 ونو اتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في اعتمادىا المنيج الوصفي التحميمي ك
  لمدراسة. منيجاً 

 واستفاد الباحث من الدراسات السابقة في: 
استخدام معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي  مدىلدراسة ( االستبانة) بناء أداة الدراسة 1-

 لتكنولوجيا المعمومات واالتصال.
التعميمية والبرمجيات األكثر استخدامًا في العممية   ت تكنولوجيا المعمومات واالتصالتحديد مجاال 2-
 .التعممية -

 اختيار المنيج المتبع في الدراسة, والعّينة, وضبط متغيرات الدراسة. 3-
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 :(ICT) عن تكنولوجيا المعمومات واالتصال مقدمةأواًل: 
, (ICT) ة الماضية نموًا ممحوظًا في حقوؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿمشيدت السنوات القمي 

جاالت الحياة. في شتى م اإللكترونيةالحواسيب والعقوؿ  تطبيقات في استخداـ كبيراً كما شيدت اتساعًا 
لكتروني, والذي ترافؽ مع وشبكات االتصاؿ والبريد اإل ,ةالشخصيواسيب الح فقد زادت استعماالت

تطور الخدمات التي تقدميا شبكات , إضافة إلى (اإلنترنيت) اإللكترونيةالشابكة  والتوسع في تطورال
لقد أصبحت تكنولوجيا المعمومات " جاه المتزايد نحو االعتماد عمييا, وواالت ,الياتؼ المحموؿ

فالكثير مف  ؛األساسية لممجتمع الحديثفي غضوف وقت قصير جدًا واحدة مف المبنات  واالتصاؿ
تقافالدوؿ تنظر إلى فيـ  مف جوىر  اً جزءونيا ك الميارات األساسية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ وا 

مف ىنا سعت جميع الحكومات عمى توفير التعميـ ألكبر ى جانب القراءة والكتابة والحساب, التعميـ إل
لمتاح ليا بسبب الموضع المحوري لتكنولوجيا المعمومات قدر مف المواطنيف في حدود التمويؿ ا

ف إ"( Pelgrum) وفي ىذا الصدد يقوؿ بميغرـو ,(اليونسكو) ."واالتصاؿ في المجتمعات الحديثة
ولكنيا أيضًا وسيط محفز  , , ال تعد العمود الفقري لمجتمع المعموماتتكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ

 ,Pelgrum, 2007) لمقياـ بإصالحات تربوية تغيير الطالب إلى عماؿ معرفييف ومنتجيف"  ميـ

p166). 
مكنت مف وضع ( ICT) المتالحقة لتكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ واإلبداعاتالتقدـ السريع  إف 

المعرفة كنصوص مكتوبة أو كصوت أو كصورة أو كفيمـ أو وثائؽ ف ؛, وىو بازدياد مطردرقمياً المعرفة 
ليتـ تداوليا واالستفادة  ( اإلنترنيت) اإللكترونيةالشابكة وتوضع عمى  رقمياً ورسومات أصبحت تخزف 
ستؤثر تأثيرًا بالغًا في مجاالت   المعمومات واالتصاؿ( )تكنولوجيا تقنياتمنيا, ويرى أبو يونس أف" 

ألنيا تعتمد عمى الوسائط السمعية والبصرية والكتابة, ىذه الوسائط تعّد وسائط  ؛ياةمتعددة مف الح
 .(9, ص2005أبو يونس, ) "التفاعؿ والتواصؿ بيف الفرد ومحيطو

الجيد المنظـ الرامي الستخداـ نتائج البحث العممي في تطوير أساليب أداء  :"فالتكنولوجيا ىي 
العمميات اإلنتاجية بالمعنى الواسع, الذي يشمؿ الخدمات واألنشطة اإلدارية والتنظيمية واالجتماعية 

 .(81, ص1999أبو شبيب, ) بيدؼ التوصؿ إلى أساليب جديدة يفترض أنيا أجدى لممجتمع"
حصيمة معالجة مجموعة كبيرة مف البيانات المتمثمة في مجموعة مف الحقائؽ والرموز  :والمعمومة ىي

"إدخاؿ  عف طريؽجتيا لمحصوؿ عمى معمومات جديدة, والمفاىيـ والمحمولة إلى أرقاـ, ويتـ معال
لتتحوؿ إلى معمومات  ؛البيانات إلى الحاسب ليتـ معالجتيا باستخداـ برمجية أو برمجيات متخصصة

تاحتيا ,تصنيفيا ونشرىايمكف   ,2013الدسوقي, ) "وتبادليا مع جميع األفراد ,وا 

www.emag.mans.edu.eg.) 
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وتناقميا ونعدىا في جداوؿ  تداولياالمعمومة سمعة اليوـ وثروة المستقبؿ.... المعمومة ثروة عمينا و " 
حصاءات ومؤشرات, وذلؾ لنستفيد منيا في تحسيف آلية اتخاذ القرار مف  وتقارير وقواعد بيانات وا 

الخوري, ) "خالؿ قراءة المؤشرات واإلحصاءات والتقارير المعموماتية, ودارسة حركة البيانات وتغيراتيا
 .(12-11, ص1998
مات بيف مرسؿ ومستقبؿ مف خالؿ قناة اتصاؿ لتحقيؽ أىداؼ عممية تبادؿ لممعمو  :واالتصاؿ ىو 

التي تضمف لطرفي االتصاؿ أف يتفيـ كؿ ليذا فيو أقوى العوامؿ  ؛طريؽ مزدوج االتجاه"مرجوة, فيو 
الصحف, ) رغباتو, ويجمعيما في ذلؾ المصالح"فيعمؿ عمى تحقيؽ  ؛واحد منيما وجيات نظر اآلخر

 .(255, ص1998
لقد غزت التكنولوجيا جميع نواحي الحياة العسكرية والصناعية والتجارية والزراعية, ولـ تكف  

العممية التربوية بمعزؿ عف ىذا الغزو التكنولوجي, إذ أصبحت التكنولوجيا متطمبًا وعنصرًا أساسيًا ال 
سريع في المعرفة, ال والنموغنى عنو في العممية التربوية ومف أىـ ضرورياتو, وذلؾ لمتقدـ العممي 

وسيولة استعماليا عمؿ عمى زيادة  ,(ICT) فاالنتشار الكبير والسريع لتكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ
الشابكة واستخداـ  ,استخداميا في األنشطة التربوية والتعميمية, كاستخداـ الحواسيب وتطبيقاتيا

 المعمومات تكنولوجيا" ويمكف القوؿ أف ,التعممية -التعميمية والياتؼ المحموؿ في العممية  ,اإللكترونية
غدت اليـو موضوع اىتماـ الساىريف عمى تطوير وتحسيف منتوج العممية التعميمية والركيزة  واالتصاؿ

واألكثر تأثيرًا في مدرسة المستقبؿ,  األساسية في اإلبداع التقني المعاصر, والوسيمة األوسع انتشاراً 
في تحقيؽ أىدافيا يقاس بسرعة استجابتيا وتفاعميا مع المتغيرات في  وذلؾ ألف نجاح التربية 

 .(8ص ,2012 )الدليؿ البيداغوجي إلدماج تكنولوجيا المعمومات االتصاؿ في التعميـ, "المجتمع
ربػػط المدرسػػة تعمػػيـ يمكػػف أف يحقػػؽ نتػػائج بػػاىرة فػػي فػػي ال إف اسػػتثمار تكنولوجيػػا المعمومػػات واالتصػػاؿ

أثبتػػػت تجػػػارب كثيػػػر مػػػف البمػػػداف فػػػي اسػػػتعماؿ تكنولوجيػػػا المعمومػػػات واالتصػػػاالت فػػػي وقػػػد " بػػػالمجتمع
وأنيػا تسػػاعد  ,التعمػيـ أنيػا تسػاعد فػي توصػيؿ التعمػيـ إلػػى األشػخاص المسػتبعديف مػف العمميػة التعميميػة

, تفػػػتح أبػػػواب التعمػػػيـ مػػػف خػػػالؿ تكنولوجيػػػا المعمومػػػات واالتصػػػاال)" أيضػػػًا فػػػي تحسػػػيف نوعيػػػة التعمػػػيـ
http://www.emor.who.int.( 

ة, وجب عمييا التكيؼ مع بمداف النامية منفعمة وليست فاعمف التربية والتعميـ في معظـ الألو  
, والتعميمية بتغير أدوار منظومة العممية التربوية ر تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿالمستجدات في عص

ة في ظؿ منظوم فالتغير في دوره أصبح ضرورة ؛أىـ مرتكزات ىذه المنظومة إحدىوالمعمـ يعد 
لممعمومة مف كتاب  لـ يعد المعمـ ناقالً  عصر االنفجار المعرفي؛وفي  ,تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ

مف  الزمةفي الحصوؿ عمى المعمومة ال تالميذهمدرسي إلى أذىاف المتعمميف, بؿ عميو أف يشارؾ 
اإلعداد  تكنولوجيًا إضافة إلىالمعمـ  إعدادلذلؾ ينبغي أف يتـ " ؛وقت الحاجة وتوظيفيا ,مصادرىا

http://www.emor.who.int/
http://www.emor.who.int/
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تكنولوجيا, وقادرًا عمى التغيير مف دوره التقميدي لمسايرة الاألكاديمي, كي يكوف قادرًا عمى استخداـ 
, 2012الجراح والعجموني, ) "التي يشيدىا ىذا العصر المعموماتيةالتطورات التكنولوجية والثورة 

 .(106ص
 :(ICT) تعريف تكنولوجيا المعمومات واالتصال

, ولكف قبؿ تبمور (ICT) التي تناولت مفيوـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ اريؼتعددت التع 
ىذا المجاؿ, فقد كاف  شيدهوبحكـ التطور التقني الذي  لتكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ المفيوـ الكامؿ

ب وممحقاتو في و وما يتعمؽ مف استخداـ الحاس ,عمى مفيوـ تكنولوجيا المعموماتالبداية  التركيز في
عمى نطاؽ ضيؽ, ومع  إضافة إلى تداوليا ,معالجة المعمومات وتخزينيا واسترجاعيا وقت الحاجة

قمار الصناعية وشبكات األ لكترونيةاإلالشابكة في مجاؿ االتصاالت وما يتعمؽ بتطور عمؿ  التطور
ذلؾ بفعؿ  ,وأسرع وشبكات الياتؼ المحموؿ, أصبحت إمكانية تداوؿ المعمومات وانتشارىا أكبر وأسيؿ

, ومف ثـ السرعات الكبيرة التي تقدميا لزبائنيا, ومف ىنا فإننا سنتناوؿ تعريؼ تكنولوجيا المعمومات أوالً 
 :المعمومات واالتصاؿ ض المفيوـ الكامؿ لتكنولوجياثـ سنتناوؿ عر  تكنولوجيا االتصاؿ,

مدى واسع مف الموارد والقدرات التي " مصطمح تكنولوجيا المعمومات بأنو( 1998) عرؼ الصباغ  
 "يب, والشبكات, والمعرفة الفنيةوبمكوناتيا الثالث ىي: الحواس ,وبث المعمومات ,تستخدـ لخمؽ وخزف

 (. 174, ص1998الصباغ, )
الجانب التكنولوجي في نظاـ المعمومات, والذي يتضمف األجيزة وقواعد " :بأنيا وعرفيا لكسابة 

 .(33, ص2011لكسابة, ) "البيانات, والبرمجيات, والشبكات, وأجيزة أخرى
شبكات و  التكنولوجيا  التي تمزج الحواسيب :بأنيا أما عف تكنولوجيا االتصاؿ فيرى الباحث 

أـ مقطع  ,أـ صورة ,لتي تنقؿ خالليا المعمومات سواء أكانت نصيةالعالية ا السرعةذات  االتصاؿ
وأوعية حفظيا  ,في مختمؼ صورىا اختزاف المعموماتالرقمية بقدرتيا عمى  االتصاالت يزمتوتفيديو, 

 اإللكترونيةسواء أكانت مطبوعة و مصورة أو مسموعة أو مرئية, وبثيا باستخداـ توليفة ىذه المعدات 
 .ئؿ وأجيزة االتصاؿ عف بعدووسا
رافد لتكنولوجيا المعمومات, عمى " :بأنيا تكنولوجيا االتصاؿل( 2008) ومف ىنا يشير بولعويدات 

مات والمعارؼ, وأدواتيا البيانات والمعمو  :واالتصاؿ ىيأساس أف المادة الخاـ لتكنولوجيا المعمومات 
الحسابية في تحويؿ ىذه المادة  اتستيمؾ طاقتي األساسية بال منازع ىي الكمبيوتر وبرمجياتو, التي

واآللة, أو  اإلنساففيتـ مف خالؿ التفاعؿ الفوري بيف  التوزيعالخاـ إلى سمع وخدمات معموماتية, أما 
مف خالؿ أساليب البث المباشر وغير المباشر, كما في حاؿ أجيزة اإلعالـ أو مف خالؿ شبكات 

, 2008بولعويدات, )" كمبيوتر وآخر أو بينو وبيف وحداتو الطرفية( التي تصؿ بيف اإلنترنت) البيانات
 .(22ص
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سارت عمى التوازي مع ثورة " بأف تكنولوجيا االتصاؿ( 2000) المباف يشيروفي ىذا االطار  
فقد جمع بينيما النظاـ الرقمي الذي تطورت إليو نظـ  ؛تكنولوجيا المعمومات وال يمكف الفصؿ بينيما

 .(102, ص2000المباف, ) "فترابطت شبكات االتصاؿ مع شبكات المعمومات ؛االتصاؿ
مجموعة مف األجيزة " :بأنيا( 2006) توميفقد  عرفيا  وعف تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ 

والمعدات والميارات والخبرات التي تتعمؽ بالمعمومات: جمعًا وتحمياًل وتخزينًا واسترجاعًا وتوزيعًا عمى 
المستفيديف. ومف ىنا أمكف اعتبارىا ذلؾ الطائر الذي يطير بجناحيف: جناح يتعمؽ بتكنولوجيا 

وصواًل  ,والجناح الثاني ىو تكنولوجيا االتصاؿ بدءًا مف الياتؼ النقاؿ والتمغراؼ ,الحواسيب وممحقاتيا
 .(52, ص2006تومي, ) "إلى األقمار الصناعية وشبكة المعمومات واالتصاؿ الحديثة

مجموع التقنيات أو األدوات أو الوسائؿ أو النظـ المختمفة التي يتـ " ويعرفيا منير وآخروف بأنيا: 
أو المحتوى الذي يراد توصيمو مف خالؿ عممية االتصاؿ الجماىيري أو  المضموفتوظيفيا لمعالجة 

الشخصي أو التنظيمي, والتي يتـ مف خالليا جمع المعمومات والبيانات المكتوبة أو المسموعة أو 
, (اإللكترونية)مف خالؿ الحاسبات  ةالمصورة أو المرسومة أو المسموعة المرئية أو المطبوعة أو الرقمي

ىذه البيانات والمعمومات, ثـ استرجاعيا في الوقت المناسب, ثـ عممية نشر ىذه المواد ثـ تخزيف 
ونقميا مف  ,مسموعة أو مسموعة مرئية أو مطبوعة أو رقمية ؛االتصالية أو الرسائؿ أو المضاميف

رحمة لكترونية أو كيربائية حسب مإمكاف إلى آخر ومبادلتيا, وقد تكوف ىذه التقنية يدوية أو آلية أو 
 ,وآخروفمنير ) "ي يشمميا ىذا التطورتالتطور التاريخي لوسائؿ االتصاؿ والمجاالت ال

http://www.eco.asu.edu.jo). 
تشير إلى مجموعة مف البيانات التي ( ICT) ف تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿويرى الباحث أ 

ليصار إلى  ؛وذلؾ باستخداـ التطبيقات الحاسوبية ,يتـ تحميميا ومعالجتيا لمحصوؿ عمى معمومات
تخزينيا واسترجاعيا عند الحاجة, وبثيا وتداوليا باستخداـ تكنولوجيا االتصاالت الرقمية المتمثمة 

 .اإللكترونيةباألقمار الصناعية وشبكات الياتؼ المحموؿ والشابكة 
 يماً والتي جعمت مف المتعمـ محورًا لمعممية التعميمية, والذي غدا مس ,وبتطور االتجاىات التربوية 

في الحصوؿ عمى المعمومة وحتى صانعًا ليا بجيده الذاتي, وجعمت مف المعمـ موجيًا وميسرًا ومطورًا 
 ؛مف خالؿ تجديد معموماتو ومياراتو بشكؿ مستمرلمعممية التعميمية وما يتطمبو ذلؾ مف تطويٍر لنفسو 

مكانات إدعـ ىذه االتجاىات التربوية بما تمتعت بو مف سرت تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ فقد ي
الدليؿ ) "تعممية-تشمؿ األدوات المادية والموارد الرقمية التي يمكف توظيفيا لغايات تعميمية" ىائمة في

 .(12ص ,2012 البيداغوجي إلدماج تكنولوجيا المعمومات االتصاؿ في التعميـ,
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 :في التعميم (ICTتوظيف تكنولوجيا المعمومات واالتصال ) 1-1- 
فوضعت  ؛كثير مف الدوؿ أىمية توظيؼ تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ في التعميـأدركت  

الخطط في ىذا المجاؿ, وحققت قدرًا كبيرًا مف النجاح, وعممت عمى أف تجعميا وسيمة أساسية لمساندة 
بحيث يستخدميا التالميذ ضمف قواعد عممية لمتعامؿ المنطقي مع التطور  ؛التعممية -التعميمية العممية 

جمعية األمـ  يرتقر  في  كروالذي يميز ىذا العصر, وفي ذلؾ ذُ  ؛لممعمومات التكنولوجي والتدفؽ اليائؿ
ولكي تدمج في اقتصاد  ,"عمى الدوؿ النامية :UNCSTDالمتحدة لمعمـو والتكنولوجيا مف أجؿ التنمية 

بحيث إذا كاف استعماؿ ىذه األخيرة  ؛تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ف تركز عمى جانبأالمعرفة 
 .(18, ص2013فإف عدـ استخداميا يكوف أكثر تكمفة" )العممي,  ؛بغرض إقامة بنية تحتية مكمفاً 

توظيؼ تكنولوجيا المعمومات  إلى يمكف النظر :أنو( 2010) الجزار وفي ىذا الصدد يشير 
 وتضـ: ,منظومة متفاعمة مف مكونات مادية وغير مادية :واالتصاؿ في التعميـ " بأنيا

 لكتروني التعميمي بأشكالو المختمفة ونشره:طوير المحتوى اإلت 

التي تتاح لالستخداـ عندما تجمع  اإللكترونيةالمعمومات  ,لكترونيويقصد بمصطمح المحتوى اإل 
أو تنشر لغرض معيف... ويوجد المحتوى التعميمي في أشكاؿ مختمفة إما في شكؿ نصوص  ,وتعرض

التي  صوأو وسائط متعددة لكؿ منيا خصائ ,أو رسومات أو صور ثابتة أو صور متحركة أو صوتيات
أو  ,CD-ROMمثؿ القرص الضوئي المدمج  اإللكترونيةتميزه, ويتـ نشره مف خالؿ وسائط التخزيف 

 .اإلنترنتشبكة  :مثؿ Onlineنظـ الخط مف خالؿ 
 لكتروني التعميمي المالئمة ألشكاؿ ىذا المحتوى:تطوير أوعية المحتوى اإل 

ًا مف عناصر منظومة تكنولوجيا ميمتطوير نظـ وأوعية حفظ المعمومات الرقمية عنصرًا  ُيعدّ  
المواد والوسائط  :الرقمية بأنياالمعمومات التعميمية, وتعرؼ أوعية ومصادر المعمومات التعميمية 

 _لغة مكتوبة) لكتروني الرقميية أو المحتوى اإلوحفظ المعمومات التعميم ,التعميمية الالزمة لتخزيف
 .(وسائط متعددة _صور ثابتة ومتحركة _رسومات _صوت
 :صناعة وتوظيؼ البرمجيات لمتفاعؿ مع المعمومات التعميمية وأوعيتو 

تطوير وتوظيؼ برمجيات الكمبيوتر عنصرًا أساسيًا في منظومة تكنولوجيا المعمومات  دّ عيُ  
 تحقيقيا. ىالتعميمية التي تيدؼ النظـ التعميمية المختمفة إل

 :توظيؼ أجيزة الكمبيوتر متعددة الوسائط التعميمية 

ا وتخزينيا ووسطًا لنقميا ومعالجتي ,أصبح الكمبيوتر مصدرًا جيدًا لمحصوؿ عمى المعمومات 
بسرعة فائقة ودقة عالية, ووسيمة اتصاؿ حديثة بيف الطمبة والمعمميف, وأداة لتقييـ أداء الطمبة, ووسيمة 

 وتنفيذ برامج التعمـ الذاتي. ,لعرض المحتوى التعميمي
  الدقيقة والكروت الذكية: اإللكترونيةصناعة وتوظيؼ الشرائح 
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 :الدقيقة والكروت الذكية العديد مف الصناعات منيا اإللكترونيةتضـ تكنولوجيا صناعة الشرائح  
صناعة المعالجات الدقيقة وتبريدىا, صناعة موديوالت الذاكرة بأنواعيا المختمفة, صناعة كروت 
واجيات االتصاؿ بالكمبيوتر, وصناعة الكروت الذكية المستخدمة مع أجيزة الكترونية دقيقة, وقد أدى 

 ة الكمبيوترات في عرض ونقؿ البرمجيات التعميمية و التفاعمية في التعميـ والتعمـ.يذلؾ إلى زيادة كفا
 :توظيؼ نظـ االتصاالت والشبكات وبروتوكوالت تشغيميا 

مف بعد وشبكات المعمومات أحد العناصر األساسية في  ـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿتعد نظ 
ارات االتصاؿ والتواصؿ بيف ذه النظـ في تحسيف مييـ ىتسإذ لمعمومات التعميمية, منظومة تكنولوجيا ا

والمدرسيف والخبراء المتخصصيف عمى مستوى العالـ, وتبادؿ الخبرات والمعمومات مف خالؿ  الطمبة
الفرصة لممتعمميف  إتاحةيـ في كذلؾ تس لكتروني والمؤتمرات مف بعد وقوائـ المناقشة والحوار,البريد اإل

ة وحديثة عف المناىج الدراسية والبحوث دداء في الحصوؿ عمى معمومات متعسو  والمدرسيف عمى حد
تاحة المقررات  ,اإللكترونيةرؼ ودوائر المعا ,التربوية مف خالؿ قواعد البيانات الدراسية عمى الويب وا 

مكانية نشر األعماؿ  وتبادؿ  اإللكترونيةلجميع الطمبة في المناطؽ النائية عمى مستوى العالـ, وا 
 الممفات بيف الطمبة في جميع التخصصات والمراحؿ التعميمية.

 :توظيؼ القوى البشرية 

ة مجموعة ييعتمد نجاح أو فشؿ منظومة تكنولوجيا المعمومات التعميمية بصفة أساسية عمى كفا 
فال  ؛ةيالذيف يقوموف بتحقيؽ أىدافيا في تطوير نظـ المعمومات التعميم , وقدراتيـاألفراد المتخصصيف

فائدة مف المعدات واألجيزة والبرامج ونظـ المعمومات واالتصاالت والشبكات ما لـ يتوافر أفراد قادروف 
الخبرات والمعرفة النظرية والمؤىالت والميارات  ابد أف يمتمكو ميا وتصميميا, وىؤالء األفراد العمى تشغي

ومات التعميمية األخرى, ومنيـ ميندس التي تمكنيـ مف التعامؿ مع عناصر منظومة تكنولوجيا المعم
مركز مصادر التعمـ والمعمومات التعميمية, ومطور برامج  واختصاصيصيانة أجيزة الكمبيوتر, 

 شبكات المعمومات التعميمية, وغيرىـ"  واختصاصيالكمبيوتر التعميمية والوسائط المتعددة والتفاعمية, 
 .(18-20, ص2010الجزار, )

ىي منظومة   التعممية -التعميمية في العممية ( ICT) المعمومات واالتصاؿفتوظيؼ تكنولوجيا  
ومحتوى تعميمي رقمي يتناسب  ,متكاممة تشمؿ توافر األجيزة الصمبة مف حواسيب وممحقاتيا

الشبكات وبروتوكوالت تشغيميا,  :والبرمجيات المتوافرة, وتوافر بنية تحتية ألنظمة االتصاالت تتمثؿ في
  وافر منظومة العنصر البشري المؤمف بأىمية استخداـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿإضافة إلى ت

 ,وتتمثؿ ىذه المنظومة في المعمـ ,والمدرب عمى استخداميا التعممية -التعميمية لدعـ العممية 
وميندسي معموماتية لتدارؾ األعطاؿ المحتممة, واختصاصي  ,ومطوري البرامج الرقمية التعميمية

يـ. إف ىذه المنظومات تعمؿ معًا بشكؿ متكامؿ ومتفاعؿ لتوظيؼ تكنولوجيا المعمومات ات التعمتقني
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األمر الذي يمكنف أف ينعكس  التعممية -التعميمية واالتصاؿ في التعميـ بما يسيـ في تطوير العممية 
 بشكؿ إيجابي عمى تطوير المجتمع ككؿ.

من التعميم  في تعميم الحمقة األولى (ICT) تطبيقات تكنولوجيا المعمومات واالتصال 2-1-
 :األساسي

تعد الحمقة األولى مف التعميـ األساسي البداية الكتساب التالميذ مجموعة مف المعارؼ والخبرات  
والتي ستمكنيـ مف بناء خبرات الحقة في المستقبؿ, واحتكاكيـ بتكنولوجيا المعمومات  ,األولية

استخداـ  يمكف  ثـ مفو وضرورتيا في حياتيـ,  ,لدييـ ألفة ىذه األجيزةفي سف مبكرة يعزز  واالتصاؿ
 تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ في تعميـ الحمقة األولى مف خالؿ العديد مف التطبيقات نذكر منيا:

 "حاسوب المختمفة مثؿ برامج النصوصاستخداـ برمجيات ال (Word ) اإللكترونيةوالجداوؿ 
(Excel) البيانات, وقواعد (Access), وبرنامج العروض التقديمية (Power Point ) في دراسة

 وتزداد كفاءة استخداـ الطفؿ ليذه البرامج بالتطور العمري لو. ,نجاز الوظائؼا  المواد و 

  في اإللكترونيةبينت الدراسات التي أجريت لمعرفة أثر األلعاب  :اإللكترونيةاأللعاب                                                    
 فيتؤدي إلى تأثيرات إيجابية  -إذا قاـ الطفؿ بممارستيا بشكؿ معتدؿ –أف ىذه األلعاب  ,األطفاؿ

وكذلؾ إلى تطوير الميارات الحركية التآزرية بيف العيف  ,زيادة ميارات التفكير العميا لدى األطفاؿ
 وتعمـ قيـ الربح والفوز والخسارة. ,وكذلؾ عمى إثارة الدافعية ,واليد

 عاد ,االستماع إلى القصص مات وخربشات معينة تمثؿ ة تسجيميا: يستطيع الطفؿ عمؿ رسو وا 
عادة سماعيا طفؿ لتفسير ما قاـ بو وتسجيؿ ىذهثـ محاورة ال ,لديو واقعة معينة أو قصة ما  ,الرواية وا 

ودعـ قدراتو ودفعو لإلبداع وتطوير قدراتو  ,اتووىذا يمكف المعمـ مف معرفة طريقة تفكير الطفؿ ورغب
 المفظية وغير المفظية.

  لكتروني والفيس بوؾوالبريد اإل اإلنترنتشبكات الحاسوب و (Face book):  بينت الدراسات أف
ميمة,  دفي البحث عف معمومات حوؿ موضوعات معينة تع اإلنترنتاألطفاؿ حوؿ العالـ يستخدموف 

رساؿ الصورلكتوكذلؾ يستخدموف البريد اإل ومقاطع الفيديو وغيرىا, وكذلؾ  روني لمتواصؿ بينيـ وا 
سيمة نيا و استخداـ اليوتيوب لالطالع عمى التسجيالت المختمفة, حاليًا يستخدموف الفيس بوؾ كو 

 لمتواصؿ بيف األصدقاء واألقراف.

 :لمتواصؿ بيف بعضيـ ( )الياتؼ المحموؿ استخداـ الموبايؿ ألقد بد الياتؼ المحموؿ
ونقؿ  , وكذلؾ بينيـ وبيف معممييـ مف خالؿ االتصاؿ التمفوني والرسائؿ القصيرة, )الطمبة(البعض

مف  اإلنترنيتوكذلؾ الربط مع  ,(Bluetooth) ثالرسائؿ والتسجيالت الصوتية باستخداـ البموتو 
 .(www.uop.edu.jo, الجابري) "خالؿ اليواتؼ التي تقدـ ىذه الخدمة

http://www.uop.edu.jo/
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فإف ىناؾ العديد مف  ؛في التعميـ( ICT) وعمى الرغـ مف أىمية تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ 
 :في التعميـ ومف ىذه الصعوبات الصعوبات  التي تعترض استخداـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ

  الصمب والبرمجيات.مشاكؿ في استخداـ العتاد 

 .الحاجة إلى دعـ تقني في أي وقت 

  تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿفر وقت كاؼ الستخداـ اعدـ تو. 

  تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿلمصادر  دائماً عدـ إمكانية الوصوؿ. 

 .الكمفة الزائدة الستخدامو بانتظاـ 

 قيود الموجودة عمى محتوى الدروس"ال (2009, p9 ,Tella, A.,et all).  

 ويضيؼ الباحث: 
  ثقة المعمميف باستخداـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿيمكف أف تكوف عدـ. 

  في البداية األمر بصعوبات في ضبط الصؼ تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿقد يتسبب استخداـ, 
 األمر الذي قد يؤدي إلى العزوؼ عف استخداميا.

 :(ICT) المعمومات واالتصالمجاالت تكنولوجيا  ثانيًا:
 : مجال الحاسوب:1-2
ككؿ, فمـ يعد ذلؾ الترؼ  التعممية -التعميمية أضحى الحاسوب اليوـ أداة أساسية في العممية  

فيو اليوـ حجر الزاوية في العمؿ التربوي بدءًا مف المستويات العميا في  ؛التعميمي كما كاف في السابؽ
الذي يستخدـ فييا كعارض لممعمومات والخبرات التعميمية, وأداة  ؛القطاع التربوي وانتياًء بغرفة الصؼ

ؿ برامج اللتنمية الميارات العقمية مف خالؿ برامج األلعاب التعميمية, وأسموبًا لنقؿ الواقع لمتمميذ مف خ
 .المحاكاة

ية مف أجؿ الوصوؿ عف وسائؿ تعينيـ عمى أداء وظائفيـ التعميم الدائـ بالبحث قياـ المعمميف يعد 
األشكاؿ المجسمة  واستخداـالصور الممونة  إلى تعميـ أفضؿ مف متطمبات نموىـ الميني,كاستخداـ

بدأ استخداـ الحاسوب في عمميتي السبورات والكتب وبعض األجيزة البسيطة... وفي السنوات األخيرة و 
تقنية تعميمة يمكف معيا استخداـ الصوت والصورة ومقاطع ونيا ك التعميـ والتعمـ في الدوؿ المتقدمة

 .الفيديو والبرامج التفاعمية
فبعد أف كاف المتعمـ متمقيًا سمبيًا لممعرفة,  ؛الحاسوب دور المعمـ والمتعمـ عمى حد سواءغير  لقد 

اركًا في الوصوؿ إلييا, وشريؾ المعمـ في صياغتيا. وأضحى دور المعمـ موجيًا أصبح اآلف مش
ِمف  ,ومرشدًا ومشاركًا ومقومًا لعمؿ التمميذ, بعد أف كاف محور العممية التعميمية والناقؿ الوحيد لممعرفة

ميارات  وؿ عف تحصؿ المعرفة لتالميذه إلى تنمية الميارات األساسية, والسعي إلكساب التمميذؤ المس
 التعمـ ذاتيًا.
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التعميمي, بفضؿ ما تقدمو برمجياتو عممية التطوير التربوي و  دفع عجمةي الحاسوب ف أسيـكما  
ف مجاؿ الحاسوب في التربية مجاؿ أ" في ذلؾ ( 2000) وتطبيقاتو مف خدمات تعميمية. ويذكر الفار

إف التطور في ميداف الحواسيب سريع  إذواسع يحدث فيو التطور بخطوات ىائمة تكاد تكوف وثبات, 
إننا ال نستطيع أف نتنبأ بما  :ومذىؿ, مف الصعب مالحقة الجديد فيو, وال تتجاوز الحقيقة إذا قمنا

 .(29, ص2000الفار, ) "سيجد في ىذا الميداف مف تطور
ر شيده تطو ي, نظرًا لمتطور المتسارع الذي التعممية -التعميمية في العممية  ىاـولمحاسوب دور  

والتي تناولت  ,, واالنفجار المعرفي الكبير والوفرة اليائمة في المعموماتتكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ
مكاناتو ( 2003) جميع مياديف الحياة, ويرى الصالح "أف العصر المعموماتي بمعطياتو الحاضرة وا 

جياتو ونظمو وبعبارة أخرى المستقمة يمثؿ تحديات تمس عصب المشروع التربوي, أىدافو واستراتي
 .(3, ص2003الصالح, )مدخالتو وعممياتو ومخرجاتو" 

 تعريف الحاسوب التعميمي:
, يذخر األدب التربوي بعديد مف التعريفات التي تناولت تعريؼ الحاسوب في المجاؿ التعميمي 

 :بأنو يعرفو العيقميحيث  عموماً الحاسوب ولكف قبؿ أف نعرؼ الحاسوب في التعميـ, البد مف تعريؼ 
القادرة عمى إجراء العمميات المختمفة بسرعة عالية, وىو يخزف ويحمؿ البيانات  اإللكترونيةاآللة "

 .(503 , ص1996العيقمي,) "والمعمومات إلى لغة يتفاعؿ معيا الحاسوب
تقوـ بمجموعة مترابطة ( Electronic Device) اإللكترونية"مف اآلالت : كما عرؼ بأنو 

الجة وفقًا , تتناوليا بالمع( Input Data) عمى مجموعة مف البيانات الداخمة ومتتالية مف العمميات
واألوامر الصادرة إليو المنسقة تنسيقًا حسب خطة موضوعة  ,(Instruction)لمجموعة مف التعميمات

(Algorithm) فيد في مسبقًا لكؿ مسألة معينٍة ومعرفٍة بغرض الحصوؿ عمى نتائج ومعمومات ت
 .(www.uobabylon.edu.iq, مقدمة في الحاسب اآللي) "تحقيؽ أغراض معينة

"مثمو كمثؿ أجيزة  بأف الحاسوب( 2008) فيذكر صياـ ؛وعف الحاسوب في مجاؿ التعميـ 
ف ما يميزه عف غيره مف أجيزة إالحاسوب األخرى,  نو ال يختمؼ عنيا في تركيبو األساسي, وا 

 ,مما يجعميا أداة طيعة في يد المعمـ والمتعمـ ؛البرمجيات التي يستخدمياالحاسوب األخرى ىو نوع 
عدادىا مف قبؿ فريؽ متخصص :وىذه البرمجيات ىي صياـ, ) "عبارة عف مواد تعميمية يتـ تصميميا وا 

 .(13, ص2008
 برمجياتو, وما لمعمـ والمعرفة مف خالؿ حاسوب في التعميـ والتعمـ ىو مصدرالويرى الباحث أف  

توفره مف وسائط متعددة تعمؿ عمى تقديـ المعمومات بأشكاؿ عدة, وبأساليب تتفؽ مع خصائص 
التالميذ, ومتطمبات المنيج الدراسي, إضافة إلى توفير عنصري اإلثارة والحفز لممتعمـ, والتفاعؿ 
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التوصؿ لتحقيؽ األىداؼ المرجوة  مما يساىـ فيأثناء عممية التعمـ, والتغذية الراجعة, في االيجابي 
 بفاعمية.

 أهمية الحاسوب في التعميم:
وذلؾ مف خالؿ معالجة عديد مف  ,التعممية -التعميمية تظير أىمية الحاسوب في العممية  

المشكالت التربوية كازدياد أعداد التالميذ, وقمة عدد المعمميف المؤىميف تأىياًل جيدًا, أو صعوبة 
أكثر مف  تمقيفاالعتماد الكامؿ عمى طرائؽ الحفظ والى أماكف جغرافية معينة, و ف إلوصوؿ المعممي

اعتمادىا عمى الفيـ والتطبيؽ والتحميؿ والتركيب, وعدـ مراعاة الفروؽ الفردية, وعجز الكتب الحالية 
عف استيعاب الكـ الكبير مف المعارؼ والمعمومات, وذلؾ مف خالؿ قدرتو عمى االستجابة الفورية, 

وتقديـ خدمات فردية ألعداد كبيرة مف التالميذ في آف واحد,  ,قدرتو عمى حفظ ومعالجة المعموماتو 
مف الممحقات كجياز مف خالؿ البرمجيات التعميمية, إضافة إلى إمكانية ربط جياز الحاسوب بالعديد 

والمشاركة ممشاىدة لإلتاحة الفرصة إلى أعداد كبيرة مف التالميذ ( Head Show) العارض الرأسي
ف الحاسوب يؤدي دورًا أساسيًا كتقنية تعميمية إ: "عف أىمية الحاسوب( 2004) وأورد التودري .الفاعمة

ترفع مف مستوى العممية التعميمية بمختمؼ عناصرىا, كما أف الحاسوب يوفر وسائط فائقة ونصًا شيقًا 
ًا إلمكانياتو المتنوعة في تقديـ ووسائؿ تعميمية تجذب انتباه المتعمـ نحو ما يعرضو الحاسوب, نظر 

 .(14, ص2004التودري, )  "المؤثرات الحركية والصوتية والمونية المثيرة لحواس المتعمـ
 أوجه استخدام الحاسوب في التعميم والتعمم:

كؿ ف أوجو استخدامات الحاسوب في التعميـ والتعمـ مف الباحثيف ممف قاموا بالكتابة عىناؾ عديد  
الدراسة مف التوصيفات األكثر مالئمة ألىداؼ  يعد( 2005) نظره, إال أف ما كتبو أبو يونسمف وجية 

 الحالية وغاياتيا:
 
 ":الحاسوب كمادة لمتدريس 

ىناؾ تفسيراف لتقديـ الحاسوب لممتعمميف كمادة دراسية وىما: اإلعداد لمعمؿ, وتنمية ميارات  
وبدأ القطر العربي السوري في ىذا المجاؿ بتعميـ المتعمميف في حؿ المشكالت والتفكير المنطقي, 

وتدريب المعمميف أواًل في أوائؿ التسعينات, وعمى إعداد وتدريب المتعمميف عمى ميارات تتصؿ بالعمـو 
عداد البرامج بالمغة  صالحو, وا  المكتبية والتجارية والمينية التي تتطمب تشغيؿ الحاسوب, وصيانتو وا 

 متعمقة بالتنمية اإلدارية المينية.العربية لحؿ المشكالت ال
  :الحاسوب كآلة تعميـ 
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 CAI (Computer ومتنوعة, منيا التعميـ بالحاسوب تعميمية أنظمة عديدة ونو آلةلمحاسوب ك 

Assisted Instruction , نجاز العممية  ؛....التعممية -التعميمية التي ليا دور متميز في إتماـ وا 
 لذلؾ فإف التعمـ بالحاسوب أصبح شائعًا في تعميـ المواد كافة.

 :الحاسوب لتقديـ خدمات مف أجؿ التعميـ والتعمـ 

إف الخدمات المطموب توفيرىا مف أجؿ التعميـ والتعمـ كثيرة ومتنوعة, وتصنؼ في مجاالت  
 ومحاور عديدة:

 مجاالت إنتاج برامج تعميمية. -

 مجاالت الخدمات اإلدارية. -

 .(29-30, ص2005أبو يونس, )مجاالت البحوث والدراسات"  -

أف يكوف مادة تعميمية يستطيع التمميذ الحمقة األولى يمكف  الحاسوب فيويرى الباحث أف استخداـ  
مف خالليا اكتساب مجموعة مف المعارؼ والميارات والخبرات األولية لتعامؿ مع الحاسوب, كما يمكف 

تقنية تعميمية لتقديـ الخبرات التعميمية بأشكاؿ متعددة تجعؿ ونو وب كأف يستفيد المعمـ مف الحاس
 التعميـ والتعمـ أكثر وظيفية ثباتًا وأكثر تطبيقًا. 

 دواعي استخدام الحاسوب في التعميم: 
 دورٍ  مف التعممية لما لمحاسوب - ةيعديدة ىي الدواعي الستخداـ الحاسوب في العممية التعميم 
استخداـ ( دواعي) عديد مف مبررات( 2003) وفي ىذا الصدد يذكر اليرش ,في التعميـ ةٍ وأىمي

 الحاسوب في التعميـ نذكر منيا:
 :المبرر التعميمي 

لديو, وال يتـ ذلؾ إال مف خالؿ استعماؿ  , وتطويرىايسعى المعمـ إلى تحسيف أساليب التدريس 
قة, تساعده عمى تفعيؿ دور يمية بصورة شيوسائؿ تقنية حديثة تساعده عمى توصيؿ المادة التعم

الحاسوب مف أفضؿ الوسائؿ التعميمية التي يعد وتجعمو مستقباًل إيجابيًا ومشاركًا. و , ()التمميذ الطالب
نتاجيا عبر المناىج  ؛ إذتحقؽ مثؿ ىذه الحاجة يستطيع الطالب و يسيؿ تصميـ برمجيات تعميمية وا 

 خارجيا. ـداخؿ الغرفة الصفية أ أكاف حتى وحده سواء أو ,االستفادة منيا تحت إشراؼ معممو
 :المبرر الميني 

نتيجة لدخوؿ الحاسب مختمؼ مجاالت الحياة اإلنسانية واإلدارية والتعميمية والصحية  
والمالية...إلخ, أصبح لزامًا عمى كؿ مواطف أو متقدـ لوظيفة معينة اإللماـ بميارات استعماؿ 

الفرص لمجميع أصبح لزامًا عمى وزارة التربية والجامعات إدخاؿ  ضمف تكافؤوحتى يُ  ,الحاسوب
 الحاسوب في العممية التعميمية.

 :مبرر صناعة التكنولوجيا 
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نتاج البرمجيات  ,تقاس حضارات األمـ بمدى تقدميا التكنولوجي, وصناعة األجيزة وتطويرىا  وا 
إلنتاج, وال يتـ ذلؾ إال بإدخاؿ الحاسوب وىذا يستدعي إعداد كوادر بشرية إلدارة مثؿ ىذا ا ,التعميمية

في العممية التعميمية التي تساعد عمى إعداد وتأىيؿ الكوادر البشرية المؤىمة والقادرة عمى تصنيع أجيزة 
 ؛الحاسوب, وتطوير برمجياتو مما يدر دخاًل يدعـ الموازنة, ويوفر فرص عمؿ لكثير مف األشخاص

 لعمؿ.مما يساعد عمى تقميؿ العاطميف عف ا
   :مبررات الكمفة المادية 

( التمميذ) يستطيع الطالب ,إف إمكانية استعماؿ الحاسوب كمعمـ مف خالؿ إنتاج برمجيات تعميمية 
 اليرش وآخروف,) "االستفادة منيا دوف الحاجة إلى معمـ, يساعد عمى التقميؿ مف الكمفة التعميمية

 .(24, ص2003
 عديد مف دواعي استخداـ الحاسوب في التعميـ نذكر منيا: (2007) سعادة والسرطاوي كما أورد 
 ":االنفجار المعرفي وتدفؽ المعمومات 

حيث يسمى ىذا العصر بعصر ثورة المعمومات, وخاصة بعد تطور وسائؿ االتصاؿ, وىذا ما  
ا عند الضرورة, حيث ظير الحاسوب جعؿ اإلنساف يبحث عف وسيمة لحفظ ىذه المعمومات واسترجاعي

 وسيمة تؤدي ىذا الغرض.أفضؿ 
  :تنمية ميارات معرفية عميا 

 وتركيبييا. ,وتحميميا ,مثؿ حؿ المشكالت والتفكير وجمع البيانات 

 ة المعقدة:ي  الميارة واإلتقاف في أداء األعماؿ والعمميات الرياض ىالحاجة إل 

يتميز الحاسوب بالدقة واإلتقاف, كما يتميز بالقدرة عمى أداء جميع أنواع العمميات الحاسوبية  إذ 
 ( 41, ص2007سعادة والسرطاوي, ) "المعقدة
 مجموعة مف الدواعي الستخداـ الحاسوب في التربية والتعميـ نذكر منيا: (2000)وأضاؼ الفار 
 :الحاسوب وعجز الوسائؿ التقميدية 

الكتاب, وميما استثمر في الكتاب مف جيد خالؽ تبقى لو  :الوسائؿ التقميدية انتشارًا ىومف أبرز  
يمكف تجاوزىا. فخاصية التفاعؿ المتبادؿ بيف المتعمـ والكتاب مفقودة. وتأميف الرسـ التصويري دود الح

وغيرىا كميا مفقودة,... أما في الحاسوب ففيو مف الخصائص والحيوية  ,قييـ الفوري مفقودةتأو تأميف ال
 ما يعطيو دورًا مميزًا عف بقية الوسائؿ التعميمية قاطبة.

 :الحاسوب والمحاكاة 

تمثؿ برمجيات المحاكاة تكرارًا لسموؾ ظاىرة ما في الطبيعة بحيث يصعب أو يستحيؿ تنفيذىا في  
فنستطيع مف خالؿ برمجيات  ,أما مف خالؿ الحاسوباستحالتيا, سة, إما لخطورتيا أو حجرة الدرا

 .المحاكاة تنفيذ التجارب بكؿ أماف
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 :الحاسوب والتدريب الكتساب الميارة 

الحاسوب  إلىبحيث يستجيب الطالب  ؛يقدـ الحاسوب نوعًا متميزًا مف التفاعؿ بينو وبيف الطالب 
ذا أخطأ شكؿ تأكيد  عمى ثـ يعطي الحاسوب تعزيزاً  سريعاً  لصحة إجابة الطالب كتغذية راجعة. وا 

مف  اً أو يحدث نوع ,لتصحيح االستجابة( وأكثر) تجابتو لمحاسوب؛ يمنحو فرصة أخرىالطالب عند اس
تقانو ومف ثـ اكتساب الميارة المطموبة قبؿ االنتقاؿ إلى  ,التفريع مف أجؿ مراجعة موضوع ما لفيمو وا 

 التدريب عمى ميارة أخرى.
  وبنوؾ االختبار:الحاسوب 

ثر مف نموذج الختبار الواحد تحوي العدد نفسو مف البنود كأ يستخدـ الحاسوب في صياغة 
البنود المناسبة والصيغ المناسبة. ىذا  - حسب أىدافو –تتيح لممعمـ أف يختار  إذالمناسبة لكؿ ىدؼ؛ 

يقوـ المتعمـ بإدخاؿ إجاباتو عف طريؽ لوحة مفاتيح  إذ ؛ويمكف إجراء االختبار عمى شاشة الحاسوب
الحاسوب, ومف ثـ تصحح وتسجؿ النتائج, مع توضيح مدى الصحة في اإلجابة ومدى التقدـ في 

 .(46-56, ص2000الفار, ) "التعمـ
التعممية ضرورة ممحة  - ةيإف ىذه الدواعي جعمت مف استخداـ الحاسوب في العممية التعميم 

موجيًا المعمـ جعؿ التربية الحديثة والمتمثمة في جعؿ المتعمـ محورًا لمعممية التعميمية, و لتحقي أىداؼ 
نجاز إوميسرًا ومطورًا ليا, بما توفره برمجياتو وتطبيقاتو مف إمكانات تساعد معمـ الحمقة األولى في 

 ميامو مف خالؿ تقديـ المعمومات والخبرات بأشكاؿ متعددة.
 لمحاسوب:ميزات استخدام المعمم 

الدواعي التربوية والتعميمية الستخداـ الحاسوب, البد مف عرض الميِّزات التي  ضااستعر  بعد 
ميزات ( 2008) يقدميا الحاسوب لممعمـ ألداء ميمتو عمى أكمؿ وجو, وفي ىذا المعرض يذكر شاش

 الستخداـ المعمـ لمحاسوب وىي:عدة 
الوقت الذي يمكف بذؿ مزيد مف األنشطة الصفية  لواستخداـ الحاسوب في التدريب والميراف "1- 

 األخرى ورعاية الطمبة المتفوقيف, وفضاًل عف الذيف لدييـ صعوبات تعمـ.

تقدميـ في  ىومد ,وتقويميـ ,يساعد الحاسوب المعمـ عمى االحتفاظ بالبيانات الميمة عف الطمبة 2-
 عممية التعميـ.

 الموقؼ الصفي.يزيد الحاسوب مف سيطرة المعمـ عمى  3-

وتوجيو  ,وسيمة تعميمية يمكنو مف التحكـ في معدؿ تعمـ الطمبةونو استخداـ المعمـ لمحاسوب ك 4-
 األنشطة الصفية نحو تحقيؽ األىداؼ التعميمية.

 ؽ تدريسو بما يتالءـ مع مستويات الطمبة.ائوطر  ,ف الحاسوب المعمـ مف تعديؿ أساليب شرحويمكِّ  5-
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كما يمكنو مف  ,المعمـ مف تقديـ أكبر قدر مف المعمومات في أقؿ وقت ممكفف الحاسوب يمكِّ  6-
 معالجة نواحي القصور في العممية التعميمية.

وتوفير الفرص المناسبة لتحسيف  ,يوفر الحاسوب لممعمـ الفرصة لمعالجة القصور في معموماتو 7-
 .(257, ص2008شاش, ) "مياراتو وتعديميا

 :ىذا الصدد أف الحاسوب يساعد المعمـ عمىفي ( 2009) ويضيؼ بنجر 
توضيح مفاىيـ الطمبة, تشخيص نواحي الضعؼ وعالجيا, مف خالؿ اإلمكانات التي يتمتع بيا " 8-

استخداـ الصوت والصورة والحركة  :غيره مف الوسائؿ التعميمية األخرى, مثؿ مف دوفالحاسب اآللي 
 .(271, ص2009,بنجر) "دـوالتفاعؿ القائـ بيف الطالب والبرنامج المستخ

 :التعممية -التعميمية الستخداـ الحاسوب في العممية  عدة ويضيؼ الباحث ميزات 

مف خالؿ عرض المعمومة  كثر إقبااًل عمى التعمـأعمى جعؿ التالميذ يساعد الحاسوب المعمـ  9-
 ووفقًا لحاجاتو وميولو.  ,بأشكاؿ متنوعة بما يتناسب مع قدراتو التحصيمية

 .جعؿ المدرسة صورة عف العالـ المحيط المتطور عمىيساعد إف استخداـ معمـ الصؼ لمحاسوب  10-

وذلؾ مف خالؿ إنشاء ممفات  ,التعممية -التعميمية يساعد الحاسوب المعمـ عمى إثراء العممية  11-
 ,األساسيمنيج التعميـ ب مرتبطةً  ورسوماتٍ  وأشكاالً  اً فيديو ونصوص ومقاطعَ  اً خاصة تتضمف صور 

 مف وقت آلخر. وُتحدث
 :بعض برمجيات الحاسوب ومجاالت استخدامها في التعميم األساسي الحمقة األولى 
وىي في تطور مستمر. وسيتـ التطرؽ إلى  ,كثيرة ىي البرمجيات التي تحتوييا الحواسيب 

مجموعة مف البرمجيات التي يمكف أف تدعـ عمؿ معممي الحمقة األولى مف التعميـ األساسي ألداء 
 مياميـ وواجباتيـ, ومف ىذه البرمجيات:

 برنامج معالج النصوص (word): 

 مستمر, وتعرؼ بأنيا:امج في تطور , وىذه البر عموماً مف أكثر البرامج استخدامًا في التعميـ  
وطباعة النصوص والمستندات  ,وتعديؿ ,وتنسيؽ ,وتنقيح ,"استخداـ برامج الحاسوب في كتابة

تحضير الدروس  (. ويمكف لممعمـ استخداـ ىذه البرامج فيwww.Word.banaat.comالمكتوبة" )
عداد  ,التعميمية بنوؾ أسئمة لممذاكرات واالمتحانات, وتصميـ بطاقات تعميمية تناسب جميع الدروس وا 

عداد بطاقات عمؿ لمتالميذ في الدروس التي تتطمب و لعرضيا بشكؿ واضح ومنظـ عمى التالميذ,  ا 
 كطريقة التعمـ التعاوني. ؛استراتيجياتيا استخداـ مثؿ ىذه البطاقات

مـ المرونة في التعامؿ مع النصوص المكتوبة بإضافة أو إف برنامج معالج النصوص يمنح المع 
 أثناء عرضو عمى الشاشة قبؿ أف يقوـ بعممية الطباعة.في حذؼ أو تعديؿ ما يشاء 

 برنامج العروض التقديمية (PowerPoint): 
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لكترونية تساعد المعمـ عمى شرح الرسالة ذي يعتمد عمى إنشاء شرائح إوىو مف البرامج الميمة ال 
أف برامج  (2003) نتباه التالميذ. ويذكر كورانيال اً ي الذاكرة, وجذبفميمية بأكثر الطرؽ ثباتًا التع

تفيد في عرض عدة تساعد في إنشاء عروض تقديمية مؤلفة مف شرائح متحركة العروض التقديمية "
بالشرائح التي يمكنؾ  :أي نوع مف المعمومات بشكؿ جذاب ومحترؼ. يعتمد ىذا البرنامج إلى ما يسمى
أو عمى أجيزة عرض  ,تخصيص حركتيا والمعمومات الموجودة فييا, ومف ثـ عرضيا عمى الشاشة

, 2003كوراني, ب, ) "واستخداميا عمى أجيزة اإلسقاط العادية ,مـ 25أو تحويميا إلى شرائح  ,أخرى
 :ويرى الباحث أف برنامج العروض التقديمية يساعد الباحث في .(8ص
 الصوت المتعمقة تقنية و  ,ومقاطع الفيديو ,وتقديـ المحتوى التعميمي: مف خالؿ إضافة الصور دعـ

 بالمحتوى التعميمي الذي يقدمو المعمـ.

  أو مراحؿ  ,أو أماكف معينة ,مممارسة: مف خالؿ عرض صور لميارات معينةلعرض شاشات
 القياـ بنشاط  أو ميارة معينة...إلخ.

 أو مقاطع  ,أو مقاطع فيديو ,ؿ عرض الشرائح التي قد تتضمف صوراً تقييـ التالميذ: مف خال
ومف ثـ توجيو األسئمة لمتالميذ لتعرؼ مدى فيـ واستيعاب التالميذ لممعمومات والميارات التي  ,صوت

 سبؽ تقديميا.

  اإللكترونيةبرنامج الجداوؿ (Excel): 

وتحتوي عمى خالليا يمكف التفاعؿ معيا حرفيًا أو رقميًا, ويمكف  ,"ىي عبارة عف مجدولة أفقيًا وعمودياً 
تطبيؽ معدالت رياضية عمييا, كما أنيا تمكف المعمـ مف تمثيؿ بياناتو شكميًا, وقد انتشر استخداميا 

 .(17, ص2000 خجا,) "في تدريس العمـو والرياضيات
االحتفاظ " :في اإللكترونيةلجداوؿ أف المعمميف يمكنيـ االستفادة مف ا (2007بيتر وبيرسوف) يري

ة, وربط العالمات يبسجالت الطمبة وعالماتيـ, واالستفادة مف قوة الحاسوب في معالجة البيانات بكفا
لحساب المعدالت والمتوسطات والعدد األوسط والكثير مف المجاالت داخؿ غرفة الصؼ أو المدرسة, 

" بشكؿ فردية كما يمكف فصؿ بيانات محددة عف غيرىا مف البيانات, كاستعراض عالمات الطمبة 
 .(71, ص2007, بيتر وبيرسون)
 برنامج قواعد البيانات (Access): 

عف مخازف يوضع فيو كـ مف المعمومات يمكف استرجاعيا في أي وقت, وليس " ةوىي عبار  
البحث في ثنايا ىذه المخازف ىدفًا بحد ذاتو, إنما ىناؾ فائدة أكبر وىي جعؿ المتعمـ يساىـ في بناء 
ىذه القواعد بحيث توجو ىذه المساىمة نحو تحقيؽ أىدافًا تربوية كثيرة مثؿ حؿ المشكالت والتفكير 

 .(17, ص2007)خجا,  اقد وغيرىا"الن
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أف المعمميف يمكنيـ االستفادة مف برنامج قواعد  Bitter& Pierson بيتر وبيرسوف ويري 
إنشاء قاعدة بيانات لعدد مف األفراد في صؼ معيف لترتيب معمومات حسب الحاجة, " :البيانات في

والمصادر األخرى مف المواد المرجعية, كما يمكف أف يوفر تعزيز المناىج عبر مكتبات قواعد البيانات 
وعند البحث عف المحتوى في قاعدة البيانات لمعمومات تتعمؽ بالمحتوى يستطيع المعمـ إيجاد مصادر 

, بيتر وبيرسوف) عديدة في وقت قصر مف الوقت المطموب عند البحث بالطريقة اليدوية القديمة"
 .(73-74, ص2007
  رونيةاإللكتبرامج األلعاب التعميمية: 

مف أىـ البرمجيات التي تساعد المعمـ عمى تنمية العمميات العقمية  اإللكترونيةبرامج األلعاب  ُتعد   
"لعبة تعميمية يتـ المعب فييا عف طريؽ  التعميمية بأنيا: اإللكترونيةاب لدى تالميذه, وتعرؼ األلع

غالبًا باستخداـ المؤثرات الصوتية والبصرية والتركيز عمى إحراز النقاط أو  إلكتروني, وتتميزجياز 
, اإللكترونيةاأللعاب التعميمية ) "إتماـ الميمة واالنتقاؿ لمرحمة أخرى تحقيقًا ألىداؼ تعميمية محددة

www.soft.sptechs.com).  
لما ليا مف  ؛التعميـ األساسيبأىميتيا في مرحمة الحمقة األولى مف  اإللكترونيةاأللعاب  تميزوت 

طالة  ثارة وا  عماؿ لمعمميات العقمية لموصوؿ لمنتيجة مدة االنتباه وتنمية الخياؿ لدى التالميذتشويؽ وا  , وا 
إذا ما أحسف إعدادىا بطريقة  التالميذ ببعض القيـ االجتماعية المطموبة, إضافة ألىميتيا في تزويد

 تربوية وعممية جيدة.
 استخدام الحاسوب لألغراض التعميمية: فيعوامل قد تؤثر 

بالرغـ مف اإلمكانات الكبيرة والمزايا التي يتمتع بيا الحاسوب وفوائده الكبيرة, إال أف ىناؾ عوامؿ  
 ما أورده ةيلمدارسة الحالولعؿ أكثر مالئمة  ,التعممية -التعميمية استخدامو في العممية  فيقد تؤثر 
 :استخداـ الحاسوب لألغراض التعميمية فيعف العوامؿ التي قد تؤثر  (1993) الخطيب

المالئمة ذات المستوى الرفيع: بسبب الجيد الكبير  )الحاسوبية( قمة البرامج التعميمية الكومبيوترية" 1-
قد وجد أف إنتاج برنامج تعميمي مدتو نصؼ ساعة عمى ب لتصميـ ىذه البرامج وكتابتيا. فالمطمو 

وليس  غالبًا, جيود فريؽيتطمب  إذساعة عمؿ  70-100قد يستغرؽ ما بيف ( الحاسوب) الكومبيوتر
 األقؿ(.  عمى)مدرس المادة إضافة إلى مبرمج قدير  جيودًا فردية

لألغراض التعميمية: قبؿ  )الحاسوب(قمة التدريب والمعرفة فيما يتعمؽ باالستعماؿ المالئـ لمكومبيوتر 2-
ال بد أف يكوف ىناؾ فريؽ متخصص في ىذا المجاؿ لكي  ؛التعميمي إلى مدارسناأف ندخؿ الكومبيوتر 

( الحاسوب) يقوـ بالتخطيط الجيد ويعمؿ عمى تدريب المعمميف فيما يتعمؽ بتكنولوجيا الكومبيوتر
ال فإف العمؿ االرتجالي وغياب المتخصصيف في ىذا المجاؿ سيوقعنا في إشكاالت كثيرة  التعميمي, وا 

 البعض يجد العذر المالئـ لمحاربة ىذه التجربة الرائدة. قد تجعؿ 
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عالية جدًا, بحيث ال تقدر المدارس عمى ( الحاسوب) عامؿ التكمفة: إف أثماف أجيزة الكومبيوتر 3-
شرائيا. ومع ىذا فإف أثماف ىذه األجيزة في تناقص مستمر يومًا بعد يوـ, ومف الواضح أف تناقص 

ال و  ,ىذا سيساعد المدارس عمى استعماؿ تقنيات الكومبيوتر بصورة أوسعأسعار أجيزة الكومبيوتر 
 إذا ما قامت الدولة بتخصيص بعض المبالغ ليذا الغرض.سيما 

 إف الخوؼ مف الكومبيوتر واالتجاىات السمبية نحو ىذه التقنية:( الحاسوب) الخوؼ مف الكومبيوتر 4-
 مف استعماؿ الكومبيوتر )المعمميف, اإلدارة( ىو أحد العوامؿ التي تمنع األشخاص( الحاسوب)
 في المدارس, ونتيجة لذلؾ, يقاوـ بعض المربيف بأنيـ سيستبدلوف بيذه اآلالت.   ( الحاسوب)

فر البرامج التعميمية بالمغة األـ, وسيشكؿ ىذا األمر أماـ بعض الدوؿ عقبة في التوسع مف اعدـ تو  5-
ووضعيا في  ,فمف السيؿ عمينا شراء األجيزة ؛وسيمة تعميمية ونوك( الحاسوب) أجؿ إدخاؿ الكومبيوتر

فقد ال تكوف ىذه البرامج  ؛ال أف مف الصعوبة ىي تزويد ىذه األجيزة بالبرامج المالئمة...إ ,المدارس
)الخطيب,  "أو أف ترجمة ىذه البرامج إلى المغة األـ عممية مكمفة, وتحتاج إلى جيد كبير ,بالمغة األـ

 .(20-21, ص1993
 ويضيؼ الباحث في ىذا الصدد: 

والموحة  Head showالمتمثمة بأجيزة العرض  وممحقاتيا  قمة توافر الحواسيب في الغرؼ الصفية 6-
 البيضاء, وأجيزة مخرجات الصوت, وتمديد الوصالت الكيربائية.

ميف داخؿ والمساندة لممعميـ لتقديـ الدعـ عدـ توافر مختصيف تكنولوجيا المعمومات وتقنيات التعم 7-
 المدرسة.

استخداـ الحاسوب في العممية التعميمية مف خالؿ عدـ  في اً مؤثر  قد تكوف اإلدارة المدرسية عامالً  8-
 رغبتيا في تقديـ التسييالت والدعـ المعنوي والميني لممعمميف.

 التعممية -التعميمية استخداـ الحاسوب في العممية  فيقد تؤثر عوامؿ البيئة الفيزيقية  لمصؼ  9-
 وىيكمية الصفوؼ. ,والتيوية ,كاإلضاءة

 :( اإلنترنيت) اإللكترونيةالشابكة : مجال 2-2
وىي أف العالـ أصبح قرية كونية سريعة التغّير, حيث  ,ثمة حقيقة اليوـ لـ يعد باإلمكاف تجاىميا" 

ف كاف ذلؾ يتـ بنسب متفاوتة, وقد كاف لتطور  تتبادؿ جوانبيا التأثير والتأثر ببعضيا البعض, وا 
وسائؿ االتصاؿ والمعمومات دور كبير في ىذا التواصؿ الكوني, وال سيما بعد ارتباط العالـ ببقاعو 

والتي يستطيع اإلنساف مف  ,(اإلنترنيت) ىي شبكة المعمومات الدوليةاحدة و جميعّا بشبكة اتصاؿ و 
أو  ,آخر المستجدات العالمية والمعرفية ومجاالتيا المختمفة وىو جالٌس في بيتو عمى معيط   أف خالليا

 .(100, ص2008الشماس, ) "أو في أي مكاف ,في مكتبو
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المعمومات في ىذا العصر, وىي عبارة عف شبكة  مصادرإحدى أىـ  اإللكترونيةالشابكة  تعد 
تتبع كؿ شبكة  إذوالتي تنتشر في شتى أنحاء العالـ,  ,رابطة لمجموعة كبيرة مف شبكات الحاسب اآللي

 ,والعسكرية ,والييئات الحكومية ,والشركات التجارية ,الجامعات ومراكز األبحاث :جية مستقمة مثؿ
 .اإللكترونيةابكة الشوشركات تقديـ خدمة  ,والدولية
مف محصمة مف  ء العالـ تتكوفأيضًا قاعدة معمومات منتشرة في أرجا اإلنترنت أف تعدويمكف " 

والتي يمكف ألي مستخدـ بغض النظر عف  ,بالشبكةالمعمومات المخزنة عمى جميع األجيزة المرتبطة 
 ,2001 )الزوماف, "والحصوؿ عمييا أيًا كاف مصدرىا ,مكانو نشر المعمومات
http://www.isunet.sa). 

أحد أىـ  ديع اإلنترنتإلى أف "( Huang & Alessi, 1996, p864) اويذكر ىونج وأليس 
عبارة عف كتمة مف  اإلنترنتالوسائؿ التي يمكف أف تؤثر في حياة الناس اليومية, ولقد أصبح 

المعمومات التي تنمو بحيث أصبح مصدر قوة لحياة كثير مف األفراد حوؿ العالـ. وقد تنوعت 
 ."لدرجة أنيا وصمت لمختمؼ مظاىر حياتنا االجتماعية واالقتصادية والتربوية اإلنترنتاستعماالت 

ت الحياة, خمؽ حافزًا والخدمات التي تقدميا لجميع مجاال اإللكترونيةلمشابكة ىذه األىمية  
, وذلؾ التعممية -التعميمية في سبيؿ تطوير مكونات العممية  اإلنترنيتمتربوييف لالستفادة مف شبكة ل

ألداء مياميـ  واإلدارييف والمعمميف والتالميذ وأصحاب القرار ي تقدميا لمخبراءتال التسييالتبفضؿ 
 .واالتصاالت المعمومات والتطورات التي نشيدىا اليـو في عصر ,بصورة تتناسب

ضرورة فرضتيا التطورات  أضحى ترفًا مينيًا بؿ في التعميـ اإللكترونيةالشابكة استخداـ لـ يعد  
خدمة لممجتمع. ويذكر ليو  المعمميف والمتعمميف ىذه التطوراتلمتالحقة التي نشيدىا لكي يواكب ا

 اإلنترنيتفي التعميـ: "إف  اإللكترونيةالشابكة  في أىمية ( Leu&kinzer, 2000, p35) وكينزر
ذيدخؿ اآلف فصولنا وقاعات الدراسة لدينا و  ننا نشيد المعارؼ الجديدة التي تسمح بيا تقنيات إ ا 

أف يمتقي تعمـ المعارؼ الجديدة مع تعمـ القراءة والكتابة عبر  ,, فإنو مف المحتـ والضرورياإلنترنت
 ".اإلنترنت

مثاؿ واقعي لمحصوؿ عمى أكبر قدر مف المعمومات مف أنحاء العالـ,  نيةاإللكترو كما أف الشابكة  
توافر تمثؿ التعميـ التعاوني, والتعمـ الذاتي, و  تساعد عمى تناوؿ المعرفة بأنماط التعميـ المختمفة ىيو 

الشابكة المختمفة. كما تتميز  أفالـ وبرامج تعميمية لممستوياتفييا مصادر المعرفة مف كتب و 
مف خالؿ توسيع مصادر التعمـ وخمؽ زوايا متعددة واتجاىات مختمفة في الموضوعات " اإللكترونية

 اإللكترونيةالطريؽ السريع الموصمة إلى آالؼ تقارير البحوث والمجالت الدراسية, كما أصبحت تمثؿ 
 .(4ص  ,2005 )دويدي, "متخصصيف في مجاالت معرفية متنوعةوفيارس المكتبات والخبراء وال

 :( اإلنترنيت) اإللكترونيةالشابكة تعريف 
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 منيا: وردن اإللكترونيةلمشابكة  اريؼتعمجموعة مف الراجع معديد مف الكتب والأوردت  
مصطمح يشير إلى كافة المكونات الصمبة والبرمجيات التي تشكؿ " :بأنيا( 2006) عرفيا كوراني 

 كوراني) "لكتروني ومجموعة األخباروالبريد اإل FTPالشبكة بشكؿ عاـ متضمنة شبكة الويب وشبكة 
 .(8, ص2006, أ

"عبارة عف شبكة مف حواسيب ضخمة وواسعة متصمة مع  بأنيا:( 2009) وعرفيا الشديفات 
لتبادؿ  ؛بعضيا البعض, وتصؿ مالييف مف أجيزة الحواسيب المنتشرة في مختمؼ دوؿ العالـ

وتحتوي كمًا ىائال مف المعمومات تشمؿ جميع نواحي المعرفة, متوافرة عمى  ؛المعمومات فيما بينيا
 إلى أجيزة االتصاالت والتحكـ التي تعمؿ جميعاً  باإلضافةشكؿ نصوص ورسومات وأصوات وغيرىا, 

 .(21, ص2009الشديفات, ) "لتوفير وتوصيؿ الخدمات المختمفة لممستفيديف
المتصمة  يتألؼ مف مجموعة ضخمة مف أجيزة الكمبيوترنظاـ " بأنيا:( 2010) وعرفيا بركات 

وىي مفتوحة لمجميع  ,في ما بينيا بواسطة بروتوكوؿ خاص, يمكنيا مف المشاركة في المعمومات
وتشكؿ فيما بينيا نظامًا مف  ,معينة, وىذه الكمبيوترات موجودة في مواقع مختمفة مف العالـ آليةضمف 

 .(147, ص2010بركات, ) "الطرؽ العامة السريعة
لكتروني واسعة االنتشار, أدت إلى إشبكة اتصاؿ " :نيابأ (Dren, 1994, p129 ) دريف ويعرفو 

لكمبيوتر المختمفة بطريقة وتقوـ بتحقيؽ وتأميف االتصاؿ ما بيف أنظمة ا ,لكتروني جديدإنشوء عالـ 
 . "وتفيد المشاركيف فييا بالمادة العممية في مجاالت متنوعة تتناسب
 ,نظمة الحواسيب المركزية المنتشرة حوؿ العالـأ مف ىائالً  اً وعرفيا الباحث بأنيا: تمثؿ عدد 

طة خطوط ىاتفية, وتمثؿ ىذه األنظمة مراكز أو مصادر معمومات, ويمكف اوالمتصمة مع بعضيا بوس
التي  لوصوؿ إلى المعمومات المختزنة مع غيره مف أجيزة الحاسوبا شخصياً  اً ألي فرد يمتمؾ حاسوب

 العمالقة. اإللكترونيةتشكؿ الشابكة 
 : اإللكترونيةبالشابكة متطمبات االتصال 

 أنت بحاجة إلى: اإللكترونيةبالشابكة لالتصاؿ  

 .حاسب شخصي 

 .جياز مودـ 

 .خط ىاتؼ 

  ت.ينترنإحساب مع مزود خدمات 

يتـ استخداـ الحاسب مف أجؿ التعامؿ مع شبكة " شرحًا ليذه المتطمبات( 2006) وقد أورد كوراني 
فيو  :. أما المودـInternet Explorerبيذه الميمة كتطبيؽ  عبر بعض التطبيقات الخاصة اإلنترنت

ليتـ نقميا عبر  ؛ Analogةيجياز يقوـ بتحويؿ البيانات الرقمية الناتجة عف الحاسب إلى بيانات تشابي
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عندما تكوف قادمة إلينا عبر خط  بالعكس مف تشابيية إلى رقميةخطوط الياتؼ, ومف ثـ تحويميا 
 اإلنترنتالياتؼ إلى الحاسب. كؿ ما سبؽ يحتاج إلى حساب مع إحدى الشركات التي توفر خدمات 

شكؿ عف طريؽ رسوـ يتـ استيفاؤىا ب اإلنترنت, ىذا الحساب يتيح لؾ االتصاؿ بشبكة لممستيمكيف
 .(8, ص2006 ,أ )كوراني " يختمؼ مف مزود خدمة إلى آخر

 في التعميم:( اإلنترنيت) اإللكترونيةالشابكة 
االستفادة مف المعمومات التي تتوافر فييا دونما  إمكانيةلمستخدمييا  اإللكترونيةلقد وفرت الشابكة  

 , بث المعمومات وفدميستطيع المستخ اإللكترونيةوبحكـ السرعات الكبيرة لمشابكة  ,قيود تفرض عمييـ
واالستفادة  نتشاراالمما سيؿ  ؛, مف أي مكافمعمومات أخرى كؿ حسب اختصاصووالحصوؿ عمى 

؛ ولـ يكف القطاع التربوي والتعميمي بعيدًا عف ىذه العالـ أنحاء مف كؿ ولكؿالعمـ والمعرفة  مف
 ,ميميةغيرت العديد مف أدوار عناصر المنظومة التعإذ  ؛اإللكترونيةالخدمات التي تقدميا الشابكة 

ويجرب  ,فيناقش ؛لمعممية التعميمية يشارؾ بفاعمية محورفوضعت المتعمـ في مكاف مرموؽ بوصفو "
ت , وىيأحياتو سمسة متصمة مف حمقات التعميـ والتدريب تلقد صار  ,ويحكـ ,ـويقوّ  ,ويستنبط ,ويبحث

ومشاركًا في , وجية نظرهِ  وعارضاً  ,ومعمقاً  ,لو نقمة نوعية كالتفاعؿ مع معمميو وزمالئو محاوراً 
 التخطيط والتنفيذ فيما يمارس مف نشاطات.

 ,قؼ التعميـومشكاًل لموا ,كما وضعت المعمـ في موقع المرتجى لو بوصفو ميندسًا لمبيئة التعميمية 
ووجيت إلى  ,التعميـ والتعمـ استراتيجياتمًا لنشاطيـ. وأحدثت نقمة نوعية في ومقوِّ  ,وموجيًا ومرشداً 

, وعالجت كثيرًا مف التعاونيد التعميـ والتعمـ الجماعي, والتعمـ عف طريؽ االكتشاؼ, والتعمـ تفري
 )العبيد, "وعجز المادة المطبوعة عف استيعابيا ,كتضخـ المعمومات واختناقيا مشكالت المعمـ والمتعمـ

 .(159, ص2002
 في التعميم: اإللكترونيةشابكة فوائد استخدام ال

وقد  ,وتطويرًا ألدائيـ ,لممعمميف دعمًا لعمميـ اإللكترونيةعديدة ىي الخدمات التي تقدميا الشابكة  
 ذكره البمييد وما ,لممعمميف اإللكترونيةأورد عديد مف الباحثيف عف الخدمات التي تقدميا الشابكة 

 لمبحث الحالي: مالءمةأكثر  (1999) وجرجس( 1999) وعبد الكريـ (2007)
اء مف يوجيات النظر مع معمميف أكفو المعمميف التدريبية مف خالؿ تبادؿ اآلراء  تطوير كفاية"1- 

 داخؿ الوطف وخارجو.

 وتوظيفيا محميًا وعمميًا. ,وتطبيقيا ,استخدامو لتكنولوجيا التعمـ والمعمومات2- 

وتبادؿ اآلراء حوؿ  ,وعمى طريقة معالجتيا ,ؼ عمى مشاكؿ التعميـ في دوؿ متقدمة مف العالـتعرّ 3- 
 تمؾ المشكالت.

 .(9, ص2007)البمييد,  "ؼ عمى استراتيجيات وطرؽ التدريس المستخدمة والحديثةتعرّ 4- 
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 ويضاؼ إلييا: 
ؿ ما يسمى بعممية الدخوؿ واالستفادة مف برامج الكمبيوتر مجانًا أو شبو مجانًا, وذلؾ مف خال" 5-

بحيث تصبح متاحة لالستعماؿ مف جانب  ؛اإلنترنتمف خالؿ  (Downloading) إنزاؿ األحماؿ
 المستخدـ.

يذه أثناء استخداميـ لفي وتوجيييـ  ,المشاركة الفورية في االختبارات, ومشاىدة المعمـ لطالبو 6-
 .(األغراض)مخبر كمبيوتر أعد لمثؿ ىذه  اإلنترنتاالختبارات مف خالؿ 

 "والنطؽ الكتابة والقراءة واالستماع :المغات مثؿتعميـ الكثير مف المغات, وممارسة ميارات ىذه  7-
 .(237-236, ص1999)عبد الكريـ, 

 الحصوؿ عمى برامج تعميمية متخصصة ومتنوعة." 8-

 اإلنترنتتتميز  إذ (Web) تصميـ مواقع خاصة بيـ عمى الويب بإمكاف المعمميف والطمبة 9-
 واتساعيا لكؿ ىاٍو أو مشترؾ بيا. ببساطتيا

 جمع معمومات عف كؿ بالد العالـ. أو ,لممعمميف والطمبة السفر حوؿ العالـ اإلنترنتيتيح  9-
نيا تضع موارد معظـ المكتبات تحت تصرؼ إ إذمكانًا مثاليًا إلجراء األبحاث,  اإلنترنتتعد  10-

 .(89, ص1999)جرجس,  "المستخدـ, وىناؾ العديد مف المراجع الخصوصية التي يديرىا أصحابيا
 بالنسبة لممعمميف: اإللكترونيةوأضاؼ الباحث في ىذا الصدد عدة فوائد لمشابكة  
كاستخداـ طريقة التعمـ التعاوني وطريقة  عدة المعمـ في تطبيؽ طرائؽ اإللكترونيةتساعد الشابكة  11-

 التعمـ الذاتي.
بداعي ومختمؼ أشكاؿ التفكير اإل ,المعمـ في تنمية ميارات البحث اإللكترونيةتساعد الشابكة  12-

 والناقد.
 التعممية -التعميمية المعمـ في إثراء العممية ( Downloading) إنزاؿ األحماؿ تساعد خاصية 13-

ومقاطع الفيديو ذات الصمة بمنياج الحمقة األولى مف التعميـ  ,مف خالؿ إنزاؿ مجموعة مف الصور
 األساسي. 
 :في التعميم (اإلنترنيت) اإللكترونيةالشابكة  استعماالت

والتي يمكف أف تساعد معمـ الحمقة األولى في تطوير ذاتو  ,اإللكترونيةتتعدد االستعماالت لمشابكة  
ثراء معموماتو, تمكيف مياراتو, إضافة إلى ن  ومف ىذه االستعماالت: قؿ الثقافة التكنولوجية لتالميذه,وا 

 الشبكة العالمية: 1-
ا معمى أني Webوالشبكة العالمية أو الويب  اإلنترنيتكثير مف الناس يستعمموف مصطمحي   

 غير مترادفيف. افمتشابياف أو الشيء ذاتو, لكف في الحقيقة المصطمح
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مجموعة مف الوثائؽ  :( ىيWorld Wide Web)WWWفالشبكة العالمية أو الويب  
نترنت إوعنواف  Hyper linksة مع بعضيا عف طريؽ روابط فائقة والمصادر المتصمة معًا, مرتبط

Urls. 
مصادر الويب ل التي يمكف الدخوؿ إليياالشبكة العالمية أو الويب واحدة مف التطبيقات يي أي ف 

 Fireأو فاير فوكس , Internet Explorerإكسبموررنترنت إ :مف خالؿ متصفحات الويب مثؿ

Fox,  أو غوغؿ كرـوGoogle Chrome وتمكف  ,بحيث نقوـ بالدخوؿ إلى صفحات الويب ,وغيرىا
المستخدـ مف التجواؿ مف صفحة ألخرى عف طريؽ الروابط الفائقة, وال بد مف اإلشارة إلى أف صفحة 

 الويب تحتوي عمى النصوص والصور الفوتوغرافية والوسائط المتعددة واأللعاب و غيرىا. 
 :(Electronic Mail) لكترونيالبريد اإل 2-

 اإللكترونيةالشابكة سواء أكانت عمى  الحاسبوىي عممية تبادؿ رسائؿ تـ تخزينيا بأجيزة  
 .عمى أي نوع مف أنواع الشبكات سواء أكانت محمية أو الشبكات األكبرأو  العالمية
بيف كثير مف أف البريد االلكتروني ىو تبادؿ الوثائؽ والرسائؿ باستخداـ الحاسوب, وي" ويرى خميؼ 

 (.3, ص 2001" )خميؼ,الباحثيف والتربوييف بأنو مف أكثر خدمات شبكة المعمومات الدولية استخداماً 
لكتروني والسرعة في نقؿ الوثائؽ والمعمومات مف أي مكاف إلى أي إف سيولة استخداـ البريد اإل 

 .اإللكترونيةمكاف يمكف أف يكوف السبب الذي دعا الكثير مف األشخاص إلى استخداـ الشابكة 
 (:Newsgroupsمجموعات األخبار ) 3-

أشكاؿ المناقشة  شكؿ مف تعد أف مجموعات األخبار" ,(windows Microsoftيذكر موقع ) 
, حيث يجتمع مجموعة مف الناس لدييـ اىتمامات مشتركة لمحديث عف كؿ شيء بداية اإلنترنتعبر 

مف البرامج إلى القصص الكوميدية والشؤوف السياسية. عمى خالؼ رسائؿ البريد االلكتروني, التي 
 ساطةئؿ مجموعة األخبار بو تكوف ظاىرة فقط لممرسؿ والمستمميف الذيف تـ تحديدييـ, ويمكف قراءة رسا

أي شخص يقوـ بعرض المجموعة التي يتـ نشر الرسائؿ فييا. تكوف مجموعات األخبار دولية 
 ."أو الشبكة نترنتاإلالنطاؽ, ويستخدميا شركاء مف كافة نواحي 

 (:Internet Relay Chatبرامج المحادثة ) 4-

المستخدميف نظاـ يمكف مستخدمو مف الحديث مع  ىي اإللكترونيةبرامج المحادثة عمى الشابكة   
وبمعنى آخر ىو برنامج يشكؿ محطة خيالية في شبكة المعمومات الدولية,  ,اآلخريف في وقت حقيقي

 .والنقاش حوؿ أي مسألة عممية ,تجمع المستخدميف مف مختمؼ أنحاء العالـ لمتحدث صوتًا وكتابة
 مواقع التواصؿ االجتماعي:6- 

ؿ, األمر الذي التطورات التكنولوجية الحديثة نقمة نوعية وثورة حقيقية في عالـ االتصاأحدثت  
يعيشوف في ظؿ عالـ تقني ومجتمع افتراضي, سيطر عمى أكثر ( كبار وصغار) جعؿ أفراد المجتمع
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 االجتماعي ؿالتواص عمميات الكثير مف أوقاتيـ, ومف بيف أبرز تمؾ االىتمامات يمؾواست ,اىتماماتيـ
, وما وفرتو مف فرصة لتبادؿ ومشاركة اإلنترنيتالتي توفرت ليـ عف طريؽ شبكة اجتماعية عمى 

واالستفادة مف الخبرات التي يقدميا  ,االىتماـ المشترؾ ومع األشخاص ذو  اآلراء واألفكار و المعمومات
كات التواصؿ شب تعد  و  ذوي االختصاص, إضافة إلى الخدمات االجتماعية التي تقدميا لمشتركييا.

 كافة االتصاؿ و اإلنساني بيف األفراد مف أىـ الوسائؿ التي ساعدت عمى اإلنترنيتاالجتماعي عمى 
 .في مختمؼ المجتمعات

ؼ مواقع التواصؿ تعري( Lenhart, Madden,2007( )لينيارت ومادف) نقؿ الزىراني عف 
يستطيع بواسطتيا المستخدموف إنشاء  اإلنترنت"مساحات افتراضية في شبكة  :االجتماعي بأنيا

صفحات شخصية, واستخداـ األدوات المتنوعة لمتفاعؿ والتواصؿ مع مف يعرفونيـ مف ذوي 
 . (9, ص2013)الزىراني,  "االىتمامات المشتركة, وطرح الموضوعات واألفكار ومناقشتيا

ىي خدمات " :بأنيا التواصؿ االجتماعي مواقع تعريؼ( بخوش ومرزوقي) كما نقؿ الرعود عف 
ومشاركة األنشطة واالىتمامات, أو  ,تؤسسيا وتبرمجيا شركات كبرى لجميع المستخدميف واألصدقاء

, 2012, الرعود) "البحث عف تكويف صداقات, والبحث عف اىتمامات وأنشطة لدى أشخاص آخريف
 .(8ص
, تتيح لألفراد إنشاء اإللكترونيةالشابكة الخدمات التي توفرىا شركات  :وعرفيا الباحث بأنيا 

نشاء مجموعات داخؿ الصفحات مع األفراد  مف صفحات شخصية تمكنيـ مف التواصؿ مع بعضيـ, وا 
 مينية أو عائمية. ـذوي االىتمامات أو الصالت المشتركة سواء أكانت أكاديمية أ

 ومف ىذه المواقع: 
 الفيس بوؾ (Face book): موقع  موقع الفيس بوؾ بأنو:تعريؼ ( 2012) يذكر الحصيؼ"

 أولتكويف األصدقاء الجدد والتعرؼ عمى أصدقاء الدراسة حوؿ العالـ,  اإلنترنتاجتماعي عمى شبكة 
االنضماـ إلى مجموعات مختمفة عمى شبكة الويب, ويمكف لممشتركيف في الموقع االشتراؾ في شبكة 

المجموعات االجتماعية, وىذه غرافية, أو العمؿ, أو المناطؽ الجأو أكثر, مثؿ المدارس, أو أماكف 
ىـ في نفس الشبكة, ويمكف أف يضيفوا أصدقاء  ذيفالشبكات تتيح لممستخدميف االتصاؿ باألعضاء ال

 .(www.facebook.com,  2010الحصيؼ,) "حوا ليـ رؤية صفحاتيـ الشخصيةلصفحاتيـ ويتي

 :الفيس بوؾ في التعميـ تعف تطبيقاأيضًا  2013أضاؼ شمتوت و  
 لممشاركة  تالميذودعوة ال ,مجموعة أو صفحة لمادة أو موضوع تعميمي إنشاء المعمـ أو التمميذ
 المعمومات, وتبادؿ روابط الصفحات المتعمقة بالموضوع أو المادة. رونش

  يف, والتعميؽ والميتم التالميذبيف  اوتبادلي ,التعميمية المناسبة لممادة الفيديونشر الصور ومقاطع
 ومناقشة ما فييا. ,عمييا
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  العالـ موضوع تعميمي معيف مف جميع أنحاءتكويف صداقات وعالقات مع الميتميف بمادة أو, 
 وتبادؿ المعمومات وتكويف الخبرات بينيـ.

 يف الخريجيف لالستمرار في التعمـ.استخدامو كوسيمة الستمرار العالقة ب 

 وت,متش) "ةفيرىـ لممناسبات التعميمية المختموغ بةاستخدامو كوسيمة لدعوة الطم 
www.emag.mans.edu.eg ,2013). 

فإنو يمكف االستفادة منيا  ؛أنو بفعؿ شيوع استخداـ ىذه المواقع بيف الكبار والصغار الباحث رىوي 
لخمؽ بيئة تعميمية إضافية قد تكوف محببة لدى التالميذ, وذلؾ  ؛في الحمقة األولى مف التعميـ األساسي

والممفات لمتعميؽ عمييا مف خالؿ إضافة مجموعة مف المعمومات  التعممية -التعميمية في إثراء العممية 
 وجعمو أكثر وظيفية. ,مف قبؿ التالميذ لجعؿ التمميذ أكثر فاعمية, بما يضمف إطاللة أثر التعمـ

 يوتيوب (You Tube): بث نفسؾ" يديو يحمؿ شعار"موقع خدمة مشاركة لمف" (Broadcast 

Yourself)لؾ تحميؿ مستخدميف آخريف, وكذ , ويسمح لمستخدميو بمشاىدة الفيديوىات المنشورة مف
 .(www.techterms.com ,2009) الفيديوىات الخاصة بيـ"

 :تيةوذلؾ لألسباب اآل ,المفيدة لمعممية التربوية اإللكترونيةاليوتيوب مف المواقع  عدّ يُ  
 "في البحث عف المعمومات عف طريؽ مقاطع الفيديو. اإللكترونيةمواقع يعتبر مف أفضؿ ال 

  النتشار الموقع  ؛االختراعات واألفكار واالكتشافاتيساعد في عممية البحث واالطالع عمى أحدث
 لدى أوسع شريحة في العالـ.

  فيفيد المستخدميف في جميع أنحاء العالـ. بتعدد المغات؛يتميز الموقع 

 ليستفيد  ؛يقدـ عرضًا لدروس النموذجية لممعمميف المتميزيف في مختمؼ المواد والسنوات الدراسية
 جديدة لمتعميـ.خبرة منيا المعمموف المبتدئوف والباحثوف عف طرؽ تقديـ 

 أو استشياد  ,أو توضيح ,رحأو ش ,يوفر مرونة وطريقة جذب لعرض الدروس, كتمييد
, 2012إمكانيات لجعؿ التعميـ أكثر تشويقًا,  You Tube) "واستنتاج لممعمميف

www.albayan.ae). 

فإنو يساعد  ؛وبحكـ كونو مكتبة إلكترونية لمقاطع الفيديو ,(You Tube) ويرى الباحث أف موقع 
وذلؾ بتحميؿ  ,معمـ الحمقة األولى في دعـ نموه الميني مف خالؿ االستفادة مف خبرات اآلخريف

, وبالمقابؿ فإنو يمكِّف المعمـ مف نشر مقاطع التعممية -التعميمية مقاطع الفيديو ذات الصمة  بالعممية 
يذه, أو تقديـ درس وفؽ طريقة الفيديو تتضمف عمؿ يقـو بو المعمـ كعرض تجربة يقوـ بيا مع تالم

 وليستفيد المعمـ مف تعميقاتيـ. وفمعينة ليستفيد منيا اآلخر 

 تويتر (Twitter): ىو أحد المواقع التي تقدـ و " ,"غناء الطائر"بأنو  يعرؼ توتير بالمغة العربية
حة خدمات مجانية لممستخدميف بإرساؿ أىـ المحظات في حياتيـ في شكؿ تدوينات نصية إلى صف
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ويتـ  .)أو العالـ كمو حسب اختيار الخصوصية الذي تفضمو( يـواحدة حيث يقرأىا كؿ أصدقائ
 ,في حاسوبؾ اإلنترنتالتواصؿ بوسائؿ عديدة مثاًل الرسائؿ القصيرة, البريد االلكتروني, متصفح 

يمكف  .(www.emag.mans.edu.eg,2013 حمدي,) "وأخيرًا بالطبع عف طريؽ الموقع مباشرة
اخؿ الفصؿ وخارجو عمى حد سواء, بيدؼ جذب التالميذ د ؛لممعمميف استخداـ تويتر بطريقة إبداعية

 :منيا الستخداـ تويتر في الفصؿ الدراسي عدة ؽائأف ىنالؾ طر  ( Tina Barseghian)ذكر وت

 "غرة مجمعة في تمؾ المدونة ة إلى مدونة مصالتغذية الراجعة الفورية: بحيث يرسؿ الطمبة أسئم
اآلخريف مف خالؿ  الطمبةخالؿ إلقاء المحاضرات, ثـ يقوـ المعمـ بتشجيع التالميذ لدراسة وجية نظر 

 اإلجابة عف تمؾ األسئمة.

 (Twit Litتقدـ خاصية ال ) حرفًا, وىو تحد لطيؼ وبسيط لمطمبة والمبدعيف مف المعمميف  140ػػ
عمى حد سواء في وضع مالحظات أو شد االنتباه باستخداـ تمؾ الخاصية, مثؿ كتابة أشعار  والمؤلفيف

فإف طبيعة الموقع المتميزة تقدـ بعض الوسائؿ الممتازة  ؛كتابات أخرى تماماً  ةأو قصص قصيرة أو أي
 لمتعبير المبدع والمختصر.

 ـ: في إطار تعميـ رياض تمكيف أولياء األمور مف االطالع بشكؿ مستمر عمى مستوى أبنائي
األطفاؿ والصفوؼ األولية, قد يحتاج أولياء األمور إلى أف يتابعوا ما يحدث في عممية تعميـ أبنائيـ 

تفيدىـ بشكؿ مستمر عف الدروس واألنشطة  يتـ ذلؾ مف خالؿ تغريدات ؛ومعدالت تحصيميـ اليومي
 باط بيف الفصؿ والمنزؿ. التي تحدث في الفصؿ الدراسي مما يحقؽ درجة عالية مف االرت

  مواكبة األحداث الجارية: عمى نحو مشابو فإف المعمميف يمكنيـ أف يحددوا مجموعة مف األخبار
 المتنوعة يقوموف باالشتراؾ فييا.

 المشاركات المختصرة: تحفيز المتعمميف في كافة المراحؿ التعميمية عمى كتابة  / العروض
ػػػ ال استراتيجيةمواد يتـ تداوليا في الفصؿ الدراسي, مف خالؿ  ةمشاركاتيـ حوؿ الكتب واألفالـ وأي

يتعمموف التعبير عف الفكرة بشكؿ مختصر, وبالتالي سيتعمـ المتابعيف ليـ نفس , سوؼ اً حرف 140
 .االستراتيجية

  المدونات المصغرة( استخداـالتنقيح والتطوير: )آنا دومينجيز( معممة رياض أطفاؿ تفضؿ( 
أولياء األمور  إخبار األكثر شيوعًا كأداة لتطوير األنشطة اليومية التي تقوـ بيا, كما تستخدميا في أف

المجاؿ, ىذا األمر ال يقتصر فقط عمى مساعدتيـ في يا مف المدرسيف بأي أمر جديد وشيؽ وزمالئ
نما يفيد أيضًا في أنو طريقة لطيفة لتقديـ معمومات أكثر عف ال  28) شبكة االجتماعية"عمى دروسيـ وا 

 .(www.twitmail.com, فكرة ابداعية الستخداـ تويتر في مجاؿ التعميـ

التعميمية بأنو موقع يساعد مديرية التربية بأف  ( Twitter) ويضيؼ الباحث في استخدامات تويتر 
 تطمؽ مجموعة مف التغريدات تتناوؿ تعاميـ أو قضايا تربوية عامة تفيد المعمميف.
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 في التعميم: اإللكترونيةشابكة استخدام المعيقات 
إال أف  ,في مجاؿ التعميـ والتعمـ اإللكترونيةعمى الرغـ مف األىمية الكبيرة الستخداـ الشابكة  

ىناؾ صعوبات تقؼ أماـ استخداميا كتقنية حديثة في مؤسسات التعميـ, كغيرىا مف التقنيات 
 :وقاتالمستحدثة ومف ىذه المع

 " مف استخداـ األجيزة التقنية المعقدة, أو الخوؼ مف الوقوع في الخطأ أثناء تخوؼ المدرسيف
 استخداـ التقنيات.

 .ندرة توافر البرامج التعميمية المناسبة 

 وانشغالو باألعباء الروتينية لمتدريس. ,عدـ توافر الوقت الكافي لممدرس 

 .قمة الحوافز المادية والمعنوية 

  كعامؿ ميدد وتخوؼ بعض المدرسيف مف أف التقنيات التعميمية النظر إلى تكنولوجيا التعميـ
 .(73, ص1999حمدي, )" الحديثة مكانيـ

في الصؼ  اإلنترنتإضافة لذلؾ يذكر شاش العديد مف المعوقات التي تحوؿ بيننا وبيف استخداـ  
 كر منيا:ذن
إلى حد ما يعد شيئًا حديثًا, وغير مجيز  اإلنترنت: اإلنترنتأواًل: الفوضى المعموماتية عمى شبكة "

 اإلنترنتلتوفير احتياجاتنا كافة بالسيولة المطموبة حيث إنو حتى الشخص الجيد في التعامؿ مع  حالياً 
 الذي يبحث عنو, فضاًل عف كثرة أدوات البحث. الشيءيجد صعوبة في تحديد مكاف 

التعامؿ مع ىذه التقنيات الحديثة وصعوبة مواكبة التطور  كيفيةالتحدي الثقافي: إف الحاجة لتعمـ ثانيًا: 
 السريع لتقنيات الحاسوب, وضعؼ البيئة التقنية لالتصاالت في بعض الدوؿ, فضاًل عف حاجز المغة.

تصادي بشكؿ كبير في مستوى الخدمات والقائميف عمييا, ق: يؤثر العامؿ االاالقتصاديثالثًا: العامؿ 
 مكمؼ جدًا, ويتطمب إمكانيات, ومؤىالت قد تكمؼ الدولة الكثير. اإلنترنتألف استخداـ 

رابعًا: المشكالت الفنية: التي تواجو بعض مستخدمي الشبكة وىي كثرة االنقطاع في أثناء البحث 
 مما يضطر الباحث إلى الرجوع مرة أخرى إلى الشبكة. ؛لسبب فني أو غيره اإلنترنتوالتصفح داخؿ 

يعتقدوف  اإلنترنتة: بعض الباحثيف عندما يحصموف عمى المعمومة مف : الدقة والصراحخامساً 
أو عمى األقؿ  ,بصوابيا وصحتيا وىذا خطأ في البحث العممي, ذلؾ أف ىناؾ مواقع غير معروفة

 مشبوىة.
ومف المعموـ أف  ,سادسًا: الوقت: بما أف مستخدـ ىذه الشبكة يحتاج إلى الصورة والصوت أحياناً 

الوقت المحتاج لمحصوؿ عمى الصوت أو الصورة أو الممفات الكبيرة ىو أضعاؼ الوقت المحتاج 
-309, ص2008شاش, ) "اإلنترنت, وىذا قد يؤدي إلى اتجاه سمبي نحو لحصوؿ عمى نص كتابي

310). 
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 :ويضيؼ الباحث 
 في التعميـ. اإللكترونيةشابكة وجود بعض االتجاىات السمبية مف قبؿ المعمميف نحو استخداـ ال 

  بكفاءة وفاعمية. اإللكترونيةالحاجة لتدريب المعمميف عمى استخداـ الشابكة 

  فميما بذؿ مف  ؛فرة عمى الشابكةاالمتو  والمعموماتقد ال يكوف ىناؾ ارتباط بيف المناىج الدراسية
 جيد خالؽ في الكتاب المدرسي سيبقى قاصرًا عف استيعاب المعمومات الحديثة التي توفرىا الشابكة.

  التجييزات المادية لتوفير خدمات الشابكة  داخؿ في ضعؼ البنية التحتية في المدارس والمتمثمة
 المدراس.

 الهاتف المحمول: مجال: 3-2
ومرونة الخدمات التي تقدميا, جعؿ انتشار  ,تكنولوجيا االتصاالتإف التطور المتسارع في مجاؿ  

فالياتؼ المحموؿ أضحى متاحًا لجميع شرائح المجتمع باختالؼ  ؛الياتؼ المحموؿ أمرًا حتمياً 
 ,فاستخدامو ال يقتصر عمى الكبار فقط ؛مستوياتيـ الثقافية واالقتصادية واالجتماعية وحتى العمرية

 ستخدمونو بكؿ مرونة ويسر.فحتى األطفاؿ غدوا ي
وذلؾ  ,إف استخداـ الياتؼ المحموؿ يمكف أف يكوف أكثر استخدامًا مف الحواسيب الشخصية 

بحيث جعمت مف  ؛والتي غدت أصغر حجمًا وأكثر فاعمية ,بفضؿ تطور صناعة الشرائح الرقمية
 ,الشخصية بصورة أسيؿ الياتؼ المحموؿ في الوقت الراىف  يقوـ بالعمميات التي تقوـ بيا الحواسيب

 وفي كؿ زماف ومكاف. ,وأكثر مرونة
فاليواتؼ المحمولة, التي كانت مف األشياء النادرة في العديد مف البمداف النامية في مطمع القرف " 

 2012و  2000ففي الفترة ما بيف عامي  ؛الحادي الجديد, ال يكاد يخمو منيا بيت في الوقت الحاضر
مميارات  6ولة المستخدمة في أنحاء العالـ مف أقؿ مف مميار ىاتؼ إلى نحو قفز عدد اليواتؼ المحم

وموارد لكسب الرزؽ بإسياميا في  ,ىاتؼ. وأخذت ثورة الياتؼ المحموؿ تحوالت في أنماط المعيشة
واالتصاالت مف أجؿ المعمومات ) "وتغيير طرؽ التواصؿ فيما بينيا ,خمؽ أنشطة أعماؿ جديدة

 .(www.siterresources.worldbank.org ,2012التنمية, 
الخدمات الكبيرة التي تقدميا تطبيقات تكنولوجيا االتصاؿ جعمت منيا الركيزة األساسية التي ف 

 ؽ وظيفتيف:يتحقوذلؾ ل ,تعتمد عميو العمـو االقتصادية والصناعية والفنية والتربوية
 توسيع إمكانية الوصوؿ إلى أي معمومة.األولى: "

, 2010عرفات, )"بمقدورىا أف تصبح وسيمة نشطة لتنمية قدرات الفردالثانية: 
www.emag.mans.edu.). 

http://www.siterresources.worldbank.org/


 }وآفاق التطوير، (ICT) األساسي لتكنولوجيا الوعلوهات واالتصالاستخدام هعلوي الحلقة األولي هن التعلين هدى {

 الفصل الثالث                                                                                                               
 اإلطار النظري     

 

 30 

األمر  ؛الحديثة , وتنمية قدرات األفراد تعد مف أىداؼ التربيةالمعموماتإف إمكانية الوصوؿ إلى  
 -التعميمية عممية العى انتباه العديد مف التربوييف آللية توظيؼ اليواتؼ المحمولة في ر استالذي 
 .التعممية
يعد التعميـ الجواؿ رؤية جديدة لمتعمـ باستخداـ التقنيات الالسمكية, ويمكف ترجمة مصطمح " 

Mobile learning  الجواؿ, التعميـ بالتعميـ المتنقؿ, التعميـ النقاؿ, التعميـ المتحرؾ, التعميـ
ابؿ لتحرؾ أو )متحرؾ, أو ق :Mobile بالموبايؿ, التعميـ عف طريؽ األجيزة الجوالة, وتعني كممة

ويشكؿ التعميـ الجواؿ أحد نتائج الثورة الالسمكية في القرف الحادي والعشريف,  .(الحركة أو المتحرؾ
حيث تحوؿ التعميـ مف بيئة التعميـ السمكية باستخداـ الحاسبات, إلى بيئة جديدة ىي بيئة التعمـ 
 الالسمكية باستخداـ اليواتؼ المحمولة والمساعدات الرقمية الشخصية والحاسبات اآللية المصغرة, وىو

, 2010 ,و عبداهلل و زيتوف صياـ) "Mobile learningنموذج التعميـ الجواؿ أو التعميـ المتنقؿ 
 .(397ص
والمتمثمة في: تحريكو, توف ره, ويرى الباحث أف الخصائص التي يتميز بيا الياتؼ المحموؿ  

تاحة نقؿ ير ديناميكيتو, إتاحة االتصاؿ النصي, والصوتي, إتاحة التصوير العادي وتصو  الفيديو وا 
 المعمومات, جعمت االستفادة منو في التعميـ أمرًا ممكنًا.

وبالنسبة لممعمميف: تقميديًا اتسـ وصوؿ المعمميف إلى تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ في المدارس " 
ليـو تغير وغالبًا ما كاف منعدمًا في المجتمعات التي تواجو أكبر التحديات التربوية. ولكف ا ,بالمحدودية

مميار مستخدـ لميواتؼ النقالة )المحمولة( عالميًا بفضؿ  5.9الوضع تمامًا, فحاليًا ىناؾ أكثر مف 
التدني السريع في أسعارىا. وحتى في المناطؽ التي تندر فييا أجيزة الكمبيوتر ومؤسسات التدريب, 

لمعمومات األساسية حوؿ كيفية تنتشر فييا اليواتؼ النقالة )المحمولة(. وباإلجماؿ يمـ المعمموف با
استخداميا.... وألوؿ مرة في التاريخ تستطيع غالبية المعمميف المنفرديف أكاف في الدوؿ النامية أو 
 "الدوؿ المتقدمة الوصوؿ إلى تكنولوجيا اتصاالت قوية, ما يفتح الباب أماـ فرص تربوية مثيرة جداً 

 (. 8ص ,2012اليونسكو أ, )
ميف تفعيؿ استخداـ الياتؼ المحموؿ, والعمؿ عمى االستفادة منو في دعـ مف ىنا يمكف لممعم 

 وتطويرىا. ,التعممية –التعميمية العممية 
 مفهوم التعميم باستخدام الهاتف المحمول:

ولكف ما يميزه أنو  ,E-Learningنوع مف التعميـ اإللكتروني  M-Learningالتعميـ المتنقؿ  
ولذلؾ سمي بالتعمـ المتنقؿ أو المحموؿ. وقد تباينت المصادر  ,أي يعتمد عمى األجيزة المتنقمة ,نقاؿ

مثؿ التعميـ المتنقؿ,  عدة حيث وردت ترجمات ,Mobile learningالعربية في ترجمة مصطمح 
 التعميـ الجواؿ, التعميـ النقاؿ, التعميـ المحموؿ, التعميـ المتحرؾ, التعميـ عف طريؽ األجيزة المحمولة.
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أو بالجمع بينيا  ,ينطوي التعميـ باألجيزة المحمولة عمى االستعانة بتكنولوجيا محمولة إما لوحدىا" 
اؿ لمتمكف مف التعمـ في أي زماف وأي مكاف, ويمكف أف وبيف غيرىا مف تكنولوجيا المعمومات واالتص

فيمكف لمف يريدوف التعمـ أف يستخدموا أجيزة محمولة  ؛يجري ىذا التعمـ بمجموعة متنوعة مف الطرائؽ
لمنفاذ إلى موارد تعميمية, أو الترابط مع غيرىـ, أو إنشاء مضاميف سواء ضمف قاعات الدراسة أو 

جيزة المحمولة يشمؿ الجيود التي تبذؿ دعمًا لتحقيؽ األىداؼ التربوية خارجيا. كما أف التعمـ باأل
 "اإلدارة الفاعمة لمنظـ المدرسية وتحسيف التواصؿ بيف المدارس وبيف العائالت :األوسع نطاقًا, مثؿ

 (.6 , ص2013اليونسكو ب, )
 المحمول:الهاتف تعريف التعميم ب

التعميـ االلكتروني باستخداـ األجيزة المتنقمة, واآلالت, نوع مف ( المحموؿ) "يعد التعميـ المتنقؿ 
 :فيو استخداـ األجيزة الالسمكية الصغيرة والمحمولة يدويًا مثؿ ؛والياتؼ الرقمي, وأدوات المعمومات

اليواتؼ النقالة, والمساعدات الرقمية واليواتؼ الذكية والحاسبات الشخصية لتحقيؽ المرونة والتفاعؿ 
 .(398, ص 2010صياـ وآخروف, ) " عميـ والتعمـ في أي وقت وفي أي مكاففي عمميتي الت

نوع جديد مف التعميـ والتعمـ يتـ مف خالؿ االستفادة  :التعميـ بالياتؼ المحموؿ ىوحث اويرى الب 
 Shortالرسائؿ القصيرة والمتمثمة في:  ,وتطبيقات الياتؼ المحموؿ ,مف خدمات تكنولوجيا االتصاؿ

Message Service (SMS ) وخدمة الوسائط المتعددةMultimedia Message Service 

MMS وخدمة الواب(Wireless Application Protocol WAP),  وخدمة التراسؿ بالحـز العامة
 Bluetoothوخدمة البموتوث  ,(General Instant packages service for radio)لمراديو 

service. 
 :محمولة لمعممي الحمقة األولىالهواتف الالخدمات التي تقدمها 

فيناؾ العديد مف الخدمات التي تقدميا اليواتؼ المحمولة لمعممي الحمقة  ؛بالنظر لمتعريؼ السابؽ 
 األولى والمساعدة في تطوير عممو.

 Short Message Service(SMS :)خدمة الرسائؿ القصيرة " 1-
 بحيث ال تتجاوز ؛رسائؿ قصيرة نصية فيما بينيـبادؿ تسمح لمستخدمي الياتؼ المحموؿ بت 
 .حرفاً  160الرسالة الواحدة  أحرؼ

 : Wireless Application Protocol(WAP)خدمة بروتوكوؿ التطبيقات الالسمكية  2-
وىو معيار عالمي يتضمف مواصفات وقواعد اتصاالت محددة اتفقت عمييا مجموعة مف الشركات  

السمكيًا باستخداـ األجيزة الالسمكية الصغيرة المحمولة  اإلنترنتويساعد المستخدميف في الدخوؿ إلى 
والمساعدات الرقمية الشخصية....إلخ, حيث يوحد طريقة وصوؿ األجيزة  ,اليواتؼ المحمولة :مثؿ
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البريد  :, ويسيؿ عممية نقؿ البيانات واالستفادة مف بقية خدماتيا المختمفة مثؿاإلنترنتالالسمكية إلى 
 االلكتروني, األخبار, األحواؿ الجوية, األلعاب الرياضية.

 (WAB) مى االنتقاؿ إلى أجيزة تفاعمية, ويختمؼ الواب)لقد وفر الواب لألجيزة النقالة القدرة ع 
(, فاألوؿ خاص بأجيزة النقالة كأجيزة الياتؼ المحموؿ واليواتؼ الذكية في WEB) عف الويب

 (.اإلنترنيت, أما الثاني فيو خاص بأجيزة الحاسوب و اإلنترنتالدخوؿ إلى 
مف الخدمات الالسمكية كإجراء  إمكانية تقديـ مجموعة كبيرة 3G وتتيح خدمات الجيؿ الثالث 

بسرعة عالية,  اإلنترنيتاتصاالت مرئية تفاعمية مباشرة بالصوت والصورة, كما تتيح إمكانية االتصاؿ ب
توفير خدمة تحديد المواقع عبر وتسمح بتبادؿ رسائؿ الوسائط المتعددة, وتنظيـ مؤتمرات الفيديو, و 

مكانية مشاىدة القنوات ال الياتؼ فضائية عبر الياتؼ المحموؿ مع سرعة في إنجاز ىذه المحموؿ, وا 
 .الخدمة

 :((General Instant packages service for radioخدمة التراسؿ بالحـز العامة الراديو  3-
مكانية استقباؿ   ىي تقنية مبتكرة جديدة تسمح لميواتؼ المحمولة بالدخوؿ لالنترنيت بسرعة فائقة وا 

كيمو بايت في الثانية  171.2البيانات والممفات وتخزينيا واسترجاعيا وتبادليا السمكيا بسرعة في حدود 
جيد أقؿ حيث يتـ والوصوؿ إلى كـ أكبر مف المعمومات المتاحة مف خدمة الواب  وبتكمفة أقؿ و 

حساب التكمفة بناًء عمى حجـ البيانات وليس بناًء عمى مدة االتصاؿ)دوف الحاجة إلى االتصاؿ 
 (.اإلنترنتفي كؿ مرة ألف المستخدـ عمى اتصاؿ دائـ ب اإلنترنيتب

 Wireless خدمة بروتوكوؿ التطبيقات الالسمكيةويرى الباحث أف الخدمات التي تقدميا 

Application Protocol (WAP ) وخدمة التراسؿ بالحـز العامة الراديو(General Instant 

packages service for radio),  ساعدت عمى جعؿ اإلنساف عمى اتصاؿ دائـ بالعالـ أجمع
ليبقى عمى اتصاؿ بالعمـ والمعارؼ الثقافية  ؛متجاوزًا حدوده المكانية القريبة ومتجاوزًا حدود الدولة

فإف تطوير اإلنساف لمعارفو ومياراتو أضحت  مف ثـوالتجارية, و  ,واالجتماعية ,واالقتصادية ,والتربوية
 متاحة ومرنو وفي كؿ زماف ومكاف.

 : (Bluetooth serviceخدمة البموتوث ) 4-
أجيزة االتصاؿ المحمولة ببعضيا بروابط تقنية االتصاؿ الالسمكي بموتوث, تربط مجموعة مف  

 لتبادؿ البيانات والممفات بينيا السمكيًا. ؛قصيرة المدى
 :Multimedia Message Service(MMS)خدمة الوسائط المتعددة 5-

تتيح ىذه الخدمة لممستخدـ إرساؿ واستقباؿ الرسائؿ متعددة الوسائط حيث يمكف تبادؿ الرسائؿ  
-12, ص2012التعميـ عبر الجواؿ, ) "يو, والرسوـ المتحركة, الصور الممونةالتقنية, ولقطات الفيد

11). 
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 المتنقؿ:  MSNخدمة "6-
 MSN Messengerو  MSN Hotmailيمكف مف خالؿ ىذه الخدمة أف تصمؾ رسائؿ  

ألشعارىـ بوصوؿ الرسائؿ  SMSواستالـ رسائؿ تنبيو عمى ىيئة رسائؿ  ,مباشرة إلى ىاتفؾ المحموؿ
الخاص بيـ, إضافة إلى ذلؾ بإمكانيـ استالـ الرسائؿ مف  Hotmail: عمى عنواف اإللكترونية

 .(18, ص2010الدىشاف, ) MSN  "Messengerأصدقائيـ المشموليف في خدمة 
, إضافة تطبيقات اإللكترونيةإمكانية اتصاؿ الياتؼ المحموؿ بالشابكة  عالوة عمى ذلؾ, فقد أدى 

, إضافة فكرفي التقريب بيف شرائح المجتمع واالستفادة مف الخبرات, وتبادؿ اآلراء وال أسيمتجديدة 
ىو برنامج تواصؿ اجتماعي و " :(whatsapp) بآ, مف ىذه التطبيقات الواتس إلى فوائدىا االجتماعية

( عف طريؽ الياتؼ المحموؿ, ويعتمد اإلنترنيتقائـ عمى االتصاؿ بالشبكة العنكبوتية ) ,ودردشات
لؾ فإف ب, ولذآعمى رقـ الياتؼ الشخصي, أي أف كؿ رقـ ىاتؼ لو مستخدـ واحد فقط في الواتس 

ولدييـ البرنامج سيكوف بإمكانؾ مراسمتيـ بمثؿ الرسائؿ العادية  ,ىاتفؾ كؿ مف ىـ عمى قائمة أسماء
مكانؾ مراسمة الجميع, رسائؿ نصية وصوتية, فإنو بإ اإلنترنتعبر الواتس أب, فما دمت متصاًل ب

وصور ومقاطع فيديو, وليس لممراسالت حد معيف أو حجـ معيف, ويمكنؾ إرساؿ مكاف تواجدؾ عبر 
 الخريطة.

بؿ تكوف اإلضافة تمقائية إذا كاف لديؾ رقـ و  والبرنامج ال يعتمد عمى خاصية طمب اإلضافة 
 حظر مف ال ترغب بالتواصؿ معو. الشخص ولديو واتس أب, ويمكنؾ البرنامج مف

 خدمات الواتس  أب:
  الرسائؿ الجماعية: تستطيع مف خالؿ البرنامج إرساؿ رسالة مجانية مفردة لكؿ شخص وبحد

 أقصى لخمسة وعشروف شخصًا في نفس الوقت, تسمى ىذه الخاصية بالرسائؿ الجماعية.

 يمة وجميمة ومفيدة, حيث تنشأ القروبات: وىي خدمة يقدميا الواتس أب لمشتركيو وفكرتيا س
المجموعة ويكوف الحد األقصى لممجموعة ثالثوف شخصًا ترسؿ ليـ رسالة واحدة يقرأىا جميع أفراد 

 المجموعة وفائدتيا اقتصار عدد الرسائؿ.

 ريد أو يصؿ إليؾ عف طريؽ الخريطةتحديد المواقع: مف خالؿ ىذه الخدمة يمكنؾ الوصوؿ لمف ت 
(Map), ويرسـ لؾ خط السير لموصوؿ إليو ,حيث يقوـ بإرساؿ موقعؾ فيقوـ بخدمة تحديده" 

 (.5, ص2013)العبدلي, 

ف ىذا النوع مف البرامج وغيرىا مف البرامج المشابية, وبحكـ اتصاليا الدائـ أويرى الباحث  
فيما بينيـ, مف خالؿ ؛ يمكنيا أف تساعد المعمميف عمى تبادؿ الخبرات التعميمية اإللكترونيةشابكة بال

 -التعميمية والتي مف شأنيا دعـ العممية  ,نشر وتبادؿ الممفات النصية والصور ومقاطع الفيديو
, وطمب االستشارة مف الموجييف التربوييف لممشكالت الطارئة التي يمكف أف تعترض عمؿ التعممية
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, ومواعيد االجتماعات والنشرات المعمـ, كما أنيا تساعد الموجييف عمى تعميـ التوجييات والقرارات
 كبر عدد مف المعمميف وفي وقت قصير.   أالتربوية, عمى 

 األسباب والمبررات التي دعت إل ضرورة استخدام الهاتف المحمول في عمميات التعميم والتدريب:
تقؼ وراء ضرورة استخداـ الياتؼ المحموؿ في عمميات التعميـ والتدريب عوامؿ وأسباب كثيرة  
 منيا:

النمو المتزايد الستخداـ األجيزة النقالة عمومًا.. واليواتؼ المحمولة عمى وجو الخصوص في " 1-
 العالـ:
لقد أصبحت األجيزة التكنولوجية المحمولة في الوقت الحالي مف األدوات التكنولوجية التي ال تكاد  

كبيرة, خاصة بعد أف أصبحت  تفارؽ مستخدمييا في ليؿ أو نيار, والتي زاد عدد مستخدمييا بصورة
 سواء فيما يتعمؽ بأسعار تمؾ األجيزة أو تكمفة الخدمات المرتبطة بيا. -تقنية تمؾ األجيزة رخيصة

ثبات جدواىا وحاجة المجتمعات الضرورية ليا: 2-  شيوع وانتشار أساليب وأنماط التعميـ عف بعد, وا 
يعد في مجممو ترجمة حقيقة وعممية لفمسفة  -ولةوالذي يتـ مف خالؿ اليواتؼ المح -إف التعميـ النقاؿ

التعميـ عف بعد التي تقوـ عمى توسيع قاعدة الفرص التعميمية أماـ األفراد, وتخفيض كمفتيا بالمقارنة 
وغير  ,فمسفة تؤكد حؽ األفراد في اغتناـ الفرص التعميمية المتاحة لكونيامع نظـ التعميـ التقميدية, 
ال بفئة مف المتعمميف, وغير المقتصرة عمى مستوى أو نوع معيف مف التعميـ, المقيدة بوقت أو مكاف و 

لما لديو مف خبرات وميارات سابقة,  ؛حيث يتابع المتعمـ تعممو حسب طاقتو وقدرتو وسرعة تعممو وفقاً 
بؿ ونجاحيا في تقديـ خدمة تعميمية تناسب طالبي مثؿ ىذه الخدمة, وتزيد في ترسيخ مفيـو التعميـ 

 ردي أو الذاتي, األمر الذي يسيـ في ترجمة مفيـو ديمقراطية التعميـ إلى واقع مشاىد.الف
 المساىمة في التغمب عمى ما يعانيو التعميـ التقميدي مف مشكالت: 3-

مثؿ محدودية فرص التعمـ المتوافرة حاليًا ومستقباًل, والمشكالت الناجمة عف نقص الموارد المالية 
ر مف عمماء التربية المتحمسوف ليذا النوع مف التعميـ أف تكمفتو المادية أقؿ مف الالزمة, حيث يرى كثي

وانخفاض تكمفة خدمات اليواتؼ  ,التعميـ التقميدي, خاصة في ظؿ انخفاض أسعار تمؾ األجيزة
, باإلضافة إلى ذلؾ فإف توفير التعميـ عبر اليواتؼ ال يتطمب ميزانيات ضخمة اإلنترنتالمحمولة و 

)الدىشاف,  "مبالغ إلدارتيا وصيانتياص مباني كبيرة وفصوؿ دراسية والتي تتطمب تخصيإلنشاء 
 (.4-8, ص2010
والذي تعد شبكات الياتؼ  ,أف الخدمات الكبيرة التي تقدميا تكنولوجيا االتصاالت ويرى الباحث 

االتصاؿ وسرعة , والمتمثمة في سرعة االمحموؿ والتطبيقات المتاحة عمى األجيزة أحد أىـ مكوناتي
والحاجة إلى تبادؿ  ,االنفجار المعرفي الكبيرو  إيصاؿ المعمومة مف أي مكاف وألي مكاف في العالـ,

العمرية ) سريع لممعمومات والمعارؼ,  وكثرة عدد مستخدمي الياتؼ المحموؿ عمى  اختالؼ شرائحيـ
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وذلؾ  ,وؿ أمرًا ال يمكف تجاىموجعمت مف استخداـ الياتؼ المحم( والثقافية واالجتماعية واالقتصادية
 دعمًا وتطويرًا لعمميات التعميـ والتدريب.

 :في التعميمفوائد استخدام الهاتف المحمول 
في ظؿ التطور المستمر لتطبيقات الياتؼ المحموؿ ينبغي عمى المعمميف االستعداد لدخوؿ  

فاإلمكانات التي تتمتع بيا تطبيقات الياتؼ المحموؿ  ؛عممية التعميـ والتعمـ تقنيات الياتؼ المحموؿ
وسرعة الوصوؿ إلى المعمومات تفيد المعمـ في تطوير إمكاناتو العممية والتعميمية,  ,مف حيث المرونة

 الياتؼ المحموؿ في المجاؿ التعميمي عديدة نذكر منيا: االتي يقدميوالفوائد 
سيـ في تقديـ خبرات تعميمية مرنة مناسبة لمنوعيات المختمفة المساىمة في توفير أنموذجًا تعميمًا: ي" 1-

 مف المتعمميف.

فعف طريؽ الياتؼ المحموؿ نتمكف مف تقديـ الخبرات والمواد التي  :أساس لتمبية حاجات التعمـ 2-
 تمبي حاجات كؿ متعمـ وظروفو.

 إلييا.المبادرة إلى اكتساب المعرفة مف خالؿ سرعة المبادرة في الوصوؿ  3-

مف خالؿ الحركة والتنقؿ في إعدادات  :المرونة في دعـ عدد كبير مف األنشطة الميمة في التعمـ 4-
 التعمـ وتطبيقاتو.

مف خالؿ اليواتؼ  عمييا فتعداد الخدمات التي يمكف الحصوؿ :المالئمة في أنشطة التعمـ 5-
ووسائؿ تتالءـ مع طبيعة تمؾ األنشطة يف عمى تقديـ المواد واألنشطة التعميمية بأساليب المحمولة تع

 والفيديو..... وغيرىا. ,واأللواف ,والصورة ,مف خالؿ ما توفره مف خالؿ الصوت

فالتعمـ الذي يتـ مف خالؿ الياتؼ المحموؿ تتكامؿ فيو النواحي  :التكامؿ في المحتوى التعميمي 6-
)الدىشاف,  "وتقويـ عممية التعمـ ,تعميميةالنظرية والتطبيقية, كما يمكف أف يتـ مف خالؿ شرح المادة ال

 .(www.kfs.edu.egويونس, 
الطالب والمؤسسة  :يساعد عمى تحقيؽ نوع مف التواصؿ المباشر بيف أطراؼ العممية التعميمية7- 

التعميمية وأولياء األمور, حيث مف الممكف لألىؿ أف يتسمموا متابعة دورية لنتائج أبنائيـ وتطورىـ 
و تأخر أبنائيـ عف حضور الدروس, ىذا أومستواىـ الدراسي, أو بعض التنبييات الطارئة حوؿ تغيب 

إذا  كاف األبويف عامميف األمر الذي  التواصؿ المباشر مع المدرسة لو أىمية بالغة عند العائمة خاصة
 يعطي الفرصة لتدارؾ أي فشؿ دراسي أو مسمكي ليؤالء األبناء قبؿ تفاقمو.

والمياـ في صورة تمكف ىذه األجيزة أطراؼ العممية التعميمية مف المشاركة في تنفيذ العمميات 8- 
أو استخداـ خيار األشعة تحت  ,بحيث يمكف الطمبة والمعمـ تمرير الجياز بينيـ :)تشاركيو( جماعية

وبذلؾ يمكف لممعمميف  ,أو استخداـ الشبكة الالسمكية البموتوث ,الحمراء في األجيزة الرقمية الشخصية
 استخدامو في توزيع العمؿ عمى الطمبة بسيولة وبشكؿ طبيعي.
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ذب لممادة جمما يحقؽ الحيوية وال ,تعمؿ عمى إضفاء المزيد مف األنشطة إلى الدروس التقميدية9- 
 (.www.kfs.edu.og ,)الدىشاف ويونس العممية وبيئة التعمـ

 متطمبات استخدام الهاتف المحمول  في العممية التعميمية:
كغيره مف التطبيقات الحديثة البد مف توافر مجموعة مف المتطمبات األساسية لكي نستطيع  

 , وىذه المتطمبات ىي:التعممية -التعميمية االستفادة مف الياتؼ المحموؿ في تطوير العممية 
 "وتشمؿ عمى: توفير األجيزة الالسمكية والشبكات  ,توافر البنية التحتية الالزمة لمتعمـ بالجواؿ

, ممحقات األجيزة الالسمكية, كالطابعات, والسماعات وأجيزة اإلنترنتالالسمكية, وخدمات االتصاؿ ب
 تمؾ البنية.لشحف إضافية, إضافة إلى توفير برامج التشغيؿ ووضع خطة مف الخبراء لمتأسيس 

 في بيئة التعميـ  الياتؼ المحموؿ اقتناع أفراد اإلدارة التعميمية وأولياء األمور بضرورة دمج تقنيات
 والتعمـ.

  المالي والميزانيات المناسبة.توفير الدعـ 

  تدريب العنصر البشري المشارؾ في تفعيؿ نموذج التعميـ بالجواؿ )الياتؼ المحموؿ( عمى أف
 ,الدىشاف ويونس) "يتضمف التدريب, التعريؼ بأدوار كؿ فرد في عمميات التعميـ والتعمـ

www.kfs.edu.og), وميندسي  يفبرمجوالم يفوالمصمم يفويتمثؿ العنصر البشري في المعمم
 .وبعيدًا عف العشوائية ,نتاجيةإاالتصاالت, لكي يكوف العمؿ أكثر 

 ويضيؼ الباحث في ىذا الصدد: 
  عمومًا توافر برامج رقمية تعميمية تضاؼ لتطبيقات الياتؼ المحموؿ تفيد المراحؿ التعميمية

 .خصوصاً ومرحمة التعميـ األساسي بشكؿ 

  لدعـ ىذه البرامج الرقمية التعميمية. ؛وزارة التربيةتعاوف شركات الياتؼ المحموؿ مع 

 التحديات أو الصعوبات التي تواجه استخدام الهواتف المحمولة في التعميم:
وتوافر العديد مف الخدمات الممحقة بيا,  ,رغـ التقدـ اليائؿ والسريع في صناعة اليواتؼ المحمولة 

معوقات أو تحديات  ىناؾ واتؼ في التعميـ, إال أفواكتشاؼ آفاؽ جديدة تتيح االستفادة مف تمؾ الي
في ما  , سواٌء أكاف ذلؾ فيالتعممية -التعميمية لعممية تواجو توظيؼ تكنولوجيا اليواتؼ المحمولة في ا

 قدو , التعممية -التعميمية في عممية التطبيؽ في الواقع الميداني في العممية  ـأ ,يتعمؽ بطبيعة األجيزة
عديد مف الباحثيف التحديات أو الصعوبات التي تواجو استخداـ الياتؼ المحموؿ في العممية استعرض 
عف صعوبات استخداـ الياتؼ المحموؿ كاف أكثر ( 2006) , ولعؿ ما ذكره سالـالتعممية -التعميمية 
 : في, وتتمثؿ ومناسبة لمبحث الحالي شمولية



 }وآفاق التطوير، (ICT) األساسي لتكنولوجيا الوعلوهات واالتصالاستخدام هعلوي الحلقة األولي هن التعلين هدى {

 الفصل الثالث                                                                                                               
 اإلطار النظري     

 

 34 

 ,ة واليواتؼ المحمولةة باألجيزة المحمولالخاص Small Screenصغر حجـ شاشات العرض    1-
ويمكف  ,مف عمميات إظيار المعمومات, ويقمؿ مف كمية المعمومات التي يتـ عرضياوالتي تعيؽ 

 التغمب عمى ذلؾ مف خالؿ تقانة اإلسقاط الضوئي التي بدأت تنتشر مع معظـ األجيزة المحمولة.

كثر الموديالت واختالفيا يؤدي إلى عدـ األلفة السريعة مع األجيزة وخاصة مع اختالؼ أحجاـ  2-
الشاشات وأشكاليا, وتغير سوؽ بيع ىذه األجيزة بسرعة مذىمة. مما يجعؿ األجيزة قديمة بشكؿ سريع, 

مجارات ىذا فسوؽ األجيزة المتنقمة وخاصة اليواتؼ المحمولة, كثير التحديث والتغيير, ولذلؾ عدـ 
 التقدـ يجعؿ األجيزة منتيية الصالحية.

بحيث ال يمكف لكؿ شرائح الناس شرائيا,  ألجيزة مرتفعة خاصة الحديثة منيا,ما زالت أسعار ا 3-
والواقع أف حؿ ىذه المشكمة قادـ بشكؿ طبيعي مع االزدياد التدريجي لعدد مستخدمي األجيزة النقالة, 

 وحصوؿ منافسة بينيا لحساب المواطف. ,ت جديدةاألمر الذي سيدفع بظيور شركا

ويمكف فقد البيانات إذا  ,يستغرؽ عمؿ البطارية مدة قصيرة, ولذلؾ تتطمب الشحف بصيغة مستمرة 4-
 حدث خمؿ عند شحف البطارية.

خاصة مع صغر حجـ لوحات المفاتيح إضافة إلى  ,صعوبة إدخاؿ المعمومات إلى تمؾ اليواتؼ5- 
 صعوبة استخداـ الرسـو المتحركة خاصة مع الياتؼ النقاؿ.

قمة وعي بعض األطراؼ التعميمية بالدور الذي يمكف أف تقوـ ىذه األجيزة في خدمة عمميتي  6-
نيا طريقة جديدة مبتكرة أو إ ,التعميـ والتعمـ, واعتقادىـ أف الدعوة إلى ذلؾ نوع مف اليوس بالتكنولوجيا

 تيدؼ إلى ترويج التكنولوجيا.

الحاجة إؿ تأسيس بنية تحتية تتضمف شبكات السمكية, أجيزة حديثة, إنتاج برمجيات, تصميـ  7-
توفير بيئة تفاعمية بيف و , اإلنترنتلكترونية غير معتمدة عمى , ومناىج إاإلنترنتمناىج الكترونية عبر 

 ية, وبيف المتعمميف مف جية أخرى, وبيف المعمميف فيما بينيـ.المعمميف والمساعديف مف ج

صعوبات تقنية وأمنية والتي مف بينيا: ضعؼ كفاءة اإلرساؿ مع كثرة أعداد المستخدميف لمشبكات  8-
صعوبة استثمار برمجيات و صعوبة في نقؿ ممفات الفيديو عبر الشبكات الخموية, و الالسمكية, 

سرقتيا مقارنًة بأجيزة الحاسبات جيزة المحمولة, سيولة فقدىا أو ى األالحواسيب الشخصية نفسيا عم
 المكتبية.

عمى الرغـ في أف تقنية البموتوث بدأت  ,محدودة القدرة عمى التوصيؿ والتوافؽ مع األجيزة األخرى 9-
 .(16-17, ص2006 سالـ,) "تناوؿ ىذه القضية
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 إجراءات الدراسة:
 منهج الدراسة:

استخدام معممي الحمقة األولى  مدى) بما أن ىذه الدراسة تندرج ضمن دراسات تشخيص الواقع
فقد اعتمدنا في العمل  ؛(وآفاق التطور  (ICT) من التعميم األساسي لتكنولوجيا المعمومات واالتصال

البحثي المنيج الوصفي التحميمي كونو من مناىج البحث األكثر مناسبًة لتمبية احتياجات ىذا النوع من 
 .الدراسات

كما توجد في  ,المنيج الذي يعتمد عمى دراسة الظاىرة"ويعرف المنيج الوصفي التحميمي بأنو: 
فالتعبير الكيفي يصف لنا الظاىرة  ؛وييتم بوصفيا وصفًا دقيقًا, ويعبر عنيا تعبيرًا كيفيًا أو كمياً  ,الواقع

عبيدات ) "أو حجميا ةيًا, لمقدار الظاىر ويبين خصائصيا, بينما التعبير الكمي يعطينا وصفًا رقم
 .(310ص , 2003 وآخرون,

 مجتمع الدراسة:
 :تيةيتألف مجتمع الدراسة من الفئات اآل

 المعممون:
 اً معمم( 938) والبالغ عددىم ,(داخل المالك) حمقة األولى من التعميم األساسيال ومعمم

 حماةتابعة لمديرية تربية ال حماة, يعممون في مدارس التعميم األساسي الحمقة األولى في مدينة ومعممةً 
 .(2013-2014) لمعام الدراسي لمعام الدراسي

 :يرونالمد
, يعممون ومديرةً  اً مدير ( 79) والبالغ عددىم ,ن التعميم األساسيمدارس الحمقة األولى م مديرو

لمعام الدراسي  حماةتابعة لمديرية تربية ال حماةفي مدارس التعميم األساسي الحمقة األولى في مدينة 
 .(2013-2014) لمعام الدراسي

 الموجيون:
 ينموجي( 5التعميم األساسي, والبالغ عددىم )ن لمدارس الحمقة األولى من و ن التربويو الموجي

تابعة لمديرية  حماةاألساسي الحمقة األولى في مدينة تربويين لمعممي التعميم  موجيينة, يعممون وموِجي
 .(2013-2014) لمعام الدراسي لمعام الدراسي حماةتربية 
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 الدراسة استنادًا لمتغير العمل الوظيفييبين توزع أفراد مجتمع  (1جدول )
 
 
 

 عينة الدراسة:
 المعممون:

  ,(داخل المالك) حمقة األولى من التعميم األساسيشممت عينة الدراسة عينة من معممي ال
من المجتمع األصمي لممعممين, ( %30.49) :نسبتوما ومعممة, أي  اً معمم( 286) والبالغ عددىم

تابعة لمديرية تربية حماة لمعام ال حماةيعممون في مدارس التعميم األساسي الحمقة األولى في مدينة 
 .(2013-2014 ) الدراسي لمعام الدراسي

 :يرونالمد
والبالغ  ,يشممت عينة الدراسة عينة من مديري مدارس الحمقة األولى من التعميم األساس

 إدارة يف, يعممون يرينمن المجتمع األصمي لممد( %32.91) , أي ما نسبتوومديرةً  اً مدير ( 26) عددىم
لمعام الدراسي لمعام  حماةتابعة لمديرية تربية ال حماةمدارس التعميم األساسي الحمقة األولى في مدينة 

 .(2013-2014) الدراسي
 الموجيون:

والبالغ  ,التعميم األساسيالحمقة األولى من  لمعمميشممت عينة الدراسة الموجيين التربويين 
من المجتمع األصمي لمموجيين, يعممون ( %100) , أي ما نسبتوةوموجي ينموجي( 5) عددىم

 حماةتابعة لمديرية تربية ال حماةالتعميم األساسي الحمقة األولى في مدينة  لمعممي تربويين موجيين
 .(2013-2014) لمعام الدراسي لمعام الدراسي
 متغير العمل الوظيفيل استناداً توزع أفراد عينة الدراسة  يبين( 2جدول )

 العدد الكمي موجه/ة مدير/ة معمم/ة العمل الوظيفي

 321 5 26 286 العدد

 31.40 100 32.91 30.49 النسبة%

 أداة الدراسة:
استخدام معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي  مدى تعرفالدراسة الحالية, إلى  تيدف

وىي األداة وآفاق التطور, ولتحقيق ىذا اليدف تم بناء استبانة ( ICT) لتكنولوجيا المعمومات واالتصال
 ومديرييا, وجيت إلى معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي, ,لجمع المعطيات من الميدان الرئيسة

 العدد الكمي موجه/ة مدير/ة معمم/ة العمل الوظيفي
 1022 5 79 938 العدد
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أداة الدراسة باالعتماد عمى مراجعة اإلطار النظري, والدراسات  تطور  إذ, ين التربويينالموجيكذلك و 
 :تيوصنفت بنود االستبانة عمى النحو اآلالسابقة, واستشارة ذوي االختصاص. 

 : احتوى عمى معمومات عامة تضمنت:الجزء األول
 الجنس, ولو فئتان:  ذكر, أنثى. -1

مستويات: معيد إعداد معممين, إجازة جامعية, دبموم تأىيل تربوي  ةالمؤىل العممي, ولو ثالث -2
 فأكثر.

 مستويات: موجو, مدير/ة مدرسة, معمم. ةالعمل الوظيفي, ولو ثالث -3

مستويات: خمس سنوات فما دون, من ست إلى خمس عشرة سنة,  ةعدد سنوات الخبرة, ولو ثالث -4
 أكثر من خمس عشرة سنة.

, ولو فئتان: متبع, (ICT) في مجال تكنولوجيا المعمومات واالتصالالدورات التدريبية المتبعة  -5
 غير متبع.

 تضمنت: ,: احتوى عمى مجاالت استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصالالجزء الثاني
 مدىبندًا: واسُتخدمت فيو االستبانة آلراء عينة الدراسة تبين ( 12) أواًل: مجال الحاسوب: وتكونت من

إذا دعت ) , أحياناً (في معظم الدروس) حاسوب في مستويات: دائماً استخدام معممي الحمقة األولى لم
 .( عدم االستخدام) أبداً , (الحاجة

بندًا: واسُتخدمت فيو االستبانة آلراء عينة الدراسة ( 11) : وتكونت منلكترونيةشابكة اإلنيًا: مجال الثا
مشابكة لل دخو ) في مستويات: عال   لكترونيةمشابكة اإلاستخدام معممي الحمقة األولى ل مدى تبين

دخول ) , متدن  (كل شير لكترونيةمشابكة اإللدخول ) , متوسط(بشكل يومي أو أسبوعي لكترونيةاإل
 .(لكترونيةمشابكة اإلل غير مستخدم) أبداً , (كمما دعت الحاجة لكترونيةمشابكة اإلل

بندًا: واسُتخدمت فيو االستبانة آلراء عينة الدراسة ( 11) مجال الياتف المحمول: وتكونت من ثالثا:
, (في معظم الدروس) استخدام معممي الحمقة األولى لمياتف المحمول في مستويات: دائماً  مدىتبين 
 .(عدم االستخدام) أبداً , (إذا دعت الحاجة) أحياناً 

 وتضمن: ,احتوى عمى سؤال مفتوح وجو إلى عينة الدراسة الجزء الثالث:
ي ما المعوقات التي تحول دون استخدام معممي الحمقة األولى من التعميم األساس    

 من وجهة نظرك؟ (ICT) لتكنولوجيا المعمومات واالتصال
 وتضمن: ,: احتوى عمى سؤال مفتوح وجو إلى عينة الدراسةالجزء الرابع

استخدام معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي لتكنولوجيا المعمومات ما آفاق تطور 
 (.2( و)1راجع ممحق رقم ) من وجهة نظرك؟( ICT) واالتصال
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(, بعد الحصول عمى الموافقات الرسمية 2013-2014أداة الدراسة في العام الدراسي ) ُطبقت
عمى معممي الحمقة األولى من التعميم (, 3من مديرية التربية في محافظة حماة, راجع ممحق رقم )

ومديري مدارس الحمقة األولى, حيث تم تقسيم مدينة حماة إلى ثالث مناطق تعميمية استنادًا  األساسي
ر المدارس بطريقة العينية العشوائية البسيطة من كل يإلى تقسيم مديرية التربية في محافظة حماة, واختِ 

جميع معممين الحمقة و  مدير/ة المدرسة وُطبقت أداة الدراسة عمى(, 5منطقة تعميمية راجع ممحق رقم )
األولى في المدارس المنتقاة, بعد ذلك جرى تطبيق أداة الدراسة عمى الموجيين التربويين لمدارس 

األولى من العميم األساسي في مديرية التربية موجيين تربويين لمدارس الحمقة  5الحمقة األولى وعددىم 
 بمحافظة حماة.

 صدق أداة الدراسة:
 الصدق الظاهري لمدراسة: -1

في صورتيا األولية, عمى مجموعة من المحكمين  تلمتأكد من الصدق الظاىري ألداة الدراسة عرض
وتقنيات التعميم في كمية التربية في  ,من األساتذة المختصين في قسم المناىج وطرائق التدريس

استفاد وقد  ,وأخذ المالحظات عمى االستبانة ,الرأي, وذلك إلبداء وحماة دمشق والبعث اتجامع
 . (2و) (1) بند, انظر ممحق( 11) وتعديلآراء المحكمين بإضافة بند, من  الباحث

 الصدق التميزي لمدراسة: -2

عمى عينة عشوائية بسيطة من معممي الحمقة  أداة الدراسة طبقت: دق المجموعات الطرفيةص   
ومعممة. وتعتمد ىذه الطريقة  اً معمم( 37) في مدينة حماة, بمغتاألولى من مرحمة التعميم األساسي 

األعمى من ( الثمثأو ) كأن يؤخذ الربع ,اذاتي أداة الدراسةي المقارنة بين الفئات المتطرفة ف"عمى 
األدنى ( أو الثمث) ويقارن بالربع ,(والذي يمثل الفئة العميا) رجات المتحصمة في ىذا المقياس,الد

فإذا  ,ثم تحسب الداللة اإلحصائية لمفرق بين متوسطي الفئتين ,(والذي يمثل الفئة الدنيا) لمدرجات فيو
 .(152, ص2008مخائيل, ) صادقًا" د االختبارظيرت ىذه الداللة عُ 

% من الدرجات عمى ىذه 20جرى التحقق من ىذا النوع من الصدق بوساطة اختيار أعمى, وأدنى 
 األداة, وذلك لمدرجات الخاصة بعينة الصدق والثبات.

وذلك "لمتأكد مما إذا  ,ستودنت T بعد ذلك جرى حساب الفروق بين الدرجات بوساطة اختبار "ت" 
دفة وظروف اصمريق الحقيقية وثابتة, أم ناجمة عن ط كانت الفروق الظاىرة بين المتوسطات فروقاً 

 .(122ص ,2011 مخائيل,) اختيار العينة"
وىذا  ,بين أعمى الدرجات وأدناىا عمى ىذه األداة دالة إحصائياً وقد دلت النتائج عمى وجود فروق  

 يوضح ذلك: تييدل عمى القدرة التمييزية الجيدة لألداة, والجدول اآل
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 "T"وقيمة ت  ,الصدق التميزي يبن المتوسطات واالنحرافات المعياريةيبين ( 3جدول )
 القرار مستوى الداللة "Tقيمة"ت" " االنحراف المعياري المتوسط العدد الدرجات

 8.89 75.30 10 %25أعمى
 دال 0.000 13.73

 1.79 35.90 10 %25أخفض

القدرة التمييزية في الكشف عن يتضح من الجدول السابق أن أداة الدراسة صادقة, ولبنودىا 
 , وأولئك الذين حصموا عمى درجات منخفضة.حصموا عمى درجات عالية أداء األشخاص الذين

 ثبات أداة الدراسة:
 حساب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ: 1-

وىذه القيمة  ,(0.951) أن قيمة معامل ألفا كرونباخ لممقياس ككل تساوي( 4جدول )يتضح من ال
 من ثمو  ,وتشير إلى أن الدراسة تتمتع بدرجة عالية من الثبات ,(0.75) فجميع القيم تزيد عن ؛مرتفعة

 مرتفعة, كذلك كانت جميع قيم ألفا كرونباخ لجميع المجاالت ,يمكن االعتماد عمى النتائج والوثوق بيا
بمغت قيمة معامل ألفا كرونباخ لمجال , و (0.832) بمغت قيمة معامل ألفا كرونباخ لمجال الحاسوب إذ

 .(0.902) بمغت قيمة معامل ألفا كرونباخ لمجال الياتف المحمولو (, 0.943 ) لكترونيةالشابكة اإل
 يبين معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ( 4)جدول رقم 

الدرجة الكمية  االستبانة/ مجاالت االستبانة
 لالستبانة

مجال 
 الحاسوب

مجال الشابكة 
 اإللكترونية

مجال الهاتف 
 المحمول

 0.902 0.943 0.832 0.951 معامل ألفا
( أداة الدراسة) ىذه الطريقة عمى تطبيق االختبار وتعتمد" حساب الثبات بطريقة االتساق الداخمي:2- 

ثم تقسيم بنوده أو شطرىا إلى نصفين متعادلين, ثم حساب معامل  ,عمى عينة من المفحوصين
ودرجاتيم عمى بنود  ,ن عمى بنود النصف األولو الدرجات التي حصل عمييا المفحوصن االرتباط بي

  .(271, ص 2011مخائيل,) الثاني"النصف 
 :وذلك عن طريق حساب معامل االرتباط بين 

 بعضيا.درجات المحور مع  2-درجة كل محور والدرجة الكمية.             1-
بين المحاور وبعضها, وبين معامل االرتباط الداخمي ) االتساق الداخميب الثبات بطريقة يبين حسا( 5جدول )

 ( المحاور والدرجة الكمية
 مجال الهاتف المحمول لكترونيةشابكة اإل مجال ال مجال الحاسوب المجموع الكمي 

 0.907** 0.944** 0.725** 1 المجموع الكمي

 0.557** 0.555** 1 0.725** مجال الحاسوب

 0.778** 1 0.555** 0.944** نترنيتمجال اإل 
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 مجال الهاتف المحمول لكترونيةشابكة اإل مجال ال مجال الحاسوب المجموع الكمي 

مجال الهاتف 
 1 0.778** 0.557** 0.907** المحمول

 0.01** يشير إلى داللة القيم عند مستوى داللة 
وىذا  ,(0.944) إلى( 0.555) تراوحت قيم االتساق الداخمي من نالحظ:( 5)وبدراسة الجدول  

مما يشير إلى أن  ؛0.01مؤشر عل أن جميع القيم ذات داللة  إحصائية عند مستوى داللة أقل 
 المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات.

 خطوات الدراسة:
 اآلتية: الخطواتبقت طُ  الّدراسةلتحقيق أىداف 

 وأىدافيا. ,وأىميتيا ,تحديد مشكمة الّدراسة أواًل ـ
 النظري:ـ الجانب ثانيًا ـ

اطالع األدبيات الّتربوية والّدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بالّدراسة الحالية, وذلك من أجل  1-
 كتابة اإلطار النظري في المحاور اآلتية:

 التعممية -التعميمية وتوظيفيا في العممية  ,مقدمة عن تكنولوجيا المعمومات واالتصال. 
  واالتصالمجاالت تكنولوجيا المعمومات (ICT). 

 إعداد دراسة مسحية تحميمية لمدراسات السابقة ذات العالقة بالّدراسة الحالية في المحاور اآلتية: 2-
  التعميمية الدراسات التي اىتمت بواقع استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال في العممية- 

 .رىااوآث ومعوقاتيا ومع التعممية
  التعميمية لكترونية في العممية والشابكة اإل ,استخدام الحاسوبالدراسات التي اىتمت بمدى- 

  .التعممية
  التعممية -التعميمية الدراسات التي اىتمت باستخدام الياتف المحمول في العممية. 

 :عمميالجانب ال ثالثًا ــ
مدى  ف عمىلتعرّ ؛ والموجيين التربويين ,إجراء مقابالت مع مجموعة من معممي الحمقة األولى 1-

ومدى توافر البنية  ,لتكنولوجيا المعمومات واالتصال ساسيةامتالك المعممين لمميارات والمعارف األ
 التحتية.

 .والموجيين التربويين ,تصميم أداة الدراسة والمتمثمة في استبيان ليتم توجييو إلى المعممين2- 
 .الموجيين التربويينو  ,الحمقة األولى من التعميم األساسي معممينمن اختيار أفراد عّينة الّدراسة 3- 
 .حماةالحصول عمى الموافقات الرسمية من مديرّية الّتربية في محافظة 4- 
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أداة ؛ لمتأكد من صدق أداة الدراسة عمى عينة من معممي الحمقة األولى من التعميم األساسيتطبيق 5- 
 .وثباتيا الدراسة

 . من المدراء والموجيين عمى عينة الدراسةتطبيق أداة الدراسة  6-
 ومناقشتيا. يا,تحميل النتائج باستخدام األساليب اإلحصائّية المناسبة, وعرض 7-
نولوجيا كالتصور المقترح لتطوير استخدام معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي لتصياغة  8-

 .المعمومات واالتصال
 صياغة مقترحات الدراسة.9- 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:
في إجراء  الرزمة اإلحصائّية لمعموم االجتماعّية برنامج استخدم الباحث في ىذه الّدراسة

وذلك بغية  ,( Statistical Packages for Social Sciences) SPSSالّتحميالت اإلحصائّية
داللة الفروق بين  ستودنت( T) ت حساب المتوسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية, وقيمة

وكذلك الصدق  ,(الجنس, والدورات التدريبية) لممقارنة بين االستجابات في حالةمتوسطات الّدرجات 
 ( ANOVA) األحادي وتحميل التباين ,وألفا كرونباخ لحساب قيم معامالت االرتباط التمييزي,

كما  ,(لمؤىل العممي, وعدد سنوات الخبرةا) ة بين متوسط االستجابات في حالةواختبار شيفيو لممقارن
 استخدم الباحث النسب المئوية لإلجابة عن تساؤالت البحث.
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 :اخلامس الفصل

عرض معطيات الدراسة, 
 وتفسريها
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 وتفسيرىا: ،عرض معطيات الدراسة
مدى استخدام معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي  تعرفتيدف الدراسة الحالية إلى 

( وآفاق التطوير، ولتحقيق ىذا اليدف قام الباحث ببناء استبانة ICTلتكنولوجيا المعمومات واالتصال )
ومديري مدارس الحمقة  ،عمى عينة من معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي طبقتو  ،ذلك فتعر  ل

األولى من التعميم األساسي، وكذلك الموجيين التربويين، وجرى تطبيق أداة الدراسة، في الفصل الثاني 
إحصائيًا، لمعرفة الفروق بين  ، وحممتمعطيات الدراسة فرغت(، و 2014-2013من العام الدراسي )

 واتجاىات ىذه الفروق. ،متغيرات الدراسة
 .، وأسئمتوفرضيات البحثالفصل استعراضًا لنتائج اختبار وعمى ذلك يتضمن ىذا 

 ويتضمن هذا العزض:
  معطيات )نتائج( الدراسة مصنفة: وفقًا لمفرضيات المتعمقة بالمعممين، والفرضيات المتعمقة

 األولى، والموجيين التربويين.بمديري الحمقة 

  .اإلجابة عن أسئمة الدراسة 
 :لهذه المعطيات استعزاض تفصيلي أتيوفيما ي

  :عرض معطيات الدراسة  
أواًل: الفرضيات المتعمقة بالمعممين استنادًا لمتغيرات البحث )الجنس، الدورات التدريبية المتبعة في 

 :لمؤىل العممي، عدد سنوات الخبرة((، اICT) مجال تكنولوجيا المعمومات، واالتصال
لمجاالت بين متوسط إجابات المعممين حول مدى استخداميم  دالة إحصائياً ال يوجد فروق 1-

 استنادًا لمتغيرات البحث: التعممية -التعميمية الحاسوب في العممية 
لمجاالت ال يوجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط إجابات المعممين حول مدى استخداميم  -1-1

 تبعًا لمتغير الجنس: التعممية -التعميمية الحاسوب في العممية 
لتعرف الفروق بين متوسط استجابات  ستودنت( Tلمتحقق من ىذه الفرضية استخدم اختبار )

فكانت  ؛التعممية -التعميمية المعممين والمعممات، في استخداميم لمجاالت الحاسوب في العممية 
 النتائج كما يوضحيا الجدول اآلتي:

 الجنسالتعميمية استنادًا لمتغير ( يبين نتائج استجابات عينة الدراسة الستخدامات الحاسوب في العممية 6جدول )
 القرار مستوى الداللة درجات الحرية Tقيمة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس
 5.54 17.07 15 ذكر

0.80 15.06 0.43 
 غير دال

 4.56 15.90 271 أنثى 

متوسط درجات استخدام المعممين الذكور لمحاسوب ( الحظ الباحث أن: 6جدول )وبدراسة ال
، أما متوسط درجات استخدام المعممات اإلناث لمحاسوب (5.54وانحراف معياري )، (17.07بمغ )
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وىي غير دالة إحصائيًا T ( (15.06. في حين بمغت قيمة (4.56) ، وانحراف معياري(15.90بمغ )
ال يوجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات استخدام  من ثم، و (0.05عند مستوى داللة )

 والمعممات اإلناث لمحاسوب تعزى لمتغير الجنس. ،المعممين الذكور
لمجاالت ال يوجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط إجابات المعممين حول مدى استخداميم  -1-2

 استنادًا لمتغير الدورات التدريبية: التعممية -التعميمية الحاسوب في العممية 
ف الفروق بين متوسط استجابات المعممين ( لتعر  Tلمتحقق من ىذه الفرضية استخدم اختبار )

غير ، والمعممين واالتصال مجال تكنولوجيا المعموماتالمتبعين لدورات تدريبية بشكل شخصي في 
 ، فكانت النتائج كما يوضحيا الجدول اآلتي:مجال تكنولوجيا المعمومات واالتصالمتبعين لدورات في ال

 تنادًا لمتغير الدورات التدريبيةالدراسة الستخدامات الحاسوب اس( يبين نتائج استجابات عينة 7جدول )

 القرار مستوى الداللة درجات الحرية Tقيمة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الدورات المتبعة

 4.83 17.95 37 متبع

 دال 0.01 45.83 2.70
 4.53 15.66 249 غير متبع

متوسط درجات استخدام المعممين لمحاسوب المتبعين لدورات  :أن( نالحظ 7جدول )وبدراسة ال
أما متوسط  ،(4.83، وبانحراف معياري بمغ )(17.95بمغ )( ICTتدريبية بشكل شخصي في مجال )

، وبانحراف معياري (15.66متبعين لدورات تدريبية بمغ )الغير و  لمحاسوبدرجات استخدام المعممين 
، (0.05وىي دالة إحصائيًا عند مستوى داللة أقل من ) T (2.70). في حين بمغت قيمة (4.52بمغ )

المتبعين لدورات  لمحاسوبيوجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات المعممين المستخدمين  من ثمو 
متبعين لدورات الغير ، وبين المعممين واالتصال مجال تكنولوجيا المعموماتتدريبية بشكل شخصي في 

مجال تكنولوجيا تدريبية، وذلك لصالح المعممين المتبعين لدورات تدريبية بشكل شخصي في 
 .المعمومات، واالتصال

لمجاالت ال يوجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط إجابات المعممين حول مدى استخداميم  -1-3
 :استنادًا لمتغير المؤىل العممي التعممية -التعميمية الحاسوب في العممية 

"والذي يستخدم بين  (،ANOVAتحميل التباين األحادي )لمتحقق من ىذه الفرضية استخدم 
وكذلك متغير  ،المجموعات عندما يكون لديك متغير)تجميع( مستقل واحد بو ثالث مستويات أو أكثر

لدراسة الفروق بين استجابات عينة الدراسة الستخدام  ؛(240، ص2006تابع مستمر واحد" )بالنت، 
 ؛، وفقًا لمتغير لممؤىل العممي الحاصمين عميوالتعممية -التعميمية مجاالت الحاسوب في العممية 

 فكانت النتائج كما يوضحيا الجدول اآلتي:
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ب استنادًا لمتغير المؤىل الحاسو ( يبين نتائج تحميل التباين األحادي الستجابات عينة الدراسة الستخدام 8جدول )
 العممي

 القرار مستوى الداللة Fقيمة  درجات الحرية متوسط المربعات مجموع المربعات التباين

 2 148.4 296.8 بين المجموعات

 

7.26 

 

0.00 

 

 283 20.4 5800.6 داخل المجموعات دال

 285  6097.4 المجموعات

( بين 0.05عند مستوى داللة أقل من ) فروق دالة إحصائياً وجود ( نالحظ 8جدول )وبدراسة ال
تبعًا لمتغير  التعممية -التعميمية متوسط درجات عينة الدراسة الستخدام مجاالت الحاسوب في العممية 

(، ولمعرفة اتجاىات ىذه الفروق، استخدم اختبار شيفيو كما 7.26)( Fبمغت قيمة ) إذالمؤىل العممي، 
 (:9جدول )في ال

 ( استنادًا لمتغير المؤىل العممي( يبن نتائج التحميل البعدي )شيفيو9ول )جد
مجموع المؤىالت 

 (  Iالعممية)
مجموع المؤىالت العممية 

(J ) 
 الفروق بين المتوسطات

(I-J ) القرار مستوى الداللة 

 دال 0.04 1.44*- إجازة جامعية معيد إعداد معممين
 دال 0.00 4.48*- دبموم تأىيل فأكثر

 دال 0.04 1.44* معيد إعداد معممين إجازة جامعية
 غير دال 0.10 4.04- دبموم تربوي فأكثر

دبموم تأىيل تربوي 
 فأكثر

 دال 0.00 4.48* معيد إعداد معممين
 غير دال 0.10 3.04 إجازة جامعية

 .0.05*تعني وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
( بين 0.05وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة أقل من )( نالحظ 9جدول )وبدراسة ال

متوسط درجات المعممين الحاصمين عمى معيد إعداد معممين، وبين المعممين الحاصمين عمى دبموم 
تأىيل تربوي فأكثر، وذلك لصالح المعممين الحاصمين عمى دبموم تأىيل تربوي فأكثر، ووجود فروق 

( بين متوسط درجات المعممين الحاصمين عمى معيد 0.05د مستوى داللة أقل من )دالة إحصائيًا عن
، وذلك لصالح المعممين الحاصمين عمى إجازة جامعيةإعداد معممين، وبين المعممين الحاصمين عمى 

فيما لم تظير النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات المعممين الحاصمين  ،إجازة جامعية
 والمعممين الحاصمين عمى دبموم تأىيل تربوي فأكثر. ،إجازة جامعيةعمى 
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لمجاالت مدى استخداميم بين متوسط إجابات المعممين حول  فروق دالة إحصائياً ال يوجد  -1-4
 :لمتغير عدد سنوات الخبرة استناداً  التعممية -التعميمية الحاسوب في العممية 

( لدراسة الفروق بين ANOVAالتباين األحادي ) تحميللمتحقق من ىذه الفرضية استخدم 
، وفقًا لمتغير عدد التعممية -التعميمية استجابات عينة الدراسة الستخدام مجاالت الحاسوب في العممية 

 فكانت النتائج كما يوضحيا الجدول اآلتي:سنوات الخبرة، 
ستنادًا لمتغير عدد الدراسة الستخدام الحاسوب ا( يبين نتائج تحميل التباين األحادي الستجابات عينة 10جدول )

 سنوات الخبرة

 القرار مستوى الداللة Fقيمة  درجات الحرية متوسط المربعات مجموع المربعات التباين

 2 215.5 431.19 بين المجموعات

 283 19.9 5666.30 داخل المجموعات دال 0.00 10.80

 285  6097.7 المجموعات

( 0.05وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة أقل من )( نالحظ 10جدول )وبدراسة ال
تبعًا  التعممية -التعميمية بين متوسط درجات عينة الدراسة الستخدام مجاالت الحاسوب في العممية 

(، ولمعرفة اتجاىات ىذه الفروق، استخدم 10.80) (Fبمغت قيمة ) إذ، عدد سنوات الخبرةلمتغير 
 (.11شيفيو كما في الجدول )اختبار 

 ستنادًا لمتغير عدد سنوات الخبرة( يبن نتائج التحميل البعدي )شيفيو( ا11جدول )
مجموع عدد سنوات الخبرة  

(I) 
مجموع عدد سنوات 

 (Jالخبرة )
 الفروق بين المتوسطات

(I-J) القرار مستوى الداللة 

 سنوات فما دون 5
 15سنوات إلى  6من 

 سنة
 غير دال 0.94 0.296

 دال 0.00 *2.591 سنة15 أكثر من 

 15سنوات إلى  6من 
 سنة

 غير دال 0.94 -0.296 سنوات فما دون 5
 دال 0.00 2.259* سنة15 أكثر من 

 سنة15 أكثر من 
 دال 0.00 -*2.591 سنوات فما دون 5
 15سنوات إلى  6من 

 سنة
 دال 0.00 -*2.295

 .0.05*تعني وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
( بين 0.05وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة أقل من )( نالحظ 11جدول )وبدراسة ال

، وبين المعممين والتي تزيد عمى خمس عشرة سنة ،ذوي الخبرة في التدريسمتوسط درجات المعممين 
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ست إلى خمس عشرة سنة والمعممين ذوي الخبرة في التدريس أقل من ذوي الخبرة في التدريس ما بين 
والمعممين  ،خمس سنوات، لصالح المعممين ذوي الخبرة في التدريس من ست إلى خمس عشرة سنة

فيما لم تظير النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا بين  ؛ذوي الخبرة في التدريس أقل من خمس سنوات
والمعممين ذوي الخبرة في  ،لخبرة في التدريس أقل من خمس سنواتمتوسط درجات المعممين ذوي ا

 التدريس من ست إلى خمس عشرة سنة.
ال يوجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط إجابات المعممين حول مدى استخداميم لمجاالت الشابكة  2-

 استنادًا لمتغيرات البحث. التعممية -التعميمية في العممية  اإللكترونية
ال يوجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط إجابات المعممين حول مدى استخداميم لمجاالت  -2-1

 ، استنادًا لمتغير الجنس:التعممية -التعميمية في العممية  اإللكترونيةالشابكة 
ف الفروق بين متوسط استجابات لتعر  ( Tلمتحقق من ىذه الفرضية تم استخدام اختبار)

، التعممية -التعميمية في العممية  اإللكترونيةالشابكة المعممين، والمعممات، في استخداميم لمجاالت 
 فكانت النتائج كما يوضحيا الجدول اآلتي:

استنادًا  في العممية التعميمية اإللكترونية( يبين نتائج استجابات عينة الدراسة الستخدامات الشابكة 12جدول )
 لمتغير الجنس

 القرار مستوى الداللة درجات الحرية Tقيمة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس

 7.88 25.93 15 ذكر
2.07 15.93 0.05 

 غير دال
 8.68 21.53 271 أنثى 

متوسط درجات استخدام المعممين الذكور الشابكة  :أن( نالحظ 12جدول )وبدراسة ال
، أما متوسط درجات استخدام المعممات اإلناث (7.88وانحراف معياري )، (25.93بمغ ) اإللكترونية

وىي T (2.07 ). في حين بمغت قيمة (8.68(، وانحراف معياري )21.53)بمغ  اإللكترونيةالشابكة 
ال يوجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط  من ثم، و (0.05)غير دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

 تعزى لمتغير الجنس. اإللكترونيةوالمعممات اإلناث الشابكة  ،درجات استخدام المعممين الذكور
ال يوجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط إجابات المعممين حول مدى استخداميم لمجاالت  -2-2

 :، استنادًا لمتغير الدورات التدريبيةمميةالتع -التعميمية في العممية  اإللكترونيةالشابكة 
ف الفروق بين متوسط استجابات المعممين لتعر  ( Tلمتحقق من ىذه الفرضية استخدم اختبار )

متبعين الغير ، والمعممين مجال تكنولوجيا المعمومات، واالتصالفي  شخصياً المتبعين لدورات تدريبية 
 فكانت النتائج كما يوضحيا الجدول اآلتي: ؛واالتصالمجال تكنولوجيا المعمومات، لدورات في 
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 التدريبيةنترنيت استنادًا لمتغير الدورات ( يبين نتائج استجابات عينة الدراسة الستخدامات اإل 13جدول )
الدورات 
االنحراف  المتوسط الحسابي العدد المتبعة

 القرار مستوى الداللة درجات الحرية Tقيمة  المعياري

 8.81 28.8 37 متبع
 دال 0.00 44.1 5.21

 8.18 20.7 249 غير متبع

والمتبعين  ،اإللكترونيةمتوسط درجات استخدام المعممين الشابكة  :أن( نالحظ 13جدول )وبدراسة ال
أما متوسط درجات استخدام المعممين  ،(8.81) ، وبانحراف معياري بمغ(28.8لدورات تدريبية بمغ )

. في (8.18، وبانحراف معياري بمغ )(20.7متبعين لدورات تدريبية بمغ )الوغير  ،اإللكترونيةالشابكة 
، وبالتالي يوجد (0.05وىي دالة إحصائيًا عند مستوى داللة أقل من) T (5.21)حين بمغت قيمة 

المتبعين لدورات  اإللكترونيةفروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات المعممين المستخدمين الشابكة 
متبعين لدورات تدريبية، وذلك لصالح المعممين المتبعين لدورات تدريبية الغير ، وبين المعممين تدريبية

 .(ICTبشكل شخصي في مجال )
ال يوجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط إجابات المعممين حول مدى استخداميم لمجاالت  -2-3

 استنادًا لمتغير المؤىل العممي:، التعممية -التعميمية في العممية  اإللكترونيةالشابكة 
( لدراسة الفروق بين ANOVAتحميل التباين األحادي )لمتحقق من ىذه الفرضية استخدم 

، وفقًا التعممية -التعميمية في العممية  اإللكترونيةاستجابات عينة الدراسة الستخدام مجاالت الشابكة 
 ما يوضحيا الجدول اآلتي:فكانت النتائج كلمؤىل العممي الحاصمين عميو، المتغير 

استنادًا  اإللكترونية( يبين نتائج تحميل التباين األحادي الستجابات عينة الدراسة الستخدام الشابكة 14جدول )
 لمؤىل العمميلمتغير ا

 القرار مستوى الداللة Fقيمة  درجات الحرية متوسط المربعات مجموع المربعات التباين

 2 1823.2 3664.5 بين المجموعات

 283 63.02 17836.8 داخل المجموعات دال 0.00 28.92

 285  21483.4 المجموعات

( بين 0.05وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة أقل من )( نالحظ 14جدول )وبدراسة ال
تبعًا  التعممية -التعميمية في العممية  اإللكترونيةالستخدام الشابكة  ؛متوسط درجات عينة الدراسة

استخدم اختبار  (، ولمعرفة اتجاىات ىذه الفروقF( )28.92بمغت قيمة ) إذلمتغير المؤىل العممي، 
 :(15جدول )شيفيو كما في ال
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 ( استنادًا لمتغير المؤىل العممي( يبن نتائج التحميل البعدي )شيفيو15جدول )
مجموع المؤىالت 

 (I)العممية 
مجموع المؤىالت 

 (Jالعممية )
 الفروق بين المتوسطات

(I-J) القرار مستوى الداللة 

معيد إعداد 
 معممين

 دال 0.00 6.72*- إجازة جامعية
 دال 0.00 11.42*- دبموم تأىيل فأكثر

 إجازة جامعية
 دال 0.00 6.72* معيد إعداد معممين
 غير دال 0.18 4.70- دبموم تربوي فأكثر

دبموم تأىيل تربوي 
 فأكثر

 دال 0.00 11.42* معممينمعيد إعداد 
 غير دال 0.18 4.70 إجازة جامعية

 .0.05*تعني وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
( بين 0.05وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة أقل من )( نالحظ 15جدول )وبدراسة ال

المعممين الحاصمين عمى إجازة متوسط درجات المعممين الحاصمين عمى معيد إعداد معممين، وبين 
والمعممين الحاصمين عمى دبموم تأىيل تربوي فأكثر، وذلك لصالح المعممين الحاصمين عمى  ،جامعية

والمعممين الحاصمين عمى دبموم تأىيل تربوي فأكثر. فيما لم تظير النتائج وجود فروق  ،إجازة جامعية
والمعممين الحاصمين عمى  ،ن عمى إجازة جامعيةدالة إحصائيًا بين متوسط درجات المعممين الحاصمي

 دبموم تأىيل تربوي فأكثر.
لمجاالت مدى استخداميم بين متوسط إجابات المعممين حول دالة إحصائيًا ال يوجد فروق -2-4

 لمتغير عدد سنوات الخبرة: استناداً  التعممية -التعميمية في العممية  اإللكترونيةالشابكة 
( لدراسة الفروق بين ANOVAتحميل التباين األحادي )لمتحقق من ىذه الفرضية استخدم 

، وفقًا التعممية -التعميمية في العممية  اإللكترونيةاستجابات عينة الدراسة الستخدام مجاالت الشابكة 
 فكانت النتائج كما يوضحيا الجدول اآلتي:لمتغير عدد سنوات الخبرة، 

استنادًا  اإللكترونية( يبين نتائج تحميل التباين األحادي الستجابات عينة الدراسة الستخدام الشابكة 16جدول )
 برةلمتغير عدد سنوات الخ

 القرار مستوى الداللة Fقيمة  درجات الحرية متوسط المربعات مجموع المربعات التباين

 2 2388.4 4776.8 بين المجموعات

 

40.45 

 

0.00 

 

 دال
 283 59.03 1670.5 المجموعاتداخل 

 285  21483.4 المجموعات

(، 0.05عند مستوى داللة أقل من) فروق دالة إحصائياً وجود ( نالحظ 16جدول )وبدراسة ال
تبعًا  التعممية -التعميمية في العممية  اإللكترونيةبين متوسط درجات عينة الدراسة الستخدام الشابكة 
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(، ولمعرفة اتجاىات ىذه الفروق، استخدم F( )40.45بمغت قيمة ) إذ، الخبرةعدد سنوات لمتغير 
  .(17جدول )اختبار شيفيو كما في ال
 ( يبن نتائج التحميل البعدي )شيفيو( استنادًا لمتغير عدد سنوات الخبرة:17جدول )
مجموع عدد سنوات 

 (Iالخبرة )
مجموع عدد سنوات الخبرة 

(J) 
 الفروق بين المتوسطات

(I-J) 
مستوى 
 القرار الداللة

 سنوات فما دون 5
 غير دال 0.28 2.321 سنة 15سنوات إلى  6من 

 دال 0.00 *9.037 سنة15 أكثر من 
 15سنوات إلى  6من 

 سنة
 غير دال 0.28 -2.321 سنوات فما دون 5

 دال 0.00 6.716* سنة15 أكثر من 

 سنة15 أكثر من 
 دال 0.00 -*9.037 سنوات فما دون 5

 دال 0.00 -*6.716 سنة 15سنوات إلى  6من 

 .0.05*تعني وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
( 0.05وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة أقل من )( نالحظ 17جدول )وبدراسة ال

، وبين سنةذوي الخبرة في التدريس، والتي تزيد عمى خمس عشرة بين متوسط درجات المعممين 
والمعممين ذوي الخبرة في  ،المعممين ذوي الخبرة في التدريس ما بين ست إلى خمس عشرة سنة

التدريس أقل من خمس سنوات، لصالح المعممين ذوي الخبرة في التدريس من ست إلى خمس عشرة 
فروق دالة فيما لم تظير النتائج وجود  ؛والمعممين ذوي الخبرة في التدريس أقل من خمس سنوات ،سنة

إحصائيًا بين متوسط درجات المعممين ذوي الخبرة في التدريس أقل من خمس سنوات والمعممين ذوي 
 الخبرة في التدريس من ست إلى خمس عشرة سنة.

ال يوجد فروق دالة إحصائية بين متوسط إجابات المعممين حول مدى استخداماتيم المينية لتقنيات  3-
 استنادًا لمتغيرات البحث: التعممية -التعميمية الياتف المحمول في العممية 

ال يوجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط إجابات المعممين حول مدى استخداماتيم المينية  -3-1
 .لمتغير الجنس استناداً  التعممية -التعميمية ياتف المحمول في العممية لتقنيات ال

ف الفروق بين متوسط استجابات المعممين، لتعر  ( Tلمتحقق من ىذه الفرضية استخدم اختبار )
 فكانت النتائج كما يوضحيا الجدول اآلتي: ؛والمعممات
 ف المحمول استنادًا لمتغير الجنستقنيات اليات( يبين نتائج استجابات عينة الدراسة الستخدامات 18جدول )

 القرار مستوى الداللة درجات الحرية Tقيمة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس
 6.17 23.13 15 ذكر

 دال 0.01 15.40 2.80
 5.02 18.58 271 أنثى
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متوسط درجات استخدام المعممين الذكور لتقنيات الياتف  :أننالحظ ( 18جدول )وبدراسة ال
، أما متوسط درجات استخدام المعممات اإلناث (6.17، وانحراف معياري )(23.13المحمول بمغ )

وىي  ،T (2.80)بمغت قيمة و . (5.02(، وانحراف معياري )18.58لتقنيات الياتف المحمول بمغ )
يوجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط  من ثم، و (0.05دالة إحصائيًا عند مستوى داللة أقل من )

 لصالح الذكور.اإلناث لتقنيات الياتف المحمول  والمعممات ،درجات استخدام المعممين الذكور
ال يوجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط إجابات المعممين حول مدى استخداماتيم المينية  -3-2

 الدورات التدريبية:لمتغير  استناداً  التعممية -التعميمية لتقنيات الياتف المحمول في العممية 
لتعرف الفروق بين متوسط استجابات المعممين ( Tم اختبار )استخدلمتحقق من ىذه الفرضية 

متبعين الغير ، والمعممين مجال تكنولوجيا المعمومات، واالتصالفي  شخصياً المتبعين لدورات تدريبية 
 فكانت النتائج كما يوضحيا الجدول اآلتي: ؛واالتصال مجال تكنولوجيا المعموماتلدورات في 

 تنادًا لمتغير الدورات التدريبيةالدراسة الستخدامات الياتف المحمول اس( يبين نتائج استجابات عينة 19جدول )
 القرار مستوى الداللة درجات الحرية Tقيمة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الدورات المتبعة

 4.84 22 37 متبع
 دال 0.00 48.44 4.24

 5.06 18.43 249 غبر متبع

متوسط درجات استخدام المعممين لتقنيات الياتف المحمول  :أن( نالحظ 19جدول )وبدراسة ال
أما  ،(4.84، وانحراف معياري بمغ )(22بمغ ) (ICTفي مجال ) اً المتبعين لدورات تدريبية شخصي

متبعين لدورات تدريبية بمغ الغير ن لتقنيات الياتف المحمول متوسط درجات استخدام المعممي
( وىي دالة إحصائيًا عند 4.24) T. في حين بمغت قيمة (5.06معياري بمغ )(، وانحراف 18.34)

يوجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات المعممين  من ثم، و (0.05مستوى داللة أقل من )
مجال تكنولوجيا في  اً المستخدمين لتقنيات الياتف المحمول المتبعين لدورات تدريبية شخصي

متبعين لدورات تدريبية، وذلك لصالح المعممين المتبعين الين المعممين غير ، وبالمعمومات، واالتصال
 .مجال تكنولوجيا المعمومات، واالتصالفي  اً لدورات تدريبية شخصي

ال يوجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط إجابات المعممين حول مدى استخداماتيم المينية  -3-3
 :لمتغير المؤىل العممي التعميمية التعممية استناداً -لتقنيات الياتف المحمول في العممية

( لدراسة الفروق بين ANOVAتحميل التباين األحادي )لمتحقق من ىذه الفرضية استخدم 
الدراسة لالستخدامات المينية لتقنيات الياتف المحمول، وفقًا لمتغير  لممؤىل العممي،  استجابات عينة

 فكانت النتائج كما يوضحيا الجدول اآلتي:
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( يبين نتائج تحميل التباين األحادي الستجابات عينة الدراسة لالستخدامات المينية لتقنيات الياتف 20جدول )
 العمميلمتغير المؤىل  المحمول استناداً 

 القرار مستوى الداللة Fقيمة  درجات الحرية متوسط المربعات مجموع المربعات التباين
 2 496.01 992.03 بين المجموعات

 283 23.4 6645.8 داخل المجموعات دال 0.00 21.12

 285  7637.9 المجموعات

، (0.05داللة أقل من )وجود فروق دالة إحصائية عند مستوى ( نالحظ 20جدول )وبدراسة ال
 التعممية -التعميمية الستخدام تقنيات الياتف المحمول في العممية  بين متوسط درجات عينة الدراسة

استخدم  (، ولمعرفة اتجاىات ىذه الفروقF( )21.12)بمغت قيمة  إذتبعًا لمتغير المؤىل العممي، 
  .(21جدول )اختبار شيفيو كما في ال
 ( استنادًا لمتغير المؤىل العمميالتحميل البعدي )شيفيو( يبن نتائج 21جدول )
 مجموع المؤىالت العممية

(I) 
مجموع المؤىالت العممية 

(J) 
 الفروق بين المتوسطات

(I-J ) 
مستوى 
 الداللة

 القرار

 معيد إعداد معممين
 دال 0.00 3.36*- إجازة جامعية

 دال 0.00 6.48*- دبموم تأىيل فأكثر

 إجازة جامعية
 دال 0.00 3.36* معيد إعداد معممين
 غير دال 0.13 3.12- دبموم تربوي فأكثر

 دبموم تأىيل تربوي فأكثر
 دال 0.00 6.48* معيد إعداد معممين

 غير دال 0.13 3.12 إجازة جامعية
 . 0.05*تعني وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

( 0.05دالة إحصائيًا عند مستوى داللة أقل من ) وجود فروق( نالحظ 21جدول )بدراسة الو 
بين متوسط درجات المعممين الحاصمين عمى معيد إعداد معممين، وبين المعممين الحاصمين عمى 

والمعممين الحاصمين عمى دبموم تأىيل تربوي فأكثر، وذلك لصالح المعممين الحاصمين  ،إجازة جامعية
فيما لم ُتظير النتائج وجود  ى دبموم تأىيل تربوي فأكثر؛عم والمعممين الحاصمين ،عمى إجازة جامعية

والمعممين الحاصمين  ،إجازة جامعيةسط درجات المعممين الحاصمين عمى فروق دالة إحصائيًا بين متو 
 عمى دبموم تأىيل تربوي فأكثر.

مينية ال يوجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط إجابات المعممين حول مدى استخداماتيم ال -3-4
 :لمتغير عدد سنوات الخبرة التعميمية التعممية استناداً -لتقنيات الياتف المحمول في العممية
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( لدراسة الفروق بين ANOVAتحميل التباين األحادي )لمتحقق من ىذه الفرضية استخدم 
استجابات عينة الدراسة لالستخدامات المينية لتقنيات الياتف المحمول، وفقًا لمتغير عدد سنوات 

 فكانت النتائج كما يوضحيا الجدول اآلتي:الخبرة، 
 ( يبين نتائج تحميل التباين األحادي الستجابات عينة الدراسة لالستخدامات المينية لمياتف المحمول22جدول )

 رةاستنادًا لمتغير عدد سنوات الخب
 القرار مستوى الداللة Fقيمة  درجات الحرية متوسط المربعات مجموع المربعات التباين

 2 579.62 1159.2 بين المجموعات

 283 22.89 6478.6 داخل المجموعات دال 0.00 25.32

 285  7637.9 المجموعات

، (0.05فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة أقل من )وجود ( نالحظ 22جدول )وبدراسة ال
 التعممية -التعميمية بين متوسط درجات عينة الدراسة الستخدام تقنيات الياتف المحمول في العممية 

استخدم  ، ولمعرفة اتجاىات ىذه الفروق(25.32)( Fبمغت قيمة ) إذ، عدد سنوات الخبرةتبعًا لمتغير 
  .(23دول )جاختبار شيفيو كما في ال
 ستنادًا لمتغير عدد سنوات الخبرةيبن نتائج التحميل البعدي )شيفيو( ا (23)جدول 

مجموع عدد سنوات الخبرة 
(I) 

مجموع عدد سنوات الخبرة 
(J) 

 الفروق بين المتوسطات
(I-J) القرار مستوى الداللة 

 سنوات فما دون 5
 غير دال 0.22 1.56 سنة 15سنوات إلى  6من 

 دال 0.00 *4.56 سنة15 أكثر من 
 15سنوات إلى  6من 

 سنة
 غير دال 0.22 -1.56 سنوات فما دون 5

 دال 0.01 3* سنة15 أكثر من 

 سنة15 أكثر من 
 دال 0.00 -*4.56 سنوات فما دون 5
 دال 0.00 -*3 سنة 15سنوات إلى  6من 

  .0.05*تعني وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
( 0.05وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة أقل من )نالحظ ( 23جدول )وبدراسة ال

، وبين والتي تزيد عمى خمس عشرة سنة ،ذوي الخبرة في التدريسبين متوسط درجات المعممين 
المعممين ذوي الخبرة في التدريس ما بين ست إلى خمس عشرة سنة، لصالح المعممين ذوي الخبرة في 

س من ست إلى خمس عشرة سنة، كما يالحظ وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة أقل التدري
، ذوي الخبرة في التدريس، والتي تزيد عمى خمس عشرة سنة( بين متوسط درجات المعممين 0.05من )

وبين المعممين ذوي الخبرة في التدريس أقل من خمس سنوات، لصالح المعممين ذوي الخبرة في 
س أقل من خمس سنوات. فيما لم تظير النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات التدري
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المعممين ذوي الخبرة في التدريس أقل من خمس سنوات والمعممين ذوي الخبرة في التدريس ما بين 
 ست إلى خمس عشرة سنة.

 
 :والموجيين المتعمقة بالمديرين،ثانيًا: الفرضيات  

ال يوجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط إجابات المدراء ومتوسط إجابات الموجيين حول مدى 1-
 .التعممية -التعميمية استخدام معممييم لمجاالت الحاسوب في العممية 

 ،ديرينلتعرف الفروق بين متوسط استجابات الم( Tلمتحقق من ىذه الفرضية استخدم اختبار )
 -التعميمية مدى استخدام معممييم لمجاالت الحاسوب في العممية ومتوسط إجابات الموجيين حول 

 ، فكانت النتائج كما يوضحيا الجدول اآلتي: التعممية
ت ومتوسط إجابات الموجيين حول مدى استخدام معممييم لمجاال ( يبين نتائج متوسط إجابات المديرين24جدول )

 التعميميةالحاسوب في العممية 
 القرار مستوى الداللة درجات الحرية Tقيمة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد العمل الوظيفي

 3.49 16.2 5 موجو/ة
 غير دال 0.62 6.77 0.517

 4.27 17.1 24 مدير/ة

متوسط درجات استجابات الموجيين حول مدى استخدام  :أن( نالحظ 24جدول )وبدراسة ال
(، 3.49( ، وانحراف معياري ) 16.2) بمغ التعممية -التعميمية معممييم لمجاالت الحاسوب في العممية 

حول مدى استخدام معممييم لمجاالت الحاسوب في العممية  يريناستجابات المدأما متوسط درجات 
( وىي 0.517) T. في حين بمغت قيمة (4.27، وانحراف معياري )(17.1بمغ ) التعممية -التعميمية 

ال يوجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط  من ثم، و (0.05غير دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )
وبين متوسط استجابات الموجيين حول مدى استخدام معممييم لمجاالت الحاسوب  ،يريناستجابات المد

 .عمميةالت -التعميمية في العممية 
ومتوسط إجابات الموجيين حول مدى  ،يرينال يوجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط إجابات المد2-

 .التعممية -التعميمية في العممية  اإللكترونيةاستخدام معممييم لمجاالت الشابكة 
 يرين،ف الفروق بين متوسط استجابات المدلتعر  ( Tلمتحقق من ىذه الفرضية استخدم اختبار )

 -التعميمية نترنيت في العممية مدى استخدام معممييم لمجاالت اإلومتوسط إجابات الموجيين حول 
 ، فكانت النتائج كما يوضحيا الجدول اآلتي: التعممية
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ومتوسط إجابات الموجيين حول مدى استخدام معممييم لمجاالت  المديرين ( يبين نتائج متوسط إجابات25جدول )
 في العممية التعميمية اإللكترونيةالشابكة 

 القرار مستوى الداللة درجات الحرية Tقيمة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد العمل الوظيفي
 4.41 19 5 موجو/ة

0.551 10.59 0.59 
غير 
 8.05 20.42 24 مدير/ة دال

متوسط درجات استجابات الموجيين حول مدى استخدام  :أن( نالحظ 25جدول )وبدراسة ال
، وانحراف (19، بمغ )التعممية -التعميمية في العممية  اإللكترونيةمعممييم لمجاالت الشابكة 

حول مدى استخدام معممييم لمجاالت الشابكة  استجابات المديرين، أما متوسط درجات (4.41معياري)
. في حين بمغت (8.05) ، وانحراف معياري(20.42) بمغ، التعممية -التعميمية في العممية  اإللكترونية

ال يوجد فروق دالة  من ثم، و (0.05( وىي غير دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )0.551) Tقيمة 
وبين متوسط استجابات الموجيين حول مدى استخدام  ،يرينإحصائيًا بين متوسط استجابات المد

 .التعممية -التعميمية في العممية  اإللكترونيةمعممييم لمجاالت الشابكة 
ومتوسط إجابات الموجيين حول مدى  يرينال يوجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط إجابات المد 3-

 .التعممية -التعميمية االستخدامات الميينة لمعممييم لتقنيات الياتف المحمول في العممية 
 ،يرينف الفروق بين متوسط استجابات المدلتعر  ( Tلمتحقق من ىذه الفرضية استخدم اختبار )

مدى االستخدامات المينية لمعممييم لتقنيات الياتف المحمول في ومتوسط إجابات الموجيين حول 
 فكانت النتائج كما يوضحيا الجدول اآلتي: ؛التعممية -التعميمية العممية 

ومتوسط إجابات الموجيين حول مدى االستخدامات المينية  المديرين( يبين نتائج متوسط إجابات 26جدول )
 تف المحمول في العممية التعميميةلمعممييم لتقنيات اليا

 القرار مستوى الداللة درجات الحرية Tقيمة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد العمل الوظيفي
 3.20 19.4 5 موجو/ة

0.373 8.36 0.71 
غير 
 4.83 18.7 24 مدير/ة دال

متوسط درجات استجابات الموجيين حول مدى االستخدامات  :أن( نالحظ 26جدول )وبدراسة ال
(، وانحراف 19.4بمغ ) التعممية -التعميمية الميينة لمعممييم لتقنيات الياتف المحمول في العممية 

حول مدى االستخدامات الميينة لمعممييم  استجابات المديرين(، أما متوسط درجات 3.20معياري )
. في (4.83(، وانحراف معياري )18.7بمغ ) التعممية -التعميمية لتقنيات الياتف المحمول في العممية 

ال يوجد  من ثم(، و 0.05)وىي غير دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  ،T (0.373)حين بمغت قيمة 
وبين متوسط استجابات الموجيين حول مدى  يرين،فروق دالة إحصائيًا بين متوسط استجابات المد

 .التعممية -التعميمية االستخدامات الميينة لمعممييم، لتقنيات الياتف المحمول في العممية 
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 :عرض المعطيات المتعمقة بأسئمة الدراسة 
 السؤال األول:

استخدام معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي لمجاالت استخدام الحاسب في العممية  مدىما  1- 
 ؟التعممية -التعميمية 

ف مدى استخدام معممي الحمقة األولى من لتعر  النسب المئوية  تلسؤال استخدملإلجابة عن ىذا ا
، كما يوضحو الجدول التعممية -التعميمية التعميم األساسي لمجاالت استخدام الحاسوب في العممية 

 اآلتي:
في العممية  ( يبين النسب المئوية الستجابات المعممين حول مدى استخداماتيم لمجاالت الحاسوب27جدول )

 التعممية -التعميمية 
 أبداً  أحياناً  دائماً  العبارة الرقم

 %64.5 %33.1 %2.4 أثناء تدريس المقررات التعميمية. في ألجأ إلى الحاسوب 1

 %73.2 %21.3 %5.5 لتحضير الدروس. OFFICEأستعين بتطبيقات أوفس  2

3 
إلعداد بنوك أسئمة المذاكرات  OFFICEأستخدم تطبيقات أوفس 

 واالمتحانات.
12.9% 28.9% 58.2% 

 %76.3 %18.1 %5.6 لتصميم الدروس التعميمية. OFFICEأستخدم تطبيقات أوفس  4

5 
لمعالجة نتائج امتحانات  OFFICEألجأ إلى تطبيقات أوفس 

 %87.1 %10.5 %2.4 التالميذ.

6 
لتشكيل قاعدة بيانات تتضمن   OFFICEأستخدم تطبيقات أوفس 

 .)تقدم عممي، معدل شيري، حضور، غياب(
5.6% 11.5% 82.9% 

7 
طة الحاسوب كتقنية تعميمية سمعية اسأستخدم برامج الصوت بو 

 .لمقيام بنشاط معين(لتقديم معمومات )قرآن، قصيدة، معمومات 
7.7% 27.8% 64.5% 

8 
طة الحاسوب لتحسين النطق السميم لدى اسأوظف برامج الصوت بو 

 التالميذ.
5.6% 19.5% 74.9% 

9 
طة الحاسوب لعرض أفالم تعميمية متعمقة اسأستخدم برامج الفيديو بو 

 بمعمومات الدرس.
4.5% 19.2% 76.3% 

10 
الحاسوب لتوضيح الخطوط المتسمسمة أوظف برامج الفيديو بواسطة 

 لقيام بنشاط معين.
3.2% 17.4% 79.4% 

11 
-)العقميةة الميارات ألجأ إلى برمجيات األلعاب التعميمية لتنمي

 الذكاء( لدى التالميذ.-فكيرميارات الت
9.4% 18.1% 72.5% 

 %69.3 %20.6 %10.1 .أوظف برنامج عارض الصور لعرض صور متعمقة بمعمومات الدرس 12
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دائمًا تعني: في معظم الدروس، أحيانًا تعني: إذا دعت الحاجة لذلك، أبدًا تعني: عدم  :مالحظة
 االستخدام.

 ( نالحظ أن:27جدول )وبدراسة ال
 (2.4من المعممين يمج )% اً دائم التعممية -التعميمية ن إلى استخدام الحاسوب في العممية ؤو ،

من المعممين أبدًا ما يستخدمون %( 64.5) يستخدمونو، في حين أن( من المعممين أحيانًا %33.1و)
 .التعممية -التعميمية الحاسوب في العممية 

 (5.5 )%بتطبيقات أوفس  من المعممين يستعينون  OFFICEاً دائم  لتحضير الدروس ،
 ، في حينأحياناً  لتحضير الدروسOFFICE   المعممين يستعينون بتطبيقات أوفس من( %21.3)و
 .أبداً  لتحضير الدروس OFFICE يستعينون بتطبيقات أوفس  المن المعممين %( 73.2)

  وعن استخدم تطبيقات أوفسOFFICE  إلعداد بنوك أسئمة المذاكرات واالمتحانات فقد أظيرت
( من المعممين %28.9و)، اً ( من المعممين يستخدمون ىذه التطبيقات دائم%12.9) النتائج أن

يستخدمون ىذه التطبيقات  المن المعممين %( 58.2) ، في حين أنأحياناً  التطبيقاتيستخدمون ىذه 
 .أبداً  واالمتحان ،إلعداد بنوك أسئمة لممذاكرات

  وعن استخدم تطبيقات أوفسOFFICE (5.6لتصميم الدروس فقد أظيرت النتائج أن  )% من
، أحياناً  المعممين يستخدمون ىذه التطبيقات%( من 18.1و)، دائماً المعممين يستخدمون ىذه التطبيقات 

 .أبداً  يستخدمون ىذه التطبيقات لتصميم الدروس ال( من المعممين %73.3في حين أن)

  وعن استخدم تطبيقات أوفسOFFICE  لمعالجة نتائج امتحانات التالميذ فقد أظيرت النتائج
من المعممين يستخدمون ىذه %( 10.5و)، دائماً ( من المعممين يستخدمون ىذه التطبيقات % 2.4أن)

يستخدمون ىذه التطبيقات لمعالجة نتائج ال من المعممين %( 87.1، في حين أن)أحياناً التطبيقات 
 .أبداً  امتحانات التالميذ

  وعن استخدم تطبيقات أوفسOFFICE تقدم عممي، معدل  لتشكيل قاعدة بيانات لمتالميذ تتضمن(
من المعممين يستخدمون ىذه التطبيقات %(  5.6فقد أظيرت النتائج أن) غياب( شيري، حضور،

من %( 82.9) ، في حين أنأحياناً  ( من المعممين يستخدمون ىذه التطبيقات%11.5و)، دائماً 
 لتشكيل قاعدة بيانات لمتالميذ. أبداً  يستخدمون ىذه التطبيقات الالمعممين 

  الحاسوب كتقنية تعميمية سمعية لتقديم المعمومات  ساطةستخدم برنامج الصوت بو اب فيما يتعمقو
%( من المعممين يستخدمون ىذه التقنية 7.7) ، تبين أنيدة، معمومات لمقيام بنشاط معين()قرآن، قص

يستخدمون  ال%( 64.5، في حين أن )أحياناً  %( من المعممين يستخدمون ىذه التقنية27.8، و)دائماً 
 .أبداً  ىذه التقنية
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 تبين أن  طة الحاسوب لتحسين النطق السميم لدى التالميذ،اسبرامج الصوت بو  أما عن توظف
 %( من المعممين يوظفون ىذه البرامج19.5و)، دائماً %( من المعممين يوظفون ىذه البرامج 5.6)

 .أبداً  يوظفون ىذه البرامج ال%( 74.9، في حين أن)أحياناً 

  تبين  أفالم تعميمية متعمقة بمعمومات الدرس،استخدم برامج الفيديو بواسطة الحاسوب لعرض وعن
 من المعممين يوظفون ىذه البرامج%( 19.2، و)دائماً %( من المعممين يوظفون ىذه البرامج 4.5أن)

 .أبداً  يوظفون ىذه البرامج ال%( 76.3) ، في حين أنأحياناً 

  بنشاط معين، توظيف برامج الفيديو بواسطة الحاسوب لتوضيح الخطوات المتسمسمة لمقياموعن 
%( من المعممين يوظفون ىذه 17.4، و)دائماً %( من المعممين يوظفون ىذه البرامج 3.2) تبين أن
 .أبداً  يوظفون ىذه البرامج ال%( 79.4) ، في حين أنأحياناً  البرامج

  الذكاء(   - ميارات التفكير - برمجيات األلعاب التعميمية لتنمية الميارات )العقميةوعن استخدام
%( من المعممين 18.1و)، دائماً %( من المعممين يستخدمون ىذه البرامج 9.4) تبين أن، لدى التالميذ

 .أبداً  يستخدمون ىذه البرامج ال %(72.5) ، في حين أنأحياناً  يستخدمون ىذه البرامج

 ( 10.1) تبين أن ،وعن توظيف برنامج عارض الصور لعرض  صور متعمقة بمعمومات الدرس%
، في أحياناً  %( من المعممين يوظفون ىذه البرامج20.6، و)دائماً من المعممين يوظفون ىذه البرامج 

 .أبداً  يوظفون ىذه البرامج ال%( 69.3حين أن)
 السؤال الثاني:

 اإللكترونيةالشابكة استخدام معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي لمجاالت استخدام  مدىما 2- 
 ؟التعممية -التعميمية في العممية 

ف مدى استخدام معممي الحمقة األولى لتعر  النسب المئوية  ت: استخدملإلجابة عن ىذا السؤال
، كما التعممية -التعميمية في العممية  اإللكترونيةمن التعميم األساسي لمجاالت استخدام الشابكة 

 يوضحو الجدول اآلتي:
في العممية  شابكةاستخداماتيم لمجاالت ال مدىيبين النسب المئوية الستجابات المعممين حول  (28جدول )

 التعممية -التعميمية 
 أبداً  متدن   متوسط عال   العبارة الرقم

1 
لمحصول عمى معمومات،  اإللكترونيةالشابكة أستخدم 

 %39.7 %19.5 %25.1 %15.7 دراسات رقمية تربوية.

 %26.8 %17.4 %31.1 %24.7 بيدف االطالع والتثقيف. اإللكترونيةالشابكة  أستخدم 2

3 
الشابكة فرة عمى األجأ إلى المكتبات الرقمية المتو 

 %54.4 %21.4 %16.4 %7.7 لالطالع عمى أحدث اإلصدارات التربوية. اإللكترونية
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 أبداً  متدن   متوسط عال   العبارة الرقم

4 
عمى بعض التقنيات الحديثة المتوافرة عمى  دورياً أطمع 

 .اإللكترونيةالشابكة 
13.2% 22.3% 15.3% 49.2% 

5 
ف عمى الجديد في لتعرّ أستفيد من المنتديات التربوية 

 %42.5 %22.0 %26.1 %9.4 المجال التربوي.

6 
أحمل )مقاطع الفيديو، الصوت، الصور(  إلغناء المحتوى 

 العممي لممواد التي ُأدرسيا.
9.1% 25.4% 19.2% 46.3% 

 %56.1 %12.2 %13.2 %18.5 لكتروني.أستخدم البريد اإل  7

8 
لكتروني لمتواصل مع المعممين، أستخدم البريد اإل 

 المينية-التخصصين لرفع الكفاية األكاديمية
4.9% 11.5% 13.6% 70.0% 

9 
 اإللكترونيةلكتروني لتبادل الرسائل أستخدم البريد اإل 

 %50.5 %14.6 %12.5 %22.4 الشخصية.

10 
أولياء أمور التالميذ فيما لكتروني مع أتواصل بالبريد اإل 

 يخص أوضاع أبنائيم من الناحية التعميمية.
1.7% 10.1% 10.8% %77.4 

11 
فيو )مشاىدة فيديو، لمتر  اإللكترونيةالشابكة أستخدم 

 .، أخبار(استماع موسيقا
28.6% 19.9% 16.7% 34.8% 

بشكل يومي أو أسبوعي، متوسط تعني: دخول  اإللكترونيةالشابكة عال تعني: دخول  :مالحظة
 كل شير، متدٍن تعني: كمما دعت الحاجة، أبدًا تعني غير مستخدم. اإللكترونيةالشابكة 

 :أن نالحظ( 28جدول )وبدراسة ال
 (15.7 )% دراسات رقمية و  لمحصول عمى معمومات اإللكترونيةالشابكة من المعممين يستخدمون

 اإللكترونيةالشابكة %( يستخدمون 19.5) يستخدمونو بشكل متوسط،%( 25.1تربوية بشكل عال، و)
 ليذا الغرض. اإللكترونيةالشابكة أبدًا ما يستخدمون %( 39.7و)بشكل متدٍن، 

 (24.7 )% بشكل عال،  بيدف االطالع والتثقيف اإللكترونيةالشابكة يستخدمون من المعممين
 لالطالع والتثقيف اإللكترونيةالشابكة يستخدمون %( 17.4) يستخدمونو بشكل متوسط،%( 31و)

 ليذا الغرض. اإللكترونيةالشابكة أبدًا ما يستخدمون %( 26.8بشكل متدٍن، و)

 (7.7% من المعممين ) لالطالع  اإللكترونيةالشابكة عمى إلى المكتبات الرقمية المتوافرة ون يمجؤ
 بشكل متوسط، إلى المكتبات الرقمية يمجؤون%( 16.4و)بشكل عال، عمى أحدث اإلصدارات التربوية 

 اإللكترونيةالشابكة  يمجؤون( أبدًا ما %54.5بشكل متدٍن، و) إلى المكتبات الرقميةن ؤو ( يمج21.4%)
 ليذا الغرض.

 (13.2 )% الشابكة يطمعون بشكل دوري عمى بعض التقنيات الحديثة المتوافرة عمى من المعممين
الشابكة عمى بعض التقنيات الحديثة المتوافرة عمى  يطمعون%( 22.3بشكل عال، و) اإللكترونية
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الشابكة عمى بعض التقنيات الحديثة المتوافرة عمى يطمعون %( 15.3بشكل متوسط، ) اإللكترونية
 ليذا الغرض. اإللكترونيةالشابكة أبدًا ما يستخدمون %( 49.2بشكل متدٍن، و) اإللكترونية

 (9.4 )% الجديد في المجال التربوي إلى فمتعر  لن من المنتديات التربوية، ستفيدو يمن المعممين 
من ( يستفيدون %22بشكل متوسط، ) من المنتديات التربوية( يستفيدون %26.1بشكل عال، و)

 .أبداً  ليذا الغرض اإللكترونيةالشابكة يستفيدون من  ال%( 42.5بشكل متدٍن، و)المنتديات التربوية 

 (9.1 )% لتحميل )مقاطع الفيديو، الصوت والصور(  اإللكترونيةلمشابكة ن ؤو يمجمن المعممين
 اإللكترونيةلمشابكة  يمجؤون%( 25.4بشكل عال، و) إلغناء المحتوى العممي لممواد التي يدرسونيا
 اإللكترونيةلمشابكة  يمجؤون( %19.2بشكل متوسط، )لتحميل )مقاطع الفيديو، الصوت والصور( 

الشابكة  يمجؤون إلى ال%( 46.3و)بشكل متدٍن، يو، الصوت والصور( لتحميل )مقاطع الفيد
 .أبداً  ليذا الغرض اإللكترونية

 (18.5 )% (  يستخدمونو بشكل % 13.2و)بشكل عال، لكتروني يستخدمون البريد اإلمن المعممين
 .أبداً  لكترونييستخدمون البريد اإل ال%( 56.1يستخدمونو بشكل متدٍن، و)%( 12.2) متوسط،

  استخدام البريد اإللكتروني لمتواصل مع المعممين التخصصين لرفع الكفاية األكاديميةأما عن -
 يستخدمونو بشكل متوسط،%( 11.5، و)%( يستخدمونو بشكل عالٍ 4.9) المينية، فقد تبين أن

 .أبداً  يستخدمون البريد االلكتروني ليذا الغرض ال%( 70يستخدمونو بشكل متدٍن، و)%( 13.6)

  ( 22.4)الشخصية، فقد تبين أن  اإللكترونيةاستخدام البريد االلكتروني لتبادل الرسائل أما عن%
يستخدمونو بشكل متدٍن، %( 14.6)و يستخدمونو بشكل متوسط،%( 12.5و)، يستخدمونو بشكل عالٍ 

 لكتروني ليذا الغرض.يستخدمون البريد اإل الأبدًا %( 50.5و)

 كتروني مع أولياء أمور التالميذ فيما يخص أوضاع أبنائيم من الناحية لبالبريد اإل وعن التواصل
%( يستخدمونو بشكل متوسط، 10.1، و)%( يستخدمونو بشكل عالٍ 1.7) فقد تبين أن ؛التعميمية

 .أبداً  لكتروني ليذا الغرضمون البريد اإليستخد ال %(77.4يستخدمونو بشكل متدٍن، و)%( 10.8)

  أخبار....(، فقد تبين المترفيو )مشاىدة فيديو، استماع موسيق اإللكترونيةالشابكة استخدام أما عن ،
يستخدمونو %(  16.7يستخدمونو بشكل متوسط، )%( 19.9، و)%( يستخدمونو بشكل عالٍ 28.6) أن

 ليذا الغرض. اإللكترونيةالشابكة يستخدمون  الأبدًا %( 34.8و)بشكل متدٍن، 
 السؤال الثالث: 

ما مدى االستخدامات المينية لمعممي الحمقة األولى من التعميم األساسي لتقنيات الياتف المحمول  3-
 ؟التعممية -التعميمية في العممية 
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ف مدى االستخدامات المينية لمعممي تعر  النسب المئوية ل تماستخدسؤال لإلجابة عن ىذا ال
، كما التعممية -التعميمية الحمقة األولى من التعميم األساسي لتقنيات الياتف المحمول في العممية 

 يوضحو الجدول اآلتي:
لتقنيات الياتف المحمول في ( يبين النسب المئوية الستجابات المعممين حول مدى استخداماتيم المينية 29)جدول 

 التعممية -التعميمية العممية 

 أبداً  أحياناً  دائماً  العبارة الرقم
 %60.3 %32.1 %7.6 طة البموتوث.اسالمحمول لتبادل الكتب الرقمية بو أستخدم الياتف  1

2 
أستخدم الياتف المحمول كوسيمة سريعة لموصول إلى المعمومات 

 .اإللكترونيةلمشابكة 
17.1% 39.0% 43.9% 

3 

المحمول لتصوير )التجارب، الجوالت الميدانية( أستخدم الياتف 
وعرضيا مرة أخرى عمى التالميذ لالستفادة من اإليجابيات وتجنب 

 األخطاء.

11.2% 34.2% 54.6% 

4 
أغني دروسي بالصور ومقاطع الفيديو المحممة عمى الياتف 

 أثناء تدريس المقررات. في المحمول ذات الصمة بالعممية التعميمية
11.8% 34.1% 54.1% 

5 
أستفيد من الياتف المحمول كتقنية سمعية لتقديم المعمومات 

 .)قرآن، قصيدة، معمومات لمقيام بنشاط معين(
23.0% 40.4% 36.6% 

6 
طة اسمور فيما يختص بأوضاع أبنائيم بو ولياء األأأتواصل مع 

 الرسائل القصيرة.
9.1% 27.2% 63.7% 

7 
لتخزين المعمومات المتصمة أستخدم الياتف المحمول كوسيط 

 بالمناىج الجديدة.
34.8% 28.6% 36.6% 

 %36.6 %28.6 %34.8 أستخدم الياتف المحمول لمتواصل االجتماعي عبر الرسائل القصيرة 8

9 
أستخدم الياتف المحمول لمتواصل االجتماعي اإلنترنيت من خالل 

 برامج التواصل االجتماعي.
25.8% 28.6% 45.6% 

10 
ة وأيام أستخدم الياتف المحمول كمفكرة لتذكير بالخطة الدرسيّ 

 المذاكرات واالمتحانات.
21.6% 39.7% 38.7% 

 %36.9 %35.9 %27.2 أستخدم الياتف المحمول لمترفيو. 11

دائمًا تعني: في معظم الدروس، أحيانًا تعني: إذا دعت الحاجة لذلك، أبدًا تعني:  مالحظة:
 عدم االستخدام.

 ( نالحظ أن: 29وبدراسة الجدول)
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 (7.6 )% دائماً طة البموتوث اسالمحمول لتبادل الكتب الرقمية بو من المعممين يستخدمون الياتف ،
 ال%( أبدًا 60.3طة البموتوث، في حين أن )اسلتبادل الكتب الرقمية بو  أحياناً  يستخدمونو  %(32.1و)

 يستخدمون الياتف المحمول ليذا الغرض.

 (17.1 )% يستخدمون الياتف المحمول كوسيمة سريعة لموصول إلى المعمومات عمى من المعممين
كوسيمة سريعة لموصول إلى المعمومات عمى  أحياناً  يستخدمونو%( 39.1، و)دائماً شبكة اإلنترنيت 

 .أبداً  يستخدمون الياتف المحمول ليذا الغرض ال%( 43.9، في حين أن )اإللكترونيةالشابكة 

 (11.2 )% الياتف المحمول لتصوير )التجارب، الجوالت الميدانية(  يستخدمونمن المعممين
( %34.2، و)دائماً  وتجنب األخطاء ،وعرضيا مرة أخرى عمى التالميذ لالستفادة من اإليجابيات

وعرضيا مرة أخرى عمى التالميذ لالستفادة  ،لتصوير )التجارب، الجوالت الميدانية( أحياناً  يستخدمونو
 يستخدمون الياتف المحمول ليذا الغرض ال%( 54.6) وتجنب األخطاء، في حين أن ،من اإليجابيات

 .أبداً 

 (11.8 )% طع الفيديو ادروسيم بالصور ومقالياتف المحمول إلغناء  يستخدمونمن المعممين
، دائماً أثناء تدريس المقررات  في بالعممية التعميميةالمحممة عمى الياتف المحمول ذات الصمة 

، دروسيم بالصور ومقطع الفيديو المحممة عمى ىاتفيم المحمولإلغناء  أحياناً  يستخدمونو( %34.1)و
 .أبداً  يستخدمون الياتف المحمول ليذا الغرضال ( %54.1في حين أن )

 (23% ) تقنية سمعية لتقديم المعمومات )قرآن، ونو يستفيدون من الياتف المحمول كمن المعممين
كتقنية سمعية لتقديم منو  أحياناً  يستفيدون ال%( 40.4، و)دائماً قصيدة، معمومات لمقيام بنشاط معين( 

 .أبداً  يستفيدون من الياتف المحمول ليذا الغرض ال%( 36.6، في حين أن )المعمومات

 (9.1% من المعممين ) طة الرسائل القصيرةاسفيما يخص أبنائيم بو لياء األمور يتواصمون مع أو 
يستخدمون الياتف المحمول  ال%( 63.7لذلك، في حين أن ) أحياناً  يستخدمونو%( 27.2، و)دائماً 

 .أبداً  ليذا الغرض

  باستخدام الياتف المحمول كوسيط لتخزين المعمومات المتصمة بالمناىج الجديدة، تبين وفيما يتعمق
 ال%( 36.6و)، أحياناً  %( يستخدمونو28.6و)، دائماً يستخدمونو  %( من المعممين34.8أن )

 .أبداً  يستخدمون الياتف المحمول ليذا الغرض

  ( من 34.8استخدام الياتف المحمول لمتواصل االجتماعي عبر الرسائل القصيرة، تبين أن )وعن%
كوسيط لتخزين المعمومات المتصمة  أحياناً  يستخدمونو %(28.6و)، دائماً المعممين يستخدمونو 

 .أبداً  يستخدمون الياتف المحمول ليذا الغرض ال%( 36.6بالمناىج الجديدة، و)

  من خالل  اإللكترونيةباستخدام الياتف المحمول لمتواصل االجتماعي عبر الشابكة وفيما يتعمق
%( 28.6و)، ئماً دا%( من المعممين يستخدمونو 25.8برنامج التواصل االجتماعي، تبين أن )
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يستخدمون الياتف ال %( 45.6، و)اإللكترونيةلمتواصل االجتماعي عبر الشابكة  أحياناً  يستخدمونو
 .أبداً  المحمول ليذا الغرض

  الدرسيَّة وأيام المذاكرات واالمتحانات، ف المحمول كمفكرة لمتذكير بالخطة استخدام الياتأما عن
كمفكرة لمتذكير  أحياناً  %( يستخدمونو39.7، و)دائماً %( من المعممين يستخدمونو 21.6تبين أن )

يستخدمون الياتف المحمول ليذا  ال%( 38.7بالخطة الدرسيَّة وأيام المذاكرات واالمتحانات، و)
 .أبداً  الغرض

 دائماً %( من المعممين يستخدمونو 27.2) الستخدام الياتف المحمول لمترفيو، تبين أن وبالنسبة ،
 .أبداً  يستخدمون الياتف المحمول ليذا الغرض ال%( 36.9و)لمترفيو،  أحياناً  %( يستخدمونو35.9و)

 السؤال الرابع:
والموجيين التربويين حول  ،ما آراء عينة من مديري مدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي4-

 ؟(ICT) استخدام المعممين لتكنولوجيا المعمومات واالتصال مدى
 ويتفرع عن ىذا السؤال:

والموجيين التربويين حول  ،ما آراء عينة من مديري مدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي -4-1
 ؟التعممية -التعميمية في العممية  لمجاالت الحاسوب مدى استخدام المعممين

مدارس الحمقة  يريف آراء عينة من مدلتعر  النسب المئوية  تلسؤال استخدملإلجابة عن ىذا ا
والموجيين التربويين حول مدى استخدام معممي الحمقة األولى من التعميم  ،األولى من التعميم األساسي

 ، كما يوضحو الجدول اآلتي:التعممية -التعميمية األساسي لمجاالت الحاسوب في العممية 

ة األولى من التعميم األساسي والموجيين مدارس الحمق يريعينة من مد( يبين النسب المئوية الستجابات 30جدول )
 التعممية -التعميمية لمجاالت الحاسوب في العممية حول مدى استخدام معممي الحمقة األولى،  التربويين

 أبداً  أحياناً  دائماً  العبارة الرقم
 %58.6 %41.4 %0 أثناء تدريس المقررات التعميمية. في مجأ إلى الحاسوبي 1

 %65.5 %31 %3.4 لتحضير الدروس. OFFICEستعين بتطبيقات أوفس ي 2

3 
إلعداد بنوك أسئمة  OFFICEستخدم تطبيقات أوفس ي

 %37.9 %48.3 %13.8 المذاكرات واالمتحانات.

 %65.5 %27.6 %6.9 لتصميم الدروس التعميمية. OFFICEستخدم تطبيقات أوفس ي 4

5 
لمعالجة نتائج امتحانات  OFFICE مجأ إلى تطبيقات أوفس ي

 %93.1 %3.4 %3.4 التالميذ.

6 
لتشكيل قاعدة بيانات  OFFICEستخدم تطبيقات أوفس ي

 .(اً ، غياباً ، حضور اُ شيري ، معدالً اً عممي اً تتضمن )تقدم
3.4% 13.8% 82.8% 

7 
طة الحاسوب كتقنية تعميمية سمعية اسستخدم برامج الصوت بو ي

 .قصيدة، معمومات لمقيام بنشاط معين(لتقديم معمومات )قرآن، 
10.3% 37.9% 51.8% 
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 أبداً  أحياناً  دائماً  العبارة الرقم

8 
وظف برامج الصوت بواسطة الحاسوب لتحسين النطق السميم ي

 لدى التالميذ.
6.9% 24.1% 69% 

9 
طة الحاسوب لعرض أفالم تعميمية اسستخدم برامج الفيديو بو ي

 متعمقة بمعمومات الدرس.
6.9% 37.9% 55.2% 

10 
طة الحاسوب لتوضيح الخطوط اسالفيديو بو وظف برامج ي

 المتسمسمة لقيام بنشاط معين.
3.4% 31% 65.6% 

11 
-مجأ إلى برمجيات األلعاب التعميمية لتنمية الميارات )العقميةي

 الذكاء(  لدى التالميذ.-ميارات التفكير
6.9% 13.8% 79.3% 

12 
وظف برنامج عارض الصور لعرض صور متعمقة بمعمومات ي

 الدرس.
6.9% 41.4% 51.7% 

تعني: عدم ، أبدًا تعني: إذا دعت الحاجة لذلك أحياناً تعني: في معظم الدروس،  دائماً  مالحظة:
 االستخدام.

والموجيين التربويين يرون في  ،مدارس التعميم األساسي يريمد( نجد 30جدول )وبدراسة ال
 أن: التعممية -التعميمية استخدام المعممين لمحاسوب في العممية 

 (0 من المعممين )%دائماً  التعممية -التعميمية إلى استخدام الحاسوب في العممية  يمجؤون ،
، في التعممية -التعميمية إلى استخدام الحاسوب في العممية  أحياناً  يمجؤونمن المعممين %( 41.4و)

 .أبداً  التعممية -التعميمية الحاسوب في العممية  يمجؤون المن المعممين %( 58.6حين أن )

 (3.4%من المعممين يستعينون )  بتطبيقات أوفس  OFFICE( %31و)، دائماً   لتحضير الدروس
( من %65.6) ، في حينلتحضير الدروسOFFICE  بتطبيقات أوفس أحياناً  من المعممين يستعينون

 .أبداً  لتحضير الدروس OFFICEيستعينون بتطبيقات أوفس  الالمعممين 

 م تطبيقات أوفس ااستخد وعنOFFICE انات، رأى إلعداد بنوك أسئمة المذاكرات واالمتح
( من %48.3و)، دائماً ( من المعممين يستخدمون ىذه التطبيقات %13.8) ون أنوالموجي المديرون

ىذه التطبيقات إلعداد بنوك أسئمة المذاكرات واالمتحانات، في حين أن  أحياناً  المعممين يستخدمون
 .أبداً  يستخدمون ىذه التطبيقات إلعداد بنوك أسئمة لممذاكرات واالمتحانن ال المعممي( من 37.9%)

 م تطبيقات أوفس اوعن استخدOFFICE ( %6.9) أن جيونوالمو  يرونلتصميم الدروس، رأى المد
ىذه أحيانًا %( من المعممين يستخدمون 27.6و)، دائماً من المعممين يستخدمون ىذه التطبيقات 

يستخدمون ىذه التطبيقات ال  ( من المعممين%65.5لتصميم الدروس، في حين أن )التطبيقات 
 .أبداً  لتصميم الدروس
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 م تطبيقات أوفس اوعن استخدOFFICE يرونلمعالجة نتائج امتحانات التالميذ، رأى المد 
( من المعممين %3.4و)، دائماً ( من المعممين يستخدمون ىذه التطبيقات %3.4)أن  ونوالموجي

( من %93.1ىذه التطبيقات لمعالجة نتائج امتحانات التالميذ، في حين أن )أحيانًا يستخدمون 
 .أبداً   يستخدمون ىذه التطبيقات لمعالجة نتائج امتحانات التالميذالالمعممين 

 م تطبيقات أوفس اوعن استخدOFFICE اً عممي اً )تقدم لتشكيل قاعدة بيانات لمتالميذ تتضمن ،
( من المعممين يستخدمون ىذه %3.4)أن  ونوالموجي يرونرأى المد ،(اً ، غياباً ، حضور اً شيري معدالً 

ىذه التطبيقات لتشكيل قاعدة بيانات  أحياناً  من المعممين يستخدمون%( 13.8و)، دائماً التطبيقات 
يستخدمون ىذه التطبيقات لتشكيل قاعدة بيانات  المن المعممين %( 82.8لمتالميذ، في حين أن )

 .أبداً  لمتالميذ

  م برنامج الصوت بواسطة الحاسوب كتقنية تعميمية سمعية لتقديم المعمومات استخداوبالنسبة إلى
%( من المعممين 10.3أن ) ونوالموجي يرونرأى المد ،يدة، معمومات لمقيام بنشاط معين()قرآن، قص

الحاسوب كتقنية تعميمية أحيانًا %( من المعممين يستخدمون 37.9و)، دائماً يستخدمون ىذه التقنية 
 .أبداً  يستخدمون ىذه التقنية ال%( 51.8سمعية لتقديم المعمومات، في حين أن )

 رأى  ف برامج الصوت بواسطة الحاسوب لتحسين النطق السميم لدى التالميذ،يأما عن توظ
%( من المعممين 24.1و)، دائماً %( من المعممين يوظفون ىذه البرامج 6.9أن ) ونوالموجي يرونالمد

يوظفون ىذه  ال%( 69ىذه البرامج لتحسين النطق السميم لدى التالميذ، في حين أن ) أحياناً  يوظفون
 .أبداً  البرامج

  رأى  م برامج الفيديو بواسطة الحاسوب لعرض أفالم تعميمية متعمقة بمعمومات الدرس،ااستخدوعن
من %( 37.9و)، دائماً %( من المعممين يستخدمون ىذه البرامج 6.9أن ) ونوالموجي يرونالمد

ىذه البرامج لعرض أفالم تعميمية متعمقة بمعمومات الدرس، في حين أن  أحياناً  المعممين يستخدمون
 .أبداً  يوظفون ىذه البرامج ال%( 55.2)

  رأى  الخطوات المتسمسمة لمقيام بنشاط معين،ف برامج الفيديو بواسطة الحاسوب لتوضيح يتوظوعن
%( من المعممين 31و)، دائماً %( من المعممين يوظفون ىذه البرامج 3.4أن ) ونوالموجي يرونالمد

%( 65.6لتوضيح الخطوات المتسمسمة لمقيام بنشاط معين ىذه البرامج، في حين أن ) أحياناً  يوظفون
 .أبداً   يوظفون ىذه البرامجال

 الذكاء(   - ميارات التفكير - برمجيات األلعاب التعميمية لتنمية الميارات )العقميةم وعن استخدا
، دائماً تخدمون ىذه البرامج %( من المعممين يس6.9أن ) ونوالموجي يرون، رأى المدلدى التالميذ

- التفكيرميارات  - ىذه البرامج لتنمية الميارات )العقميةأحيانًا %( من المعممين يستخدمون 13.8)و
 .أبداً  يستخدمون ىذه البرامج ال%( 79.3الذكاء( لدى التالميذ، في حين أن )



  }(، وآفاق التطويرICT) استخذام هعلوي الحلقة األولي هن التعلين األساسي لتكنولوجيا الوعلوهات واالتصال هذى{

 الفصل الخامس                                                                                                                   
 وتفسيرها عرض معطيات الدراسة،    

 

 
104 

 يرون، رأى المدوعن توظيف برنامج عارض الصور لعرض صور متعمقة بمعمومات الدرس 
يوظفون %( من المعممين 41.4و)، دائماً %( من المعممين يوظفون ىذه البرامج 6.9أن ) ونوالموجي

يوظفون ىذه  ال%( 51.7)تعمقة بمعمومات الدرس، في حين أن صور م البرامج لعرضانًا ىذه أحي
 .أبداً  البرامج

والموجيين التربويين حول  ،ما آراء عينة من مديري مدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي -4-2
 ؟التعممية -التعميمية في العممية  اإللكترونيةالشابكة لمجاالت  مدى استخدام المعممين

مدارس الحمقة  يريف آراء عينة من مدلتعر  النسب المئوية  تلسؤال استخدملإلجابة عن ىذا ا
والموجيين التربويين حول مدى استخدام معممي الحمقة األولى من التعميم  ،األولى من التعميم األساسي
 كما يوضحو الجدول اآلتي:، التعممية -التعميمية في العممية  اإللكترونيةاألساسي لمجاالت الشابكة 

والموجيين  ،مدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي يريعينة من مد( يبين النسب المئوية الستجابات 31جدول )
 التعممية -التعميمية في العممية  اإللكترونيةلمجاالت الشابكة  مدى استخدام معممي الحمقة األولىحول  التربويين

 أبداً  متدن   متوسط عال   العبارة الرقم

1 
لمحصول عمى معمومات،  اإللكترونيةستخدم الشابكة ي

 دراسات رقمية تربوية.
10.3% 17.2% 13.8% 58.6% 

 %20.7 %17.2 %41.4 %20.7 بيدف االطالع والتثقيف. اإللكترونيةستخدم الشابكة ي 2

3 
فرة عمى الشابكة امجأ إلى المكتبات الرقمية المتو ي

 لالطالع عمى أحدث اإلصدارات التربوية. اإللكترونية
6.9% 20.7% 17.2% 55.2% 

4 
عمى بعض التقنيات الحديثة المتوافرة عمى  دورياً طمع ي

 .اإللكترونيةالشابكة 
10.3% 17.2% 27.6% 44.8% 

5 
ف عمى الجديد في لتعرّ  ستفيد من المنتديات التربويةي

 %44.8 %20.7 %17.2 %13.8 المجال التربوي.

6 
حمل )مقاطع الفيديو، الصوت، الصور(  إلغناء المحتوى ي

 %44.8 %20.7 %17.2 %17.2 العممي لممواد التي ُأدرسيا.

 %65.5 %20.7 %3.4 %10.3 لكتروني.ستخدم البريد اإل ي 7

8 
لكتروني لمتواصل مع المعممين، ستخدم البريد اإل ي

 %75.9 %17.2 %6.9 %0 المينية-التخصصين لرفع الكفاية األكاديمية

9 
 اإللكترونيةلكتروني لتبادل الرسائل ستخدم البريد اإل ي

 %58.6 %27.6 %10.3 %3.4 الشخصية.

10 
لكتروني مع أولياء أمور التالميذ فيما تواصل بالبريد اإل ي

 يخص أوضاع أبنائيم من الناحية التعميمية.
0% 3.4% 13.8% 82.8% 

 %37.9 %13.8 %31 %17.2لمترفيو )مشاىدة فيديو،  اإللكترونيةستخدم الشابكة ي 11
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 أبداً  متدن   متوسط عال   العبارة الرقم
 .استماع موسيقى، أخبار(

، متوسط تعني: دخول اً أو أسبوعي يومياً  اإللكترونيةالشابكة مالحظة: عاٍل تعني: دخول 
 غير مستخدم. :كل شير، متدٍن تعني: كمما دعت الحاجة، أبدًا تعني اإللكترونيةالشابكة 

يرون في استخدام  ، وموجيييامدارس التعميم األساسي ديريم( نجد أن: 31جدول )بدراسة ال
 أن: التعممية -التعميمية في العممية  اإللكترونيةالشابكة المعممين 

 (10.3% من المعممين يستخدمون ) لمحصول عمى معمومات، دراسات رقمية  اإللكترونيةالشابكة
ى معمومات، دراسات رقمية تربوية بشكل ( يستخدمونو لمحصول عم%17.2و)تربوية بشكل عال، 

لمحصول عمى معمومات، دراسات رقمية تربوية  اإللكترونيةالشابكة %( يستخدمون 13.8متوسط، )
 .أبداً  ليذا الغرض اإللكترونيةالشابكة  يستخدمون ال( %58.6و)بشكل متدٍن، 

 (20.7% من المعممين ) بشكل عال،  بيدف االطالع والتثقيف اإللكترونيةيستخدمون الشابكة
الشابكة ( يستخدمون %17.2بشكل متوسط، ) بيدف االطالع والتثقيفيستخدمونو %( 41.4و)

 ليذا الغرض اإللكترونيةالشابكة  يستخدمون ال( %20.7و)بشكل متدٍن،  لالطالع والتثقيف اإللكترونية
 .أبداً 

 (6.9% من المعممين )اإللكترونيةإلى المكتبات الرقمية المتوافرة عمى شبكة الشابكة  يمجؤون 
بشكل  إلى المكتبات الرقمية يمجؤون%( 20.7و)بشكل عال، لالطالع عمى أحدث اإلصدارات التربوية 

 ال( %55.2و)بشكل متدٍن،  اإللكترونيةالشابكة  إلى المكتبات الرقمية يمجؤون%( 17.2)متوسط، 
 .أبداً  ليذا الغرض اإللكترونيةالشابكة  يمجؤون

 (10.3 )% عمى بعض التقنيات الحديثة المتوافرة عمى الشابكة  دورياً يطمعون من المعممين
عمى بعض التقنيات الحديثة المتوافرة عمى الشابكة  يطمعون%( 17.2و)بشكل عال،  اإللكترونية
عمى بعض التقنيات الحديثة المتوافرة عمى الشابكة يطمعون %(  27.6بشكل متوسط، ) اإللكترونية
 .أبداً  ليذا الغرض اإللكترونيةالشابكة يستخدمون  ال%( 44.8و)بشكل متدٍن،  اإللكترونية

 (13.8% من المعممين ) لى الجديد في المجال التربويإيستفيدون من المنتديات التربوية، لمتعرف 
من ( يستفيدون %20.7و)بشكل متوسط،  المنتديات التربويةمن يستفيدون %( 17.2و)بشكل عال، 

 .أبداً  ليذا الغرض اإللكترونيةالشابكة  يستفيدون من ال%( 44.8)وبشكل متدٍن، المنتديات التربوية 

 (17.2 )% لتحميل )مقاطع الفيديو، الصوت والصور(  اإللكترونيةالشابكة  يمجؤونمن المعممين
 اإللكترونيةالشابكة  يمجؤون%( 17.2و)بشكل عال،  لممواد التي يدرسونياإلغناء المحتوى العممي 

 اإللكترونيةالشابكة  يمجؤون %( 20.7)وبشكل متوسط، لتحميل )مقاطع الفيديو، الصوت والصور( 
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 اإللكترونيةالشابكة  يمجؤون ال%( 65.5بشكل متدٍن، و)لتحميل )مقاطع الفيديو، الصوت والصور( 
 .أبداً  ليذا الغرض

 (10.3 )% يستخدمونو بشكل  %( 3.4بشكل عال، و)يستخدمون البريد االلكتروني من المعممين
  يستخدمون البريد االلكتروني.ال%( 65.5و)( يستخدمونو بشكل متدٍن، %20.7)متوسط، 

  استخدام البريد اإللكتروني لمتواصل مع المعممين، التخصصين لرفع الكفاية األكاديميةأما عن -
البريد ( يستخدمون %6.9، و)%( يستخدمونو بشكل عالٍ 0والموجيون أن ) يرونالمينية، فقد رأى المد

بشكل متوسط،  المينية - اإللكتروني لمتواصل مع المعممين التخصصين لرفع الكفاية األكاديمية
- كاديميةالبريد اإللكتروني لمتواصل مع المعممين التخصصين لرفع الكفاية األ يستخدمون%( 17.2)

 .أبداً   يستخدمون البريد االلكتروني ليذا الغرضال%( 75.9و)بشكل متدٍن،  المينية

  يرونفقد رأى المد الشخصية، اإللكترونيةاستخدام البريد االلكتروني لتبادل الرسائل أما عن 
البريد االلكتروني لتبادل  ( يستخدمون%10.3و)، %( يستخدمونو بشكل عالٍ 3.4) والموجيون أن

البريد االلكتروني لتبادل الرسائل  يستخدمون%( 27.6)وبشكل متوسط،  الشخصية اإللكترونيةالرسائل 
 .أبداً   يستخدمون البريد االلكتروني ليذا الغرضال%( 58.6و)بشكل متدٍن،  الشخصية اإللكترونية

 التالميذ فيما يخص أوضاع أبنائيم من الناحية لكتروني مع أولياء أمور بالبريد اإل وعن التواصل
%( يستخدمون 3.4و)، %( يستخدمونو بشكل عالٍ 0)والموجيون أن  يرونفقد رأى المد، التعميمية

 مع أولياء أمور التالميذ فيما يخص أوضاع أبنائيم من الناحية التعميميةالبريد االلكتروني لمتواصل 
مع أولياء أمور التالميذ فيما يخص لكتروني لمتواصل البريد اإل( يستخدمون %13.8)وبشكل متوسط، 

لكتروني ليذا يستخدمون البريد اإل ال( %82.8و)بشكل متدٍن،  أوضاع أبنائيم من الناحية التعميمية
 .أبداً  الغرض

  لمترفيو )مشاىدة فيديو، استماع موسيقى، أخبار....(، فقد رأى  اإللكترونيةاستخدام الشابكة أما عن
 اإللكترونيةالشابكة  (  يستخدمون%31و)، %( يستخدمونو بشكل عالٍ 17.2) والموجيون أن يرونالمد

 ال( %37.9و)بشكل متدٍن،  اإلنترنيت لمترفيو يستخدمون%(  13.8)و بشكل متوسط، لمترفيو
 .أبداً  ليذا الغرض اإللكترونيةالشابكة يستخدمون 

والموجيين التربويين حول  ،األولى من التعميم األساسيما آراء عينة من مديري مدارس الحمقة  -4-3
 ؟التعممية -التعميمية لتقنيات الياتف المحمول في العممية  مدى استخدام المعممين

مدارس الحمقة  يريف آراء عينة من مدلتعر  النسب المئوية  تلسؤال استخدملإلجابة عن ىذا ا
والموجيين التربويين حول مدى االستخدامات المينية لمعممي الحمقة  ،األولى من التعميم األساسي

، كما يوضحو التعممية -التعميمية األولى من التعميم األساسي لتقنيات الياتف المحمول في العممية 
 الجدول اآلتي:
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والموجيين  ،مدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي يريعينة من مد( يبين النسب المئوية الستجابات 32جدول )
 -التعميمية لتقنيات الياتف المحمول في العممية  ات المينية لمعممي الحمقة األولىحول مدى االستخدام التربويين

 التعممية

 أبداً  أحياناً  دائماً  العبارة الرقم
 %65.5 %31.1 %3.4 البموتوث.طة اسالمحمول لتبادل الكتب الرقمية بو ستخدم الياتف ي 1

2 
ستخدم الياتف المحمول كوسيمة سريعة لموصول إلى المعمومات ي

 .اإللكترونيةالشابكة عمى 
17.2% 31.1% 51.7% 

3 

ستخدم الياتف المحمول لتصوير )التجارب، الجوالت الميدانية( ي
وعرضيا مرة أخرى عمى التالميذ لالستفادة من اإليجابيات وتجنب 

 األخطاء.
17.3% 37.9% 44.8% 

4 
غني دروسي بالصور ومقاطع الفيديو المحممة عمى الياتف ي

 أثناء تدريس المقررات.في المحمول ذات الصمة بالعممية التعميمية 
10.3% 34.5% 55.2% 

5 
تقنية سمعية لتقديم المعمومات ونيا ستفيد من الياتف المحمول كي

 بنشاط معين()قرآن، قصيدة، معمومات لمقيام 
17.2% 55.2% 27.6% 

6 
ولياء األمور فيما يختص بأوضاع أبنائيم بواسطة أتواصل مع ي

 الرسائل القصيرة.
6.9% 20.7% 72.4% 

7 
ستخدم الياتف المحمول كوسيط لتخزين المعمومات المتصمة ي

 بالمناىج الجديدة.
10.3% 31.1% 58.6% 

 %24.1 %31.1 %44.8 االجتماعي عبر الرسائل القصيرةستخدم الياتف المحمول لمتواصل ي 8

9 
 اإللكترونيةالشابكة ستخدم الياتف المحمول لمتواصل االجتماعي ي

 %48.3 %41.4 %10.3 من خالل برامج التواصل االجتماعي.

10 
ستخدم الياتف المحمول كمفكرة لتذكير بالخطة الدرسية وأيام ي

 المذاكرات واالمتحانات.
13.8% 48.3% 37.9% 

 %20.7 %37.9 %41.4 ستخدم الياتف المحمول لمترفيو.ي 11

مالحظة: دائمًا تعني: في معظم الدروس، أحيانًا تعني: إذا دعت الحاجة لذلك، أبدًا تعني: 
 عدم االستخدام.

يرون في  ونالتربوين ، والموجييمدارس التعميم األساسي يريمد( نجد أن 32جدول )بدراسة ال
 :التعممية -التعميمية استخدام المعممين لتقنيات الياتف المحمول في العممية 

  (3.4% من المعممين يستخدمون الياتف المحمول لتبادل الكتب الرقمية بواسطة البموتوث بشكل )
%( 65.5لتبادل الكتب الرقمية بواسطة البموتوث، في حين أن ) أحياناً  ( يستخدمونو%31.1و)دائم، 

 .أبداً   يستخدمون الياتف المحمول ليذا الغرضال
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 (17.2% من المعممين ) يستخدمون الياتف المحمول كوسيمة سريعة لموصول إلى المعمومات عمى
كوسيمة سريعة لموصول إلى المعمومات عمى  أحياناً  ( يستخدمونو%31.1و)، دائماً شبكة اإلنترنيت 

 .أبداً  يستخدمون الياتف المحمول ليذا الغرض ال%( 51.7، في حين أن )اإللكترونيةشبكة الشابكة 

 (17.3% من المعممين )الياتف المحمول لتصوير )التجارب، الجوالت الميدانية(   يستخدمون
%( 37.9و)، دائماً  وتجنب األخطاء ،وعرضيا مرة أخرى عمى التالميذ لالستفادة من اإليجابيات

لتصوير )التجارب، الجوالت الميدانية( وعرضيا مرة أخرى عمى التالميذ لالستفادة  أحياناً  يستخدمونو
  يستخدمونو ليذا الغرض.ال%( 44.8وتجنب األخطاء، في حين أن ) ،من اإليجابيات

 (10.3% من المعممين )طع الفيديو ادروسيم بالصور ومقالياتف المحمول إلغناء  يستخدمون
( %34.5و)، دائماً ذات الصمة بالعممية التعميمية أثناء تدريس المقررات المحممة عمى الياتف المحمول 

، في حين أن دروسيم بالصور ومقطع الفيديو المحممة عمى ىاتفيم المحمولإلغناء  أحياناً  يستخدمونو
 .أبداً  يستخدمونو ليذا الغرض%( ال 55.2)

 (17.2 من المعممين )% قرآن، ل كتقنية سمعية لتقديم المعمومات يستفيدون من الياتف المحمو(
كتقنية سمعية لتقديم منو  أحياناً  ( يستفيدون%55.2و)، دائماً قصيدة، معمومات لمقيام بنشاط معين( 

 .أبداً   يستفيدون من الياتف المحمول ليذا الغرضال( %27.6، في حين أن )المعمومات

 (6.9% من المعممين ) طة الرسائل القصيرة اسفيما يخص أبنائيم بو لياء األمور يتواصمون مع أو
مع أولياء األمور فيما يخص أبنائيم الياتف المحمول لمتواصل  أحياناً  ( يستخدمون%20.7و)، دائماً 

 .أبداً  يستخدمون الياتف المحمول ليذا الغرض ال%( 72.4، في حين أن )بواسطة الرسائل القصيرة

  كوسيط لتخزين المعمومات المتصمة بالمناىج الجديدة، رأى باستخدام الياتف المحمول وفيما يتعمق
لتخزين المعمومات المتصمة  وسيطاً %( من المعممين يستخدمونو 10.3) والموجيون أن يرونالمد

كوسيط لتخزين المعمومات المتصمة بالمناىج  أحياناً  %( يستخدمونو31.1و)، دائماً بالمناىج الجديدة 
 .أبداً  يستخدمون الياتف المحمول ليذا الغرض ال%( 58.6و)الجديدة، 

  يروناستخدام الياتف المحمول لمتواصل االجتماعي عبر الرسائل القصيرة، رأى المدوعن 
لمتواصل  أحياناً  %( يستخدمونو31.1و)، دائماً %( من المعممين يستخدمونو 44.8والموجيون أن )

 .أبداً  مون الياتف المحمول ليذا الغرضيستخد ال%( 24.1و)االجتماعي عبر الرسائل القصيرة، 

  من خالل  اإللكترونيةباستخدام الياتف المحمول لمتواصل االجتماعي عبر الشابكة وفيما يتعمق
، دائماً %( من المعممين يستخدمونو 10.3)يرون والموجيون أن برنامج التواصل االجتماعي، رأى المد

يستخدمون الياتف  ال%( 48.3و)لمتواصل االجتماعي عبر اإلنترنيت، أحيانًا %( يستخدمونو 41.4و)
 .أبداً  المحمول ليذا الغرض
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  نات، وأيام المذاكرات واالمتحا ،كمفكرة لمتذكير بالخطة الدرسيَّةاستخدام الياتف المحمول أما عن
 يستخدمونو%( 48.3و)، دائماً %( من المعممين يستخدمونو 13.8)والموجيون أن  يرونرأى المد

يستخدمون  ال%( 37.9و)وأيام المذاكرات واالمتحانات، ، كمفكرة لمتذكير بالخطة الدرسيَّة أحياناً 
 .أبداً  الياتف المحمول ليذا الغرض

  ( من 41.4)الموجيون أن يرون و يو، رأى المدالستخدام الياتف المحمول لمترف فيما يتعمقو%
 يستخدمون ال%( 20.7و)لمترفيو،  أحياناً  يستخدمونو%( 37.9و)، دائماً المعممين يستخدمونو لمترفيو 
 .أبداً  الياتف المحمول ليذا الغرض

 السؤال الخامس:
المعوقات التي تحول دون استخدام معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي لتكنولوجيا    ما  5-

 من وجية نظر المعممين؟ التعممية -التعميمية ( في العممية  ICT)المعمومات االتصال

لتعرف المعوقات التي ب المئوية لالستجابات المعممين النس تلإلجابة عن ىذا السؤال استخدم
واالتصال من  ،تحول دون استخدام معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي لتكنولوجيا المعمومات

 ي:وجية نظر المعممين، مرتبة بشكل تنازلي، كما يوضحو الجدول اآلت

استخدام معممي الحمقة األولى من التعميم  معوقات( يبين النسب المئوية آلراء عينة من المعممين حول 33جدول )
 مرتبة تنازلياً  (ICTواالتصال ) ،األساسي تكنولوجيا المعمومات

 النسبة المئوية قات االستخدامو مع الرقم

1 
مكبرات صوت، تمديدات عدم توافر األجيزة )حاسوب، جياز إسقاط، خطوط انترنت، 

 %70.90 .في المدرسة أكان داخل الصف أم كيربائية، صناديق لمحفاظ عمى األجيزة( سواء

 %21.67 دورات تدريبية في ىذا المجال.عدم تدريب المعممين في  2

 %19.23 ضيق وقت الحصة الدرسَّية. 3

 %18.53 كثافة التالميذ في الصف. 4

 %14.33 العممية باستخدام أدوات تكنولوجيا المعمومات واالتصال.قمة الخبرة والكفاية  5

 %11.53 ىيكمية المدرسة وتصميم الصفوف ال تساعد عمى استخدام ىذه التكنولوجيا. 6

 %7.34 مشكمة انقطاع التيار الكيربائي. 7

 %6.29 كثافة المعمومات في المناىج التعميمية الحالية. 8

9 
الحصول عمييا، أو بضعف الخدمات أكان ذلك في  سواء اإللكترونيةخدمات الشابكة 

 %5.59 فرت.اإذا تو 

 %3.49 عدم توافر المدرسين المتخصصين في ىذا المجال لمساعدة المعممين. 10

 %3.14 تدني مستوى دخل المعمم مما ينعكس عمى قدرتو عمى االلتحاق بدورات تدريبية 11

 %2.97 الترفييية عمى حساب البرامج التعميمية. اىتمام التالميذ بالبرامج 12
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 النسبة المئوية قات االستخدامو مع الرقم

13 
 من ثماحتياج البرامج التعميمية إلى وقت وجيد، وعدم وجود التشجيع والحوافز، و 

 ركون المعممين إلى األساليب التقميدية في التدريس.
2.62% 

 %2.09 عدم وجود برمجيات تعميمية مناسبة. 14

15 
عدم وعي بعض المعممين بأىمية تكنولوجيا المعمومات واالتصال في تطوير العممية 

 .التعممية -التعميمية 
1.38% 

 السؤال السادس:
من  ( في العممية التعميمية التعمميةICT) االتصالو  ،ما آفاق تطوير استخدام تكنولوجيا المعمومات6- 

 وجية المعممين؟

ف آفاق تطوير لتعر  ب المئوية لالستجابات المعممين، النس تلإلجابة عن ىذا السؤال استخدم
واالتصال من وجية نظر  ،استخدام معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي لتكنولوجيا المعمومات

 ، كما يوضحو الجدول اآلتي:تنازلياً المعممين مرتبة 

تطوير استخدام معممي الحمقة األولى من ( يبين النسب المئوية آلراء عينة من المعممين حول آفاق 34جدول )
 ( مرتبة تنازلياً ICTواالتصال ) ،التعميم األساسي لتكنولوجيا المعمومات

 النسبة المئوية آفاق التطوير الرقم
 %42.65 تباع المعممين لدورات تدريبية عممية مستمرة في ىذا المجال.ضرورة ا 1

2 
نترنيت، أجيزة إسقاط، مكبرات صوت( في إضرورة توفير التجييزات )حاسوب، خطوط 

 وبداخل كل غرفة صفية. عموماً المدرسة 
37.76% 

3 
مجال تكنولوجيا المعمومات، ضرورة إلزام المعممين القدامى بدورات تأىيل وتدريب في 

 %11.53 .واالتصال

 %10.48 التخفيف من كثافة التالميذ داخل الفصل. 4

 %8.74 بحيث تالءم استخدام تكنولوجيا داخل الصف.بناء المدارس وتصميم الصفوف،  5

 %6.99 توفير أساتذة متخصصين في ىذا المجال لمساعدة المعممين. 6

 %5.24 إدخال مادة تكنولوجيا المعمومات واالتصال في منياج الحمقة األولى. 7

 %4.89 إلغاء الدوام النصفي في المدارس لالستفادة من الوقت. 8

 %3.49 المدارس بالبرمجيات التعميمية ذات الصمة بمناىج الحمقة األولى.تزويد  9

10 
أثناء في ، مجال تكنولوجيا المعمومات، واالتصالزيادة االىتمام بالجانب العممي في 

 %3.14 إعداد معممي الصف في كميات التربية.

 %2.79 اإلبداع.توفير الحوافز التشجيعية المادية والمعنوية لممعممين لممزيد من  11

 %1.74 ضرورة توفير أجيزة حماية وأمان، لحماية التجييزات من السرقات. 12

13 
االعتماد عمى الشباب في نشر الوعي في المجتمع التربوي ألىمية وتوفير واستخدام 

 تكنولوجيا المعمومات واالتصال، لدورىا في تطوير المجتمع.
1.39% 
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 النسبة المئوية آفاق التطوير الرقم
 %0.69 لتوفير مستمزمات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت.االستعانة بالمجتمع المحمي  14

 %0.69 ر الجديدة.ِفك  عقد اجتماعات دورية بين المعممين والمتخصصين لتبادل ال 15

 السؤال السابع:
ما المعوقات التي تحول دون استخدام معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي لتكنولوجيا  7-

والموجيين  ،( في العممية التعميمية التعممية، من وجية نظر مديري المدارسICT) المعمومات االتصال
 التربويين؟

ف المعوقات التي تحول دون استخدام لتعر  النسب المئوية  تلسؤال استخدملإلجابة عن ىذا ا
 يري، من وجية نظر مدلتكنولوجيا المعمومات واالتصال معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي

 المدارس والموجيين التربويين، مرتبة بشكل تنازلي، كما يوضحو الجدول اآلتي:
استخدام معممي  وقاتالمدارس، والموجيين التربويين حول مع نسب المئوية آلراء عينة من مديري( ال35جدول )

 مرتبة تنازلياً  (ICTواالتصال ) ،الحمقة األولى من التعميم األساسي لتكنولوجيا المعمومات

 النسبة المئوية االستخدام معوقات الرقم

عدم وجود قاعات مخصصة تتناسب مع إدخال متطمبات تكنولوجيا المعمومات  1
 86.20% .(ICTواالتصال )

2 
)حاسوب، جياز إسقاط، مكبرات صوت، تمديدات :افتقار المدرسة لألجيزة مثل

 .كيربائية..(
72.86% 

 %62.06 تصميم البرامج التعميمية.عدم معرفة معظم المعممين بأساسيات  3
 %48.27 قصر وقت الحصة الدرسيَّة، بسبب الدوام النصفي. 4
 %34.48 الكثافة الصفية بأعداد التالميذ. 5
 %27.58 نترنيت في مدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي.إعدم وجود خط  6

 السؤال الثامن:
من  التعممية -التعميمية ( في العممية ICT) المعمومات االتصالما آفاق تطوير استخدام تكنولوجيا 8-

 والموجيين التربويين ؟ ،وجية نظر مديري المدارس

ف آفاق تطوير استخدام معممي الحمقة لتعر  النسب المئوية  تتخدملإلجابة عن ىذا السؤال اس
 ،المدارس يريمدمن وجية نظر  األولى من التعميم األساسي لتكنولوجيا المعمومات واالتصال

 ، كما يوضحو الجدول اآلتي:تنازلياً والموجيين التربويين مرتبة 
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المدارس، والموجيين التربويين حول آفاق تطوير استخدام معممي  يري( النسب المئوية آلراء عينة من مد36جدول )
 مرتبة تنازلياً  (ICTالحمقة األولى من التعميم األساسي لتكنولوجيا المعمومات واالتصال )

 
 النسبة المئوية آفاق التطوير الرقم

1 
إقامة دورات تدريبية يشمل التدريب عمى األجيزة، والتدريب عمى أساسيات تصميم 

 %96.55 البرامج التعميمية.

 %68.96 التقميل من أعداد التالميذ في الصف. 2

 %65.51 واالتصالتزويد المدارس باألجيزة ذات الصمة بتكنولوجيا المعمومات  3

لغاء الدوام النصفي. ،توفير الوقت الكافي 4  %41.37 وا 

5 
دخال متطمبات تكنولوجيا المعمومات  تعديل ىيكمية بناء المدارس بحيث تتناسب وا 

 واالتصال.
34.48% 

 %17.24 أثناء الخدمة.في إجراء دورات لتطوير المغة االنكميزية لدى المعممين  6

 السؤال التاسع:
ودائرة تقنيات التعميم لتوفير مستمزمات تكنولوجيا  ،ما الخدمات الفعمية التي تقوم بيا دائرة المعموماتية  

 ؟حماةلمدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي في مدينة ( ICT) المعمومات واالتصال
موافقة وتقنيات التعميم بعد الحصول عمى ال، لى سجالت دائرتي المعموماتيةإالباحث  عاد

  واالتصال ،لى الخدمات الفعمية التي تقدميا لتوفير مستمزمات تكنولوجيا المعموماتإالمطموبة لمتعرف 

 ي:أت، وتبين ما يحماةلمدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي في مدينة 
واالتصال  ،فيما يتعمق بالدورات التدريبية: ال توجد دورات تدريبية في مجال تكنولوجيا المعمومات 1-

خاصة بمعممي الحمقة األولى من التعميم األساسي؛ وفيما يتعمق بدورات دمج التكنولوجيا بالتعميم فيي 
 ومدرسي التعميم الثانوي. ،لمدرسي الحمقة الثانية

توفر  إذ ؛ICDLتباع دورة قيادة الحاسب اآللي اتية الفرصة لممعممين الراغبين بإتقدم دائرة المعموم 2-
وبالتعاون مع البرنامج الوطني لنشر المعموماتية لممعممين دورات لتدريس المواد  ،دائرة المعموماتية

 والحصول عمى الشيادة. ،المقررة، ويترك لممعمم الحرية في اختيار المركز المعتمد لتقديم االمتحان
ولى من التعميم األساسي جياز فيما يتعمق باألجيزة: تقدم دائرة المعموماتية لمرحمة الحمقة األ 3-

حاسوب مخصص لألعمال اإلدارية وليس لألعمال التعميمية. كما تقدم دائرة تقنيات التعميم عارض 
 ، وآلة تسجيل.DVDز، جياز فيديو ا، جياز تمفHead showفيديو بروجكتور 

لشبكة محمية )مع  أكان ذلك نترنت سواء: ال تتوفر خطوط إاإللكترونيةفيما يتعمق بخطوط لمشابكة  4-
 عالمية لمدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي. مالتربية( أ
 :تفسير معطيات الدراسة 
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 : تفسير المعطيات المتعمقة بفرضيات الدراسة لممعممين:1-
بين متوسط إجابات المعممين حول مدى  فروق دالة إحصائياً  ال يوجدالفرضية األولى: 

 .دراسةتبعًا لمتغيرات ال التعممية -التعميمية لمجاالت الحاسوب في العممية استخداميم 
بين متوسط إجابات المعممين حول مدى  فروق دالة إحصائياً  ال يوجدالفرضية الثانية: 

 .دراسةتبعًا لمتغيرات ال التعممية -التعميمية في العممية  اإللكترونيةاستخداميم لمجاالت الشابكة 
ال يوجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط إجابات المعممين حول مدى  لثة:الفرضية الثا

     .دراسةالتعميمية التعممية تبعًا لمتغيرات ال-استخداماتيم المينية لتقنيات الياتف المحمول في العممية
 :دراسة()ُفسرت ىذه المعطيات استنادًا إلى متغيرات ال  

 :أظيرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسط إجابات المعممين حول  متغير الجنس
تعزى لمتغير  التعممية -التعميمية مدى استخداماتيم المينية لتقنيات الياتف المحمول في العممية 

الجنس، وذلك لصالح المعممين الذكور، ولعل ذلك يرجع إلى المسؤولية الممقاة عمى عاتق المرأة 
رج المنزل، فقد ال يتيح ليا الوقت وضع الخطط الستخدام الياتف المحمول في الصف العاممة خا

. فيما لم تظير التعممية -التعميمية إضافة إلى حداثة مجال استخدام الياتف المحمول في العممية 
النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسط إجابات المعممين حول مدى استخداميم لمجال 

 تعزى لمتغير الجنس.  التعممية -التعميمية في العممية  اإللكترونيةومجال الشابكة  ،الحاسوب
 :أظيرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسط إجابات المعممين  متغير الدورات التدريبية

ومدى  ،اإللكترونيةحول مدى استخداميم لمجال الحاسوب، ومدى استخداميم لمجال الشابكة 
تعزى لمتغير الدورات  التعممية -التعميمية في العممية  المينية لتقنيات الياتف المحمول تيماستخداما

التدريبية، وذلك لصالح المعممين المتبعين لدورات تدريبية، ولعل ذلك يعود إلى المعمومات النظرية، 
مجال لمعممون في والميارات العممية التي اكتسبيا المعممون خالل الدورات التدريبية التي اتبعيا ا

أن أكثر ما يعيق  حيث يتبين ــــ (34)و (33جدول )راجع ال ــــ (ICT)تكنولوجيا المعمومات، واالتصال
تباعيم لدورات تدريبية تساعدىم في عدم ا واالتصال برأي المعممين ىو ،استخدام تكنولوجيا المعمومات

آفاق تطوير فيما يتعمق ب التعامل مع البرمجيات واألجيزة والتطبيقات، وأن األكثر أىمية برأي المعممين 
تباعيم لدورات ىو ا التعممية -التعميمية العممية  واالتصال في ،استخداميم لتكنولوجيا المعمومات

التي  (2009واالتصال. وىذا يتفق مع دراسة بنجر) ،معموماتتدريبية مستمرة في مجال تكنولوجيا ال
وجود فروق دالة إحصائيًا لصالح المعممين المتبعين لدورات تدريبية في مجال الحاسب أكدت عمى 

الة وجود فروق دالتي أوضحت ( 2012) اآللي في تدريس المواد االجتماعية، ومع دراسة عبد اهلل
في درجة استخدام المعممين لمتكنولوجيا المعتمدة عمى الحاسوب وفقًا لمتغير الدورات التدريبية إحصائيًا 

ختمف مع دراسة الدوبي يو  لصالح المعممين الذين اتبعوا دورتين أو أكثر في مجال تكنولوجيا الحاسوب.
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ممين الحاصمين المع بينآراء عينة الدراسة  فيعدم وجود فروق دالة إحصائيًا التي بينت ( 2008)
وغير حاصمين عمى دورات تدريبية حول واقع استخدام الحاسب اآللي في العممية  ،عمى دورات تدريبية

 التعميمية.
 :أظيرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسط إجابات المعممين  متغير المؤىل العممي

ومدى  ،اإللكترونيةحول مدى استخداميم لمجال الحاسوب، ومدى استخداميم لمجال الشابكة 
تعزى لمتغير المؤىل  التعممية -التعميمية استخداماتيم المينية لتقنيات الياتف المحمول في العممية 

وبين المعممين الحاصمين عمى  ،ين الحاصمين عمى شيادة معيد إعداد معممينالعممي، بين المعمم
وذلك لصالح المعممين الحاصمين عمى شيادة إجازة  ،شيادة إجازة جامعية، ودبموم تأىيل تربوي فأكثر

ودبموم تأىيل تربوي فأكثر، ولعل ذلك يعود إلى أن آخر دورة لقبول المعممين في نظام معيد  ،جامعية
مجال تكنولوجيا المعمومات، لم يحصل المعممين عمى إعداد في  من ثمو  (،1999كانت دورة ) إعداد

( بحكم التطور الزمني ليذا المجال. أما المعممين الحاصمين عمى شيادة اإلجازة في ICT) واالتصال
في  سواٌء أكان ذلكفي كميات التربية تطورًا، وشيادة دبموم تربوي فأكثر، فقد شيد إعداد المعمم  ،التربية

في مرحمة الدبموم، عمى صعيد المناىج وذلك بإدخال مواد )تقنيات التعميم، وتقنيات  جازة أممرحمة اإل
في إعداد المعمم وتدريبو لمتعامل  أسيملكتروني( والذي ، والحاسوب التربوي، والتعميم اإلالتعميم من بعد

( بوجود فروق دالة 2012تفق مع دراسة عبد اهلل )وىذا ي .ت تكنولوجيا المعمومات واالتصالمع مجاال
إحصائيًا في درجة استخدام المعممين لمتكنولوجيا المعتمدة عمى الحاسوب لصالح المعممين اختصاص 

فيما لم تظير النتائج فروقًا دالة إحصائيًا بين المعممين الحاصمين عمى شيادة إجازة جامعية،  إجازة،
وذلك بعدم وجود فروق  ،(2008يختمف مع دراسة الجراح والعجموني )ودبموم تأىيل تربوي فأكثر، و 

 ،دالة إحصائيًا في درجة استخدام معممات رياض األطفال في عمان لتكنولوجيا المعمومات
 والعوائق التي تحول دون استخداميا تعزى لمتغير المؤىل العممي. ،واالتصاالت

 :أظيرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسط إجابات  متغير عدد سنوات الخبرة
المعممين حول مدى استخداماتيم المينية لتقنيات الياتف المحمول، ومدى استخداميم لمجال 

تعزى لمتغير  التعممية -التعميمية في العممية  اإللكترونيةالحاسوب، ومدى استخداميم لمجال الشابكة 
، وبين ذوي الخبرة في التدريس، والتي تزيد عمى خمس عشرة سنةبين المعممين عدد سنوات الخبرة 

المعممين ذوي الخبرة في التدريس ما بين ست إلى خمس عشرة سنة، والمعممين ذوي الخبرة في 
ذوي الخبرة في التدريس من ست إلى خمس من التدريس أقل من خمس سنوات، لصالح المعممين 

الخبرة في التدريس أقل من خمس سنوات، ولعل ذلك يعزى إلى أن  والمعممين ذوي ،عشرة سنة
ي التدريس من ست إلى المعممين ذوي الخبرة بالتدريس أقل من خمس سنوات، والمعممين ذوي الخبرة ف

ىم خريجو كميات التربية، إضافة إلى أن المعممين األصغر سنًا ىم أكثر تقباًل خمس عشر سنة 
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(  من المعممين األكبر سنًا، وىذا يؤكده آراء المعممين ICTومات واالتصال )الستخدام تكنولوجيا المعم
في ضرورة إلزام المعممين القدامى بدورات تأىيل  واالتصال ،ير تكنولوجيا المعموماتفي آفاق تطو 
وىذا يتفق مع دراسة عبد اهلل  ؛(34)الجدول  ،مجال تكنولوجيا المعمومات، واالتصالوتدريب في 

في وجود فروق دالة إحصائيًا في درجة استخداميم لتكنولوجيا المعتمدة عمى الحاسوب ( 2012)
فيما لم تظير النتائج وجود  ؛سنواتخمس لصالح المعممين الذين لدييم خبرة في التدريس أقل من 

والمعممين ذوي  ،فروق دالة إحصائيًا بين المعممين ذوي الخبرة في التدريس أقل من خمس سنوات
 في التدريس من ست إلى خمس عشرة سنة.  الخبرة

 والموجيين: ،: تفسير المعطيات المتعمقة بفرضيات الدراسة لممديرين2-
ومتوسط إجابات  المديرين،ال يوجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط إجابات  الفرضية األولى:

 .التعممية -التعميمية الموجيين حول مدى استخدام معممييم لمجاالت الحاسوب في العممية 
ين، ومتوسط إجابات ر يال يوجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط إجابات المد لفرضية الثانية:ا

 .التعممية -التعميمية في العممية  اإللكترونيةمدى استخدام معممييم لمجاالت الشابكة الموجيين حول 
ومتوسط إجابات ين، ر يالمدال يوجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط إجابات  الفرضية الثالثة:

 -التعميمية الموجيين حول مدى االستخدامات الميينة لمعممييم لتقنيات الياتف المحمول في العممية 
 .التعممية

ومتوسط إجابات  ،لم تظير النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسط إجابات المعممين
ومجال  ،اإللكترونيةالت الشابكة واستخدام مجا ،الموجيين حول مدى استخدام مجاالت الحاسوب

. ولعل ذلك التعممية -التعميمية االستخدامات المينية لمعممييم لتقنيات الياتف المحمول في العممية 
 ،ن لتكنولوجيا المعموماتوالموجيين حول مدى استخدام المعممي ،يعود إلى تطابق اآلراء بين المديرين

 اً بحكم الزيارات الميدانية التي يقوم بيا مدير/ة المدرسة بصفتو كموجي في العممية التعميمية واالتصال
 وتطوير أدائيم. ،أثناء العام الدراسي لموقوف عمى واقع المعممين في لممعممين ، والموجو التربوياً مقيم
 تفسير المعطيات المتعمقة بأسئمة الدراسة: 3-
ما مدى استخدام معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي لمجاالت استخدام الحاسب في العممية   -1

 ؟التعممية -التعميمية 

التعميمية دلت المعطيات عمى انخفاض نسبة استخدام المعممين، لمجاالت الحاسب في العممية 
نسبة استخدام المعممين ( في تدني 2001بشكل عام، وىذا يتفق مع دراسة خريشة ) التعممية -

 نترنيت من قبل معممي الدراسات االجتماعية.واإل ،لمحاسوب

 أحياناً ، وبشكل دائماً وبينت النتائج أن أعمى نسبة مئوية الستخدام المعممين لمجاالت الحاسب 
إلعداد بنوك أسئمة المذاكرات واالمتحانات، ولعل ذلك يرجع  OFFICEكان الستخدام تطبيقات أوفس 
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. وأعمى (2003وىذا يتفق مع دراسة الفييد )، وسيولتيا، Office Wordإلى شيوع استخدام برمجية 
   OFFICE أوفس تطبيقاتفي استخدام مجاالت الحاسوب فكانت الستخدام  ألبداً نسبة مئوية 

  .لمعالجة نتائج امتحانات التالميذ
 اإللكترونيةما مدى استخدام معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي لمجاالت استخدام الشابكة  -2

 ؟التعممية -التعميمية في العممية 

في  اإللكترونيةدلت المعطيات عمى انخفاض نسبة استخدام المعممين، لمجاالت الشابكة 
 .(2001بشكل عام، وىذا يتفق مع دراسة خريشة ) التعممية -التعميمية العممية 

بشكل  اإللكترونيةوبينت النتائج أن أعمى نسبة مئوية الستخدام المعممين لمجاالت الشابكة 
أعمى نسبة مئوية الستخدام المعممين لمجاالت و لمترفيو، اإللكترونيةكانت الستخدام الشابكة  عالٍ 

بيدف االطالع والتثقيف، وأعمى  اإللكترونيةكانت الستخدام الشابكة  متوسطبشكل  اإللكترونيةالشابكة 
كانت الستخدام الشابكة  متدنٍ  بشكل اإللكترونيةنسبة مئوية الستخدام المعممين لمجاالت الشابكة 

لى الجديد في مجال المجال التربوي، وأعمى نسبة إف متعر  لالستفادة من المنتديات التربوية ل اإللكترونية
لمتواصل بالبريد اإللكتروني مع أولياء أمور التالميذ فيما  اإللكترونيةالشابكة ة ألبدًا الستخدام مئوي

 يخص أبنائيم من الناحية التعميمية.

ما مدى االستخدامات المينية لمعممي الحمقة األولى من التعميم األساسي لتقنيات الياتف المحمول  -3
 ؟التعممية -التعميمية في العممية 

دلت المعطيات عمى انخفاض نسبة االستخدامات المينية لممعممين، لمياتف المحمول في العممية 
، وبينت النتائج أن أعمى نسبة مئوية لالستخدامات المعممين المينية عموماً  التعممية -التعميمية 

لمناىج كان الستخدامو كوسيط لتخزين المعمومات المتصمة با دائملتقنيات الياتف المحمول بشكل 
الجديدة، واستخدامو لمتواصل االجتماعي عبر الرسائل القصيرة، وأعمى نسبة مئوية لالستخدامات 

فكانت الستخدامو كتقنية سمعية لتقديم المعمومات  أحياناً المعممين المينية لتقنيات الياتف المحمول 
ستخدامات المعممين المينية اال ألبداً )قرآن، قصيدة، معمومات لمقيام بنشاط معين(، وأعمى نسبة مئوية 

طة اسلياء األمور فيما يخص أبنائيم بو لتقنيات الياتف المحمول فكانت الستخدامو لتواصل مع أو 
 الرسائل القصيرة.

واالتصال في العملية  ،يتبين مما سبق تذني نسبة استخذام المعلمين لتكنىلىجيا المعلىمات

 .(2008والذبياني )  ،(2008) وهذا يتفق مع دراسة الجزاح والعجلىني ،التعلمية –التعليمية 
ما آراء عينة من مديري مدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي والموجيين التربويين حول مدى  -4

 ؟، ويتفرع عن ىذا السؤال:( ICT) استخدام المعممين لتكنولوجيا المعمومات واالتصال
والموجيين التربويين حول  ،مدارس الحمقة األولى من التعميم األساسيي ر يمدما آراء عينة من 1-4- 

 ؟التعممية -التعميمية في العممية  لمجاالت الحاسوب مدى استخدام المعممين
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والموجيين التربويين،  ،دلت المعطيات برأي مديري مدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي
، عموماً  التعممية -التعميمية عمى انخفاض نسبة استخدام المعممين لمجاالت الحاسب في العممية 

  أحياناً ، وبشكل دائموبينت النتائج أن أعمى نسبة مئوية الستخدام المعممين لمجاالت الحاسب بشكل 
إلعداد بنوك أسئمة المذاكرات واالمتحانات، وأعمى نسبة  OFFICEكان الستخدام تطبيقات أوفس 

لمعالجة نتائج    OFFICEأوفس تطبيقاتفي استخدام مجاالت الحاسوب فكانت الستخدام  ألبداً مئوية 
 .امتحانات التالميذ

ما آراء عينة من مديري مدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي والموجيين التربويين حول  2-4-
 ؟التعممية -التعميمية في العممية  اإللكترونيةالشابكة لمجاالت  استخدام المعممينمدى 

دلت المعطيات برأي مدراء مدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي والموجيين التربويين،  
 التعممية -التعميمية في العممية  اإللكترونيةعمى انخفاض نسبة استخدام المعممين لمجاالت الشابكة 

بشكل  اإللكترونيةوبينت النتائج أن أعمى نسبة مئوية الستخدام المعممين لمجاالت الشابكة  .عموماً 
بيدف االطالع والتثقيف، وأعمى نسبة مئوية  اإللكترونيةكانت الستخدام الشابكة  متوسطوبشكل  عالٍ 

ل دوري عمى بعض كانت لالطالع بشك متدنٍ بشكل  اإللكترونيةالستخدام المعممين لمجاالت الشابكة 
لكتروني لتبادل الرسائل ، واستخدام البريد اإلاإللكترونيةالتقنيات الحديثة المتوافرة عمى الشابكة 

كانت لمتواصل بالبريد  اإللكترونيةالشابكة في استخدام  ألبداً وأعمى نسبة مئوية ، الشخصية اإللكترونية
 االلكتروني مع أولياء أمور التالميذ فيما يخص أبنائيم من الناحية التعميمية.

والموجيين التربويين حول  ،ما آراء عينة من مديري مدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي 3-4-
 ؟تعمميةال -التعميمية لتقنيات الياتف المحمول في العممية  مدى استخدام المعممين

والموجيين التربويين  ،مدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي يريدلت المعطيات برأي مد
 -التعميمية لتقنيات الياتف المحمول في العممية  ؛عمى انخفاض نسبة االستخدامات المينية لممعممين

، وبينت النتائج أن أعمى نسبة مئوية لالستخدامات المعممين المينية لتقنيات الياتف عموماً  التعممية
كان الستخدامو لمتواصل االجتماعي عبر الرسائل القصيرة. وأعمى نسبة مئوية  دائماً المحمول 

ديم فكانت الستخدامو كتقنية سمعية لتق أحياناً لالستخدامات المعممين المينية لتقنيات الياتف المحمول 
في االستخدامات  أبداً وأعمى نسبة مئوية  ،المعمومات )قرآن، قصيدة، معمومات لمقيام بنشاط معين(

مور فيما يخص فكانت الستخدامو لتواصل مع أولياء األ ؛المعممين المينية لتقنيات الياتف المحمول
 طة الرسائل القصيرة. اسأبنائيم بو 

والموجيين في مجال  ، واستجابات المديرينت المعمميننالحظ تقاربًا كبيرًا بين استجابا عموماً 
االستخدامات المينية لتقنيات الياتف المحمول، وفي مجال الحاسوب، وتقاربًا متوسطًا في مجال 

في مدارس  اإللكترونية، ولعل ذلك يعود إلى أن عدم وجود البنية التحتية لمشابكة اإللكترونيةالشابكة 
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ن االستخدامات الفعمية لممعممين و والموجي ،يرونليالحظ المد ؛األساسيالحمقة األولى من التعميم 
 .التعممية -التعميمية لمجاالت االنترنيت في العممية 

ما المعوقات التي تحول دون استخدام معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي لتكنولوجيا  5-
 ( من وجية نظر المعممين؟ICT) المعمومات االتصال

( من ICT) المعطيات عمى أن أىم ما يعيق استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصالدلت 
، اإللكترونيةحاسوب، جياز إسقاط، خطوط الشابكة ) وجو نظر المعممين ىو: عدم توافر األجيزة

م داخل الصف أ أكان ذلك مكبرات صوت، تمديدات كيربائية، صناديق لمحفاظ عمى األجيزة( سواءٌ 
، والسرطاوي (2008، ودراسة الجراح والعجموني )(2008وىذا يتفق مع دراسة القرشي )في المدرسة. 

إضافة لعدم تأىيل المعممين بدورات تدريبية في ىذا المجال، وىذا يتفق مع دراسة الفييد  ،(2001)
 .(2004) سيمود Selwoo ودراسة ،(2003)

( في العممية التعميمية التعممية، من ICT) ما آفاق تطوير استخدام تكنولوجيا المعمومات االتصال6- 
 وجية المعممين؟

 دلت المعطيات عمى أن أىم ما يساعد عمى تطوير استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال
(ICT ) تباع المعممين لدورات تدريبية عممية مستمرة في ىذا امن وجو نظر المعممين ىو: ضرورة

والدراسات التي أجرتيا اليونسكو أن المعممين الذين ال يتمقون  "بينت البحوث المجال، وفي ىذا الصدد
بداًل من تغير  - لمقيام بميام قديمة بطرق جديدة -إرشادًا وال تدريبًا غالبًا ما يستخدمون التكنولوجيا 

توفير التجييزات (؛ وضرورة 31، ص2013ب،  " )اليونسكو،، وتحسينيامناحييم في التعميم والتدريب
وداخل كل غرفة ، عموماً )حاسوب، خطوط انترنيت، أجيزة إسقاط، مكبرات صوت( في المدرسة 

مجال تكنولوجيا وتدريب في  صفية، إضافة إلى ضرورة إلزام المعممين القدامى بدورات تأىيل
 .المعمومات، واالتصال

األولى من التعميم األساسي لتكنولوجيا ما المعوقات التي تحول دون استخدام معممي الحمقة  7-
 والموجيين التربويين؟ ،( من وجية نظر مديري المدارسICT) المعمومات االتصال

استخدام معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي  وقدلت المعطيات عمى أن أىم ما يع
عدم وجود  لتربويينا والموجيين ،من وجو نظر مديري المدارس ،لتكنولوجيا المعمومات واالتصال

افتقار المدرسة ، وات تكنولوجيا المعمومات واالتصالقاعات مخصصة تتناسب مع إدخال متطمب
 )حاسوب، جياز إسقاط، مكبرات صوت، تمديدات كيربائية...( :مثل لألجيزة

، التعممية -التعميمية ( في العممية ICT) ما آفاق تطوير استخدام تكنولوجيا المعمومات االتصال 8-
 والموجيين التربويين؟ ،من وجية نظر مديري المدارس
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دلت المعطيات عمى أن أىم ما يساعد تطوير استخدام معممي الحمقة األولى من التعميم 
إقامة والموجيين التربويين  ،واالتصال من وجو نظر مديري المدارس ،األساسي لتكنولوجيا المعمومات
التقميل  ،عمى األجيزة، والتدريب عمى أساسيات تصميم البرامج التعميميةدورات تدريبية يشمل التدريب 
 تزويد المدرسة باألجيزة ذات الصمة بتكنولوجيا المعمومات واالتصال.، من أعداد التالميذ في الصف
 لمدراسة: اإلجابة عن السؤال الرئيس

، وبعد تحميل تياوالتحقق من صحتيا، واإلجابة عن أسئم ،بعد اإلجابة عن فرضيات الدراسة
المعطيات التي تقدم بيا المعممين والمديرين والموجيين التربويين تبين أن مستوى استخدام معممي 

 .عموماً الحمقة األولى لمتعميم األساسي لتكنولوجيا المعمومات واالتصال، ىو مستوى متدٍن 
الحمقة األولى من التعميم األساسي لتكنولوجيا المعمومات  ويرجع الباحث تدني استخدام معممي

 واالتصال إلى:
والغرف الصفية لمتجييزات الضرورية الستخدام المعممين لتكنولوجيا ، عموماً  افتقار المدارس 1-

 .التعممية -التعميمية ( في العممية ICTواالتصال ) ،المعمومات
غياب الدورات التدريبية لمعممي الحمقة األولى من التعميم األساسي الخاصة بتكنولوجيا المعمومات  2-

 .التعممية -التعميمية وكيفية استخداميا في العممية  ،(ICTواالتصال )
 نترنيت مخصصة لمعممي الحمقة األولى من التعميم األساسيإومخابر  ،عدم وجود مخابر حاسوب 3-

 .وتالميذىا
واالتصال في العممية  ،االتجاىات السمبية لدى بعض المعممين نحو استخدام تكنولوجيا المعمومات 4-

 .التعممية -التعميمية 
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 المقترح: التصور
استنادًا لمنتائج التي توصل إلييا الباحث حول مدى استخدام معممي الحمقة األولى من التعميم 

وجد أن استخدام معممي الحمقة األولى من التعميم  ,(ICT)األساسي لتكنولوجيا المعمومات واالتصال 
األساسي لتكنولوجيا المعمومات واالتصال متدٍن عمومًا, األمر الذي يجعل من كيفية توظيف تكنولوجيا 
المعمومات واالتصال في الحمقة األولى في حاجة ماسة إلى تطوير وتحديث لتواكب الحركة التعميمية 

 ارعة.التطورات التكنولوجية المتس
وفي ظل اإلمكانات التي تتمتع بيا تكنولوجيا المعمومات واالتصال والتطبيقات المتعددة 

التعممية يعرض الباحث تصورًا مقترحًا لتطوير استخدام معممي  -االتيا في العممية التعميمية لمج
 التعممية -يمية تعمالالحمقة األولى من التعميم األساسي لتكنولوجيا المعمومات واالتصال في العممية 

أتى التصور المقترح عمى الشكل  ومن ثممستندًا إلى نتائج الدراسة الحالية, ونتائج الدراسات السابقة. 
 اآلتي:

 أواًل: مبررات التصور المقترح.
 ثانيًا: أهداف التصور المقترح.

 المعارف والمهارات المستهدفة من التصور.ثالثًا: 
 المقترح من خالل األبعاد اآلتية:مكانية تنفيذ التصور إرابعًا: 
 الصعوبات المتوقعة أمام التصور. - أ
 متطمبات تنفيذ التصور. - ب

  أواًل: مبررات التصور المقترح
يأتي ىذا التصور انطالقًا من الحاجة إلى تطوير استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال من 

ع عن تدني استخدام المعممين لتكنولوجيا األساسي, إذ كشف الواق التعميم قبل معممي الحمقة األولى من
 المعمومات واالتصال )كما أشارت نتائج الدراسة الحالية(, ويرجع ذلك إلى:

االتجاىات السمبية لدى بعض معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي نحو استخدام تكنولوجيا  1-
 .التعممية -التعميمية المعمومات واالتصال في العممية 

من قبل معممي الحمقة األولى لتكنولوجيا المعمومات واالتصال في  غياب االستخدام الوظيفي 2-
 .التعممية -التعميمية العممية 

دون المحتوى عند استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال في العممية من االىتمام بالشكل  3-
 .التعممية -التعميمية 

 خصصة لمدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي.عدم وجود مخابر حاسوب وانترنيت م 4-
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غياب الدورات التدريبية المتاحة لمعممي الحمقة األولى من التعميم األساسي حول استخدام تكنولوجيا 5-
 .التعممية -التعميمية المعمومات واالتصال في العممية 

كواحدٍة من المستحدثات  تعمميةال -التعميمية عدم االىتمام بدور اليواتف المحمولة في العممية  6-
 -التعميمية مكاناتيا الكبيرة ـــــ دورىا في تطوير العممية إالتكنولوجية التي تثبت يومًا بعد يوم ــــ وبفضل 

 .التعممية
 ثانيًا: أهداف التصور المقترح

 يسعى ىذا التصور لتحقيق األىداف اآلتية:
اكساب معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي اتجاىات إيجابية نحو استخدام تكنولوجيا  1-

 .التعممية -التعميمية المعمومات واالتصال في العممية 
والميارات المتعمقة بالتعامل مع أجيزة  ,اكساب معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي المعارف 2-

 .التعممية -التعميمية وتطبيقاتيما في العممية  ,الحواسيب وأجيزة اليواتف المحمولة
والمعارف الخاصة في أساسيات  ,اكساب معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي الميارات 3-

 حمقة األولى من التعميم األساسي.ذات الصمة بمناىج ال اإللكترونيةتصميم الدروس التعميمية 
 ثالثًا: المعارف والمهارات المستهدفة من التصور:

 :يستيدف ىذا التصور المجاالت اآلتية
 مجال الحاسوب 1-3
 (اإلنترنيت) اإللكترونيةمجال الشابكة  2-3
 مجال الياتف المحمول 3-3

 :مجال الحاسوب 3-1
, ولذا فإن اإللمام (ICT) المعمومات واالتصاليعد الحاسوب من أىم مكونات تكنولوجيا 

من ىنا يمكن اكساب تقان إجراء عممياتو قد يساعد المعمم في تطوير مياراتو التعميمية, ا  بمكوناتو و 
 معممي الحمقة األولى الميارات المتصمة بالحاسوب عبر:

 االىتمام بتوفير أجيزة حواسيب ألعضاء الييئة التعميمية. 1-1-3
والممحقات الخاصة بو  Hard wearتعريف المعممين بالحاسب اآللي ومكوناتو الصمبة  2-1-3

 ووظيفة كل منيا. ,)كمخرجات الصوت والصورة, الفأرة, لوحة المفاتيح, جياز العارض الرأسي(
والتطبيقات, التي تساعد المعممين عمى أداء  Soft wearتدريب المعممين عمى البرمجيات 3-1-3 

وبرمجيات األلعاب التعميمية والبرامج  Officeتقانيا, والتركيز عمى تطبيقات ا  مياميم التعميمية, و 
 التعميمية التفاعمية.
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لكتروني تدريب المعممين عمى كيفية تصميم الدروس التعميمية التفاعمية, وفق تقنية التعميم اإل 4-1-3
والتي تعنى بتقديم عنصري  ,م الوسائط المتعددة معتمدة في ذلك عمى البرمجيات التفاعميةباستخدا

 التفاعل واإلثارة لمتمميذ.
 :(اإلنترنيت)اإللكترونية مجال الشابكة  2-3

وير ونافذة لمعممي الحمقة األولى لتط ,مصدرًا متجددًا لممعمومات اإللكترونيةتعد الشابكة 
تعرف إلى الخبرات والتجارب التعميمية الحديثة واالستفادة منيا, إضافة المعارفيم ومياراتيم من خالل 

إلى المشاركة في ىذه الخبرات والتجارب التعميمية, وذلك ببث تجاربيم وخبراتيم عمى الشابكة 
حول االعمال المقدمة وفي يجابية , وما يرافقو من ارسال واستقبال المالحظات السمبية واإلاإللكترونية

يمكن  بالتالي ؛بداع المستمروتحفيزه عمى اإل ,اتوذلك عممية تقويم مستمر ألداء المعمم وتطوير لميار 
 عبر: اإللكترونيةاكساب معممي الحمقة األولى الميارات المتصمة بالشابكة 

 سواء أكانت محمية أم عالمية. اإللكترونيةربط مدارس الحمقة األولى بالشابكة  1-2-3
وكيفية التعامل  ,اإللكترونيةإكساب المعممين المعارف والميارات المتعمقة بالتعامل مع الشابكة  2-2-3

 واإلمكانات التي تقدميا لممعممين لتطوير أدائيم. ,مع محركات البحث ووظيفتيا
لما لذلك من أىمية في التواصل  تدريب المعممين عمى إنشاء بريد إلكتروني خاص بكل معمم؛ 3-2-3

 مع المعممين والمختصين في تبادل المعارف والخبرات التربوية التعميمية.
وفي ذلك فائدة في إنزال  ,Downloadإنزال األحمال  صةصيتدريب المعممين عمى خ 4-2-3

قة األولى ومقاطع الفيديو ذات الصمة بمناىج الحم ,وممفات الصوت ,وممفات الصور ,الممفات النصية
 من التعميم األساسي.

ى من لكترونية تربوية تعميمية خاصة بمناىج الحمقة األولتدريب المعممين عمى تصميم مواقع إ 5-2-3
 ة متجددة لمحتوى المناىج التعميمية.ي  ئمصادر معمومات إثرا التعميم األساسي تكون بمنزلة

لما لذلك من أىمية في  ؛التواصل االجتماعيإكساب المعممين ميارات التعامل مع مواقع  6-2-3
 .باستمرارف االتجاىات واآلراء التربوية الحديثة تعرّ لتواصل مع المعممين والمختصين, و ا

 مجال الياتف المحمول: 3-3
وربما يكون األكثر أىمية وذلك بحكم التطور  ,ثالث مجاالت تكنولوجيا المعمومات واالتصال

والمتمثمة في مرونة  ,أنظمة االتصال أم في أجيزة اليواتف المحمولة في ذلك كانأالمتسارع سواء 
 األمر الذي جعل مستخدمي ىذه األجيزة من جميع الفئات. وفي ىذا ينصح بتحقيق اآلتي: ,تطبيقاىا
وذلك من خالل  ,العمل عمى خمق اتجاىات إيجابية لدى أفراد اإلدارة التعميمية وأولياء األمور 1-3-3

عقد مجموعة من المؤتمرات والندوات ذات الصمة بتوظيف تكنولوجيا المعمومات واالتصال في العممية 
 , ُتعرف بضرورة دمج تقنيات الياتف المحمول في بيئة التعميم. التعممية -التعميمية 
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تدريب المعممين عمى كيفية توظيف التطبيقات الموجودة عمى اليواتف المحمولة في العممية  2-3-3
 التعممية. - التعميمية
تطبيقات تعميمية داعمة لمناىج  بتصميم برمجيات رقمية تكون بمنزلةإنشاء فريق عمل ُيعنى  3-3-3

 الحمقة األولى من التعميم األساسي.
محمول مع وزارة التربية لتسييل استخدام الياتف المحمول في العممية تعاون شركات الياتف ال 4-3-3 
 .التعممية -التعميمية 

لتوفير قنوات اتصال سريعة  ؛توفير التسييالت المادية ألفراد اإلدارة التعميمية وأولياء األمور 5-3-3
 فيما بينيم من خالل الرسائل القصيرة.

إلدارة التعميمية فيما بينيم لتبادل الممفات التعميمية سواء أكانت توفير التسييالت المادية ألفراد ا 6-3-3
رسائل إثرائية مستمرة  ية( أم رسائل وسائط متعددة بمنزلةنصية )كالتعميمات اإلدارية, أو نشرات تربو 

 إلغناء المناىج التعميمية.
وذلك لالستفادة  ,3Gدمة والمتعمقة باالشتراكات الشيرية لخ ,توفير التسييالت المادية لممعممين 7-3-3

مما يسيل الحصول عمى المعمومات في أي زمان  ؛عمى اليواتف المحمول اإلنترنيتمن خدمات 
 ومكان.  

 مكانية تنفيذ التصور المقترحرابعًا: إ
لتحديد إمكانية تنفيذ التصور المقترح الستخدام معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي 

ت المتوقعة من األىمية الوقوف عمى أىم الصعوبا أنو واالتصال, يرى الباحثلتكنولوجيا المعمومات 
فمن خالل تفسير النتائج التي أفرزىا البحث الحالي توصل الباحث إلى  عند تنفيذ ىذا التصور؛

استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال من قبل معممي الحمقة األولى من  عوقصعوبات عديدة قد ت
سي, مقترحًا في النياية عددًا من المتطمبات واإلجراءات التي يمكن ـــ عبر تحقيقيا ــــ التعميم األسا

 تجاوز تمك الصعوبات.
 الصعوبات المتوقعة أمام التصور  :1

االتجاىات السمبية التي قد تظير لدى بعض المعممين نحو استخدام تكنولوجيا المعمومات  1-1-4
 واالتصال في العممية التعميمية التعممية.

 ,بتكنولوجيا المعمومات واالتصال وال سيماعدم تطوير أداء المعممين ببرامج ودورات تدريبية,  2-1-4
 .مميةالتع -التعميمية وكيفية توظيفيا في العممية 

افتقار المدارس لمتجييزات الضرورية الستخدام المعممين لتكنولوجيا المعمومات واالتصال في  3-1-4
 .التعممية -التعميمية العممية 
 نترنيت مخصصة لمدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي.عدم وجود مخابر حاسوب وا   4-1-4
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 كثافة التالميذ في الغرفة الصفية. 5-1-4
 صر وقت الحصة الدرسي ة بسبب الدوام النصفي.ق 6-1-4
 عدم توافر المختصين في مجال تكنولوجيا المعمومات واالتصال لتقديم الدعم لممعممين. 7-1-4
غياب التنسيق بين وزارة التربية والوزارات المعنية لتسييل توظيف تكنولوجيا المعمومات  8-1-4

 . التعممية -التعميمية واالتصال في العممية 
متطمبات توظيف تكنولوجيا المعمومات واالتصال من قبل معممي الحمقة األولى من التعميم  :2

 التعممية -التعميمية األساسي في العممية 
العمل عمى تكوين اتجاىات إيجابية لدى معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي نحو  1-2-4

 من خالل: التعممية -التعميمية في العممية  (ICT) استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال
  التعميمية عقد مؤتمرات وندوات تبين أىمية استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال في العممية

 .التعممية -
 بتكنولوجيا المعمومات  اً تعميم النشرات التربوية من قبل الموجيين التربويين متضمنة تعريف

 .التعممية -التعميمية العممية ومجاالت توظيفيا في  ,واالتصال
  تكميف معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي بإجراء مجموعة من األبحاث التربوية حول

 .التعممية -التعميمية إمكانية توظيف تكنولوجيا المعمومات واالتصال في العممية 
توفير دورات تدريبية عممية مستمرة تعني بتدريب معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي  2-2-4

 في مجاالت تكنولوجيا المعمومات واالتصال.
سقاط, الغرف الصفية من )حواسيب, خطوط إنترنيت, أجيزة إ توفير التجييزات الالزمة في 4-2-4

 واالتصال في التعميم.مكبرات صوت( لتوظيف تكنولوجيا المعمومات 
شراك معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي في تصميم البرمجيات التعميمية ذات الصمة إ 5-2-4

 بمناىج الحمقة األولى من التعميم األساسي.
 لتوفير الدعم الالزم لممعممين. ؛توفير مختصين في مجال تكنولوجيا المعمومات واالتصال 6-2-4
 فز التشجيعية المادية والمعنوية لممعممين لمزيد من اإلبداع.توفير الحوا 7-2-4
وذلك لنشر الوعي في  ,عقد اجتماعات دورية تضم أفراد االدارة التعميمية وأولياء األمور 8-2-4

لضمان نجاح توظيف تكنولوجيا المعمومات واالتصال في  ؛المجتمع المحمي بضرورة التعاون والتشارك
 .لتعمميةا -التعميمية العممية 
 وزيادة مدة الحصة الدرسي ة. ,التخفيف من أعداد التالميذ داخل الفصل 9-2-4

 في نكميزية لمعممي الحمقة األولى من التعميم األساسيإجراء دورات لتطوير ميارات المغة اإل 10-2-4
 أثناء الخدمة.
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 :مقترحات الدراسة
التعميم األساسي في مجال تكنولوجيا المعمومات برامج تدريبية لمعممي الحمقة األولى من توفير 1- 

 (.ICT) واالتصال
توفير مخابر حاسوب وانترنيت خاصة بمدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي, وتوفير  2-

كأجيزة العرض الرأسي في كل صف,  التجييزات الضرورية الستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال
 شبكات محمية داخل المدرسة.الكيربائية, و الوصالت الومكبرات لمصوت, و 

 تزويد المدارس بالمختصين والفنيين في مجال تكنولوجيا المعمومات واالتصال, لمساعدة المعممين 3-
 في مجال التصميم, وفي مجال الصيانة لمواجية األعطال الفنية الطارئة.

 اإللكترونيةبالشابكة  يماوال سمشروع ربط المدارس عمومًا ومدارس الحمقة األولى  تفعيل 4-
 (, سواء أكانت محمية أم عالمية.اإلنترنيت)

وضع خطة عمل إلدخال مادة تكنولوجيا المعمومات واالتصال في منيج الحمقة األولى من التعميم  5-
األساسي, لجعل التالميذ يألفون التعامل في سن مبكرة, مع تكنولوجيا المعمومات واالتصال في مجال 

 العمم والتعميم.
 من خالل: تعمميةال -التعميمية إعطاء تقنيات الياتف المحمول دورىا في العممية  6-

 إجراء المزيد من الدراسات التي تتناول استخدام الياتف المحمول في العممية التعميمية -
 التعممية.

 وتعميميا من قبل الجيات المعنية عمى المعممين في  ,نتائج ىذه الدراسات االستفادة من
 الميدان التربوي.

 ات الياتف المحمول لالستفادة من القيام بدورات تدريبية لممعممين في مجال استخدام تقني
 .التعممية-التعميميةالميزات التي توفرىا ىذه التقنيات لخدمة العممية 

  توفير البنية التحتية لالستفادة من االمكانات التي توفرىا تقنيات الياتف المحمول في العممية
 .التعممية-التعميمية

لتدريب معممي الحمقة من ِقبل وزارة التربية المشار لو سابقًا رح الباحث تبني التصور المقترح يقت 7-
 -التعميمية في العممية  األولى من التعميم األساسي عمى استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال

 ,دعمًا لنموىم الميني؛ تكنولوجيا المعمومات واالتصالوذلك لتمكين استفادة المعممين من  ,التعممية
 وتطوير المجتمع. ,يم في دفع عجمة التنمية, مما يسالتعممية -التعميمية ات العممية وتطويرًا لمخرج
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 :دراسةقائمة بالمراجع المستخدمة بال
 :المراجع بالمغة العربية 

مصر: دار  .العمم والتكنولوجيا والمجتمع منذ البداية وحتى اآلن(. 1999) أبو شبيب, جماؿ. -
 المعرفة الجامعية.

 كمية التربية, .الحاسوب التربوي وتطبيقاتو في التعمم والتعميم .(2005) .يونس, إلياسأبو  -
 منشورات جامعة البعث.

 .لكترونيتكنولوجيا التعميم والتعميم ال (. 2007سرحاف,عمر موسى. )ػػػػػػ  استيتية, دالؿ ممحس -
 دار وائؿ لمنشر. :عماف ,1ط
 SPSS ,SPSS Survivalالتحميل الحصائي باستخدام برنامج (. 2006جولي. )بالنت,  -

Manual. دار الفاروؽ لمنشر والتوزيعالقاىرة: , 1: خالد العمري, طتر. 
مجمة شبكة العمـو النفسية . "معوقات استخداـ االنترنت لدى الطمبة"(. 2010بركات, زياد. ) -

 .144-156ص  ربيع وشتاء ص 25-26, العدد والعربية
. نترنت لدى طمبة كمية التربية بحائلواقع استخدام شبكة ال (. 2007البمييد, منذر بف عبد اهلل. ) -

 رسالة ماجستير, كمية التربية, قسـ وسائؿ وتكنولوجيا التعميـ, جامعة الممؾ سعود.
منشورات  دمشؽ: . كمية التربية, الدارة الصفية والمدرسية وتشريعاتيا(. 2007بوز, كييال ) -

 جامعة دمشؽ.
استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة في المؤسسة االقتصادية (. 2008بولعويدات, حورية. ) -

 . رسالة ماجستير, كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية, جامعة منتوري _قسنطينة_.الجزائرية
. تر: أميمة محمد عمور الصفاستخدام التكنولوجيا في (. 2007بيرسوف. )ميميسا  -بيتر, جيري -

 عماف: دار الفكر. وحسيف أبو رياش,
في العممية التعميمية  ليواقع مجاالت استخداـ الحاسب اآل"(. 2009بنجر, فوزي بف صالح. ) -

ة دراسات في المناىج واإلشراؼ مجم  . "بالمرحمة المتوسطة مف قبؿ معممي المواد االجتماعية ومعوقاتو
 .247-328ص األوؿ, العدد األوؿ, ص, المجمد التربوي

الرياض: مكتبة  .لكترونية وأدوار حديثة لممعممالمدرسة ال (. 2004التودري, عوض حسيف. ) -
 الرشيد.
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. رسالة ماجستير, تكنولوجيا المعمومات ودورىا في التنمية الوطنية(. 2006تومي, عبد الرزاؽ. ) -
 قسنطينة.قسـ عمـ المكتبات والمعمومات, جامعة 

. االنترنت والمشروعات المتكاممة منظمة وتنظيم لتكامل المنيج وتطويره(. 1999جرجس, نادي. ) -
 مكتبة الفالح. , الكويت:1ط
درجة ممارسة معممات رياض األطفاؿ في "(. 2012العجموني. )خالد  – الجراح, عبد الميدي -

المعمومات واالتصاالت والعوائؽ التي تحوؿ دوف عماف لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لتكنولوجيا 
 .103-129صص , (1), العدد (13) , البحريف, المجمدة العمـو التربوية والنفسيةمجم  . "استخداميا

توظيؼ تقنية المعمومات  اتجاىات بحثية في معايير تصميـ"(. 2010الجزار, عبد اهلل الصفي. ) -
األولى في تطبيقات تقنية المعمومات واالتصاؿ الندوة . "والتدريبفي تكنولوجيا التعميـ  (ICT)واالتصاؿ

 , كمية التربية, قسـ تقنيات التعميـ, جامعة الممؾ سعود.في التعميـ والتدريب
تكنولوجيا التعميم والتدريس الجامعي, تكنولوجيا التعميم (. 1999عبدالقادر. ) حمدي, نرجس -

 مركز الكتاب لمنشر. القاىرة: ,1. طدراسات عربية
أثر استخدام برنامج تدريبي مقترح عمى اكتساب معممي العموم (. 2000خجا, بارعة بيجت. ) -

. رسالة بالمرحمة الثانوية بالمدينة المنورة بعض الميارات واالتجاىات الحاسوبية الالزمة لمتدريس
 ماجستير, جامعة الممؾ عبد العزيز.

واقع استخداـ معممي الدراسات االجتماعية في األردف "(. 2011خريشو, عمي كايد سميـ. ) -
 .653-690ص العدد األوؿ + الثاني, ص 27, المجمد ة جامعة دمشؽمجم  . "نترنتلمحاسوب واإل

أثر الحصوؿ عمى شيادة "(. 2010القحطاني. )عبد المحسف عايض  – الخزي, فيد عبداهلل -
في استخداـ الحاصميف عمييا لتطبيقات الحاسوب في  (ICDL) الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب

(, 26) , المجمدمجمة جامعة دمشؽ. "مؤسسات التعميـ العاـ بدولة الكويت: دراسة في الكفاية الخارجية
 .273-315ص (, ص1+2العدد)

المجمة . "التعميمي في األردف ()الكمبيوتر واقع استخداـ الحاسوب"(. 1993لطفي. )الخطيب,  -
 .10-45 ص , ص2, العدد لمتربية العربية

المدارس االبتدائية بسمطنة استخداـ الحاسوب التعميمي في "(. 2007الخطيب, لطفي محمد. ) -
, المجمد التاسع مجمة جامعة أـ القرى لمعمـو التربوي واالجتماعية واإلنسانية. ")الواقع والتطمعات( ُعماف

 .13-54 ص عشر, العدد الثاني, يوليو, ص



 }وآفاق التطوير  ،(ICT) استخدام هعلوي الحلقة األولي هن التعلين األساسي لتكنولوجيا الوعلوهات واالتصالهدى {

 المراجع     
 

 731 

بحث . "استخداـ الحاسوب وممحقاتو في إعداد الوسيمة التعميمية"(. 2001خميؼ, زىير ناجي. ) -
, جامعة النجاح الوطنية, نابمس, نترنتمقدـ لممشاركة في مؤتمر العممية التعميمية في عصر اإل

 القدس.
. والعشرينتكنولوجيا المعمومات عمى أعتاب القرن الحادي (. 1998الخوري, ىاني شحادة. ) -

 دمشؽ: مركز الرضا لمكمبيوتر.
في التعميـ   Mobile Phoneاستخداـ الياتؼ المحموؿ "(. 2010الدىشاف, جماؿ عمي. ) -

الندوة األولى في تطبيقات تقنية المعمومات واالتصاؿ في التعميـ  ".والتدريب, لماذا؟ وفي ماذا؟ وكيؼ؟
 جامعة الممؾ سعود., كمية التربية, قسـ تقنيات التعميـ, والتدريب

واقع مشروع استخدام الحاسب اآللي في تدريس (. 2007الدىمش, عبداهلل بف محمد بف دىمش. ) -
. رسالة ماجستير, كمية التربية, قسـ الوسائؿ العموم والرياضيات بالمرحمة االبتدائية بمدينة الرياض

 جامعة الممؾ سعود. وتكنولوجيا التعميـ,
واقع استخدام الحاسب اآللي في العممية التعميمية (. 2008عبد الرحمف. ) الدوبي, باسـ بف طمحة -

لمصفوف األولية في المرحمة االبتدائية من وجية نظر  معممي ومشرفي الحاسب اآللي بمدينة مكة 
 جامعة أـ القرى. ؽ التدريس,ائ. رسالة ماجستير, كمية التربية, قسـ المناىج وطر المكرمة

واقع استخداـ طالبات الدراسات العميا بجامعة الممؾ عبد "(. 2005محمد جميؿ. )دويدي, عمي بف  -
 .11, العددالجمعية المصرية لممناىج وطرائؽ التدريس. "العزيز لالنترنت كمصدر لمتعمـ والمعموماتية

واقع التقنيات المعاصرة في تدريس الرياضيات بالمرحمة (. 2008الذيباني, عابد بف عبداهلل. ) -
 ؽ التدريسائ. رسالة ماجستير, كمية التربية, قسـ المناىج وطر متوسطة من وجية نظر المعممينال

 جامعة أـ القرى.
دور شبكات التواصل االجتماعي في التغيير السياسي (. 2012الرعود, عبد اهلل ممدوح مبارؾ. ) -

. رسالة ماجستير, كمية اإلعالـ, جامعة الشرؽ في تونس ومصر من وجية نظر الصحفيين األردنيين
 األوسط. 

تصورات مستقبمية الستخداـ تكنولوجيا المعمومات "(. 2010عبابنة. )صالح  –الزبوف, محمد  -
, العدد 24, مجمد ة النجاح لألبحاث )العمـو اإلنسانية(مجم  . "واالتصاالت في تطوير النظاـ التعميمي

 .799-826 ص , ص3
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دور مواقع التواصل االجتماعي في حل المشكالت التي تواجو (. 2013الزىراني, محسف جابر. ) -
 ؽ التدريس,ائ. رسالة دكتوراه, كمية التربية قسـ المناىج وطر طالب التربية العممية واتجاىاتيم نحوىا

 جامعة أـ القرى.
المدارس الحكومية في  معوقات تعميم الحاسوب وتعميمو في(. 2001السرطاوي, عادؿ فايز. ) -

. رسالة ماجستير, جامعة النجاح الوطنية, محافظات شمال فمسطين من وجية نظر المعممين والطمبة
 فمسطيف.

نترنت في ميادين استخدام الحاسوب وال (. 2007السرطاوي. )عادؿ فايز  – سعادة, جودة أحمد -
 .. دار الشروؽ لمنشر والتوزيعالتربية والتعميم

 منشورات جامعة دمشؽ. دمشؽ: . كمية التربية,الشراف التربوي(. 2008صالحة. )سنقر,  -
 . كمية التربية, منشورات جامعة تشريف.(2تقنيات التعميم )(. 2008شاش, محمد حسف. ) -
, عماف: دار المنير 1. طنترنتشبكة المعمومات الدولية... ال (. 2009الشديفات, خميؿ النوماف. ) -

 والتوزيع.لمنشر 
)دراسة ميدانية عمى طمبة  نترنت في البحث التربويتخداـ اإلاس"(. 2008الشماس, عيسى. ) -

, المجمد ة جامعة دمشؽمجم  . "الدبمومات التربوية في كمية التربية بجامعة دمشؽ( - الدراسات العميا
 .97-144 ص , ص2العدد   24

 اللكترونيأىمية ومعوقات استخدام المعممين لمتعميم (. 2007الشمري, فواز بف ىزاع بف نداء. ) -
. رسالة ماجستير, كمية التربية, قسـ المناىج من وجية نظر المشرفين التربويين بمحافظة جدة

 ؽ التدريس, جامعة أـ القرى.ائوطر 
الطار المرجعي الشامل لمراكز مصادر (. 2003. )وآخروف المناعي,عبد اهلل  -الصالح, بدر -

 مكتب التربية العربي لدوؿ الخميج. :. الرياض مالتعم
مستقبل تقنيات التعميم ودورىا في إحداث التغيير النوعي في (. 2003الصالح, بدر عبد اهلل. ) -
 . مركز البحوث, كمية التربية, جامعة الممؾ سعود.ق التعميم والتعممائطر 
 مكتبة دار الثقافة لمنشر والتوزيع. . عماف:عمم المعمومات(. 1998الصباغ, عماد عبد الوىاب. ) -
 الدار الجامعية.القاىرة: . )المبادئ والتطبيق( العالقات العامة .(1998).الصحف, محمد فريد -
 كمية التربية,. مدخل إلى تقنيات التعميم(. 2010). آخروفوفواز العبد اهلل و  ػػػػػػ ياـ, محمد وحيدص -

 منشورات جامعة دمشؽ. دمشؽ:
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 ن بعد.عتقنيات التعميم الذاتي والتعميم (. 2010. )آخروفالعبد اهلل و  فوازػػػػػ  محمد وحيدصياـ,  -
 منشورات جامعة دمشؽ.دمشؽ: كمية التربية, 

أثر برنامج محوسب بأسموبي التعميم الخصوصي والتدريب (. 2008عمي. )صياـ, ىاني  -
. رسالة طمبة الصف السابع األساسي والممارسة لتدريس وحدة الطاقة عمى الميارات العممية لدى

 تكنولوجيا التعميـ, الجامعة اإلسالمية. / ؽ التدريسائماجستير, كمية التربية, قسـ مناىج وطر 
واقع استخدام معممي ومعممات معاىد وبرامج (. 2010الطالؿ, نجوى بنت مسعود بف سعيد. ) -

. رسالة كفايتيم المينية بمدينة الرياضالتربية الفكرية لإلنترنت ومدى استفادتيم منو في تطوير 
 كمية التربية, قسـ التربية الخاصة, جامعة الممؾ سعود. ماجستير,

لكتروني نترنت عمى تنمية ميارات االتصاؿ العممي اإلأثر استخداـ اإل"(. 1999) .عبد الكريـ, سعد -
 .20 , الجزء15, جامعة أسيوط, العدد مجمة كمية التربية. "لدى معممي العموـ والرياضيات

مدى استفادة معممي المرحمة الثانوية بمدينة الرياض من (. 2002العبيد, إبراىيـ عبد اهلل. ) -
. رسالة ماجستير, كمية التربية, قسـ وسائؿ وتكنولوجيا التعميـ, شبكة العالمية لممعمومات "االنترنت"

 جامعة الممؾ سعود.
: دار أسامة الرياضالبحث العممي مفيومو وأدواتو وأساليبو. (. 2003وآخروف. )عبيدات, ذوقاف  -

 لمنشر والتوزيع.
مدى وعي المعمميف بمفيـو التعمـ اإللكتروني, واقع "(. 2012الصرايرة. )خالد  –العساؼ, جماؿ  -

البحريف, المجمد  ,والنفسيةة العموـ التربوية مجم  . "استخداميـ إيَّاه في التدريس في مديرية تربة عماف
 .44-70 ص الثالث عشر, العدد األوؿ, ص

الرياض: مطابع التقنية  ,2. طتقنيات التعميم واالتصال(. 1996العقيمي, عبد العزيز محمد. ) -
 لألوفست.

دور االستثمار في تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في تحقيق التنمية (. 2013العممي, حسيف. ) -
. مذكرة مقدمة ضمف متطمبات نيؿ شيادة المستدامة, دراسة مقرنة بين ماليزيا, تونس والجزائر

الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه في العموـ االقتصادية وعموـ التيسير, كمية العموـ االقتصادية 
 .1والعمـو التجارية وعمـو التيسير, جامعة فرحات عباس سطيؼ

واقع توظيؼ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في "(. 2008عمري. )لخالد ا -العمري, أكـر -
نظر  ةميارات الموقؼ التعميمي الصفي في مدارس الصفوؼ األولى في محافظة إربد مف وجي
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-183ص , ص1(, العدد30) , المجمدة جامعة تشريف لمبحوث والدراسات العمميةمجم  . "المعمميف

163. 
 .تربويات الحاسوب وتحديات مطمع القرن الحادي والعشرين(. 2000) الفار, إبراىيـ عبد الوكيؿ. -

 العيف: دار الكتاب الجامعي.
واقع استخدام الحاسوب وشبكة المعمومات الدولية (. 2008القرشي, وائؿ بف سالـ بف خمؼ اهلل. ) -
كمية  . رسالة ماجستير,نترنت في تدريس الرياضيات لمصف األول المتوسط في محافظة الطائفال 

 ؽ التدريس الرياضيات جامعة أـ القرى.ائالتربية, قسـ المناىج وطر 
لدولية لقيادة الحاسب الرخصة ا ICDL 4.0تعمم وانجح في شيادة (. 2006)كوراني, نبيؿ. أ -

.1. ط)المعمومات والتواصل(الكمبيوتر  , حمب: شعاع لمنشر والعمـو
الدولية لقيادة الحاسب الرخصة  ICDL 4.0تعمم وانجح في شيادة (. 2006)كوراني, نبيؿ. ب -

.1. ط)العروض التقديمية(الكمبيوتر  , حمب: شعاع لمنشر والعمـو
. تكنولوجيا االتصال المخاطر والتحديات والتأثيرات االجتماعية(. 2000المباف, شريؼ درويش. ) - 

 الدار المصرية المبنانية.  القاىرة:
. فاعمية األداء المؤسسي من خالل تكنولوجيا المعمومات(. 2011) .لكسابة, وصفي عبد الكريـ -
 دار اليازوري لمنشر والتوزيع. :عماف ,1ط
: منشورات دمشؽ ., معدلة وموسعة(2, ط1)ج القياس النفسي(. 2008مطانيوس. )امخائيؿ,  -

 جامعة دمشؽ.
التربية, منشورات جامعة . كمية القياس والتقويم في التربية الحديثة(. 2011مخائيؿ, امطانيوس. ) -

 دمشؽ.
نتاجيا وتطبيقاتيا التربوية(. 2003اليرش, عايد حمداف وآخروف ) - . تصميم البرمجيات التعميمية وا 

 المكتبة الوطنية, األدرف.
النظام الداخمي لمدارس التعميم األساسي  .(2004). في انجمهىرية انعربية انسىريةوزارة انتربية  -

 .دمشؽم, 2014/8/16تاريخ  443/3053المعدل بالقرار رقم 
 :مراجع من الشابكة االلكترونية

أثر تكنولوجيا االتصاالت عمى نوعية التعميم ومجاالت العمل .  أبو زيد, عبد الباقي عبد المنعـ*



 }وآفاق التطوير  ،(ICT) استخدام هعلوي الحلقة األولي هن التعلين األساسي لتكنولوجيا الوعلوهات واالتصالهدى {

 المراجع     
 

 734 

 .دراسة ميدانية متطمبات التعميمية لالستعداد ليافي األلفية الثالثة وال

www.elearning.uob.edu.bhconf1pdf%20files33.pdf 

 22/1/2012.: تاريخ الدخوؿ

 . متاح عمى:لكترونيةاأللعاب ال *
http://www.soft.sptechs.com/Education.html 

 .9/9/2013تاريخ الدخوؿ: 
 متاح عمى:youtube.(2012 .)إمكانية ىائمة لجعل التعميم أكثر تشويقًا *

http://www.albayan.ae/science-today/issues-on-radio/2012-11-18-1.1768749 

 .25/8/2013تاريخ الدخوؿ: 

 . متاح عمى:طفل الروضة في عصر تكنولوجيا المعموماتالجابري, نييؿ. *
http://www.uop.edu.jo/download/Research/members/8_1962_alja.pdf 

 .2/9/2013تاريخ الدخوؿ: 

 . متاح عمى:التعميم عبر الجوال الممؾ عبد العزيز.*حقيبة تدريبية جامعة 
http:// www.llkau.edu.sa 

 .1/10/2013تاريخ الدخوؿ: 

 . متاح عمى:Face bookدراسة توثيقية الفيس بوك *الحصيؼ, عاصـ. 
http://www.facebook.com/note.php?note_id=136415406384426 

 .24/8/2013تاريخ الدخوؿ: 
 ". متاح عمى:Twitterحد أساليب نشر التعميم اللكتروني"أ*حمدي, رنا محفوض. 

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=115 

 .14/8/2013تاريخ الدخوؿ: 

ق ائالعولمة وآليات تطوير المناىج وانعكاساتيا عمى طر بف صالح بف حميد.  ـعبد الكري الحميد,* 
 متاح عمى: وأساليب التدريس اتجاىات جديدة في التدريس وبناء المناىج.

http://www.faculty.ksu.edu.sa/aljarf/Research%20Library/.../b002.doc 

 .22/1/2012تاريخ اندخىل: 

تكنولوجيا التعميم بين تداخل المصطمحات وخصوصية المجال. (. 2013)محمد إبراىيـ.*الدسوقي, 
 . متاح عمى:مجمة التعميم االلكتروني

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=326 

 .17/8/2013دخوؿ: تاريخ ال

http://www.soft.sptechs.com/Education.html
http://www.albayan.ae/science-today/issues-on-radio/2012-11-18-1.1768749
http://www.uop.edu.jo/download/Research/members/8_1962_alja.pdf
http://www.llkau.edu.sa/
http://www.facebook.com/note.php?note_id=136415406384426
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=115
http://www.faculty.ksu.edu.sa/aljarf/Research%20Library/.../b002.doc
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=326
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(. متاح 2012) , الرباطالدليل البيداغوجي لدماج تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في التعميم*
 عمى:

http://www.men.gov.naSitecllectionDocumentsGuidepedag_Tice_VF_Juillet1
2.pdf 

 . 15/7/2013تاريخ الدخوؿ:
 دنيم نقياس تكنىنىجيا انمعهىمات واالتصال في انتعهيم. متاح عهى:*

www.uis.unesco.org/LibraryDocumentsICTguide11_Tec2_AR.pd 

 22/1/2012.: تاريخ الدخوؿ

"صيغة  (Mobile Learning) التعميم بالمحموليونس, مجدي محمد.  –*الدىشاف, جماؿ عمي 
 . متاح عمى:"جديدة لمتعميم عن بعد

http://www.kfs.edu.eg /open/pdf/291201313544338.docx 

 .16/6/2013تاريخ الدخوؿ: 
 . متاح عمى:شبكة االنترنت دليل تعريفي(. 2001)*الزوماف, عبد العزيز بف حمد.

http://www.isunet.sa/library/Internet.pdf 

 .29/7/2013تاريخ الدخوؿ: 
رؤية جديدة لمتعمم باستخدام  (Mobile Learning) التعميم الجوال(. 2006)*سالـ, أحمد محمد.
ؽ ائ. ورقة عمؿ مقدمة لممؤتمر العممي الثامف عشر لمجمعية المصرية لممناىج وطر التقنيات الالسمكية

 التدريس. متاح عمى:
http://www.lrc-online.net/library/?p=676 

 .26/7/2013تاريخ الدخوؿ: 
في  (ICT) تكنولوجيا المعمومات واالتصال مأثر استخدا(. 2003شعباف حامد عمي, إبراىيـ. )*

( ICT) ئية وجيولوجية, واكتسابيم مياراتتحصيل طالب الصف الثاني الثانوي لموضوعات بي
ورقة مقدمة لممؤتمر العممي السنوي الرابع لممركز  ر.عمى اتخاذ القراواتجاىاتيم نحوه, وقدرتيم 

 متاح عمى:. مايو 20-18القومي لمبحوث التربوية والتنمية, القاىرة, مف 
http://www.faculty.ksu.edu.sa/mshm/505%20WSL 

 4/1/2012تاريخ الدخوؿ:
متاح العدد العاشر.  ,لكترونيمجمة التعميـ اإل. الفيس بوك كنظام إدارة تعمم*شمتوت, محمد شوقي. 

 عمى:
http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=27&page=news&task=show&

id=321 

http://www.men.gov.nasitecllectiondocumentsguidepedag_tice_vf_juillet12.pdf/
http://www.men.gov.nasitecllectiondocumentsguidepedag_tice_vf_juillet12.pdf/
http://www.uis.unesco.org/LibraryDocumentsICTguide11_Tec2_AR.pd
http://www.isunet.sa/library/Internet.pdf
http://www.lrc-online.net/library/?p=676
http://www.faculty.ksu.edu.sa/mshm/505%20WSL
http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=27&page=news&task=show&id=321
http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=27&page=news&task=show&id=321


 }وآفاق التطوير  ،(ICT) استخدام هعلوي الحلقة األولي هن التعلين األساسي لتكنولوجيا الوعلوهات واالتصالهدى {

 المراجع     
 

 736 

 .24/8/2013تاريخ اندخىل: 

صفات تعمم تالميذ المدرسة العدادية الرياضيات بمساعدة (. 2009بياعة. )نمر   –*ضاىر, وجيو 
 متاح عمى: .الياتف الخموي

http://www.scholar.najah.edu/sites/default/files/conference-paper/sft-tlm-

tlmydh-lmdrs-lddy-lrydyt-bmsd-lhtf-lkhley.pdf 

 .11/8/2013ريخ الدخوؿ:تا
درجة استخدام المعممين لمتكنولوجيا المعتمدة عمى الحاسوب في (. 2012*عبداهلل, سموى حسيف. )

 متاح عمى:. - دراسة ميدانية في محافظة دمشق والقنيطرة الرسمية -العممية التعميمية 
http://www.damascusuniversity.edu.sy 

 19/2/2013تاريخ الدخوؿ: 
 متاح عمى:. الواتس أب إيجابيات وسمبيات(. 2013*العبدلي, محمد فنخور. )

http://www.saaid.net/book/17/9418.pdf 

 .5/8/2013تاريخ الدخوؿ: 
 متاح عمى:. 2010, العدد الخامس, آذار مجمة التعميـ االلكتروني. التعميم المتنقل*عرفات, ىشاـ. 

http://www.emag.mans.edu.egdigitalcopy5/magazine4.pdf 

 .12/6/2012تاريخ الدخوؿ: 
 مدى استخدام تقنية المعمومات في تدريس العموم بالمرحمة الثانوية بمنطقة القصيم .* الفييد, فيد

 :متاح عمى. في المممكة العربية السعودية
http://www.yemen-nic.info/contents/studies/detail.php?ID=19108 

 .26/1/2012تاريخ الدخوؿ: 

 متاح عمى:. فتح أبواب التعميم من خالل تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت*
http://www.emor.who.int 

 . 22/1/2013تاريخ الدخوؿ: 

المدارس الحكومية في نترنت في واقع استخدام ال (. 2008) .ز, محمد صالح الزعبيمحمد الغزالي*
 متاح عمى:. إمارة دبي من وجو نظر المعممين واتجاىاتيم نحوىا

http://www.repository.yu.edu.jo/bitstream/handle/123456789/350/466639%2

0%20%20%20.pdf? 

 .14/9/2013تاريخ الدخوؿ: 

http://www.scholar.najah.edu/sites/default/files/conference-paper/sft-tlm-tlmydh-lmdrs-lddy-lrydyt-bmsd-lhtf-lkhley.pdf
http://www.scholar.najah.edu/sites/default/files/conference-paper/sft-tlm-tlmydh-lmdrs-lddy-lrydyt-bmsd-lhtf-lkhley.pdf
http://www.damascusuniversity.edu.sy/
http://www.saaid.net/book/17/9418.pdf
http://www.emag.mans.edu.egdigitalcopy5/magazine4.pdf
(http:/www.yemen-nic.info/contents/studies/detail.php?ID=19108
http://www.emor.who.int/
http://www.repository.yu.edu.jo/bitstream/handle/123456789/350/466639%20%20%20%20.pdf
http://www.repository.yu.edu.jo/bitstream/handle/123456789/350/466639%20%20%20%20.pdf
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. متاح تعظيم االستفادة من الياتف المحمول – ( 2012) المعمومات واالتصاالت من أجل التنمية *
 عمى:

http://www.siterresources.worldbank.org/INFORMATIONANDCOMMUNI

CATIONANDTECHNOLOGIES/ 

 .1/8/2012تاريخ الدخوؿ: 
 *مقدمة في الحاسب اآللي. متاح عمى:

http://uobabylon.edu.iq/uobColeges/ad-downloads/58L_461pdf 

 .1/12/2013تاريخ الدخوؿ: 
تكنولوجيا المعمومات واالتصال وأىميتيا في اقتصاديات الدول العربية لمسايرة *منير وآخروف. 

 . متاح عمى:-التوصيات والمتطمبات –تحديات االقتصاد العالمي الجديد 
http://www.eco.asu.edu.jo/ecofaculty/wp-content/uploads/2011/04/71.doc 

 .22/7/2013تاريخ اندخىل:    

 . متاح عمى:التعميم النقال لممعممين المواضيع العالمية(. 2012. ), أ*اليونسكو
http://www.unesdoc.unesco.org/images/0021/002164/216452A.pdf 

 .18/7/2013تاريخ الدخوؿ: 
المبادئ التوجييية لسياسات اليونسكو فيما يتعمق بالتعميم باألجيزة (. 2013*اليونسكو, ب. )

 . متاح عمى:المحمولة
http://www.unesdoc.unesco.org/images/0021/002196/219641A.pdf 

 .18/7/2013تاريخ الدخوؿ: 
تحميؿ  تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في التعميم في خمس دول عربية(.  2013اليونسكو, ج. ) 

مقارف لدمج تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والجاىزية اإللكترونية في المدارس في مصر وعماف 
 وفمسطيف وقطر. متاح عمى:

http://www.uis.unesco.org/Communication/Documents/ICT-arab-states-ar.pdf 

 .12/12/2013تاريخ الدخوؿ: 
*http://www.techterms.com/definition/youtube 

 .24/8/2013تاريخ الدخوؿ:
*http://www.word.banaat.com 

 .9/92013تاريخ الدخوؿ: 

http://www.siterresources.worldbank.org/INFORMATIONANDCOMMUNICATIONANDTECHNOLOGIES/
http://www.siterresources.worldbank.org/INFORMATIONANDCOMMUNICATIONANDTECHNOLOGIES/
http://uobabylon.edu.iq/uobColeges/ad-downloads/58L_461pdf
http://www.eco.asu.edu.jo/ecofaculty/wp-content/uploads/2011/04/71.doc
http://www.unesdoc.unesco.org/images/0021/002164/216452A.pdf
http://www.unesdoc.unesco.org/images/0021/002196/219641A.pdf
http://www.uis.unesco.org/Communication/Documents/ICT-arab-states-ar.pdf
http://www.techterms.com/definition/youtube
http://www.techterms.com/definition/youtube
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*Tinabarseghianفكر إبداعية الستخداـ تويتر في مجاؿ التعميـ 22. عبد الرحمفعارؼ ر/, ت .
 متاح عمى:

http://twitmail.com/email/227777899/288/28-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-

%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-

%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-

%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85 

 .25/8/2013تاريخ الدخوؿ: 
  نكميزيةالمراجع بالمغة ال: 

-Dren, D. P. (1994) The internet Guide for new User, NY, MC Graw-Hill, 

INC. 

- Department for Education and Skills. (2003). ICT Test Bed Project. London: 

DFES. 

 متاح 

 http://www.dfes.gov.uk/ictinschools/ict_active/subject.cfm?articleid=474عهى:

- Huang, M. P, &Alessi, N. E.(1996)" The internet and the future of 

psychiatry". American Journal of psychiatry, 153, 861-869. 

- Jawarneh, T &Hersh, A &Khazaleh,T. (2007)" Vocational Education 

Teachers' Adoption of Information and Communications Technology (ICT) in 

the Jordanian Secondary Vocational Schools". Umm Al-Qura University 

Journal of Educational & Social Sciences& Humanities, Vol. 19-NO.2. P-10-

56.  

- Leu, D. JR. &Kinzer, c. k, (2000) "The Convergence of literacy Instruction 

with networked technologies Information and Communication". Reading 

Research quarterly.  

- Pelgrum, W. (2007) "Obstacles to integration of ICT in education: results 

from a worldwide educational assessmen"t. Computers and Education, jol37, 

163-187. 

- Sang,G, (2010) "Teacher Characteristics and ICT integration: a study in per-

service and in-service primary education teachers in China". ph. D 

dissertation, chent: university BOF Research Grant. 

-Selwood, I. (2004) "primary school teachers, use of  ICT for administration 

and management. Birmingham: The university of Birmingham". 

متاح 

/http://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocumentعهى:

9780387240442-c2.pdf 

http://twitmail.com/email/227777899/288/28-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
http://twitmail.com/email/227777899/288/28-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
http://twitmail.com/email/227777899/288/28-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
http://twitmail.com/email/227777899/288/28-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
http://twitmail.com/email/227777899/288/28-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
http://www.dfes.gov.uk/ictinschools/ict_active/subject.cfm?articleid=474
http://www.dfes.gov.uk/ictinschools/ict_active/subject.cfm?articleid=474


 }وآفاق التطوير  ،(ICT) استخدام هعلوي الحلقة األولي هن التعلين األساسي لتكنولوجيا الوعلوهات واالتصالهدى {

 المراجع     
 

 739 

-Tella, A.,et all. (2009)" An  assessment of secondary school teachers uses of 

ict‘s: implications for further development of ict‘s use in Nigerian secondary 

school". 

-Valk, J. H., Rashid, A. T.,& Elder, L. (2012) "Using Mobile Phones to 

Improve Educational Outcomes: An Analysis of Evidenec from Asia" 

 http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/794/1487متاح عهى:

 8/10/2013تاريخ اندخىل: 

- Webb, I., (2007)" Key factors in the use of  ICT in primary school 

classrooms". Ph. D dissertation, Tasmania: university of  Tasmania. 

 http:// www.tojet.net/articles/v6i3/63/pdfمتاح عهى:

 10/10/2013تاريخ اندخىل 

 

 

http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/794/1487
http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/794/1487
http://www.tojet.net/articles/v6i3/63/pdf
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 (1) ممحق رقم
 استبانة  

  معلمي الحلقة األولى من التعليم األساسي

 الزميالت/ الزمالء:
بهدف تعرف مدى استخدام معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي لتكنولوجيا     

هذه االستبانة التي رأينا فيها أداة  توضع ، وآفاق التطوير(ICT) المعمومات واالتصال
 هذا الواقع .  إلى تعرفمصالحة ل

إغفيال أي دون ) فيي المربيع الموافيق لرأييك (X) يرجى إعطاء تقويمك، بوضع إشارة    
 (، ألن رأيك هو أساس هام لبحثنا العممي. عبارة منها

 
 مالحظة:

مجموعة متنوعة من األدوات والمصادر " ( بأنها:ICT)تعرف تكنولوجيا المعمومات واالتصال
التكنولوجييية التييي تسييتخدم لنقييل المعمومييات، تخزينهييا، إنتاجهييا، تقاسييمها، أو تبادلهييا. وتشييمل هييذه 

المواقييع االلكترونييية، المييدونات، الرسييا ل ) التكنولوجييية، الحواسيييا، واننترنيييتاألدوات والمصييادر 
، التمفزيون، البيث عبير اننترنييت(، وتكنولوجييا البيث الراديونية (، وتكنولوجيا البث المباشر)االلكترو 
دتها ممفات الوسا ط المتعددة التي يتم تحميمها من اننترنيت وييتم االسيتماع لهيا أو مشياه) المسجل

عمييى الهيياتف الخمييوي، أجهييزة تشييويل الفيييديو، التسييجيالت الصييوتية و أجهييزة التخييزين(، تكنولوجيييا 
 .المسموعة، وغيرها( / )الثابتة أو المحمولة، األقمار الصناعية والمؤتمرات المر ية االتصال الهاتفي
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 الجزء األول:
 المعلومات العامة:

 الجنس:    ذكر                        أنثى   1-

 المؤىل العلمي: معيد إعداد معلمين               إجازة جامعية     2-

          دبلوم تأىيل تربوي ف أكثر                        
 العمل الوظيفي:  موجو:  3-

 مدير/ة المدرسة:                          
 معلم:                                           

 عدد سنوات الخبرة: خمس سنوات فما دون: 4-

 عشرة سنة:  خمسمن ست إلى                               
  عشرة سنة:  أكثر من خمس                             

 الدورات التدريبية المتبعة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصال:  5-

      : متبع
 ىذه الدورات:أسماء    يرجى ذكر  

..................................................................... 

..................................................................... 

..................................................................... 
  : غير متبع
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 الجزء الثاني:
 (:ICT)مجاالت استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال

 في الحق ل الموافق لرأيك: (X) يرجى وضع إشارة
 أوالً: مجال الحاسوب

 : تعني في معظم الدروس.دا ماً مالحظة: 
 : تعني إذا دعت الحاجة لذلك.أحياناً          

 االستخدام.: تعني عدم نادراً              
 ٔبدسا   أحُبٔب   دائّب   اٌعجبسح اٌشلُ

    .أٌجأ إًٌ اٌحبعىة أثٕبء رذسَظ اٌّمشساد اٌزعٍُُّخ 1

2 
ٌزحؼُش OFFICE ثزطجُمبد أوفظ  أعزعُٓ

 .اٌذسوط

   

3 
إلعذاد ثٕىن أعئٍخ  OFFICEأعزخذَ رطجُمبد 

 .اٌّزاوشاد واالِزحبٔبد

   

4 
ٌزظُُّ اٌذسوط  OFFICEأعزخذَ رطجُمبد 

 اٌزعٍُُّخ.

   

5 
ٌّعبٌجخ ٔزبئج  OFFICEأٌجأ إًٌ رطجُمبد

 .اِزحبٔبد اٌزالُِز

   

6 

ٌزشىًُ لبعذح ثُبٔبد  OFFICEأعزخذَ رطجُمبد 

)رمذَ عٍٍّ، ِعذي شهشٌ، حؼىس،  ٌٍزالُِز رزؼّٓ

 غُبة( .

   

7 

أعزخذَ ثشٔبِج اٌظىد ثىاعطخ اٌحبعىة وزمُٕخ 

ظُذح، لشآْ، ل) اٌّعٍىِبد ٌزمذَُرعٍُُّخ عّعُخ  

 (.ِعٍىِبد ٌٍمُبَ ثٕشبؽ ِعُٓ

   

8 
أوظف ثشاِج اٌظىد ثىاعطخ اٌحبعىة ٌزحغُٓ 

 إٌطك اٌغٍُُ ٌذي اٌزالُِز.

   

9 
أعزخذَ ثشاِج اٌفُذَى ثىاعطخ اٌحبعىة ٌعشع 

 أفالَ رعٍُُّخ ِزعٍمخ ثّعٍىِبد اٌذسط.

   

10 
ٌزىػُح أوظف ثشاِج اٌفُذَى ثىاعطخ اٌحبعىة 

 اٌخطىاد اٌّزغٍغٍخ ٌٍمُبَ ثٕشبؽ ِعُٓ.

   

11 
أٌجأ إًٌ ثشِجُبد األٌعبة اٌزعٍُُّخ ٌزُّٕخ اٌّهبساد 

 ( ٌذي اٌزالُِز . اٌزوبء-ِهبساد اٌزفىُش-)اٌعمٍُخ

   

12 
أوظف ثشٔبِج عبسع اٌظىس ٌعشع  طىس ِزعٍمخ 

 ثّعٍىِبد اٌذسط.

   

   فٍ اٌعجبساد َشجً روشهب:ثشِجُبد أخشي َغزخذِهب اٌّعٍُ ٌُ رزوش 

-1 ........................................................................................ 

-2 ........................................................................................ 

-3 ........................................................................................ 

-4 ........................................................................................ 

-5........................................................................................ 

 (، تطبيقات العروض التقديميةword) تطبيقات معالج النصوص (:OFFICE) يقصد بتطبيقات أوفس مالحظة:

(PowerPoint) اٌجذاوي االٌىزشؤُخ، تطبيقات (Excel رطجُمبد ،)لىاعذ اٌجُبٔبد (Access). 



            }، وآفبق اٌزطىَش (ICT) ِٓ اٌزعٍُُ األعبعٍ ٌزىٕىٌىجُب اٌّعٍىِبد واالرظبياعزخذاَ ِعٍٍّ اٌحٍمخ األوًٌ ِذي  {
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 في الحق ل الموافق لرأيك: (X) يرجى وضع إشارة
 ثانياً: استخدام الشابكة االلكترونية:

 بشكل يومي أو أسبوعي. لمشابكة االلكترونيةتعني: دخول  عال  مالحظة:
 كل شهر . لمشابكة االلكترونيةتعني: دخول  متوسط

 كمما دعت الحاجة . لمشابكة االلكترونيةتعني: دخول  متدن  
  : غير مستخدم.تعني نادراً 
ْ   ِزىعؾ عبي   اٌعجبسح اٌشلُ  ٔبدسا ِزذ

1 
 أعزخذَ اٌشبثىخ االٌىزشؤُخ ٌٍحظىي عًٍ ِعٍىِبد،

 رشثىَخ.  دساعبد سلُّخ
    

     ثهذف االؽالع واٌزثمُف. اٌشبثىخ االٌىزشؤُخأعزخذَ  2

3 
اٌشبثىخ أٌجأ إًٌ اٌّىزجبد اٌشلُّخ اٌّزىافشح  عًٍ 

 ٌالؽالع عًٍ أحذس اإلطذاساد اٌزشثىَخ. االٌىزشؤُخ

    

4 
أؽٍع ثشىً دوسٌ عًٍ ثعغ اٌزمُٕبد اٌحذَثخ 

 .االٌىزشؤُخاٌشبثىخ اٌّزىافشح عًٍ 

    

5 
أعزفُذ ِٓ إٌّزذَبد اٌزشثىَخ ٌٍزعشف عًٍ اٌجذَذ 

 فٍ اٌّجبي اٌزشثىٌ.

    

6 
ً )ِمبؽع اٌفُذَى، اٌظىد واٌظىس( إلغٕبء  ّّ أُح

 .اٌّحزىي اٌعٍٍّ ٌٍّىاد اٌزٍ أدسعهب

    

     أعزخذَ اٌجشَذ االٌىزشؤٍ. 7

8 
اٌّعٍُّٓ، أعزخذَ اٌجشَذ اإلٌىزشؤٍ ٌٍزىاطً ِع 

 اٌّهُٕخ.-اٌزخظظُٓ ٌشفع اٌىفبَخ األوبدَُّخ

    

9 
أعزخذَ اٌجشَذ االٌىزشؤٍ ٌزجبدي اٌشعبئً 

 االٌىزشؤُخ اٌشخظُخ.

    

10 
أرىاطً ثبٌجشَذ االٌىزشؤٍ ِع أوٌُبء أِىس اٌزالُِز 

 فُّب َخض أوػبع أثٕبئهُ ِٓ إٌبحُخ اٌزعٍُُّخ.

    

11 
)ِشبهذح فُذَى،  ٌٍزشفُه االٌىزشؤُخاٌشبثىخ أعزخذَ 

 اعزّبع ِىعُمً، أخجبس.....(.

    

 

َشجً   اٌّعٍُ ٌُ َشد روشهب فٍ اٌعجبساد؟ بهً رىجذ اعزخذاِبد أخشي ٌإلٔزشُٔذ َغزخذِه

 روشهب:

-1 ..................................................................................... 

-2 ..................................................................................... 

-3 ..................................................................................... 

-4 ...................................................................................... 

-5 ..................................................................................... 

 
 

 

 

 

 



            }، وآفبق اٌزطىَش (ICT) ِٓ اٌزعٍُُ األعبعٍ ٌزىٕىٌىجُب اٌّعٍىِبد واالرظبياعزخذاَ ِعٍٍّ اٌحٍمخ األوًٌ ِذي  {
 المالحق         

 

 
145 

 في الحق ل الموافق لرأيك: (X) يرجى وضع إشارة
 ثالثاً: الياتف المحمول

 : تعني في معظم الدروس.دا ماً مالحظة: 
 : تعني إذا دعت الحاجة لذلك.أحياناً          

 : تعني عدم االستخدام.نادراً          
 ٔبدسا   أحُبٔب   دائّب   اٌعجبسح اٌشلُ

1 
أعزخذَ اٌهبرف اٌّحّىي ٌزجبدي اٌىزت اٌشلُّخ ثىاعطخ 

 .اٌجٍىرىس
   

2 
أعزخذَ اٌهبرف اٌّحّىي وىعٍُخ عشَعخ ٌٍىطىي 

 إًٌ اٌّعٍىِبد عًٍ شجىخ اإلٔزشُٔذ .

   

3 

اٌزجبسة، أعزخذَ اٌهبرف اٌّحّىي ٌزظىَش )

( وعشػهب ِشح أخشي عًٍ اٌجىالد اٌُّذأُخ

 . اٌزالُِز ٌالعزفبدح ِٓ اإلَجبثُبد ورجٕت األخطبء

   

4 

أغٍٕ دسوعٍ ثبٌظىس وِمطع اٌفُذَى اٌّحٍّخ عًٍ 

اٌهبرف اٌّحّىي  راد اٌظٍخ ثبٌعٍُّخ اٌزعٍُُّخ أثٕبء 

 رذسَظ اٌّمشساد.

   

5 

عّعُخ ٌزمذَُ أعزفُذ ِٓ اٌهبرف اٌّحّىي وزمُٕخ 

لظُذح ِعٍىِبد ٌٍمُبَ ثٕشبؽ  اٌّعٍىِبد )لشآْ،

 (. ِعُٓ

   

6 
أرىاطً ِع أوٌُبء األِىس فُّب َخض أثٕبئهُ 

 ثىاعطخ اٌشعبئً اٌمظُشح.

   

7 
أعزخذَ اٌهبرف اٌّحّىي وىعُؾ ٌزخضَٓ اٌّعٍىِبد 

 اٌّزظٍخ ثبٌّٕبهج اٌجذَذح.

   

8 
االجزّبعٍ عجش أعزخذَ اٌهبرف اٌّحّىي ٌٍزىاطً 

 اٌشعبئً اٌمظُشح.

   

9 
أعزخذَ اٌهبرف اٌّحّىي ٌٍزىاطً االجزّبعٍ عجش 

 اإلٔزشُٔذ ِٓ خالي ثشٔبِج اٌزىاطً االجزّبعٍ.

   

10 
أعزخذَ اٌهبرف اٌّحّىي وّفىشح ٌٍززوُش ثبٌخطخ 

 اٌذسعَُّخ  وأَبَ اٌّزاوشاد واالِزحبٔبد.

   

    أعزخذَ اٌهبرف اٌّحّىي ٌٍزشفُه.  11

 

اٌّعٍُ ٌُ َشد روشهب فٍ اٌعجبساد؟  بهً رىجذ اعزخذاِبد أخشي ٌٍهبرف اٌّحّىي َغزخذِه

 َشجً روشهب:

-1 ....................................................................................... 

-2 ....................................................................................... 

-3 ....................................................................................... 

-4 ....................................................................................... 

-5 ....................................................................................... 

 

 

 

 

 



            }، وآفبق اٌزطىَش (ICT) ِٓ اٌزعٍُُ األعبعٍ ٌزىٕىٌىجُب اٌّعٍىِبد واالرظبياعزخذاَ ِعٍٍّ اٌحٍمخ األوًٌ ِذي  {
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 الجزء الثاني:
في   (ICT)معوق ات استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال    

 الحلقة األولى من التعليم األساسي:
 بهدف تعرف المعوقات التي تحول دون استخدام تكنولوجيا المعمومات االتصال    

(ICT.من وجهة نظرك يرجى من الزمالء التكرم بانجابة عمى السؤال المفتوح ) 
ما المعوقات التي تحول دون استخدام معممي الحمقة األولى من التعميم 

 جهة نظرك؟من و  (ICT) األساسي لتكنولوجيا المعمومات االتصال
1.............................................................................. 
2............................................................................... 
3............................................................................... 

 الجزء الثالث:
في   ( ICT)آف اق تطوير استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال    

 الحلقة األولى من التعليم األساسي:

( من وجهة ICT)بهدف تعرف آفاق تطوير استخدام تكنولوجيا المعمومات االتصال    
 نظرك يرجى من الزمالء التكرم بانجابة عمى السؤال المفتوح.

معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي لتكنولوجيا  استخدامما آفاق تطوير 
 ( من وجهة نظرك؟ICT)المعمومات االتصال

1............................................................................... 
2............................................................................... 
3............................................................................... 

  شاكراً لتعاونكم
 الباحث

 



            }، وآفبق اٌزطىَش (ICT) ِٓ اٌزعٍُُ األعبعٍ ٌزىٕىٌىجُب اٌّعٍىِبد واالرظبياعزخذاَ ِعٍٍّ اٌحٍمخ األوًٌ ِذي  {
 المالحق         

 

 
147 

 (2) ممحق رقم
 استبانة  

  مديري وموجيي الحلقة األولى من التعليم األساسي

 الزميالت/ الزمالء:
بهدف تعرف مدى استخدام معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي لتكنولوجيا     

(، وآفاق التطوير وضعت هذه االستبانة التي رأينا فيها أداة ICTالمعمومات واالتصال )
 صالحة لمتعرف إلى هذا الواقع . 

( فيي المربيع الموافيق لرأييك )دون إغفيال أي X) يرجى إعطاء تقويمك، بوضع إشارة    
 عبارة منها(، ألن رأيك هو أساس هام لبحثنا العممي. 

 مالحظة:
مجموعة متنوعة من األدوات والمصادر " ( بأنها:ICT)تعرف تكنولوجيا المعمومات واالتصال

تبادلهييا. وتشييمل هييذه التكنولوجييية التييي تسييتخدم لنقييل المعمومييات، تخزينهييا، إنتاجهييا، تقاسييمها، أو 
المواقييع االلكترونييية، المييدونات، الرسييا ل ) األدوات والمصييادر التكنولوجييية، الحواسيييا، واننترنيييت

، التمفزيون، البيث عبير اننترنييت(، وتكنولوجييا البيث الراديونية (، وتكنولوجيا البث المباشر)االلكترو 
اننترنيت وييتم االسيتماع لهيا أو مشياهدتها  ممفات الوسا ط المتعددة التي يتم تحميمها منالمسجل )

عمييى الهيياتف الخمييوي، أجهييزة تشييويل الفيييديو، التسييجيالت الصييوتية و أجهييزة التخييزين(، تكنولوجيييا 
 .المسموعة، وغيرها( / )الثابتة أو المحمولة، األقمار الصناعية والمؤتمرات المر ية االتصال الهاتفي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



            }، وآفبق اٌزطىَش (ICT) ِٓ اٌزعٍُُ األعبعٍ ٌزىٕىٌىجُب اٌّعٍىِبد واالرظبياعزخذاَ ِعٍٍّ اٌحٍمخ األوًٌ ِذي  {
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 الجزء األول:
 ت العامة:المعلوما

 الجنس:    ذكر                        أنثى   1-

 المؤىل العلمي: معيد إعداد معلمين               إجازة جامعية     2-

          دبلوم تأىيل تربوي ف أكثر                        
 العمل الوظيفي:  موجو:  3-

 مدير/ة المدرسة:                          
 معلم:                                           

 عدد سنوات الخبرة: خمس سنوات فما دون: 4-

 عشرة سنة:  خمسمن ست إلى                               
  عشرة سنة:  أكثر من خمس                             

 الدورات التدريبية المتبعة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصال:  5-

      : متبع
 ىذه الدورات:أسماء    يرجى ذكر  

..................................................................... 

..................................................................... 
..................................................................... 

  : غير متبع
 
 
 
 
 



            }، وآفبق اٌزطىَش (ICT) ِٓ اٌزعٍُُ األعبعٍ ٌزىٕىٌىجُب اٌّعٍىِبد واالرظبياعزخذاَ ِعٍٍّ اٌحٍمخ األوًٌ ِذي  {
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 الجزء الثاني:
 (:ICT)مجاالت استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال

 في الحق ل الموافق لرأيك: (X) يرجى وضع إشارة
 أوالً: مجال الحاسوب

 : تعني في معظم الدروس.دا ماً مالحظة: 
 : تعني إذا دعت الحاجة لذلك.أحياناً          

 : تعني عدم االستخدام.نادراً              
 ٔبدسا   أحُبٔب   دائّب   اٌعجبسح اٌشلُ

    .ٍَجأ إًٌ اٌحبعىة أثٕبء رذسَظ اٌّمشساد اٌزعٍُُّخ 1

2 
ٌزحؼُش OFFICE ثزطجُمبد أوفظ  َغزعُٓ

 .اٌذسوط

   

3 
إلعذاد ثٕىن أعئٍخ  OFFICEَغزخذَ رطجُمبد 

 .اٌّزاوشاد واالِزحبٔبد

   

4 
ٌزظُُّ اٌذسوط  OFFICEَغزخذَ رطجُمبد 

 اٌزعٍُُّخ.

   

5 
ٌّعبٌجخ ٔزبئج  OFFICEٍَجأ إًٌ رطجُمبد 

 .اِزحبٔبد اٌزالُِز

   

6 

ٌزشىًُ لبعذح ثُبٔبد  OFFICEَغزخذَ رطجُمبد 

ٌٍزالُِز رزؼّٓ )رمذَ عٍٍّ، ِعذي شهشٌ، حؼىس، 

 غُبة( .

   

7 

َغزخذَ ثشٔبِج اٌظىد ثىاعطخ اٌحبعىة وزمُٕخ 

رعٍُُّخ عّعُخ  ٌزمذَُ اٌّعٍىِبد )لشآْ، لظُذح، 

 ِعٍىِبد ٌٍمُبَ ثٕشبؽ ِعُٓ(.

   

8 
َىظف ثشاِج اٌظىد ثىاعطخ اٌحبعىة ٌزحغُٓ 

 اٌزالُِز. إٌطك اٌغٍُُ ٌذي

   

9 
َغزخذَ ثشاِج اٌفُذَى ثىاعطخ اٌحبعىة ٌعشع 

 أفالَ رعٍُُّخ ِزعٍمخ ثّعٍىِبد اٌذسط.

   

10 
َىظف ثشاِج اٌفُذَى ثىاعطخ اٌحبعىة ٌزىػُح 

 اٌخطىاد اٌّزغٍغٍخ ٌٍمُبَ ثٕشبؽ ِعُٓ.

   

11 
ٍَجأ إًٌ ثشِجُبد األٌعبة اٌزعٍُُّخ ٌزُّٕخ اٌّهبساد 

 اٌزوبء( ٌذي اٌزالُِز . -ِهبساد اٌزفىُش-)اٌعمٍُخ

   

12 
َىظف ثشٔبِج عبسع اٌظىس ٌعشع  طىس ِزعٍمخ 

 ثّعٍىِبد اٌذسط.

   

  :ثشِجُبد أخشي َغزخذِهب اٌّعٍُ ٌُ رزوش فٍ اٌعجبساد َشجً روشهب 

-1 ........................................................................................ 

-2 ........................................................................................ 

-3 ........................................................................................ 

-4 ........................................................................................ 

-5........................................................................................ 

 (، تطبيقات العروض التقديميةword) تطبيقات معالج النصوص (:OFFICE) يقصد بتطبيقات أوفس مالحظة:

(PowerPoint) اٌجذاوي االٌىزشؤُخ، تطبيقات (Excel رطجُمبد ،)لىاعذ اٌجُبٔبد (Access). 



            }، وآفبق اٌزطىَش (ICT) ِٓ اٌزعٍُُ األعبعٍ ٌزىٕىٌىجُب اٌّعٍىِبد واالرظبياعزخذاَ ِعٍٍّ اٌحٍمخ األوًٌ ِذي  {
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 في الحق ل الموافق لرأيك: (X) يرجى وضع إشارة
 ثانياً: استخدام الشابكة االلكترونية:

 بشكل يومي أو أسبوعي. االلكترونية تعني: دخول لمشابكة عال  مالحظة:
 كل شهر . لمشابكة االلكترونيةتعني: دخول  متوسط

 كمما دعت الحاجة . لمشابكة االلكترونيةتعني: دخول  متدن  
  : غير مستخدم.تعني نادراً 
ْ   ِزىعؾ عبي   اٌعجبسح اٌشلُ  ٔبدسا ِزذ

1 
االٌىزشؤُخ ٌٍحظىي عًٍ ِعٍىِبد،  َغزخذَ اٌشبثىخ

 رشثىَخ.  دساعبد سلُّخ
    

2 
ثهذف االؽالع  اٌشبثىخ االٌىزشؤُخَغزخذَ 

 واٌزثمُف.

    

3 
اٌشبثىخ ٍَجأ إًٌ اٌّىزجبد اٌشلُّخ اٌّزىافشح  عًٍ 

 ٌالؽالع عًٍ أحذس اإلطذاساد اٌزشثىَخ. االٌىزشؤُخ

    

4 
َطٍع ثشىً دوسٌ عًٍ ثعغ اٌزمُٕبد اٌحذَثخ 

 اٌشبثىخ االٌىزشؤُخ.اٌّزىافشح عًٍ 

    

5 
َغزفُذ ِٓ إٌّزذَبد اٌزشثىَخ ٌٍزعشف عًٍ اٌجذَذ 

 فٍ اٌّجبي اٌزشثىٌ.

    

6 
ً )ِمبؽع اٌفُذَى، اٌظىد واٌظىس( إلغٕبء  ّّ َح

 .اٌّحزىي اٌعٍٍّ ٌٍّىاد اٌزٍ أدسعهب

    

     االٌىزشؤٍ.َغزخذَ اٌجشَذ  7

8 
َغزخذَ اٌجشَذ اإلٌىزشؤٍ ٌٍزىاطً ِع اٌّعٍُّٓ، 

 اٌّهُٕخ.-اٌزخظظُٓ ٌشفع اٌىفبَخ األوبدَُّخ

    

9 
َغزخذَ اٌجشَذ االٌىزشؤٍ ٌزجبدي اٌشعبئً 

 االٌىزشؤُخ اٌشخظُخ.

    

10 
َزىاطً ثبٌجشَذ االٌىزشؤٍ ِع أوٌُبء أِىس اٌزالُِز 

 ِٓ إٌبحُخ اٌزعٍُُّخ.فُّب َخض أوػبع أثٕبئهُ 

    

11 
ٌٍزشفُه )ِشبهذح فُذَى،  اٌشبثىخ االٌىزشؤُخَغزخذَ 

 اعزّبع ِىعُمً، أخجبس.....(.

    

 

اٌّعٍُ ٌُ َشد روشهب فٍ اٌعجبساد؟  َشجً  بهً رىجذ اعزخذاِبد أخشي ٌإلٔزشُٔذ َغزخذِه

 روشهب:

-1 ..................................................................................... 

-2 ..................................................................................... 

-3 ..................................................................................... 

-4 ...................................................................................... 

-5 ..................................................................................... 
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 في الحق ل الموافق لرأيك: (X) يرجى وضع إشارة
 المحمولثالثاً: الياتف  

 : تعني في معظم الدروس.دا ماً مالحظة: 
 : تعني إذا دعت الحاجة لذلك.أحياناً          

 : تعني عدم االستخدام.نادراً          
 ٔبدسا   أحُبٔب   دائّب   اٌعجبسح اٌشلُ

1 
َغزخذَ اٌهبرف اٌّحّىي ٌزجبدي اٌىزت اٌشلُّخ ثىاعطخ 

 .اٌجٍىرىس
   

2 
وىعٍُخ عشَعخ ٌٍىطىي َغزخذَ اٌهبرف اٌّحّىي 

 إًٌ اٌّعٍىِبد عًٍ شجىخ اإلٔزشُٔذ .

   

3 

َغزخذَ اٌهبرف اٌّحّىي ٌزظىَش )اٌزجبسة، 

اٌجىالد اٌُّذأُخ( وعشػهب ِشح أخشي عًٍ 

 . اٌزالُِز ٌالعزفبدح ِٓ اإلَجبثُبد ورجٕت األخطبء

   

4 

َغٍٕ دسوعه ثبٌظىس وِمطع اٌفُذَى اٌّحٍّخ عًٍ 

راد اٌظٍخ ثبٌعٍُّخ اٌزعٍُُّخ أثٕبء اٌهبرف اٌّحّىي  

 رذسَظ اٌّمشساد.

   

5 

َغزفُذ ِٓ اٌهبرف اٌّحّىي وزمُٕخ عّعُخ ٌزمذَُ 

اٌّعٍىِبد )لشآْ، لظُذح ِعٍىِبد ٌٍمُبَ ثٕشبؽ 

 ِعُٓ(. 

   

6 
َزىاطً ِع أوٌُبء األِىس فُّب َخض أثٕبئهُ 

 ثىاعطخ اٌشعبئً اٌمظُشح.

   

7 
وىعُؾ ٌزخضَٓ اٌّعٍىِبد َغزخذَ اٌهبرف اٌّحّىي 

 اٌّزظٍخ ثبٌّٕبهج اٌجذَذح.

   

8 
َغزخذَ اٌهبرف اٌّحّىي ٌٍزىاطً االجزّبعٍ عجش 

 اٌشعبئً اٌمظُشح.

   

9 
َغزخذَ اٌهبرف اٌّحّىي ٌٍزىاطً االجزّبعٍ عجش 

 اإلٔزشُٔذ ِٓ خالي ثشٔبِج اٌزىاطً االجزّبعٍ.

   

10 
َغزخذَ اٌهبرف اٌّحّىي وّفىشح ٌٍززوُش ثبٌخطخ 

 اٌذسعَُّخ  وأَبَ اٌّزاوشاد واالِزحبٔبد.

   

    َغزخذَ اٌهبرف اٌّحّىي ٌٍزشفُه.  11

 

اٌّعٍُ ٌُ َشد روشهب فٍ اٌعجبساد؟  بهً رىجذ اعزخذاِبد أخشي ٌٍهبرف اٌّحّىي َغزخذِه

 َشجً روشهب:

-1 ....................................................................................... 

-2 ....................................................................................... 

-3 ....................................................................................... 

-4 ....................................................................................... 

-5 ....................................................................................... 
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 الجزء الثاني:
في   (ICT)معوق ات استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال    

 الحلقة األولى من التعليم األساسي:
بهدف تعّرف المعوقات التي تحول دون استخدام معممي الحمقة األولى من التعميم     

( من وجهة نظرك يرجى من الزمالء ICT)األساسي لتكنولوجيا المعمومات االتصال 
 عمى السؤال المفتوح.التكرم بانجابة 

ما المعوقات التي تحول دون استخدام معممي الحمقة األولى من التعميم 
 ( من وجهة نظرك؟ICT) األساسي لتكنولوجيا المعمومات االتصال

1.............................................................................. 
2............................................................................... 
3............................................................................... 

 الجزء الثالث:
في   ( ICT)آف اق تطوير استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال    

 الحلقة األولى من التعليم األساسي:

معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي  بهدف تعرف آفاق تطوير استخدام    
( من وجهة نظرك يرجى من الزمالء التكرم ICT)تكنولوجيا المعمومات االتصالل

 بانجابة عمى السؤال المفتوح.
معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي لتكنولوجيا  ما آفاق تطوير استخدام

 ( من وجهة نظرك؟ICT)االتصالالمعمومات 
1............................................................................... 
2............................................................................... 
3............................................................................... 

 الباحث ,شاكراً لتعاونكم
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 (3) ممحق رقم

 حماةكتاا الموافقة من السيد مدير التربية في محافظة 
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 (4) ممحق رقم
 

 أسماء الّسادة محكمي أداة الدراسة

 العممّية الّصفة اسم المحكم

بكّمّية الّتربية أستاذ في قسم المناهج وطرائق الّتدريس  محمد وحيد صيامد. أ.
 قشفي جامعة دم

أستاذ في قسم المناهج وطرائق الّتدريس بكّمّية الّتربية  د. فواز العبد اهللأ.
 قشفي جامعة دم

أستاذ مساعد في قسم المناهج وطرائق الّتدريس بكّمّية  د. أوصاف ديب
 قشالّتربية في جامعة دم

الّتدريس بكّمّية الّتربية مدرس في قسم المناهج وطرائق  د. إلياس أبو يونس
 قشفي جامعة دم

مدرس في قسم اإلرشاد النفسي بكمية التربية األولى في  د. ريم قصاب
 جامعة البعث

 حماةقائم باألعمال معاون في كمية التربية بجامعة  د. شكرية حقي
 حماةقائم باألعمال معاون في كمية التربية بجامعة  أ .محمد الخراز
 بجامعة البعث األولى مدير أعمال بكمية التربية أ .محمد إدريس

موّجه اختصاصي لماّدة المعموماتّية في مديرّية الّتربّية  د. موسى الحسن
 حماةفي محافظة 

 حماةموّجه تربوي في مديرّية الّتربّية في محافظة  أ .إبراهيم المحمد
 حماةموّجه تربوي في مديرّية الّتربّية في محافظة  أ .عمي الصياد
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 (5) ممحق رقم
 أسماء المدراس التي ُطبقت بها أداة الدراسة

 

 ِذسعخ عمجخ ثٓ ٔبفع ِذسعخ عّش ثٓ اٌخطبة
ِذسعخ اٌشهُذ عجذ اٌغٍٕ 

 اٌغضٌ

 ِذسعخ أثٍ رّبَ ِذسعخ اٌشهُذ ِحّذ اٌذسح ِذسعخ فبؽّخ اٌغمب

 عٍٍ اٌظغُشِذسعخ ِحّذ  ِذسعخ اٌشهُذ ثغبَ اٌعّبدٌ ِذسعخ ِحّذ ِخٍض دالي

ِذسعخ جهبد عجذ اٌحُّذ 

 اٌّظشٌ
 ِذسعخ ِظطفً اٌىفذ ِذسعخ اٌشهُذ فبَض صِضوَ

 ِذسعخ اٌىحذح اٌعشثُخ ِذسعخ ععُذ اٌعبص ِذسعخ عّبس ثٓ َبعش

 ِذسعخ ِحّىد ُٔظبفٍ ِذسعخ إِٓه اٌضهشَخ ِذسعخ ِظطفً وبًِ

 ِذسعخ ٔغُجخ اٌّبصُٔخ
ِذسعخ اٌشهُذ اثشاهُُ 

 اٌىشدٌ
 أحّذ ِغٍُ عالِخِذسعخ 

 ِذسعخ ِحّىد حظشَخ ِذسعخ رىفُك اٌشُشىٍٍ ِذسعخ حٍ وبصو اٌّحذثخ

 ِذسعخ خبٌذ اٌغّه ِذسعخ اٌُشِىن ِذسعخ ؽبسق ثٓ صَبد

 ِذسعخ عّش اٌغفبف ِذسعخ ثذس اٌذَٓ اٌحبِذ ِذسعخ عجذ اٌّعُٓ لطشُِض

   ِذسعخ ػشاس ثٓ األصوس
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 Abstract  

The reality of teachers' use of ICT in the first stage of basic teaching  

and horizons of development 

The aim of study: 

It aimed to diagnose the reality of teachers' use of ICT in the first stage of basic teaching 

and horizons of development through:  

1- Diagnosing teachers' use of personal computer in teaching-learning process. 

2- Diagnosing teachers' use of Internet in teaching-learning process. 

3- Diagnosing teachers' use of mobile phones in teaching- learning process. 

4- Recognizing the opinions of schools headmasters and educational supervisors about 

teachers' use of ICT. 

5- Recognizing the obstacles that hinder the use of ICT at schools. 

6- Recognizing the horizons of developing the use of ICT and communication in teaching-

learning process. 

7- Recognizing the actual services presented by the directorate of informatics and teaching 

techniques to provide schools with the requirements of ICT and communication.  

 

The methodology of study: 

The analytical descriptive approach was used. 

 

The society of study: 

It consisted of: 

1- Teachers: 938 male/female teachers in first stage schools of basic teaching in Hama. 

2- Headmasters: 79 male/female headmasters in first stage schools of basic teaching in Hama. 

3- Supervisors: 5 male/female supervisors in first stage schools of basic teaching in Hama. 

 

The sample of study: 

It consisted of: 

1- 286 male/female teachers in first stage schools of basic teaching in Hama. 

2- 26  male/female headmasters in first stage schools of basic teaching in Hama. 

3- 5 male/female supervisors in first stage schools of basic teaching in Hama. 

 

The tool of study: 

A questionnaire was used as a tool of study. 

First part: consists of general information: 

1- Gender: male/ female. 

2- Scientific certificate: institute, university degree, diploma or more. 

3- Job: supervisor, headmaster, teacher. 

4- Years of expertise: less than 5 years, 6- 15 years, more than 15 years. 

5- Training courses in ICT: attended/not attended. 

Second part: contains the fields of the use of ICT. 

1- Computer: 12 items that cover the teachers' opinions in 3 levels (always, sometimes, never). 

2- Internet: 11 items that cover teachers' use of internet in 4 levels (daily or weekly, monthly, 

when necessary, never). 

3- Mobile phone: 11 items that cover teachers' use of mobile phones: (always, sometimes, 

never). 

Third part: open-ended question:  what are the obstacles that hinder first stage teachers from using 

ICT? 

Fourth part: open-ended question: what are the horizons of developing teachers' use of ICT?  
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Hypotheses: 

1- Hypotheses about teachers: 

1-1- There is no statistical difference between the average of teachers' answers 

concerning their use of computer according to the variables of current study. 

1-2- There is no statistical differences between the average of teachers' answers 

concerning their use of Internet according to the variables of current study. 

1-3- There is no statistical differences between the average of teachers' answers 

concerning their use of mobile phones according to the variables of current study. 

2- hypotheses about headmasters and supervisors: 

2-1- 2-1- There is no statistical difference between the average of headmasters' and 

supervisors' answers concerning their use of computer according to the variables of 

current study. 

2-2- There is no statistical differences between the average of headmasters' and 

supervisors' answers concerning their use of Internet according to the variables of 

current study. 

2-3- There is no statistical differences between the average of headmasters' and 

supervisors' answers concerning their use of mobile phones according to the 

variables of current study. 

 

The findings of study: 

1- There are statistically significant differences between the average grades of teachers' answers about 

their use of ICT in teaching-learning process in the field of mobile phones according to the variable 

of gender for the sake of male teachers, whereas there are no differences in the fields of computer 

and internet. 

2- There are statistically significant differences between the average grades of teachers' answers about 

their use of ICT in teaching-learning process according to the variable of training courses for the 

sake of teachers who have attended training courses. Also, there are differences according to the 

variable of scientific certificate for the sake of teachers who have BA, diploma, or higher studies. 

However, there are no differences between the teachers who have BA, diploma, or higher studies. 

3- There are statistically significant differences between the average grades of teachers' answers about 

their use of ICT in teaching-learning process according to the variable of years of expertise for the 

sake of teachers who have less than five years or between six to fifteen years. However, there are no 

differences between these two groups of teachers compared with those who have more than fifteen 

years. 

4- There are no differences between the average grades of headmasters and supervisors' answers about 

teachers' use of ICT in teaching-learning process. 

5- The rate of teachers' use of ICT is low. 

6- The obstacles that prevent teachers from using ICT are: 

a- From the perspective of teachers: the lack of ICT sets in schools, the lack of ICT training 

courses for teachers, the short period of lessons, and the huge numbers of pupils in classes. 

b- From the perspective of headmasters and supervisors: the lack of laboratories and special 

halls equipped with sets of ICT. 

7- Regarding the horizons of developing the teachers' use of ICT in teaching-learning process, the 

teachers, headmasters, and supervisors have insisted on the necessity of training courses for 

teachers, the need for special equipment of ICT, and lessening the huge numbers of pupils in 

classes.  
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The suggestions of study: 

1- The Ministry of Education should provide ICT training programs for the teachers of first 

stage in basic teaching. These programs should focus on: 

a- Changing teachers' attitudes towards ICT in teaching-learning process. 

b- Dealing with software and hardware. 

c- Training teachers to design teaching digital programs. 

2- The Ministry of Education should provide computer and internet laboratories in first stage 

schools in basic teaching. 

3- The Ministry of Education should provide schools with specialists and technicians in the 

field of ICT. 

4- The Ministry of Education should connect schools with internet network. 

5- The Ministry of Education should plan to teach ICT subject in the syllabus of first stage in 

basic teaching. 

6- The teachers should give mobile phone technologies a greater role in teaching-learning 

process. 
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