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 بسم ا الرحمن الرحيم
 

ن ت ُعّدوا"قال تعالى :   و آتاُكم ِمن ُكلِّ ما س أ لُتموُه و اِ 
ِنعم ت  المَّـِو ال ُتحصوىا ِإنَّ اإِلنسان  ل ظ موٌم 

   ﴾٤٣﴿ "ك ّفارٌ 
سورة إبراىيم
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 رــر وتقديــشك

 
 

 الشكر والتقدير
 

السموات واألرض والشكر هلل عمى نعمتو وفضمو  ءًا مؿالحمد هلل حمدًا طيبًا مبارك
يعجز المساف عف وصؼ  آلبائنا الذيفألداء ىذا الجيد المتواضع والشكر موصوؿ  ناوتمكينو ل
 وتضحياتيـ. عطائيـ

الحنوف والمربي الفاضؿ مدير المدرسة  والتقدير لألبتقدـ بأسمى آيات الشكر نكما 
 العممي.لجنة البحث  يمشرف األفاضؿ ميناونشكر معم العطار.األستاذ خالد 
نكوف رجااًل  ىحتعميـ أو تدريب أو تما بخموا عمينا مف  الذيف وتقديرنا لمعممينا ونسجؿ شكرنا

 مجتمعنا.في منتجيف وفاعميف 
لجميع العامميف في سمؾ التربية والتعميـ خاصة مديرية التربية قدـ بالشكر الجزيؿ كما نت 

 اهلل.مى رأسيا األستاذ الفاضؿ أشر ؼ حرز والتعميـ شرؽ غزة وع
كما نشكر القائميف عمى مشروع بناء الباحث الصغير وعمى رأسيـ لجنة البحث العممي في 

 غػػػزة.مديرية شرؽ 
والتوفيؽ نعتز ونفتخر بيـ ونتمنى الخير  الطمبة األعزاء الذيف ناءوزمال ناءشكر أصدقانو 

   ليـ
 ىذا  نامجاؿ شكر ذكره في  اعتذر لكؿ مف فاتننو 

 والحمد هلل رب العالميف والصالة والسالـ عمى سيدنا محمد وعمى وآلو وصحبو أجمعيف 
 
 
 

وفالباحث
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 ملخص الدراسة

 
 

 ممخص الدراسة
 

تجاه طالب المرحمة الثانوية ) حادي عشر , ثاني اىدفت ىذه الدراسة إلى قياس مستوى 
شرؽ غػػزة وقد استخدـ  كترونيالتعمـ اإللعشر ( في مديرية التربية والتعميـ شرؽ غزة نحو 

مف  9=88منيـ  اً طالب >7>>الباحثوف المنيج الوصفي التحميمي ويتكوف مجتمع الدراسة مف 
 بناءً  أعدوه مقياس اتجاهف و ستخدـ الباحاناث ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة مف اإل 9898ر و و ذكال

يب اإلحصائية ) ستخدـ الباحثوف األسالاعمى دراسات سابقة ولتحميؿ بيانات الدراسة 
 "ت" اختباررتباط و الالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والوزف النسبي ومعامؿ ا

كروسكاؿ لثالث عينات مستقمة غير متجانسة  اختبارليفيف لمتجانس و  اختبارلعينتيف مستقمتيف و 
 الفا كرونباخ ( . اختبارو 

  أىميا:وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج 
بمغ حد الموافقة الكبيرة حيث بمغ الوزف النسبي  التعمـ اإللكترونيتجاه الطمبة نحو امستوى  – 1

 . 79>>ستجابة الكمية عمى جميع الفقرات إذ بمغ الوزف النسبي لال
وجود أحد  –وجود حاسوب في البيت  –الفرع  –الصؼ  – )الجنسلـ تؤثر المتغيرات  – 7

التعمـ تجاه الطمبة نحو اعمى مستوى  الحاسوب(ي مجاؿ أفراد األسرة ميتـ أو يعمؿ ف
 .اإللكتروني

التعمـ في مستوى إتجاه الطمبة نحو  :,α ≤ ,7عند مستوى داللة  توجد فروؽ ذات داللة – 8
 الحاسوب.حصؿ عمى دورات تدريبية في مجاؿ تعود لكوف الطالب  اإللكتروني



 

 ت 



 رســـــالفه  

 الفيرس

 
 المتسمسل

 
رقم  الموضوع

 الصفحة

 أ والتقدير الشكر 
 ب ممخص الدراسة  
 ت الفيرس 
 ج قائمة الجداول 
 ج قائمة األشكال 

 

 

 الفصل األول

 المشكمة وخطة البحث

0-٤ 

 0 مقدمة 0-0
 5 وأسئمتيا الدراسة مشكمة 0-5
 5 فروض الدراسة ٤-0
 ٤ أىداف الدراسة ٣-0
 ٤ أىمية الدراسة 0-2
 ٤ حدود الدراسة 0-2

  

 نيالثاالفصل 

 اإللكترونيالنظري لمتعميم  اإلطار
2-02 

 5 اإللكترونيمفيوم التعمم  0 - 5
 7 التعمم اإللكتروني بيا مر التي المراحل 5 - 5
 8 والتعميم التقميدي التعمم اإللكترونيمقارنة بين  ٤ - 5
 01 التعمم اإللكترونيأنماط  ٣ - 5
 00 التعمم اإللكترونيأىداف  2 – 5
 05 اإللكترونيلتعمم خصائص ا 2 – 5
 0٣  اإللكترونيأدوات التصميم  7 - 5
 02 التعمم اإللكتروني أىمية 8 - 5



 

 ث 



 رســـــالفه  

 02 وسمبياتو التعمم اإللكتروني مزايا 9 – 5

 

 الفصل الثالث 

 الدراسات السابقة
51-55 

  

 الرابعالفصل 

 إجراءات الدراسة 
5٤-٣1 

 5٣ مقدمة 0 - ٣
 5٣   منيجية الدراسة 2 - 4
 5٣ مجتمع الدراسة وعينتيا 3 - 4
 58 أداة الدراسة 4 - 4
 58    بناء أداة الدراسة 0 - 4 – 4
 58 صدق أداة الدراسة 5 - 4 – ٤
 ٤1    ثبات أداة الدراسة 5 - 4
 ٤1  إجراءات تطبيق الدراسة 6 –٣
 ٤1 أساليب المعالجة اإلحصائية 0 – 6 – ٣

  

 الخامسالفصل 

 والتوصيات ة ومناقشتيانتائج الدراستحميل 
٤5-٣2 

 ٤5 نتائج السؤال األول 2-0
 ٤2 نتائج السؤال الثاني 2-5
 ٤2 نتائج السؤال الثالث ٤-2
 ٤2 نتائج السؤال الرابع ٣-2
 ٤7 نتائج السؤال الخامس 2-2
 ٤8 نتائج السؤال السادس 2-2
 ٤9 نتائج السؤال السابع 2-7
 ٣1 نتائج السؤال الثامن 2-8
 ٣0 والمقترحات وصياتالت 
 ٣5 المراجع 
 ٣2 المالحق 



 

 ج 



 الجداول واألشكال

 الجداولقائمة 

 رقم الصفحة العنوان الجدول
 8 التعمم اإللكترونيمقارنة بين التعميم التقميدي و  ( 0 – 5) 
 5٣ توزيع مجتمع الدراسة ( 0 – ٣) 
 52 توزيع العينة حسب الجنس ( 5 – ٣) 
 52 توزيع العينة حسب الصف ( ٤ –٣) 
 52 توزيع العينة حسب الفرع ( ٣ – ٣ )

 52 توزيع العينة حسب المعدل (2 – ٣) 
 52 توزيع العينة حسب وجود حاسوب في المنزل ( 2 –٣) 

توزيع العينة حسب وجود أحد أفراد األسرة ميتم أو يعمل في مجال  ( 7 – ٣) 
 الحاسوب

57 

 57 ال الحاسوبتوزيع العينة حسب حضور دورات تدريبية في مج ( 8 –٣) 
 59 مقياس االتجاهمعامالت ارتباط فقرات  ( 9 – ٣) 
 ٤5 المقابمة لوسط مرجح معين ودرجة الموافقةالوزن النسبي  ( 0 – 2) 
 ٤5 مقياس االتجاهالمتوسط المرجح والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات  ( 5 – 2) 
 ٤2 تقمتينت لعينيتن مس اختبارليفين لمتجانس و  اختبار ( ٤ – 2) 
 ٤2 ت لعينيتن مستقمتين اختبارليفين لمتجانس و  اختبار ( ٣ – 2) 
 ٤7 واليس لتحميل التباين-كروسكال اختبارليفين لمتجانس و  اختبار ( 2 – 2) 
 ٤8 واليس لتحميل التباين-كروسكال اختبارليفين لمتجانس و  اختبار (2 – 2) 
 ٤9 لعينيتن مستقمتين ت اختبارليفين لمتجانس و  اختبار ( 7 – 2) 
 ٤9 ت لعينيتن مستقمتين اختبارليفين لمتجانس و  اختبار ( 8 – 2) 
 ٣1 ت لعينيتن مستقمتين اختبارليفين لمتجانس و  اختبار ( 9 –2) 

 قائمة األشكال

 رقم الصفحة العنوان الشكل
 2 اإللكترونيأنماط التعمم  ( 0 – 5) 
 52 توزيع العينة حسب الجنس ( 0 – ٣) 
 52 توزيع العينة حسب الصف ( 5 – ٣) 
 52 توزيع العينة حسب الفرع ( ٤ –٣) 
 52 توزيع العينة حسب المعدل ( ٣ – ٣) 
 57 توزيع العينة حسب وجود حاسوب في المنزل (2 – ٣) 

توزيع العينة حسب وجود أحد أفراد األسرة ميتم أو يعمل في مجال  ( 2 –٣) 
 الحاسوب

57 
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 الفصل األول
 خمفية الدراسة

 
 مقدمة  0 – 0

يبحث التربويوف باستمرار عف أفضؿ الطرؽ والوسائؿ لتوفير بيئة تعميمية تفاعمية لجذب اىتماـ 
طمبة وحثيـ عمى تبادؿ اآلراء والخبرات. وتعتبر تقنية المعمومات ممثمة في الحاسب اآللي واإلنترنت ال

يمكف العمؿ في  الثرية, حيثىذه البيئة التعميمية  الوسائؿ لتوفيرومايمحؽ بيما مف وسائط متعددة مف أنجح 
بمواضيع تيميـ مف خالؿ االتصاؿ مشاريع تعاونية بيف مدارس مختمفة, ويمكف لمطمبة أف يطوروا معرفتيـ 

بزمالء وخبراء ليـ نفس االىتمامات. وتقع عمى الطمبة مسؤولية البحث عف المعمومات وصياغتيا مما ينمي 
 ميارات التفكير لدييـ.

كما أف االتصاؿ عبر اإلنترنت ينمي ميارات الكتابة وميارات المغة اإلنجميزية حيث تزود اإلنترنت   
اإلنجميزية في شتى المواضيع ومختمؼ المستويات  المكتوبة بالمغةعمى حد سواء بالنصوص  الطمبة والمعمميف

 (,7,1)الموسى , 
 ال التي مف المسممات أصبح بؿ التربوييف بيف خالؼ موضع التعميـ في الحاسوب إدخاؿ يعد لـو 

كمادة  الحاسوب أدخمت الدوؿ آلخر فبعض بمد مف يختمؼ التطبيؽ أسموب أف إال مبررات, إلى تحتاج
 إضافية كمادة التعميـ في الحاسوب إدخاؿ تـ وقد إلخ,...اإلدارة المدرسية أو المدرسي النشاط في وبعضيا
 إلعداد الحاسوب استخداـ عمى تؤكد التي المشروع ألىداؼ تحقيًقا النشاط الالصفي في استخدامو لتشجيع

  (1,,7 والحولي , )عسقوؿالحواسيب  عمى عتمادواال بالمعموماتية يتميز الذي المستقبؿ الطالب لمجتمع
 الطالب التعميـ إكساب مف اليدؼ يعد فمـ المتقدمة الدوؿ في عالية مكانة التعمـ اإللكتروني ويتبوأ

نما فقط المعمومات مف معيًنا قدًرا  كيفية عمى وتدريبو الفنية والتطبيقية الميارة الطالب إكساب منو اليدؼ وا 
 في التقميدية واألساليب الطرؽ تطوير مف الضروري لذلؾ مختمفة؛ مصادر مف ماتالمعمو  عمى الحصوؿ
 الطالب بتدريب االىتماـ بؿ المعمومات, توصيؿ في المعمـ عمى حديث االقتصار وعدـ والتعمـ التعميـ عممية
 وشبكات اسباتالح عمى القائـ اإللكتروني التعمـ ومنيا المختمفة التعمـ استخداـ مصادر ميارات اكتساب عمى

 ( . =,,7) فخري  , المجتمع  في تأثيرا أكثر ليصبح والحركة والصوت بالصورة النص تدمج التي اإلنترنت
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  وأسئمتيا: الدراسة مشكمة 0 – 0
إتجاه طمبة المرحمة الثانوية في مديرية التربية والتعميـ /  مستوى قياس حوؿتتمحور مشكمة الدراسة 

 التالية:لذا حاوؿ الباحثيف في ىذه الدراسة اإلجابة عمى األسئمة  ,اإللكتروني شرؽ غػػػػزة نحو التعمـ
التعمـ ما ىو مستوى إتجاه طمبة المرحمة الثانوية في مديرية التعميـ / شرؽ غزة نحو  األول:السؤال 

 ؟اإللكتروني
ه الطمبة يعزى في إتجا :,α≤,7يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ىؿ  الثاني:السؤال 

 الجنس؟ متغيرل
في إتجاه الطمبة يعزى  :,α≤,7ىؿ يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  الثالث:السؤال 
 الصؼ؟لمتغير 
في إتجاه الطمبة يعزى  :,α ≤ ,7ىؿ يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  الرابع:السؤال 
 الفرع؟ لمتغير
في إتجاه الطمبة يعزى  :,α ≤ ,7وجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ىؿ ي الخامس:السؤال 
 المعدؿ؟ لمتغير
في إتجاه الطمبة يعزى  :,α ≤ ,7ىؿ يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  السادس:السؤال 

 البيت؟لوجود حاسوب في 
في إتجاه الطمبة يعزى  :,α ≤ ,7ى داللة ىؿ يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو  السابع:السؤال 
 الحاسوب؟د أفراد األسرة ميتـ أو يعمؿ في مجاؿ حلوجود أ
في إتجاه الطمبة يعزى  :,α ≤ ,7ىؿ يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  الثامن:السؤال 

 الحاسوب؟لحضور دورات تدريبية في مجاؿ 
  الفرضيات: 0 – 5

 السابقة سيتـ فحص الفرضيات اآلتية : وبناءًا عمى األسئمة
في إتجاه الطمبة يعزى لمتغير  :,α ≤ ,7ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   - 1

 الجنس .
في إتجاه الطمبة يعزى لمتغير  :,α ≤ ,7يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال   - 7

 . الصؼ
  في إتجاه الطمبة يعزى لمتغير الفرع :,α ≤ ,7إحصائية عند مستوى داللة  يوجد فروؽ ذات داللةال   - 8
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في إتجاه الطمبة يعزى لمتغير  :,α ≤ ,7يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال   - 9
 . المعدؿ

في إتجاه الطمبة يعزى لوجود  :,α ≤ ,7يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال   - :
 . اسوب في البيتح
في إتجاه الطمبة يعزى لوجود لوجود  :,α ≤ ,7يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال   - ;

 . أحد أفراد األسرة ميتـ أو يعمؿ في مجاؿ الحاسوب
في إتجاه الطمبة يعزى لحضور  :,α ≤ ,7ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   - >

 بية في مجاؿ الحاسوب .دورات تدري
 : الدراسةأىداف   0 – ٤

التعمـ مستوى إتجاه الطمبة المرحمة الثانوية في مديرية التربية والتعميـ / شرؽ غػػػزة نحو التعرؼ عمى 
 .اإللكتروني

 وفقا لممتغيرات التعمـ اإللكترونيإتجاه الطمبة نحو فحص داللة الفروؽ بيف متوسطات درجة وكذلؾ 
ووجود حاسوب لدى األسرة ووجود ميتـ أو يعمؿ في مجاؿ  المعدؿ, الفرع, الصؼ,لجنس, التالية: )ا

 الحاسوب(وحضور الطالب لدورات تدريبية في مجاؿ  األسرة,الحاسوب داخؿ 
 الدراسة: أىمية 0 – ٣

 تنبع أىمية الدراسة الحالية مف االعتبارات التالية:
 التعمـ.كوسيمة حديثة مف وسائؿ  التعمـ اإللكترونيعمى  ءتسميط الضو  رغبة- 1
 في مديرية التربية والتعميـ شرؽ غػػػزة . التعمـ اإللكترونيإعطاء أصحاب القرار صورة عف وضع  - 7
 يمكف إعتبار ىذه الدراسة مرجع لمميتميف في ىذا المجاؿ مستقباًل . - 8
 : الدراسةحدود   0 – 2
 مديرية التربية والتعميـ / شرؽ غػػػزة . – قطاع غػػػزة :  الحدود المكانية ) الجغرافية ( -
 ;7,1عاـ  فبراير - :7,1عاـ  نوفمبر:  الحدود الزمانية -
تجاه طمبة مديرية التربية والتعميـ / اقتصر الباحثوف في ىذه الدراسة عمى قياس االحدود الموضوعية :   -

 . التعمـ اإللكترونيشرؽ غزة نحو 
عمى فئة الطالب والطالبات في المرحمة الثانوية ) الحادي عشر  الحدود البشرية : أجريت ىذه الدراسة -

  والثاني عشر ( .
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 الفصل الثاني

 االطار النظري

  اإللكترونيمفيوم التعمم   0 – 5

حاسب وشبكاتو و وسائطو  ىو طريقة لمتعميـ باستخداـ آليات االتصاؿ الحديثة مف التعمـ اإللكتروني
المتعددة مف صوت وصورة , ورسومات , وآليات بحث , ومكتبات إلكترونية, وكذلؾ بوابات اإلنترنت سواًء 
كاف عف بعد أو في الفصؿ الدراسي الميـ المقصود ىو استخداـ التقنية بجميع أنواعيا في ايصاؿ المعمومة 

 ( . ,7,1موسى , وقت وأقؿ جيد وأكبر فائدة ) ال لممتعمـ بأقصر
 الدعـ لتقديـ ولإلنترنت لمحاسوب المناسب التوظيؼ ويمكف أيضًا تعريؼ التعميـ اإللكترونى عمى أنو

 بؿ معينة , تقنية تجييزات أية أو مقررات أية عمى يقتصر ال نيج شمولي بإتباع والمعرفة والتعمـ لمميارات
 والمادة وميولو وتعاونو لمطالب وفًقا تتغير التي متكاممةال التعمـ مسارات عمى عممية التعمـ في التركيز ينصب
 ( . 1,,7ىنري ,  الكفاءة  ) ومستوى لمموضوع  العممية

 ( :  ,7,1) بني دومي , الشناؽ , اإللكترونيوقد أورد  جروؼ بعض التعريفات لمتعميـ 
 عمى تشتمؿ والتي إلكترونياً  المدعومة  التعمـ أشكاؿ جميع إلى يشير عاـ مصطمح ىو اإللكتروني التعمـ   -

 عف البث المرئية, المؤتمرات الياتؼ, :مثؿ ةاإللكتروني تستخدـ الوسائط التي والتعمـ التعميـ أدوات مف مجموعة
 طريؽ تقدـ عف التي المساقات عمى المصطمح ىذا اقتصر األخيرة األعواـ وفي .األقمار الصناعية طريؽ
 المناقشة ومجموعات المرئية والمؤتمرات اإللكتروني البريد وتستخدـ مباشر,ال اإللكتروني الخط أو الويب شبكة
 اإلنترنت . عمى ةاإللكترونيالبيضاء  واأللواح الدردشة وغرؼ

 :مثؿ  والعمميات التطبيقات مف واسعة مجموعة يغطي مصطمح اإللكتروني التعمـ    -
 يشتمؿ وىو .الرقمي االفتراضية, التعاوف الصفوؼ ,الحاسوب إلى المستند التعمـ الشبكة, إلى المستند التعمـ
 االصطناعية, واألقمار والصورة, الصوت أو الشبكة المحمية وأشرطة اإلنترنت خالؿ مف المحتوى تقديـ عمى

 .المدمجة التفاعمي, واألقراص والتمفزيوف
 المتعمـ حوؿ د ويتمحورجي بشكؿ مصممة تفاعمية تعمـ بيئات لتقديـ مبتكرة طريقة اإللكتروني التعمـ   -

 والتكنولوجيا باإلنترنت االستعانة خالؿ مف مكاف وزماف أي في األفراد لجميع ةاإللكتروني الوسائط وتستخدـ
 .التعميمي مبادئ التصميـ مع ينسجـ بما الرقمية



اإلطار النظري   
 

    6 



 الثانيل ــالفص

التعمـ  أف رأى حيث  التعمـ اإللكتروني( فكاف أكثر شمولية في تعريؼ  :,,7أما ) زيتوف , 
 :أىميا مف المادية وغير المادية المتطمبات مف جممة توافر ويتطمب .متنوعة أنماط يشمؿ ترونياإللك
 لالتصاؿ وشبكة ةاإللكتروني العرض وأجيزة وممحقاتيا الحاسوب بأجيزة والمتمثمة المادية اإلمكانات توفير .1

 .مناسبة وأثاث وقاعات الكترونية ومكتبة والفضائيات االنترنت عبر
دارة التعمـ إلدارة تطبيقات توفر والتي التعميمية رمجياتالب .7  والسيطرة التحكـ وأنظمة ,اإللكتروني المحتوى وا 

 لمشبكة والمتابعة
 واالتصاالت وعمى المعمومات تكنموجيا مع التعامؿ تارامي عمى السواء حد عمى والطالب األستاذ تدريب .8

 .التعميمية البرمجيات
 والمعمومات االتصاالت بتكنموجيا المتعمقة األجيزة وصيانة بتشغيؿ المتخصصة ةالفني الكوادر توفير .9

 .والتدريب عمييا
والجامعات  الدوؿ تجارب مف االستفادة خالؿ مف التعمـ اإللكتروني لتطبيؽ مدروسة ومنيجية تخطيط وجود .:

 .المجاؿ ىذا في المتقدمة
في الشكؿ  التعمـ اإللكترونيالنظر المختمفة حوؿ (  فإنو يمكف تمخيص وجيات  :,,7وبحسب ) زيتوف , 

(1-7) : 
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 : التعمم اإللكتروني بيا مر التي المراحل  5 – 5

   :(;,,7وىي ) الييتي, مراحؿ أربعة إلى تصنيفيا ويمكف مراحؿ بعدة التعمـ اإللكتروني مفيـو مر
 بعد: عن التعمم األولى المرحمة

اإلذاعات العالمية  فخصصت اإلذاعة ظيور منذ بعد عف عميـالت في االتصاؿ تقنية توظيؼ تـ حيث
 اإلقميمية اإلذاعات العالمية , الصحة منظمة استغمت كذلؾ   BBCبرامج تعميمية مثؿ ىيئة اإلذاعة البريطانية 

 إذاعات ظيور إلى ذلؾ بعد األمر ,وتطور األثير موجات عبر والبيئية الصحية التوعية لنشر الفقيرة الدوؿ في
 ظفت و ثـ , السياؽ نفس في ووظؼ عشر التاسع القرف مف اتيالخمسين في التمفزيوف ظير ثـ , عميميةت

 باستخداـ بعد عف التعميـ عميو يطمؽ ما وأصبح , الصوتية والتسجيالت والفيديو السينما مثؿ األخرى التقنيات
 المجاؿ ىذه في ةجامع وأوؿ , بعد عف ـالتعمي تقدـ والتي المفتوحة الجامعة وظيرت , والتعميـ التدريب حقائب
 . عشر التاسع القرف مف اتيالستين نياية في بريطانيا في المفتوحة البريطانية الجامعة

 
 :الحاسب عمى المعتمد التعميم الثانية المرحمة

 الماضيالقرف  مف اتيالثمانين مطمع في الدقيؽ الحاسب أجيزة ظيور بعد المفيـو ىذا اتسع وقد
 :يمي ما ومنيا التعميـ في لمحاسب استخدامات ةعد وظيرت

 كاف مقتصرا وقد , الطالب لتعمـ يصمـ الحاسب ونظاـ المتعمـ بيف تفاعؿ وىو : بالحاسب المعزز التعمـ  *
 . التعميـ األخرى وصيغ أنماط مف العديد مؿ ليش تطور ثـ , والممارسة التدريب برمجيات عمى

 كمادة تدريس الحاسب فيو يتـ .تعميمية كمادة الحاسب استخداـ عف عبارة ووى : بالحاسب المدار التعميـ  *
 عمـو كميات في والمعموماتية كالمختصيف الحاسب بعمـو ميتمة فئة الغالب في يخص مجاؿ وىو تعميمية
 . اآللي  الحاسب وىندسة

 كأداة الطالب لمحاسب اـواستخد , تدريس كأداة لمحاسب المعمـ استخداـ ويعني : كأداة الحاسب استخداـ  *
 معالج برامج , أمثمة البرمجيات ومف والبرمجيات المادي العتاد مف واسعة تشكيمة عمى يشتمؿ وىذا " تعمـ

 أجيزة ذلؾ إلى يضاؼ األخرى, مف البرمجيات وغيرىا , الرياضية والجداوؿ , البيانات وقواعد , النصوص
 . المادي  العتاد أجيزة مف وغيرىا , الرقمية والكاميرا , الضوئي الماسح
 االنترنت: تقنية عمى المعتمد التعميم الثالثة المرحمة

 تنقؿ العالـ والتي حوؿ األجيزة بمالييف المتصمة العالمية الشبكات مف عة مجمو االنترنت ألف ونظرا
 التالية: ماتالتربوي الخد العمؿ في اإلنترنت شبكة تقدمو ما أبرز فإف فائقة, بسرعة اليائمة المعمومات
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(E lectronic Mail)  اإللكترونيالبريد  
(new News Groups, Usenet, Net )  نظاـ المجموعات اإلخبارية 

(I nternet Relay Chat )  برامج المحادثة 
(V ideo Conferencing) التحاور بالصوت والصورة 

(Research Computer –Assisted ) األبحاث المعززة بالحاسب 
(www )  الشبكة العنكبوتية 

 خدمة نقؿ الممفات  ( FTP )  وغيرىا الكثير ...........
 لتوصيؿ العالمية المعمومات شبكة توفرىا والتي الكثير وغيرىا الخدمات ىذه توظيؼ تـ وقد

 . المتعمميف إلى المعمميف مف المعمومة
 :   التعمم اإللكتروني  -الرابعة  المرحمة

 تقنية يستخدـ انو في عنو يختمؼ ولكنو االنترنت عمى المعتمد التعميـ مفيـو مف قريب تعميـ وىو
دارة تنفيذ و تصميـ في التحكـ فييا يتـ أدوات ذلؾ إلى ويضيؼ , االنترنت التعميـ والتعمـ  عممية وتقويـ وا 

 .....الخWebCT أو Blackboard :باستخداـ برامج مثؿ 
 ميم التقميديوالتع التعمم اإللكترونيمقارنة بين   ٤ – 5

( والتي بينت الفروقات بيف التعميـ التقميدي  >,,7وقد أجريت عدة مقارنات كما في ) المطيري , 
 :(7-1)والتي يمكف توضيحيا في الجدوؿ التعمـ اإللكترونيو 

 التعمم اإللكترونيمقارنة بين التعميم التقميدي و (5-0جدول )

 التعمـ اإللكتروني التعميـ التقميدي  
مد عمى الثقافة التقميدية والتي تركز عمى إنتاج يعت 1

 المعرفة ويكوف المعمـ ىو أساس عممية التعمـ.
يقدـ نوع جديد مف الثقافة ىي الثقافة الرقمية والتي 
تركز عمى معالجة المعرفة وتساعد الطالب أف 

 يكوف ىو محور العممية التعميمية وليس المعمـ.
التعمـ نفس تكمفة  ال يحتاج التعميـ التقميدي إلى 7

مف بنية تحتية وتدريب المعمميف  اإللكتروني
والطالب عمى اكتساب الكفايات التقنية وليس 
بحاجة أيضا إلى مساعديف ألف المعمـ ىو الذي 
يقوـ بنقؿ المعرفة إلى أذىاف الطالب في بيئة تعمـ 

تاج إلى تكمفة عالية وخاصة في بداية تطبيقو يح
نتاج برمجيات  لتجييز البنية التحتية مف حاسبات وا 
وتدريب المعمميف والطالب عمى كيفية التعامؿ مع 
ىذه التكنولوجيا وتصميـ المادة العممية الكترونيا 
وبحاجة أيضا إلى مساعديف لتوفير بيئة تفاعمية 
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تقميدية دوف االستعانة بوسائط إلكترونية حديثة أو 
 مساعديف لممعمـ.

وبيف المتعمميف  بيف المعمميف والمساعديف مف جية
 مف جية أخرى وكذلؾ بيف المتعمميف فيما بينيـ.

يستقبؿ جميع الطالب التعميـ التقميدي في نفس  8
 المكاف والزماف .

بتقديـ تعميـ في نفس  التعمـ اإللكترونيال يمتـز 
المكاف أو الزماف بؿ المتعمـ غير ممتـز بمكاف 

 معيف أو وقت محدد الستقباؿ عممية التعمـ .
يعتبر الطالب سمبيا يعتمد عمى تمقي المعمومات  9

مف المعمـ دوف أي جيد في البحث واالستقصاء 
 ألنو يعتمد عمى أسموب المحاضرة واإللقاء.

يؤدي إلى نشاط المتعمـ وفاعميتو في تعمـ المادة 
العممية ألنو يعتمد عمى التعمـ الذاتي وعمى مفيـو 

 تفريد التعمـ.
الحضور إلى المدرسة وانتظاـ يشترط عمى المتعمـ  :

طواؿ أياـ األسبوع ويقبؿ أعمار معينة دوف أعمار 
 أخرى وال يجمع بيف الدراسة والعمؿ.

يتيح فرصة التعميـ لكافة الفئات في المجتمع مف 
ربات بيوت وعماؿ في المصانع , فالتعميـ يمكف 

 أف يكوف متكامال مع العمؿ.
ىيئة كتاب  يقدـ المحتوى التعميمي لمطالب عمى ;

ف زادت عف ذلؾ  مطبوع فيو نصوص تحريرية وا 
 بعض الصور وغير متوافر فييا الدقة الفنية.

يكوف المحتوى العممي أكثر إثارة وأكثر دافعية 
لمطالب عمى التعمـ حيث يقدـ في ىيئة نصوص 
تحريرية وصور ثابتة ومتحركة ولقطات فيديو 
ورسومات ومخططات ومحاكاة ويكوف في ىيئة 

 ر إلكتروني كتاب الكتروني مرئي.مقر 
يحدد التواصؿ مع المعمـ بوقت الحصة الدراسية  >

ويأخذ بعض التالميذ الفرصة لطرح األسئمة عمى 
 المعمـ ألف وقت الحصة ال يتسع لمجميع.

حرية التواصؿ مع المعمـ في أي وقت وطرح 
األسئمة التي يريد االستجواب عنيا ويتـ ذلؾ عف 

وغرؼ  اإللكترونية مثؿ البريد طريؽ وسائؿ مختمف
 المحادثة وغيرىا.

دور المعمـ ىو التوجيو واإلرشاد والنصح  دور المعمـ ىو ناقؿ وممقف لممعمومة. =
 والمساعدة وتقديـ االستشارة.

يقتصر الزمالء عمى الموجوديف في الفصؿ أو  <
 المدرسة أو السكف الذي يقطنو الطالب.

مختمفة مف أنحاء  يتنوع زمالء الطالب مف أماكف
العالـ فميس ىناؾ مكاف بعيد أو صعوبة في 

 التعرؼ عمى الزمالء.
ضرورة تعمـ الطالب المغات األجنبية حتى يستطيع المغة المستخدمة ىي لغة الدولة التي يعيش فييا  ,1
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تمقي المادة العممية واالستماع إلى المحاضرات مف  الطالب .
العربي إلى  ه عالمييف فقد ينضـ الطالبذأسات

 جامعة الكترونية في أمريكا أو بريطانيا.
يتـ التسجيؿ واإلدارة والمتابعة واستصدار  11

 الشيادات عف طريؽ المواجية أي بطريقة بشرية.
يتـ التسجيؿ واإلدارة والمتابعة والواجبات 

 ات والشيادات بطريقة الكترونية عف بعد.ختبار واال
راسي وفقا لألماكف يقبؿ أعداد محدودة كؿ عاـ د 17

 المتوافرة.
يسمح بقبوؿ أعداد غير محددة مف الطالب مف 

 كؿ أنحاء العالـ.
ال يراعي الفروؽ الفردية بيف المتعمميف ويقدـ  18

 الدرس لمفصؿ بالكامؿ بطريقة شرح واحدة.
يراعي الفروؽ الفردية بيف المتعمميف فيو يقـو عمى 

 تقديـ التعميـ وفقا الحتياجات الفرد .
يعتمد عمى الحفظ واالستظيار ويركز عمى الجانب  19

المعرفي لممتعمـ عمى حساب الجوانب األخرى 
فالتركيز عمى حفظ المعمومات عمى حساب نمو 
مياراتو وقيمو واتجاىاتو و ييمؿ في الجانب 
المعرفي ميارات تحديد المشكالت وحميا والتفكير 

 الناقد واإلبداعي وطرؽ الحصوؿ عمى المعرفة.

يعتمد عمى طريقة حؿ المشكالت وينمي لدى 
 المتعمـ القدرة اإلبداعية والناقدة.

 االىتماـ بالتغذية الراجعة الفورية. التغذية الراجعة ليس ليا دور. :1
تبقى المواد التعميمية ثابتة دوف تغيير لسنوات  ;1

 طويمة.
سيولة تحديث المواد التعميمية المقدمة الكترونيا 

 ديد .بكؿ ما ىو ج
 المدرس ىو موجو ومسيؿ لمصادر التعميـ. المدرس ىو المصدر األساسي لمتعمـ. >1
 
 : التعمم اإللكترونيأنماط   ٣ – 5

بيف نمطيف أساسيف  أنو يمكف التفرقة التعمـ اإللكترونييتضح لنا مف مجموعة التعريفات الخاصة ب
غير المعتمد عمى  التعمـ اإللكترونياالنترنت, و  مىالمعتمد ع التعمـ اإللكترونيوىما:  اإللكترونيلمتعميـ 

 :(     ,7,1االنترنت كالتالي  ) الؿ , 
ة المستخدمة اإللكترونيالمعتمدة  غير المعتمد عمى االنترنت الذي يشمؿ معظـ الوسائط التعمـ اإللكتروني - 1

 .في التعميـ مف برمجيات وقنوات فضائية
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       :( ;,,7عمى االنترنت وينقسـ إلى نوعيف) زيف الديف , المعتمد  التعمـ اإللكتروني   - 7
  Synchronous Learningالتعميـ المباشر المتزامف  -

يطمؽ عميو أيضًا اسـ التعميـ اآلني أو التفاعمي , ألنو يعتمد عمى التعميـ بشكؿ متزامف , حيث يقـو 
ـ المدرس بالتفاعؿ مع الطالب بشكؿ حميع المشتركيف في الصؼ باالتصاؿ في موعد زمني واحد , ويقو 

مباشر , كما يستطيع جميع الطالب التفاعؿ مع بعضيـ بشكؿ مباشر ومع المدرس في وقت واحد ويتضمف 
ىذا النمط مف التعميـ مؤتمرات تفاعمية مشتركة مباشرة بالصوت والصورة , شاشات مشتركة , ألواح إلكترونية 

 ا الستخدامات أخرى في المستقبؿ مباشرة , معمومات مشتركة يمكف تخزيني
  Asynchronous Learningالمتزامف  غير التعميـ المباشر -

يصؼ التعميـ الذي ال يعتمد فيو الطالب عمى اإلتصاالت في موعد زمني واحد , يعتمد ىذا النمط مف 
ماـ , وقد يتمقى ىذه المعمومات شخص واحد أو صؼ كامؿ أو شخص لو إىت  Webالتعميـ عمى شبكة 

بالمعمومات المقدمة ولديو وصوؿ إلى شبكة اإلنترنت , وقد يستجيب لممعمومات المقدمة في وقت الحؽ 
 مناسب في المستقبؿ . 

 : التعمم اإللكترونيأىداف   2 – 5
 :تكمف فيما يمي التعمـ اإللكتروني( إلى أف أىداؼ 9,,7أشار الحيمة )

 .تحسيف المدخالت -
 .والطالب زيادة كفاءة كؿ مف المؤسسات -
 (.تحقيؽ رضا العمالء )المستفيديف مف الخدمة التعميمية -
 .تحسيف الجودة التعميمية -
 .توسيع الرقعة الجغرافية لممؤسسات التعميمية ووصوليا المناطؽ النائية -
 .مساعدة المعمميف في إعداد المواد التعميمية لمطالب وتعويض نقص الخبرة لدى بعضيـ -
ة لممعمـ والطالب معًا, وسيولة تحديثيا مركزيًا مف قبؿ إدارة اإللكترونيصورتيا تقديـ الحقائب التعميمية ب -

 .تطوير المناىج
إمكانية التعويض في نقص الكوادر األكاديمية والتدريسية في الجامعات والمدارس الثانوية عف طريؽ  -

 .الصفوؼ االفتراضية
عطاء مفيوـ أوسع لمتعميـ المستم -  .رنشر التقنية في المجتمع وا 
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التسجيؿ المبكر لممساقات وبناء  تقديـ الخدمات المساندة في العممية التعميمية في الجامعات مثؿ -
ات والتقييـ وتوصيمو لمطمبة مف خالؿ بوابات ختبار وأنظمة اال الجداوؿ الدراسية وتوزيعيا عمى المدرسيف

 .خاصة
 .تطور فمسفة وأساليب ونظـ التعميـ التقميدي -
 .ماضي واالتجاه نحو تكنولوجيا المستقبؿالتخمص مف أساليب ال -
مكاناتو -  .توسيع بيئة التعميـ وموارده وا 
 .إتاحة فرص التعمـ لشرائح أكبر مف الطالب -
 .االعتماد عمى قدرة الطالب وجيوده الذاتية في عمميات التعميـ -
 .إتاحة بدائؿ ال متناىية مف مواد التعمـ وأساليبو لمطالب -
 .يتماشى مع عصر تكنولوجيا المعمومات واالتصاالتتعديؿ شكؿ الفصؿ والمدرسة ل -
 .تقديـ الحديث والجديد في العمـ لمطالب عمى مدار الساعة -
 .إتاحة فرص التعمـ لمطالب خارج أسوار المدرسة وبعد انتياء الوقت الرسمي لمدراسة -
 .تطوير شكؿ وطريقة عمؿ المعمـ -
الخدمات المتنوعة في أساليب التدريس يساعد أعضاء ىيئة التدريس في تقديـ أفضؿ المعمومات و  -

 .والتعميـ
 : اإللكترونيخصائص التعمم    2 – 5
  التكامل:  -0

نما ىو وحدة تعميمية قائمة  اإللكترونيدرس التعمـ  ليس مجرد مجموعة مف المواد والوسائؿ التعميمية ,وا 
انو منظومة تتكوف مف مجموعة مف بذاتيا تحتوى عمى المكونات األساسية التي تجعؿ منيا برنامجا متكامال ,

العناصر التي تتكامؿ مع بعضيا , وتتفاعؿ تفاعال وظيفيا لتحقيؽ أىداؼ محددة حيث أف التنظيـ الجيد يجعؿ 
نشاط المتعمـ ىادفا ومركزا بصفة دائمة عمى تحقيؽ األىداؼ المنشودة وأف الترابط بيف عناصر درس التعمـ 

 اإللكترونيحقؽ المنحى النظامي التكاممي لمتعمـ ,ويجعؿ مف درس التعمـ القائـ عمى الحاسوب ي اإللكتروني
وفي كؿ خطوة مف التصميـ يتخذ العديد مف القرارات , وتشكؿ مخرجات  متماسكاً  القائـ عمى الحاسوب نظاماً 

 كؿ خطوة أساسا منطقيا لمدخالت الخطوة التي تمييا حتى يكتمؿ البرنامج.
  دد:التركيز عمى موضوع مح   -5

 ....الخأو سياسياً  أو اجتماعياً  و أدبياً أ يمكف أف يكوف الموضوع المحدد عممياً 
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 يبنى البرنامج وفق استراتيجيو التعمم المتقن:  -٤

القائـ عمى الحاسوب  اإللكترونياإلتقاف أو التعمـ االتقاني :خاصة أساسية مف خصائص درس التعمـ 
ويحتاج اإلتقاف   ة عالية مف اإلجادة في تحقيؽ األىداؼ التعميميةحيث يتمكف كؿ متعمـ مف الوصوؿ إلى درج

 إلى القياـ بالمراحؿ اآلتية:
 صوغ األغراض السموكية المتوقعة.-أ

 تحسيف شروط البيئة التعميمية التعممية. -ب
 إسياـ المتعمـ بنشاطو الذاتي في التعمـ.-ج
 تعزيز وتقوية التعمـ بالتغذية الراجعة التقويمية. -د
 تقويـ التعمـ النيائي وفؽ األىداؼ المرسومة. -ىػ
 مراعاة الفروق الفردية:  -٣

أفضؿ أنواع التعمـ ما انطمؽ مف حاجة المتعمـ ووفر الفرصة لتمبية تمؾ الحاجات في ضوء استعداده 
مكاناتو, وىذا يتطمب تاميف خيارات لممتعمـ يختار منيا ما يناسب ميولو وحاجاتو ,ليذا تتعدد نقا ط البدء في وا 

القائـ عمى الحاسوب وتتفرع المسارات التي تناسب كؿ متعمـ لتحقيؽ األىداؼ  اإللكترونيدرس التعمـ 
 الموضوعة وفؽ سعتو الذاتية.

  المشاركة الفعالة لممتعمم)التفاعل مع البرنامج(:  -2
وىي العنصر األساس التفاعمية ىي األسموب األكثر فاعمية لمتعمـ الذاتي أو الحصوؿ عمى المعمومات ,

في تحديد البرنامج وتميزه عف غيره مف وسائؿ عرض المعمومات كالتمفزيوف والفيديو والكتاب, فالمتعمـ ينبغي 
أف يكوف مشاركا نشطا متفاعال في عممية التعميـ والتعمـ. وىذا ما يمكف أف يسعى إلى تحقيقو درس التعمـ 

القائـ عمى  اإللكترونياعؿ المتعمـ مع محتويات درس التعمـ القائـ عمى الحاسوب مف تأميف تف اإللكتروني
 الحاسوب ,ألنو كمما تعددت الحواس المستخدمة في التعميـ والتعمـ كاف ذلؾ مفيدا لمعممية التعميمية التعممية. 

 التغذية الراجعة المستمرة:  -2
المخرجات( صحيحا فإنو وتعني عودة جزء مف مخرجات النظاـ إلى مدخالتو , وعندما يكوف الناتج) 

 يعزز اإلجراء أو السموؾ, ويعيد النظاـ إلى توازنو الصحيح عندما تكوف اإلجابة مغموطة.
أي أف التغذية الراجعة تقوـ العمؿ وتعززه وتصححو عندما يوجد غمط. ولذلؾ فاف آلية التغذية الراجعة 

يادة توازف نظاـ التعمـ والتحكـ بسموؾ المتعمـ التقويمية تتضمف تحسيف العمؿ والتقدـ التدريجي نحو اإلتقاف وز 
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لموصوؿ إلى اإلتقاف .ومف خالؿ التغذية الراجعة يستطيع المتعمـ أف يوجو نفسو ويتعرؼ إف حادت استجابتو 
عف االستجابة الصحيحة المراد تحقيقيا فيعيد توجيييا, ويؤكدىا إف كانت تسير في الطريؽ الصحيح الموصؿ 

القائـ عمى الحاسوب الذي يبنيو مف اجؿ إجراء  اإللكترونيممصمـ فاعمية درس التعمـ إلى اليدؼ. وتبيف ل
 التعديؿ والتحسيف. 

  تغير دور المعمم:  -7
 لممعمومات وعضواً  اً واستشاري القائـ عمى الحاسوب مؤلفاً  اإللكترونييصبح دور المعمـ في درس التعمـ 

لمصادر  اً ومدير  اً ومرتب اً لألىداؼ ومنظم اً ومخطط اً ومصمم ديمياً أكا لممنياج ومرشداً  في فريؽ تعاوني ومطوراً 
 التعمـ والقيادة والتوجيو.

  مرونة التداول:  -8
القائـ عمى الحاسوب بسيولة ويسر دوف مشقة إذ يمكف  اإللكترونيأي يمكف تداوؿ درس التعمـ 

 ج.االستفادة مف الدليؿ أو المرشد الذي يبيف طريقة التعامؿ مع البرنام
  التعمم اإللكترونيأدوات   7 – 5

ومف الخدمات اليامة التي تقدميا اإلنترنت وتعبر كذلؾ عف أدوات تصميـ مساعده لدعـ المقرر 
 الدراسي والتي يمكف توظيفيا في مجاؿ التعميـ يمكننا تعداد ما يمي :

 . (Electronic Mail) اإللكترونينظاـ البريد  -
 . Internet Relay (Chat)خدمة المحادثة ) -
 . (FTP)نظاـ نقؿ الممفات  -
       . (Gopher)خدمة البحث في القوائـ  -
  . (New Group)خدمة المجموعات اإلخبارية  -
     . (Wais)خدمة البحث باستخداـ  -

 . (Mailing List)البريدية  خدمة القوائـ -
 . (WWW)خدمة الشبكة العنكبوتية  -

 

 : Virtual Classrooms  الفتراضية عمى الشبكةاالفصول الدراسية 
تعتبر فصوؿ الدراسة االفتراضية عمى شبكة الويب أو الشبكات األخرى ) المحمية والواسعة و اإلنترانت 
و اإلكسترانت( منافسًا قويًا لفصوؿ الدراسة التقميدية التي اعتدنا عمييا, حيث تتفوؽ فصوؿ الدراسة االفتراضية 
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أوجو ىي: االنخفاض الكبير في التكمفة, وتغطية عدد كبير مف التالميذ عمى فصوؿ الدراسة التقميدية مف عدة 
والطالب في مناطؽ جغرافية مختمفة وفي توقيتات مختمفة, إمكانية التوسع دوف قيود, السرعة العالية في 

لمقاعات التعامؿ واالستجابة وتقميؿ األعباء عمى اإلدارة التعميمية, والكـ الكبير مف األسس المعرفية المسخرة 
االفتراضية مف مكتبات وموسوعات ومراكز البحث عمى الشبكة, وفتح محاور عديدة في منتديات النقاش في 
ف عممية التعمـ لـ تعد محصورة في توقيت أو مكاف محدديف أو مضبوطة في  حجرة الدراسة االفتراضية, وا 

, التفاعؿ المستمر واالستجابة المستمرة والمتابعة المست مرة, وأتمتة اإلدارة والحصوؿ عمى جدوؿ صاـر
المعمومات المرتدة وتحميميا, وال تحتاج إدارة الفصوؿ الدراسية االفتراضية ميارات تقنية عالية مما يعفي المدرس 
مف األعباء الثقيمة بالمراجعة والتصحيح ورصد الدرجات والتنظيـ و يتيح لو التفرغ لميامو التعميمية المباشرة 

 االرتقاء بمستواه والتعامؿ مع التقنيات الحديثة والنيؿ مف المعارؼ واكتساب ميارات والخبرات.وتحسيف األداء و 
 

  (:digital librariesالمكتبات الرقمية )
تساعد عمى إعادة صياغة المقررات و التركيز عمى وسائط تعميمية وتشجيع أف تكوف الكتب ليست 

إذ يتـ دمج النص والصورة والصوت والحركة مع   Hypermediaنصية فقط بؿ ترتكز عمى تقنية اليايبرميديا 
بعض. و التشجيع عمى دمج أكثر مف نمط مف أنماط التعميـ , وكذلؾ بناء مكتبة متكاممة مف تحكمات 

 الوسائط المتعددة تركز عمى المحتوى العربي الذي يتالئـ مع بيئة و ثقافة المجتمع العربي .
 ( Interactive TVالتمفزيوف التفاعمي ) -
 ( E-learning) التعمـ اإللكتروني -
  (Distance Learning)التعميـ عف بعد  -
  (Virtual University)الجامعات االفتراضية  -

 (: virtual realityتطبيقات الواقع االفتراضي )
الذي يمكف العمماء مف أف يتشاركوا عف ُبعد بأجيزة ذات تقنية عالية مثؿ الميكروسكوب 

(microscope).جراء العمميات الجراحية ليـ عف بعد  , وسيتمكف األطباء مف معاينة مرضاىـ وا 
 البرمجيات الوسيطة:

والتي تعتبر مجموعة مف الخدمات الشبكية المتخصصة والمشتركة بيف التطبيقات والمستخدميف.   
يا المشتركة لمعالجة وتسمح ىذه العناصر البرمجية لمتطبيقات والشبكات باالتصاؿ فيما بينيا واستغالؿ طاقت

 البيانات وتعمؿ كعناصر لمدمج مابيف التطبيقات التي تستخدـ أنساؽ بيانات مختمفة
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 : التعمم اإللكتروني أىمية  8 – 5
 استثمر وقد , متعددة مناح   في العصر ىذا شيده الذي التقني التقدـ العصور مف عصر يشيد لـ
وبيف  الصؼ حجرة داخؿ التقنيات ىذه مف االستفادة فظيرت , وسائمة في موازية التقدـ بطريقة التعميـ ىذا

 ما يسمى وىو التقنيات ىذه عمى معتمًدا متكامؿ تعميـ تأسيس ىو إثارة األكثر أف األمر إال , المدرسة أروقة
 أف : دراستاف أثبتت وقد , التعمـ اإللكترونيب

  لممستقبؿ الالزمة الميارات متعمميفال إلكساب ضرورية ستكوف وسائمو وجميع التعمـ اإللكتروني  -
 إليو التوصؿ تـ ما تطبيؽ يجب قبؿ مف متاحة تكف لـ لممتعمميف جديدة آفاؽ فتح التعمـ اإللكتروني -

التعمـ  برامج في التفاعؿ ألىمية المعتاد ونظراً  التعميمي الواقع إغفاؿ عدـ مع التعمـ اإللكتروني منافع مف
 ( <,,7) عثماف ,  التعمـ اإللكتروني في بيئة لممستخدـ بالنسبة تفاعؿ الؾىن أف وجد فقد , اإللكتروني

 وسمبياتو التعمم اإللكتروني مزايا  9 – 5
 كفاءتو, زيادة و التعميـ لتطوير فاعمة وسيمة منو تجعؿ عديدة وايجابيات بمزايا التعمـ اإللكتروني يتسـ
 78و   7,,7مميار دوالر عاـ  ;أنفقت أكثر مف  حيث .بشأنو تصرؼ التي واالستثمارات األمواؿ وتبرر حجـ

السنيف ) الموسى ,  بتقدـ مستمر تزايد في والرقـ التعمـ اإللكتروني تقنيات مجاؿ في 9,,7مميار دوالر عاـ 
 ( : 7,,7يأتي ) الموسى ,  ما التعميـ مف النوع ىذا مزايا بيف ( , ومف 7,,7

 مف لدى العديد تتوافر ال قد والتي والبصرية السمعية إليضاحوا التعميـ وسائؿ مف العديد استعماؿ .1
 .المتعمميف 
 .التقميدي  التعميـ في والممؿ الرتابة عف واالبتعاد ومتعة تشويقا أكثر التعميـ جعؿ  -7
 .والمكاف الزماف قيود دوف الطالب مف كبير عدد تعميـ   -8
 .ـالتعمي في المبذوؿ الجيد وتقميؿ الوقت اختصار   -9
 ة أواإللكتروني الذاكرة أو االنترنت مواقع خالؿ مف المعمومات مف كبير كـ استعراض إمكانية -:

 .البيانات  قواعد
 .المعرفة مياديف كافة في الحاصؿ المذىؿ العممي التطور اآلنية المواكبة   -;
 .الذاتي التعمـ تشجيع   ->
 .والنقاش الحوار تبادؿ إمكانية   -=
 .األخطاء وتصحيح رت ا االختبا نتائج عمى والتعرؼ والفوري السريع التقييـ   -<

 .الجياز استعماؿ في الذاتية لتحقيؽ نتيجة متعمـ لكؿ الفردية مراعاة الفوارؽ  - ,1
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 البيانات قواعد أو لالنترنت المختمفة بالمواقع االتصاؿ خالؿ مف المعرفة مصادر تعدد   - 11
 .ةاإللكتروني والمكتبات

 بسرعة والمؤسسات التعميمية البحثية والمراكز الجامعات بيف والمعارؼ الخبرات تبادؿ أمكانية   - 17
 .يسر  و

 .المعموماتي المحتوى تحديث وسرعة سيولة   - 18
 التكنولوجية . الميارات استعماؿ و والبحث االطالع ميارات وتطوير تحسيف   - 19
 ريف .بالخبراء الناد االستعانة إمكانية   - :1
 التحديات والمعوقات السمبيات بعض ىناؾ فإف ,اإللكتروني لمتعميـ وااليجابيات المزايا ىذه مقابؿ وفي

 :يأتي ما منيا نذكر التعميـ ىذا تواجو التي
 .والطالب األستاذ بيف اإلنساني لمتفاعؿ ضعؼ   -1
 قبؿ مف المحاضرة قاءإل أساس عمى تقـو التي التقميدية التعميـ طريقة مف التحوؿ صعوبة   -7
 والنقاش الحوار عمى تعتمد التي التعمـ اإللكتروني طريقة إلى الطالب, قبؿ مف المعمومات واستذكار التدريسي,
 .المعمومات مف كبير لكـ والتحميؿ

 المعمومات تكنموجيا وسائؿ مع التعامؿ لخبرة والطمبة التدريسييف مف كبيرة نسبة افتقار   -8
 .التعميمية رمجياتوالب واالتصاالت
 محاضرتو إعداد مف يتمكف لكي لمتدريسي, بالنسبة أكبر مادية وكمفة أكبر جيد إلى الحاجة   -9

 .المحاضرة وفيـ لمتابعة الطالب يحتاجو أكبر ووقت جيد مع الكترونية, بصورة
 ترونية,الك عرض ووسائؿ حاسوب أجيزة مف كافي؛ بشكؿ التعمـ اإللكتروني مستمزمات توفر عدـ  -:
 قواعد ومؤسسات البحثية ركز ا والـ الجامعات بيف اتصاالت شبكة و االنترنت شبكة عبر واتصاؿ

 .مناسب وتأثيث وقاعات بيانات,
 أماـ عقبات يضع مما التدريسييف, مف كبيرة ونسبة الطمبة لمعظـ االنكميزية المغة إجادة ضعؼ   -;

 .االنكميزية بالمغة مكتوبة المعمومات و البرمجيات معظـ إف حيث التعمـ اإللكتروني عمى اإلقباؿ
 وسائؿ صيانة و تشغيؿ عمى المدربة الفنية الكوادر في نقص مع الكافي التمويؿ إلى االفتقار   ->

 .المعمومات وتكنموجيا االتصاالت
 ترءا ا إج و لمتطوير, متحمسة وغير واعية غير جامعية بقيادات أحيانا تتمثؿ إداريو عقبات   -=

 .العمؿ في المرونة تتيح وال التطوير تعيؽ جامدة ولوائح روتينية إدارية
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 أساسية عقبة تعد الكيربائي لمتيار المتكرر االنقطاع مشكمة فإف رقية, ا الع لجامعاتنا وبالنسبة   -<
 .التعمـ اإللكتروني أماـ تطبيؽ
 : التعمم اإللكترونيدور المعمم في   01 – 5

أىمية وأكثر صعوبة فيو شخص  ال يعني إلغاء دور المعمـ بؿ يصبح دوره أكثر التعمـ اإللكتروني
ويعمؿ عمى تحقيؽ طموحات التقدـ والتقنية . لقد أصبحت  مبدع ذو كفاءة عالية يدير العممية التعميمية باقتدار

يجب  المعمـ فعاالً القائد ومدير المشروع البحثي والناقد والموجو. ولكي يكوف دور  مينة المعمـ مزيجا مف مياـ
الالزمة لصقؿ تجربتو في ضوء دقة  أف يجمع المعمـ بيف التخصص والخبرة مؤىاًل تأىياًل جيدًا ومكتسبًا الخبرة

 . التوجيو الفني
التدريب الرسمي فحسب بؿ والمستمر مف زمالئيـ لمساعدتيـ عمى تعمـ  وال يحتاج المعمموف إلى

 تكنولوجيا وبيف تعميميـ . ولكي يصبح دور المعمـ ميما في توجيوالتكامؿ ما بيف ال أفضؿ الطرؽ لتحقيؽ
  :طالبو الوجية الصحيحة لالستفادة القصوى مف التكنولوجيا عمى المعمـ أف يقـو بما يمي

مكاف يتـ فيو انتقاؿ المعمومات بشكؿ ثابت  عمى تحويؿ غرفة الصؼ الخاصة بو مف أف يعمؿ ػ  1
بيئة تعمـ تمتاز بالديناميكية وتتمحور حوؿ الطالب حيث يقـو  الطالب إلى وفي اتجاه واحد مف المعمـ إلى

شكؿ مجموعات في كؿ صفوفيـ وكذلؾ مع صفوؼ أخرى مف حوؿ العالـ عبر  الطالب مع رفقائيـ عمى
 . اإلنترنت

 . الطالب المتعمميف فيما عمميا حوؿ صفات واحتياجات أف يطور ػ  7
 . خذ بعيف االعتبار االحتياجات والتوقعات المتنوعة والمتباينة لممتمقيفتأ ميارات تدريسية أف يتبع ػ  8
  . تركيزه عمى الدور التعميمي الشخصي لو عمميا لتكنولوجيا التعميـ مع استمرار أف يطور فيما ػ  9
 . لممحتوى التعميمي أف يعمؿ بكفاءة كمرشد وموجو حاذؽ ػ  :

التعمـ يصبح أكثر صعوبة مف السابؽ, ف ى لألبد وسوؼومما الشؾ فيو ىو أف دور المعمـ سوؼ يبق
مفتوحة ولكف بطريقة محددة وبتوجيو الستخداـ المعمومات  ال يعني تصفح اإلنترنت بطريقة اإللكتروني
 . أىـ أدوار المعمـ ة وىذا يعتبر مفاإللكتروني

ؿ جديد وبمرونة تمكنو يكوف منفتحا عمى ك وألف المعمـ ىو جوىر العممية التعميمية لذا يجب عميو أف
 . مف اإلبداع واالبتكار
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 الفصل الثالث
 الدرسات السابقة

 

عددًا  اسةىذه الدر , نستعرض   التعمـ اإللكترونياإلتجاه نحو  التي تقيستناولت العديد مف الدراسات 
 منيا :

  
 لدى معممي ومعممات التعمـ اإللكترونيالكشؼ عف االتجاه نحو  ت ىذه الدراسةىدف(  ,7,1)الؿ ,   – 1

مجاؿ العمؿ, وحضور  المدارس الثانوية في ضوء بعض المتغيرات التالية: التخصص العممي, والخبرة في
 التعمـ اإللكترونياالتجاه نحو  مقياس االتجاه ندوات تعميمية في مجاؿ التقنيات. ولتحقيؽ ىذا, تـ تصميـ

( معممًا ومعممة مف 7;9وثبات. كما تكونت عينة البحث مف ) وحساب خصائصيا السيكومترية مف صدؽ
العممي ذوي خبرة  الثانوية في مدينة جدة. وقد انتيت النتائج إلى أف اتجاه معممي التخصص معممي المدارس

 التعمـ اإللكترونيفي مجاؿ التقنيات نحو  ؿ والذيف يحضروف ندوات تعميميةسنوات في مجاؿ العم :أقؿ مف 
 بعض التوصيات والبحوث المقترحة أكثر إيجابية. وقد أسفر البحث عف

7 - (Borstorff & Lowe , 2006  )التعمـ اإللكتروني االتجاىات نحوالكشؼ عف ىذه الدراسة  ىدفت 
والمؤسسات التعميمية المختمفة. كما يقوـ التعميـ عف بعد  بالجامعات والذي أصبح أكثر أساليب التعميـ شيوعاً 

المختمفة. ونظرًا لمتطور الكبير  في تقديـ المناىج الدراسية والبرامج التعميمية التعمـ اإللكتروني عمى تكنولوجيا
مف الياـ التعرؼ عمى  في مياـ المعمميف والمناىج الدراسية فقد أصبح والتغير التعمـ اإللكترونيفي تكنولوجيا 

طالبًا والذيف  118الدراسة مف  المتعمميف وقناعتيـ ليذا النوع مف التعميـ ومدى فاعميتو. وتكونت عينة ادراكات
 .التعمـ اإللكترونيوقناعتيـ ب تـ تطبيؽ استبياف لمتعرؼ عمى ادراكاتيـ

التعمـ وخبرات موجبة نحو استخداـ  ية% مف أفراد العينة أظيروا اتجاىات إيجاب==وأوضحت نتائج الدراسة أف 
ىذا النوع  باستخداـ ىذا النوع مف التعميـ. بينما تركزت أوجو قصور % منيـ اآلخريف<>, ونصح اإللكتروني
حيث اقترحت  نظر الطالب في الحاجة إلى المزيد مف التواصؿ مع المعمميف والطالب اآلخريف مف وجية

بينما طمب الذكور والطالب األصغر سنًا  يف ووضوح تعميمات االستخداـ,اإلناث المزيد مف التواصؿ مع المعمم
 .اآلخريف المزيد مف التواصؿ مع الطالب
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 لدى معممي ومعممات التعمـ اإللكترونيالكشؼ عف االتجاه نحو  ت ىذه الدراسةىدف(  :,,7)الشيري ,  - 8
مجاؿ العمؿ, وحضور  ي, والخبرة فيالمدارس الثانوية في ضوء بعض المتغيرات التالية: التخصص العمم

 التعمـ اإللكترونياالتجاه نحو  مقياس االتجاه ندوات تعميمية في مجاؿ التقنيات. ولتحقيؽ ىذا, تـ تصميـ
( معممًا ومعممة مف 7;9وثبات. كما تكونت عينة البحث مف ) وحساب خصائصيا السيكومترية مف صدؽ

العممي ذوي خبرة  د انتيت النتائج إلى أف اتجاه معممي التخصصالثانوية في مدينة جدة. وق معممي المدارس
 التعمـ اإللكترونيفي مجاؿ التقنيات نحو  سنوات في مجاؿ العمؿ والذيف يحضروف ندوات تعميمية :أقؿ مف 

 أكثر إيجابية .
 عمى بالحاسوب المدعمة التدريس طريقة أثر استقصاء إلى الدراسة ىذه ىدفت( :,,7)اإلبراىيـ ,  - 9

 ) الدراسة مف عينة تكونت .التدريسية الطريقة نحو واتجاىاتيـ الرياضيات في الثامف الصؼ تحصيؿ طمبة
 المجموعات الثانية, وقسمت اربد لمديرية تابعة مدارس في األساسي الثامف الصؼ مف وطالبة طالبا ( 115
 ومادة المقرر الكتاب باستخداـ ريبيةالمجموعة التج تدريس تـ ضابطة (  مجموعتيف ) تجريبية, إلى عشوائيا
 وجود الدراسة نتائج أظيرت االعتيادية, بالطريقة المجموعة الضابطة درست حيف في الباحث, قبؿ مف مبرمجة

 النتائج خمصت كما التجريبية, المجموعة ولصالح المجموعتيف تحصيؿ بيف متوسطي إحصائية داللة ذي فرؽ
 النتائج إلى أشارت وكذلؾ التجريبية, المجموعة ولصالح التدريس وطريقة الجنس بيف لمتفاعؿ وجود أثر إلى
 داللة ذي فرؽ النتائج وجود أظيرت وأخيًرا المجموعتيف, بيف لمجنس تعزى التحصيؿ في فروؽ وجود عدـ

 .التجريبية ولصالح المجموعة المستخدمة اإلستراتيجية نحو الطمبة اتجاىات في إحصائية
  

 طمبة في تحصيؿ بالحاسوب التعميـ طريقة استخداـ أثر لمعرفة ىدفت ىذه الدراسة (:,,7 )اإلبراىيـ , - :
 اتجاىات في التغير معرفة وكذلؾ العادية ,  الطريقة مع مقارنة الكيمياء في العممي الثانوي األوؿ الصؼ
 مدارس مف واإلناث رلمذكو  مدرستيف مف وطالبة ( طالباً  <9مف )  الدراسة عينة تألفت .الحاسوب نحو الطمبة
)  عددىا وضابطة وطالبة طالباً  (  79)  عددىا تجريبية  :مجموعتيف إلى تقسيميا )تـ  الشمالية, األغوار لواء
 إلى ُتعزى تحصيؿ الطمبة في إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـ النتائج أظيرت وقد .وطالبة (  طالباً  ,7

 التجربة إجراء بعد الطمبة اتجاىات في تغيرًا إيجابياً  ىناؾ أف ائجالنت أظيرت كما .الجنس أو التدريس طريقة
 .الحاسوب نحو
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;- (Romi, et al. , 2002   ) التعمـ اإللكترونياتجاىات المراىقيف نحو  التعرؼ عمى ىدفت ىذه الدراسة 
 االجتماعي والبيئة االجتماعية, وميارات استخداـ الحاسب اآللي عمى ىذه وأثر المستوى االقتصادي

طالبًا بالصؼ العاشر,  (,8( مراىقًا موزعيف عمى مجموعتيف. ),;االتجاىات. وتكونت عينة الدراسة مف )
. واستخدـ تدريبًا لتنمية ميارات القراءة والكتابة األساسية ( فردًا مف المتسربيف مف التعميـ الذيف يتمقوف,8)

 .استبياف االتجاىات نحو الكمبيوتر, وأداة جمع المعمومات الديموجرافية الباحثوف

التعمـ االتجاىات نحو استخداـ  وأشارت نتائج الدراسة إلى عدـ وجود أثر لممتغيرات الديموجرافية عمى
ية والفيـ لدى المراىقيف. في تنمية الدافع التعمـ اإللكتروني . كما أوضحت نتائج الدراسة فاعميةاإللكتروني
كانت بالمقارنة بالطالب  التعمـ اإللكترونيالنتائج أيضًا إلى أف اتجاىات المتسربيف مف التعميـ تجاه  وأشارت

التعمـ النتائج وجود عالقة بيف القدرة عمى استخداـ الحاسب اآللي و  وىي عكس ما افترضتو الدراسة. وأظيرت
 .جبة نحوهوبيف االتجاىات المو  اإللكتروني

 تقدميا التي الحاسوب برامج نحو الطمبة اتجاىات معرفةىدفت ىذه الدراسة الى " ( 7<<1العالوي , ) - >
 الدراسة عينة واشتممت ,"  الزرقاء محافظة في األساسي التعميـ مرحمة مف العاشر لمصؼ والتعميـ التربية وزارة
 نحو الذكور اتجاىات أف إلى الدراسة وتشير وطالبة, لًباطا ( 320 ) العينة أفراد عدد وبمغ مدارس ثماني عمى

ف اإلناث اتجاىات مف إيجابية أكثر كانت الحاسوب  إيجابية, كانت الحاسوب برامج نحو الطمبة اتجاىات وا 
 العاشر الصؼ في الطالب تحصيؿ بيف إحصائية داللة ذات إيجابية عالقة وجود النتائج وأظيرت كما

 .وبالحاس نحو واتجاىاتيـ
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 إجراءات الدراسة

 مقدمة :
لؾ ستخداـ ىذه المنيجية وكذاومبرر  وفباحثحًا لمنيجية الدراسة التي اتبعيا التوضيتناوؿ ىذا الفصؿ 

مجتمع الدراسة وعينة الدراسة ووصؼ عينة الدراسة وأداة الدراسة وكيفية بنائيا والتحقؽ مف صدقيا وثباتيا 
وأيضًا تناوؿ الباحثوف في ىذا الفصؿ مراحؿ تطبيؽ أداة الدراسة ثـ األساليب اإلحصائية التي استخدمت في 

 النتائج.تحميؿ 
 الدراسة: منيج

 وأىدافيا,استخدـ الباحثوف المنيج الوصفي التحميمي إلقتناعيـ بأف ىذا المنيج يالئـ مشكمة الدراسة 
حيث يقوـ المنيج الوصفي التحميمي عمى وصؼ الظاىرة أو المشكمة قيد الدراسة ومف ثـ يقوـ بتحميؿ بيانات 

 النتائج.المشكمة لموصوؿ إلى 
 مجتمع الدراسة :

الدراسة مف جميع طمبة المرحمة الثانوية ) الحادي عشر والثاني عشر ( في مدارس  يتكوف مجتمع
منيـ  >7>>حيث كاف عدد الطمبة الكمي  >7,1/  ;7,1في العاـ مديرية التربية والتعميـ ) شرؽ غػػػزة ( 

 .يوضح أعداد الطمبة في كؿ فرع  ( 9-1رقـ )لجدوؿ وا ناث مف اإل 9898ذكور و مف ال 9=88
 ( توزيع مجتمع الدراسة٣-0رقم ) جدول

 الفرع
 إناث ذكور

 ثاني عشر حادي عشر ثاني عشر حادي عشر
 819 8,: ,=7 ,<8 عممي

 9::1 8:>1 9=11 1889 عمـو إنسانية
 188 ;= 118 8= شرعي

 عينة الدراسة :
  جزأيف:تكونت عينة الدراسة مف 

مقياس واستخدمت ىذه العينة لحساب ثبات وصدؽ  وطالبة اً طالب ,:تكونت مف  اإلستطالعية:العينة  – 1
 .االتجاه
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مقياس  ,;7بتوزيع  وفحيث قاـ الباحثاستخدمت لإلجابة عمى تساؤالت وفرضيات الدراسة  الفعمية:العينة  – 7
% مف العدد  871نسبتو والعينة الفعمية تمثؿ ما  لظروؼ خاصة بالطمبة مقياس االتجاه ,79تـ إرجاع  االتجاه
توزيع العينة حسب  (9-7ويوضح جدوؿ رقـ )مجتمع الدراسة تـ إختيارىـ بأسموب العينة الطبقية الكمي ل
  الجنس.

 توزيع العينة حسب الجنس (٣-5)جدول رقم 

 النسبة العدد الجنس
 % 9977 ;,1 ذكور
 % =7:: 189 إناث

توزيع العينة حسب الجنس (٣-0شكل )  

 
 ( 9-8ؿ رقـ )جدو أما توزيع العينة حسب الصؼ يوضحو 
 ( توزيع العينة حسب الصف ٣-٤جدول رقم )

 النسبة العدد الجنس
 % :>87: <17 حادي عشر
 % :77;9 111 ثاني عشر

 (9-9جدوؿ رقـ )يوضحو  الفرعأما توزيع العينة حسب 
 الفرع( توزيع العينة حسب  ٣-٣جدول رقم )

 النسبة العدد الفرع
 % =:7<1 >9 عممي

 % 797:> 1=1 عمـو إنسانية
 % : 17 شرعي
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توزيع العينة حسب الفرع (٣-5شكل )  

 
 ( 9-:جدوؿ رقـ )يوضحو  المعدؿأما توزيع العينة حسب 

 المعدل ( توزيع العينة حسب ٣-2جدول رقم )

 النسبة العدد المعدؿ
 % <7> <1 %<<7<;% إلى  ,:مف 
 % 7,79 <9 % <<7<>% إلى  ,>مف 
 % 78=8 7< %<<7<=% إلى  ,=مف 

 % 8878 ,= %,<أعمى مف 
توزيع العينة حسب المعدل (٣-٤شكل )  

 
 ( 9-;جدوؿ رقـ ) وجود حاسوب في المنزؿ يوضحوأما توزيع العينة حسب 

 حسب وجود حاسوب في المنزل( توزيع العينة  ٣-2جدول رقم )

 النسبة العدد األسرة تممؾ حاسوب
 % <77= <<1 نعـ
 % 71>1 91 ال
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 حسب وجود حاسوب في المنزلع العينة توزي (٣-٣شكل )

 
جدوؿ أما توزيع العينة حسب وجود أحد أفراد األسرة ميتـ أو يعمؿ في مجاؿ الحاسوب فيوضحو 

 ( 9->رقـ )
 حسب وجود أحد أفراد األسرة ميتم أو يعمل في مجال الحاسوب ( توزيع العينة ٣-7)جدول رقم 

أحد أفراد األسرة ميتـ أو يعمؿ في 
 اسوبمجاؿ الح

 النسبة العدد

 % :77: ;17 نعـ
 % :7>9 119 ال

حسب وجود أحد أفراد األسرة ميتم أو يعمل في مجال الحاسوب توزيع العينة (٣-2شكل )  

 
 ( 9-=جدوؿ رقـ )أما توزيع العينة حسب حضور دورات تدريبية في مجاؿ الحاسوب فيوضحو 

 يبية في مجال الحاسوبحسب حضور دورات تدر  ( توزيع العينة ٣-8جدول رقم )

 النسبة العدد حضور دورات
 % :>787 >: نعـ
 % :77;> 8=1 ال
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 حسب حضور دورات تدريبية في مجال الحاسوب توزيع العينة (٣-2شكل )

 
 

 أداة الدراسة :
باعداد أداة الدراسة والتي ىي عبارة عف استبياف يتكوف  وفباإلطالع عمى الدراسات السابقة قاـ الباحث

فقرة وقد صيغت الفقرات بطريقة لغوية سميمة وتتناسب مع أىداؼ البحث وتخضع لمقياس ليكارت  ;7ف م
 كاآلتي:الخماسي حيث وزعت الدرجات عمى الفقرات 

موافؽ درجة ( , غير  7درجات ( , غير موافؽ )  8درجات ( , محايد )  9)  درجات(, أوافؽ :)أوافؽ بشدة 
  ( . درجة واحدة)  بشدة

 أداة الدراسة :صدق 
بالتأكد مف صدؽ  وفما وضعت ألجمو وقد قاـ الباحث مقياس االتجاهويقصد بصدؽ أداة الدراسة ىى أف تقيس 

 بطريقتيف : مقياس االتجاه
 المحكمين:صدق  – 0 

 المتخصصيف مف عدد ( تـ عرضيا مف قبؿ الباحثيف عمى مقياس االتجاهفبعد بناء أداة القياس ) 
( تحتوي  1في صورتيا األولية ممحؽ رقـ )  مقياس االتجاهوقد كانت الجامعات لتحكيميا  ومدرسي التربوييف
مقياس  لفقرات والتعديالت بالمالحظات باألخذ المحكميف رأي عمى بناءً  وفالباحث , وقد قاـ فقرة ;7عمى 
 رأي عمى وفثالباح واعتمد تعديميا أو الفقرات بعض حذؼ أو المغوية حيث الصياغة مف سواء ,االتجاه

جماعيـ كمؤشر المحكميف في صورتيا النيائية  مقياس االتجاهوتظير  مقياس االتجاه محتوى عمى صدؽ وا 
 في وردت ماك النيائية بصورتيا االستبانو إعداد تـ المحكميف بمالحظات األخذ وبعد ,فقرة  78تحتوي عمى 

 ( 7)رقـ  الممحؽ
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 الداخمي:صدق اإلتساق  – 5
مف  إستطالعية تتكوف عشوائيةعمى عينة  مقياس االتجاهداخمي قاـ الباحثوف بتوزيع لقياس الصدؽ ال

فكانت  لممقياسوطالبة وتـ قياس معامؿ اإلرتباط بيف درجة كؿ فقرة مف الفقرات وبيف الدرجة الكمية  اً طالب ,:
 .عاليةوالتي تدؿ عمى درجة صدؽ داخمي  ( 9-<)  جدوؿ رقـمعامالت اإلرتباط كما ىو موضح في 

 مقياس االتجاه( معامالت ارتباط فقرات 4-9جدول رقم )

 الفقرة رقم
معامل 
 اإلرتباط

 الفقرة رقم المعنوية
معامل 
 اإلرتباط

 المعنوية

0 
أجد متعة في تعمم المقررات  

 اإللكترونيباستخدام طريقة التعمم 
17279** 17111 0٤ 

أجد التشجيع الكافي من أفراد األسرة عمى 
 حاسوب واإلنترنتإستخدام ال

17٣٣1** 17111 

5 
أعتقد أن تعمم الحاسوب واإلنترنت 

 ضروري لكل طالب
17229** 17111 0٣ 

اشعر بسرعة مرور الوقت في حصة التعمم 
 .اإللكتروني

17202** 17111 

٤ 
 اإللكترونيأعتقد أن التعمم 

يمكنني من تعمم معمومات كثيرة 
 في وقت قصير

1729٤** 17111 02 
عادة عندما أكمف بعمل يتطمب مني أشعر بالس

 استخدام الحاسوب واإلنترنت.
17٤90** 17111 

٣ 
أحبذ تعميم تجربة التعمم ىذه عمى 

 جميع المناىج الدراسية
17702** 17111 02 

أحس أنني أفيم المقررات جيدا عند استخدام 
 الحاسوب

1727٤** 17111 

2 
في رفع  اإللكترونياسيم التعمم 

 لدراسي لديمستوى التحصيل ا
17229** 17111 07 

 اإللكترونيأرى انو يجب إقرار إستراتيجية التعمم 
 في المدرسة لتدريس معظم المقررات

17297** 17111 

2 
ينمي  اإللكترونيأرى أن التعمم 

 قدرتي عمى حل المشكالت.
172٣9** 17111 08 

تعمم المقررات الدراسية باستخدام التعمم 
التفاعمية بيني وبين   يزيد العالقة اإللكتروني

 المعمم
1720٤** 17111 

7 
أكثر  اإللكترونييجعمني التعمم 

 نشاطا في الفصل
172٣1** 17111 09 

محل تقدير  التعمم اإللكترونيالمعمم الذي يستخدم 
 لدي

17255** 17111 

 51 17100 *1702٣ أستخدم  الحاسوب بشكل فّعال 8
ال  ونيالتعمم اإللكتر أرى أن أدوار المعمم في 

 تختمف عن أدوار المعمم التقميدي
17٤٣٤** 17111 

9 

أفضل استخدام وسائل وطرائق 
عمى الطرق  التعمم اإللكتروني

االعتيادية كالكتب المدرسية 
 أوالمحاضرة

1728٣** 17111 50 
يسيل تطبيقو في كل  التعمم اإللكترونيأرى أن 
 المواد

172٤5** 17111 

01 
أعتقد أن استخدام التعمم 

يبسط المادة ويجعميا  اإللكتروني
 أكثر وضوحاً 

172٣0** 17111 55 
طريقة التعمم بالحاسوب تعطي نتائج أفضل من 

 طريقة التدريس التقميدية
17752** 17111 

00 
أشعر باأللفة عندما أتعامل مع 

 البرامج  المحوسبة
17229** 17111 5٤ 

يمقى بعض اإلىتمام في  التعمم اإللكترونيأرى أن 
 جالت واإلذاعة المدرسيةالم

17028** 17119 

05 
يبقي  التعمم اإللكترونيأعتقد أن 

أثر التعمم و يجعمو أكثر ثباتا في 
 ذىن الطالب

172٣7** 17111     

   0,01 عند دالة  0,05                               **  عند دالة*   
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 ثبات أداة الدراسة :
 –لمعينة اإلستطالعية وقد استخدـ الباحثوف معامؿ ألفا  مقياس االتجاهقاـ الباحثوف بحساب ثبات أداة 

مقياس وكمما اقترب المقدار مف واحد كانت  1كرونباخ لحساب ثبات األداة ويتراوح قياس الثبات مف صفر إلى 
( وىذه القيمة  <==7,كرونباخ والذي يساوي )  -ا( معامؿ ألف ,1-9ويظير الجدوؿ ) أكثر ثباتًا  االتجاه

%  <7==تحت نفس الظروؼ فإنو إحتماؿ  مقياس االتجاهعامؿ ألؼ كرونباخ تدؿ عمى أنو لو أعيد تطبيؽ لم
 .وىذه نسبة ثبات عالية مناسبة لمبحث العممي  أف تعطي نفس النتائج 

 خطوات الدراسة :
 . اإللكترونيتحاىات نحو التعمـ الاإلطالع عمى الدراسات السابقة التي تناولت مقاييس ا  – 1
عدادىا بصورتيا األولية . مقياس االتجاهبناء أداة القياس )   – 7  ( وا 
جراء التعديالت  مقياس االتجاهتحكيـ لعمى خبراء ومختصيف  مقياس االتجاهعرض   – 8 لمتأكد مف صدقيا وا 

 عمييا .
سة وتـ اإلستعانة بأنفسيـ بالذىاب إلى المدارس التي تـ إختيارىا عشوائيًا لتطبيؽ الدرا وفقاـ الباحث  – 9

 بمدراء ىذه المدارس لتسييؿ ميمة الدراسة  .
 تجاهاالمقياس  مف نسخة,:7عمى عينة الدراسة وقد كاف عدد اإلستبانات الموزعة  مقياس االتجاهتوزيع   – :

 .امني ,79تـ إرجاع 
تػػػػائج وتحميميػػػػا إحصػػػػائيًا واسػػػػتخراج الن SPSSبرنػػػػامج التحميػػػػؿ اإلحصػػػػائي اسػػػػتخداـ جمػػػػع البيانػػػػات و   – ;

 وتفسيرىا ومف ثـ تقديـ التوصيات .
 كتابة ممخص لمدراسة ليسيؿ عمى القارئيف و الباحثيف معرفة محتواىا  .  – >

 أساليب المعالجة اإلحصائية :
 عف اإلجابة بيدؼ "  SPSS"  االجتماعية لمعمـو اإلحصائية الرـز برنامج باستخداـ البيانات معالجة تمت 

 : ة  التالي اإلحصائية طرؽبال وذلؾ الدراسة أسئمة
 إليجاد الحسابية المتوسطات وفالباحث استخدـ وقد :النسبي والوزف المعياري واالنحراؼ الحسابي المتوسط  -

 .الدراسة لمتغيرات النسبية األوزاف
 "   لمتجانس Levene's Testليفيف "  اختبار  -
 ات درجات عينتيف مستقمتيف .لمكشؼ عف داللة الفروؽ بيف متوسط "  T-Test"  اختبار  -
لمكشؼ عف داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات   " Kruskal Wallis Testواليس "  -كروسكاؿ  اختبار  -

 أكثر مف عينتيف مستقمتيف .
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 معامؿ إرتباط بيرسوف  .  -
 كرونباخ لحساب ثبات األداة  . –معامؿ ألفا   -



 تحليل النتائج    

    32 



 الخامسالفصل 
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 الخامسالفصل 

   

 خامسالفصل ال 

 تحميل نتائج الدراسة ومناقشتيا والتوصيات

 نتائج السؤال األول  :
عمى جدوؿ ليكارت الخماسي الذي  وفعتمد الباحثاأجؿ تفسير النتائج المتعمقة بيذا السؤاؿ فقد  مف

 :   ( :-1درجة الموافقة المقابمة لوسط مرجح معيف والذي يظير في الجدوؿ )  الوزف النسبي و يوضح
 الوزف النسبي و درجة الموافقة المقابمة لوسط مرجح معيف (2-0جدول )

 درجة الموافقة الوزف النسبي المقابؿ حالمتوسط المرج
 غيرموافؽ بشدة %;8% إلى أقؿ مف ,7 <>17إلى  1مف 
 غير موافؽ %7:% إلى أقؿ مف ;8 <:77إلى  ,=17مف 
 محايد %=;% إلى أقؿ مف 7: <878إلى  ,;77مف 
 موافؽ %9=% إلى أقؿ مف =; <971إلى  ,879مف 

 موافؽ بشدة %,,1% إلى 9= :إلى  ,977مف 
 

رفة لمع مقياس االتجاهوقد قاـ الباحثوف بحساب المتوسط المرجح والوزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات 
ولخصت  التعمـ اإللكترونيتجاه الطمبة نحو اوكذلؾ المتوسط المرجح الكمي لمعرفة تجاه الطمبة نحو كؿ فقرة ا

  (  :-7النتائج في جدوؿ رقـ )
 مقياس االتجاهوزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات المتوسط المرجح وال (2-5جدول رقم )

 اإلتجاه
ترتيب 
 الفقرة

الوزن 
 النسبي

اإلنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 المرجح

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 بشدة

 الفقرة
 العدد العدد العدد العدد العدد
% % % % % 

 ٣717 17820 807٣ 9 موافق
 المقررات باستخدامأجد متعة في تعمم  80 018 ٤7 0٣ 1

 اإللكترونيطريقة التعمم 
0 

1 278 027٣ ٣2 ٤٤78 
موافق 
 بشدة

٤ 8271 17872 ٣752 
أعتقد أن تعمم الحاسوب واإلنترنت  005 90 02 2 ٣

 ضروري لكل طالب
5 

077 572 277 ٤779 ٣277 
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 الخامسالفصل 

موافق 
 بشدة

5 827٣ 17927 ٣757 
يمكنني من  اإللكترونيأعتقد أن التعمم  050 87 02 8 8

 تعمم معمومات كثيرة في وقت قصير
٤ 

٤7٤ ٤7٤ 277 ٤27٤ 217٣ 

 ٤772 07190 7271 08 موافق 
أحبذ تعميم تجربة التعمم ىذه عمى جميع  2٣ 92 21 07 0٤

 المناىج الدراسية
٣ 

27٣ 770 5178 ٣1 5277 

 ٤795 07070 787٣ 0٤ موافق 
في رفع مستوى  اإللكترونياسيم التعمم  97 71 ٣2 0٤ 02

 التحصيل الدراسي لدي
2 

27٤ 27٣ 0878 5975 ٣17٣ 

 ٤782 070٣2 7775 02 موافق 
ينمي قدرتي  اإللكترونيأرى أن التعمم  82 81 ٤8 52 01

 عمى حل المشكالت.
2 

٣75 0178 0278 ٤٤7٤ ٤278 

 ٣711 07107 8171 00 موافق 
أكثر نشاطا في  اإللكترونييجعمني التعمم  82 97 ٣1 8 01

 الفصل
7 

٣75 ٤7٤ 0277 ٣17٤ ٣27٣ 

 ٤710 07٣29 2175 55 محايد
27 02 ٣2 75 ٣1 

 8 بشكل فّعال أستخدم الحاسوب
5779 277 0878 ٤1 0277 

 ٤778 075٣2 7272 07 موافق 
التعمم طرائق أفضل استخدام وسائل و  8٣ 72 ٣9 2 52

عمى الطرق االعتيادية كالكتب  اإللكتروني
 المدرسية أوالمحاضرة

9 
017٣ 572 517٤ ٣077 ٤2 

موافق 
 بشدة

٣ 8٣71 07100 ٣75٤ 
يبسط  اإللكترونيأعتقد أن استخدام التعمم  059 29 ٤2 05 2

 المادة ويجعميا أكثر وضوحاً 
01 

570 2 0٣72 5٣72 2٤78 

 ٣71٣ 17927 8178 01 موافق 
البرامج أشعر باأللفة عندما أتعامل مع  89 9٤ ٤9 02 ٤

 المحوسبة
00 

07٤ 277 027٤ ٤878 ٤770 
موافق 
 بشدة

0 8278 17822 ٣759 
يبقي أثر  التعمم اإللكترونيأعتقد أن  007 85 ٤٤ 2 ٤

 ثباتا في ذىن الطالب ويجعمو أكثرالتعمم 
05 

07٤ 570 0٤78 ٤٣75 ٣878 

 ٤787 07120 777٣ 0٣ موافق 
أجد التشجيع الكافي من أفراد األسرة عمى  85 78 2٤ 50 2

 إستخدام الحاسوب واإلنترنت
0٤ 

572 878 5570 ٤572 ٤٣75 

 ٣70٣ 8799 8578 2 موافق 
اشعر بسرعة مرور الوقت في حصة  9٣ 012 52 0٤ ٤

 .اإللكترونيالتعمم 
0٣ 

07٤ 27٣ 017٣٤ ٣78 ٤975 

 ٤781 07108 7271 02 موافق 
أشعر بالسعادة عندما أكمف بعمل يتطمب  75 81 29 57 5

 مني استخدام الحاسوب واإلنترنت.
02 

8 007٤ 5٣72 ٤٤7٤ ٤1 

 ٣70٤ 178٣8 8572 7 موافق 
أحس أنني أفيم المقررات جيدا عند  9٤ 97 ٤9 00 1

 استخدام الحاسوب
02 

1 ٣72 027٣ ٤17٤ ٣878 

 ٣705 17978 857٣ 8 موافق 
أرى انو يجب إقرار إستراتيجية التعمم  018 81 ٤0 09 5

في المدرسة لتدريس معظم  اإللكتروني
 المقررات

07 
178 779 0579 ٤٤7٣ ٤2 

 ٤77٤ 075٣2 7٣72 09 موافق 
تعمم المقررات الدراسية باستخدام التعمم  85 81 ٤٤ 57 08

يزيد العالقة التفاعمية بيني  كترونياإلل
 وبين المعمم

08 
772 007٤ 0٤78 ٤٤7٤٣ ٤75 
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 ٤797 17992 797٣ 05 موافق 
 التعمم اإللكترونيالمعمم الذي يستخدم  82 88 ٣7 02 2

 محل تقدير لدي
09 

570 27٤ 0972 ٤277 ٤27٣ 

 ٤7٤2 07027 2775 50 محايد
 التعمم اإللكترونيأدوار المعمم في أرى أن  ٣٤ 81 20 2٤ 0٤

 ال تختمف عن أدوار المعمم التقميدي
51 

27٣ 5570 507٤٤ ٤7٤ 0779 

 ٤728 0751٣ 7٤72 51 موافق 
يسيل تطبيقو  التعمم اإللكترونيأرى أن  8٤ 20 25 ٤٣ 01

 في كل المواد
50 

٣75 0٣75 5278 507٤٣ ٤72 

 ٣702 07158 8٤71 2 موافق 
طريقة التعمم بالحاسوب تعطي نتائج  009 20 ٣5 0٤ 2

 أفضل من طريقة التدريس التقميدية
55 

570 27٣ 0772 527٣ ٣972 
غير 
 موافق

5٤ 2071 072٤8 5722 
يمقى بعض  التعمم اإللكترونيأرى أن  ٤٣ 20 57 58 011

 اإلىتمام في المجالت واإلذاعة المدرسية
5٤ 

٣077 0077 007٤ 507٤ 0٣75 

 ٤787 17282 777٣ --- موافق 
٤52 ٣18 905 0825 0957 

 الكل
2798 7720 02778 ٤٣752 ٤27٣2 

 

يتميز بالموافقة  ,1,  <,  8,  7تجاه الطمبة السائد نحو الفقرات اوبالنظر إلى الجدوؿ نجد أف 
وقد حصمت الفقرة "  % ;=%  ,  9=بيف  تراوحت األوزاف النسبية ليذه الفقرات جدًا حيثأو الكبيرة  الشديدة

يبقي أثر التعمـ و يجعمو أكثر ثباتا في ذىف الطالب " عمى أعمى وزف نسبي تمييا  التعمـ اإللكترونيأعتقد أف 
يمكنني مف تعمـ معمومات كثيرة في وقت قصير " ثـ الفقرة " أعتقد أف تعمـ  اإللكترونيالفقرة " أعتقد أف التعمـ 

 ترنت ضروري لكؿ طالب " .الحاسوب واإلن
فكاف  77,  71,  <1,  =1,  >1,  ;1,  :1,  19,  18,  11,  <,  >,  ;,  :,  9,  1  أما الفقرات 

  %.:87>%, 8>إتجاه الطمبة نحوىا يتميز بالموافقة المعقولة حيث تراوحت األوزاف النسبية ليذه الفقرات بيف 
حوىا يتميز بالحياد حيث تراوحت األوزاف النسبية ليذه الفقرات بيف فكاف إتجاه الطمبة ن ,7,  =أما الفقرات   

;, ,%;<7:.%  
يمقى بعض اإلىتماـ في المجالت واإلذاعة المدرسية "  التعمـ اإللكتروني" أرى أف    78وبالنسبة لمفقرة رقـ   

وكاف ترتيب لموافقة % وىذه النسبة حسب مقياس ليكارت الخماسي تتسـ بعدـ ا1:فقد كاف الوزف النسبي ليا 
 األخير.ىذه الفقرة ىو 

أى أف إتجاه  79>> فكاف التعمـ اإللكترونيتجاه الطمبة نحو اأما الوزف النسبي الكمي لمفقرات والذي يمثؿ 
 المعقولة.الطمبة في مديرية التربية والتعميـ يتميز بالموافقة 
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 نتائج السؤال الثاني  :
في  :,α≤,7وجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ىؿ ي ينص التساؤؿ الثاني عمى : "

  تجاه الطمبة يعزى لمتغير الجنس "ا
ال يوجد فروؽ ذات داللة  ـ الباحثوف بالتحقؽ مف صحة الفرضية : "اولإلجابة عمى ىذا التساؤؿ ق

 تجاه الطمبة يعزى لمتغير الجنس "افي  :,α ≤ ,7إحصائية عند مستوى داللة 
 ات اآلتية :ختبار ىذه الفرضية قاـ الباحثوف بإجراء اال صحة ختباروال
 "   لمتجانس  Levene's Testليفيف "  اختبار  – 1
 " لعينتيف مستقمتيف T - Testت "  اختبار  – 7

 يف :ختبار ( يوضح النتائج المتعمقة بيذيف اال:-8والجدوؿ رقـ )
 قمتينلعينيتن مست "ت" اختبارليفين لمتجانس و  اختبار (2-٤جدول )

 العدد الجنس 
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 ت اختبار ليفين اختبار
 النتيجة Sig قيمة ت النتيجة Sig قيمة ف

 
 1728٣89 ٤790 012 ذكر

1715٣ 17877 
التباين 
 ثابت

071٣٤ 17598 
غير دال 
 1728٣92 ٤78٤ 0٤٣ أنثى إحصائياً 

مما يدؿ عمى  :,7,ليفيف كانت أكبر مف  اختبارفي  Sigمة مف الجدوؿ السابؽ نالحظ أف قي
لمعينتيف المستقمتيف في حالة  "ت" اختبارلذلؾ قمنا باستخداـ  أف عينتي الذكور واإلناث متجانسة

مما يعني أنو ال يوجد سبب كافي   :,7,ت أكبر مف  ختبارال Sigتجانس العينتاف وكاف قيمة 
وجد فروقات ذات داللة إحصائية في إتجاه الطمبة يعود لرفض الفرضية العدمية أى أنو ال ت

  .  التعمـ اإللكترونيتجاه الطمبة نحو المتغير الجنس بمعنى أف الجنس اليؤثر عمى 
 :  لثنتائج السؤال الثا

في  :,α ≤ ,7ىؿ يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  عمى : " الثينص التساؤؿ الثا
  " الصؼمتغير إتجاه الطمبة يعزى ل

ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية  ـ الباحثوف بالتحقؽ مف صحة الفرضية : "اولإلجابة عمى ىذا التساؤؿ ق
 " الصؼفي إتجاه الطمبة يعزى لمتغير  :,α ≤ ,7عند مستوى داللة 

 ات اآلتية :ختبار صحة ىذه الفرضية قاـ الباحثوف بإجراء اال ختباروال
 "   لمتجانس  Levene's Testليفيف "  اختبار  – 1
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 " لعينتيف مستقمتيف T - Testت "  اختبار  – 7
 يف :ختبار ( يوضح النتائج المتعمقة بيذيف اال :-9والجدوؿ رقـ ) 

 لعينيتن مستقمتين "ت" اختبارليفين لمتجانس و  اختبار (2-٣جدول )

 العدد الجنس 
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 ت راختبا ليفين اختبار
 النتيجة Sig قيمة ت النتيجة Sig قيمة ف

 

حادي 
 عشر

059 ٤785 17201 
17٤0٣ 17727 

التباين 
 ثابت

-
07٤10 

17092 
غير دال 
ثاني  إحصائياً 

 عشر
000 ٤795 1722٤ 

مما  :,7,ليفيف كانت أكبر مف  اختبارفي  Sig ( p – value )مف الجدوؿ السابؽ نالحظ أف قيمة 
ت لمعينتيف  اختبارلذلؾ قمنا باستخداـ  افتمتجانس الصؼ الحادي عشر والثاني عشرى أف عينتي يدؿ عم

مما يعني   :,7,ت أكبر مف  ختبارال  Sig ( p – value )المستقمتيف في حالة تجانس العينتاف وكاف قيمة 
إحصائية في إتجاه الطمبة أنو ال يوجد سبب كافي لرفض الفرضية العدمية أى أنو ال توجد فروقات ذات داللة 

 .   التعمـ اإللكترونياليؤثر عمى إتجاه الطمبة نحو  الصؼبمعنى أف  الصؼيعود لمتغير 
 

 نتائج السؤال الرابع  :
في إتجاه  :,α ≤ ,7ىؿ يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  عمى : " الرابعينص التساؤؿ 

  الطمبة يعزى لمتغير الفرع  ؟ "
ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية  ـ الباحثوف بالتحقؽ مف صحة الفرضية : "اابة عمى ىذا التساؤؿ قولإلج

 في إتجاه الطمبة يعزى لمتغير الفرع " :,α ≤ ,7عند مستوى داللة 
 ات اآلتية :ختبار صحة ىذه الفرضية قاـ الباحثوف بإجراء اال ختباروال
 متجانس "   ل Levene's Testليفيف "  اختبار  – 1
ال معممي يقابؿ  اختبارلتحميؿ التبايف وىو "  Kruskal Wallis Test"  سيوال -كروسكاؿ  اختبار  – 7

 One Way "  تحميؿ التبايف األحادي اختبارتحميؿ التبايف األحادي نستخدمو إذا لـ تتحقؽ شروط إستخداـ 
ANOVA   " ( يوضح النتائج المتعمقة بيذيف اال :-:والجدوؿ رقـ ) يف :ختبار 
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 واليس لتحميل التباين-كروسكال اختبارليفين لمتجانس و  اختبار (2-2جدول)

 العدد الفرع 
متوسط 
 الرتب

 سيوال -كروسكال  اختبار ليفين اختبار

إحصاءة 
 ليفين

Sig النتيجة 
قيمة 
مربع 
 كاى

Sig النتيجة 

 

 007779 ٣7 عممي

8792٤ 17111 
التباين 
غير 
 ثابت

07٣29 
17٣8
1 

ير دال غ
 إحصائياً 

عموم 
 إنسانية

080 055727 

 987٤8 05 شرعي
 

مما  :,7,مف  أقؿليفيف كانت  اختبارفي  Sig ( p – value )مف الجدوؿ السابؽ نالحظ أف قيمة 
ؾ لذل العممي والعموـ اإلنسانية والشرعي غير متجانسة :رعفعينات الطمبة الثالثة التي تمثؿ األيدؿ عمى أف 
الفروؽ بيف أكثر مف  ختبارال " Kruskal Wallis Testواليس "  -كروسكاؿ  اختبار اختبارقمنا باستخداـ 

 -كروسكاؿ  ختبارال  Sig ( p – value )وكاف قيمة  اتتجانس العين عدـ  في حالة عينتيف مستقمتيف 
ية أى أنو ال توجد فروقات مما يعني أنو ال يوجد سبب كافي لرفض الفرضية العدم  :,7,أكبر مف  واليس

إنسانية أو  ـالفرع سواء كاف عممي أو عمو بمعنى أف  الفرعذات داللة إحصائية في إتجاه الطمبة يعود لمتغير 
 .   التعمـ اإللكترونيتجاه الطمبة نحو االيؤثر عمى  عممي 

 
 نتائج السؤال الخامس  :
 :,α ≤ ,7صائية عند مستوى داللة ىؿ يوجد فروؽ ذات داللة إح عمى : " الخامس ينص التساؤؿ

  في إتجاه الطمبة يعزى لمتغير المعدؿ  ؟ "
ال يوجد فروؽ ذات داللة  ـ الباحثوف بالتحقؽ مف صحة الفرضية : "اولإلجابة عمى ىذا التساؤؿ ق

 في إتجاه الطمبة يعزى لمتغير المعدؿ " :,α ≤ ,7إحصائية عند مستوى داللة 
 ات اآلتية :ختبار اـ الباحثوف بإجراء االصحة ىذه الفرضية ق ختباروال
 "   لمتجانس  Levene's Testليفيف "  اختبار  – 1
ال معممي يقابؿ  اختبار" لتحميؿ التبايف وىو  Kruskal Wallis Testواليس "  -كروسكاؿ  اختبار  – 7

 One Way "  األحاديتحميؿ التبايف  اختبارتحميؿ التبايف األحادي نستخدمو إذا لـ تتحقؽ شروط إستخداـ 
ANOVA   "  ( يوضح النتائج المتعمقة بيذيف اال :-;والجدوؿ رقـ ) يف :ختبار 
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 واليس لتحميل التباين-كروسكال اختبارليفين لمتجانس و  اختبار (2-2جدول )

 العدد الفرع 
متوسط 
 الرتب

 واليس -كروسكال  اختبار ليفين اختبار

إحصاءة 
 ليفين

Sig النتيجة 
قيمة 
مربع 
 كاى

Sig النتيجة 

 

 01٤797 <1 %29799% إلى  21من 

277٣0 17110 
التباين 
غير 
 ثابت

0790 17295 
غير دال 
 إحصائياً 

 007721 <9 % 79799% إلى  71من 

 009779 7< %89799% إلى  81من 

 05770٤ ,= %91أعمى من  

 

مما  :,7,ليفيف كانت أقؿ مف  اختبارفي  Sig ( p – value )مف الجدوؿ السابؽ نالحظ أف قيمة 
 اختبارلذلؾ قمنا باستخداـ  غير متجانسة العينات األربعة التي تمثؿ فئات معدالت الطمبةيدؿ عمى أف 

الفروؽ بيف أكثر مف عينتيف مستقمتيف  في حالة  ختبار" ال Kruskal Wallis Testواليس "  -كروسكاؿ 
مما   :,7,واليس أكبر مف  -كروسكاؿ  ختبارال  Sig ( p – value )قيمة وكاف  اتعدـ  تجانس العين

يعني أنو ال يوجد سبب كاؼ لرفض الفرضية العدمية أى أنو ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية في إتجاه 
  إللكترونيالتعمـ االيؤثر عمى إتجاه الطمبة نحو   المعدؿ في العاـ السابؽبمعنى أف  المعدؿالطمبة يعود لمتغير 

 . 
 :  السادسنتائج السؤال 

 :,α ≤ ,7ىؿ يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  عمى : " السادسينص التساؤؿ 
  " لوجود حاسوب في البيتفي إتجاه الطمبة يعزى 

وؽ ذات ال يوجد فر  : " المبدئية األتية ـ الباحثوف بالتحقؽ مف صحة الفرضيةاولإلجابة عمى ىذا التساؤؿ ق
 " يعزى لوجود حاسوب في البيتفي إتجاه الطمبة  :,α ≤ ,7داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 ات اآلتية :ختبار صحة ىذه الفرضية قاـ الباحثوف بإجراء اال ختباروال
 "   لمتجانس  Levene's Testليفيف "  اختبار  – 1
 " لعينتيف مستقمتيف T - Testت "  اختبار  – 7

 يف :ختبار ( يوضح النتائج المتعمقة بيذيف اال :->ـ ) والجدوؿ رق
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 لعينيتن مستقمتين "ت: اختبارليفين لمتجانس و  اختبار (2-7جدول )

 
وجود 
 حاسوب

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 ت اختبار ليفين اختبار
 النتيجة Sig قيمة ت النتيجة Sig قيمة ف

 
 17209 ٤782٣ 099 نعم

05727٣ 17111 
التباين 
غير 
 ثابت

- 
17٤97 

17295 
غير دال 
 17٤80 ٤789٣ ٣0 ال إحصائياً 

 

مما  :,7,مف  أقؿليفيف كانت  اختبارفي  Sig ( p – value )مف الجدوؿ السابؽ نالحظ أف قيمة 
تجانس عدـ لة ت لمعينتيف المستقمتيف في حا اختبارلذلؾ قمنا باستخداـ  تيفمتجانس غير العينتيفيدؿ عمى أف 

مما يعني أنو ال يوجد سبب كاؼ   :,7,أكبر مف  "ت" ختبارال Sig ( p – value )العينتاف وكاف قيمة 
وجود لرفض الفرضية العدمية أى أنو ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية في إتجاه الطمبة يعود لمتغير 

 .   التعمـ اإللكترونيتجاه الطمبة نحو يؤثر عمى إوجود الحاسوب في البيت لـ بمعنى أف  حاسوب في البيت
 :  السابعنتائج السؤال 

في  :,α ≤ ,7ىؿ يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  عمى : " السابعينص التساؤؿ 
  " لوجود أحد أفراد األسرة ميتـ أو يعمؿ في مجاؿ الحاسوب ؟ تجاه الطمبة يعزى ا

ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية  حثوف بالتحقؽ مف صحة الفرضية : "ـ البااولإلجابة عمى ىذا التساؤؿ ق
يعزى لوجود أحد أفراد األسرة ميتـ أو يعمؿ في مجاؿ في إتجاه الطمبة  :,α ≤ ,7عند مستوى داللة 

 .الحاسوب
 ات اآلتية :ختبار صحة ىذه الفرضية قاـ الباحثوف بإجراء اال ختباروال
 "   لمتجانس  Levene's Testليفيف "  اختبار  – 1
 " لعينتيف مستقمتيف T - Testت "  اختبار  – 7

 يف :ختبار ( يوضح النتائج المتعمقة بيذيف اال:-=والجدوؿ رقـ )
 لعينيتن مستقمتين "ت" اختبارليفين لمتجانس و  اختبار (2-8جدول )

 
وجود 
  فرد

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 ت اختبار ليفين اختبار
 النتيجة Sig قيمة ت النتيجة Sig قيمة ف

 
 17222 ٤795 052 نعم

179727 17115 
التباين 
غير 
 ثابت

07٣87 170٤8 
غير دال 
 17٣78 ٤780 00٣ ال إحصائياً 



 تحليل النتائج    

    41 



 الخامسالفصل 

مما يدؿ عمى أف  :,7,مف  أقؿليفيف كانت  اختبارفي  Sigمف الجدوؿ السابؽ نالحظ أف قيمة 
عدـ لمعينتيف المستقمتيف في حالة  "ت" اختبارلذلؾ قمنا باستخداـ  متجانستيف غير عينتي الذكور واإلناث 

مما يعني أنو ال يوجد سبب كاؼ لرفض   :,7,ت أكبر مف  ختبارال Sigوكاف قيمة  يفتجانس العينت
ة لوجود أحد أفراد األسر الفرضية العدمية أى أنو ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية في إتجاه الطمبة يعود 

اليؤثر  وجود أحد أفراد األسرة ميتـ أو يعمؿ في مجاؿ الحاسوببمعنى أف  ميتـ أو يعمؿ في مجاؿ الحاسوب
 .  التعمـ اإللكترونيعمى إتجاه الطمبة نحو 

 :  الثامننتائج السؤال 
في  :,α ≤,7ىؿ يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  عمى : " مفينص التساؤؿ الثا

  " لحضور دورات تدريبية في مجاؿ الحاسوبطمبة يعزى إتجاه ال
ال يوجد فروؽ ذات داللة  ـ الباحثوف بالتحقؽ مف صحة الفرضية : "اولإلجابة عمى ىذا التساؤؿ ق

 " يعزى لحضور دورات تدريبية في مجاؿ الحاسوبفي إتجاه الطمبة  :,α ≤ ,7إحصائية عند مستوى داللة 
 ات اآلتية :ختبار ـ الباحثوف بإجراء االصحة ىذه الفرضية قا ختباروال
 "   لمتجانس  Levene's Testليفيف "  اختبار  – 1
 " لعينتيف مستقمتيف T - Testت "  اختبار  – 7

 يف :ختبار ( يوضح النتائج المتعمقة بيذيف اال :-<والجدوؿ رقـ ) 
 لعينيتن مستقمتين "ت" اختبارليفين لمتجانس و  اختبار (2-9جدول )

 
حضور 
 دورات

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 ت اختبار ليفين اختبار
 النتيجة Sig قيمة ت النتيجة Sig قيمة ف

 
 17297 ٣7119 27 نعم

2729٣ 17001 
التباين 
 ثابت

57177 171٤9 
دال 
 172٣1 ٤7852 08٤ ال إحصائياً 

مما يدؿ عمى أف  :,7,فيف كانت أكبر مف لي اختبارفي  Sigمف الجدوؿ السابؽ نالحظ أف قيمة 
ت لمعينتيف المستقمتيف إليجاد الفروؽ بيف متوسطات إستجابة  اختبارلذلؾ قمنا باستخداـ  افتمتجانس العينتيف

مما يعني رفض الفرضية   :,7,مف  أقؿ "ت" ختبارال Sigف وكاف قيمة يأفراد العينتيف في حالة تجانس العينت
لحضور دورات تدريبية في مجاؿ وقات ذات داللة إحصائية في إتجاه الطمبة يعود العدمية أى أنو توجد فر 

 التعمـ اإللكترونييؤثر عمى إتجاه الطمبة نحو  سوباحضور دورات تدريبية في مجاؿ الحبمعنى أف  سوباالح
ىو أكبر و  <,,97دورات تدريبية حيث كاف متوسط إستجاباتيـ  اوكاف ىذا التأثير لصالح الطمبة الذيف حضرو 

 .   ;7=87عمى دورات تدريبية والذي يساوي  امف الوسط الحسابي الستجابات الطمبة الذيف لـ يحصمو 
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  :التوصيات

في اإلذاعات المدرسية والنشرات  والمجالت المدرسية  لكترونيالتعمـ اإلاإلىتماـ بموضوع   – 1

.  التعمـ اإللكترونيوتوعية الطمبة بأىمية   

تطوير مختبرات الكمبيوتر في المدارس والتأكد مف وجود سبورة ذكية في كؿ مختبر .  – 7  

زيادة دافعية  وذلؾ مف أجؿة والمسابقات عمى مستوى المديرية ونياإللكتر خالؿ زيادة األنشطة   – 8

  . التعمـ اإللكترونيالطمبة نحو 

 تعميـ ىذا البحث ونشره عمى مستوى المديريات لإلستفادة منو  .  – 9
 

 المقترحات:
األبحاث المتعمقة بالتعمـ اإللكتروني لما يتمتع بو ىذا الموضوع  مف أىمية قصوى في مجاؿ  ةزياد  – 1

 .التربية
تطبيؽ ىذه الدراسة لتشمؿ مديريات أخرى وتطبيقيا عمى فئات طالب أخرى .  – 7
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 عـــــــــــالمراج

 المراجع 

  المراجع العربيةأواًل : 
 

استخدام  نحو الطمبة اتجاىات في الحاسوب مادة دراسة أثر "  :(  ;<<1, ) تياني شرار, أبو [ 1 ]
 مؤتو , جامعة التربية  كمية  منشورة , غير ماجستير رسالة السابقة " ، والخبرة الجنس الحاسوب باختالف

 األردف .
اتجاىات طمبة الصف العاشر من التعميم األساسي  "  :(  1,,7عسقوؿ , محمد , الحولي , عمياف  ) [ 2 ]

  غػػػزة . اإلسالمية ,( , الجامعة 1مجمة الجامعة اإلسالمية , العدد )اء غزة نحو الحاسوب " ، الحكومي في لو 
 ,  " ..مفيومة..خصائصو...فوائدة..عوائقو - التعمم اإللكتروني "  :(  ,7,1,) عبد اهلل ,  الموسى  [ 3 ]

 , السعودية . جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية ورقة عمؿ , 
عمى التحصيل واألداء المياري واإلنجاز  التعمم اإللكتروني أثر "  :(  5118، ) أحمد ، فخري [ 4 ]

 , المنوفية جامعة التربية  كمية  ,التكنولوجي في مادة الحاسب اآللي لدى تالميذ الصف الثالث اإلعدادي " 
 . مصر
التعمم  استخدام نحو والطمبة ممينالمع اتجاىات "  :(  ,7,1بني دومي , حسف , الشناؽ , قسيـ  ) [ 5 ] 

  ( , جامعة دمشؽ .1مجمة جامعة دمشؽ , العدد )األردنية " ،  الثانوية المدارس في اإللكتروني
قسـ وسائؿ وتكنموجيا "، اإللكتروني، مقارنة بين التعميم التقميدي و  ( :">,,7عواطؼ , ) المطيري [2]

  جامعة الممؾ سعود. -كمية التربية-التعميـ

[ 7 ]  
الدار الصوتية لمتربية  " التعمم اإللكتروني تعميم :" رؤية جديدة في ال:(  :,,7)  حسف حسيف,  زيتوف [ 8 ]

  . , الرياض 
لدى معممي ومعممات المدارس  التعمم اإللكترونياالتجاه نحو "  :(  ,7,1الؿ , زكريا يحيي  ) [ 9 ]

 . جامعة أـ القرى , مكة المكرمة  كمية التربية ," ،  الثانوية بمدينة مكة المكرمة 
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في المدارس اإلعدادية المصرية  التعمم اإللكتروني" أثر تجربة : ( ;,,7محمد , )زيف الديف ,  [ 10 ] 
ورقة بحثية مقدمة لممؤتمر العممي الثاني لكمية التربية " ، عمى التحصيل الدراسي لمطالب واتجاىاتيم نحوىا 

   . ;,,7أبريؿ  7 – <1قد في الفترة مف عالنوعية جامعة قناة السويس المن
مقاؿ منشور , مجمة نير "    التعمم اإللكتروني" أىداف وخصائص :(  7,11, حارص , ) عمار [ 11 ]
  .  http://kenanaonline.com/users/HaresAmmar/posts/7991,8العمـ , 
الطبعة الرابعة ,  " ،  تكنولوجيا التعميم بين النظرية والتطبيق" :(  9,,7, ) محمود , محمد الحيمة [ 12 ]

  .  لمنشر , عماف  دار الميسرة
 المكتبات الختصاصي الميني لمتطوير أسموب بعد عن التعميم ( 2005 ):منصور الشيري,  [ 13 ] 

 الممؾ جامعة اآلداب كمية بحوث مركز والمعمومات, المكتبات عمـو قسـ ,األكاديمية المكتبات في والمعمومات
  .السعودية العربية المممكة سعود,

 تقدميا وزارة التي الحاسوب برامج نحو الطمبة " اتجاىات:(  7<<1اجر أحمد , )العالوي , ى [ 14 ] 
, رسالة ماجستير غير الزرقاء  "  محافظة  في االساسي التعميم مرحمة من العاشر لمصف والتعميم التربية

 منشورة , الجامعة األردنية , األردف   .  
تحصيل  في الحاسوب باستخدام المدعمة التدريس ةطريق أثر" :(  7<<1اإلبراىيـ , محمد , ) [ 15 ] 

تدريسيا " ،  في الحاسوب واستخدام الرياضيات نحو واتجاىاتيم الرياضيات في األساسية المرحمة طمبة
   دكتوراه , جامعة عماف العربية , عماف  , األردف   . رسالة

 طمبة الصف تحصيل في لحاسوببا التعمم طريقة استخدام " أثر:(  :<<1مالؾ , حسف عمى , ) [ 16 ]
 منشورة , جامعة غير ماجستير , رسالةنحو الحاسوب "  واتجاىاتيم الكيمياء مبحث في العممي الثانوي األول

 اليرموؾ , إربد  , األردف   .  
 في وأثرىا ( LCMS ) التعميمي المحتوى إدارة أنظمة" :(  :<<1عثماف , أحمد عبد القادر , ) [ 17 ] 

 لمتعميم الثالث الدولي لممؤتمر مقدمة عمل ورقة" ،  المعرفة مجتمع وتعزيز اإللكتروني ممالتع دعم
 مركز زيف , جامعة البحريف   .  ،  اإللكتروني

الطبعة الرابعة , دار الميسرة " ،   رؤى من الميدان التعمم اإللكتروني" :(  8,,7الفرا , يحيي , ) [ 18 ]
  لمنشر , عماف  . 

 ،... خصائصو ،... مفيومو :اإللكتروني التعمم" :(  7,,7موسى , عبد اهلل بف عبد العزيز , )ال [ 19 ] 
 .   سعود الممؾ جامعة،  المستقبؿ مدرسة إلى مقدمة عمؿ ورقة" ،  عوائقو ،... فوائده
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 المراجع األجنبيةثانيًا : 

[ 1 ] Henry P.,(2001): Education +Training, vol. 43,No 4 ,pp 249-255,MCB 
University Press, ISSN 0040-0912 
[ 2 ] Grove, Andy (2003): “E-Learning”, Retrieved, March 22, 2004, Internet 
Recourse :http://www.Cognitivedesignsolutions.com/ELearning/E-Learning. 
[ 3 ] Romi, S.; Hansenson, G. & Hansenson, A. (2002): E-learning: A 
comparison between expected and observed attitudes of normative and 
dropout adolescents. Education Media International. 39(1): 48-53. 
[ 4 ] Borstorf, P. & Lowe, S. (2006): E-learning, attitudes and behaviors of 
end-users. Allied Academics International Conference. Academy of 
Educational Leadership Proceedings, 12(7): 45-53. 
[ 5 ] Borstorf, P. & Lowe, S. (2006): E-learning, attitudes and behaviors of 
end-users. Allied Academics International Conference. Academy of 
Educational Leadership Proceedings, 12(7): 45-53. 



    

    46 



 المالحـــــــــــــق

 المالحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 (0ممحق )
 قبل التحكيم مقياس االتجاه

 أخي الطالب اختي الطالبة :

 السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو :

المقدـ لكـ وذلؾ في إطار دراسة عممية يقـو  مقياس االتجاهيسعدنا أف نتوجو إليكـ لإلجابة عمى فقرات 
يا مجموعة مف الباحثيف مف طمبة مدرسة شيداء الزيتوف " ب " وذلؾ لتحديد مستوى إتجاه طمبة المرحمة ب

نرجو أف تتسـ إجابتؾ بالدقة والصراحة واألمانة ألنيا  . التعمـ اإللكترونيغزة نحو  محافظةالثانوية في 
 ستستخدـ ألغراض البحث العممي

( أماـ   xيرجى قراءة كؿ فقرة مف فقرات المقياس , ثـ وضع إشارة ) ( فقرة لذا;7بيف يديؾ مقياس يتكوف مف )
, عمما بأف إجابتؾ ستكوف سرية ولف تستخدـ إال  في المربع الذي تعتقد بصحتو أو تراه مناسبًا لؾ الفقرة 

 ألغراض البحث العممي فقط 

 البيانات الشخصية :
 

  أنثى �كر                                 ذ �الجنس   :                                      

    الثاني عشر �الحادي عشر                        �الصؼ   :                                      

            عمـو إنسانية �عممي                                �الفرع   :                                       

 ي شرع �

  <<7<>إلى  ,>مف  �               <<7<;إلى  ,:مف  �المستوى العممي في العاـ السابؽ  ؟       

 %,<أعمى مف  �                <<7<=إلى  ,=مف  �                                               

ال   �         نعـ                           �ىؿ يوجد لدى األسرة حاسوب ؟           
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 �نعـ                        �ىؿ يوجد أحد في األسرة ميتـ أو يعمؿ في مجاؿ الحاسوب ؟                

 ال     
 ال   �نعـ                        �ىؿ سبؽ لؾ وأف انضممت إلى أى دورة حاسوبية خارج المدرسة  ؟       

 
 

 نص الفقرة الرقم
موافؽ 
 ةبشد

 محايد  موافؽ
غير 
 موافؽ 

غير 
موافؽ 
 بشدة

التعمـ  طريقة باستخداـ المقررات  تعمـ في أجد متعة 0
      اإللكتروني

      اإللكترونيمختبر مناسب لمتعمـ  يتوفر في مدرستي 5

 لكؿ ضروري واإلنترنت الحاسوب تعمـ أف أعتقد ٤
      . طالب

 معمومات مف تعمـ يمكنني اإللكتروني التعمـ أف أعتقد ٣
      قصير وقت في كثيرة

أحبذ تعميـ تجربة التعمـ ىذه عمى جميع المناىج  2
 الدراسية 

     

في رفع مستوى التحصيؿ  اإللكتروني اسيـ التعمـ 2
 الدراسي لدي

     

 حؿ عمى ينمي قدرتي اإللكتروني التعمـ أف أرى 7
 .المشكالت

     

      أكثر نشاطا في الفصؿ           اإللكتروني يجعمني التعمـ 8

      فّعاؿ بشكؿ الحاسوب أستخدـ  9

عمى  التعمـ اإللكتروني وطرائؽ وسائؿ استخداـ أفضؿ 01
  أوالمحاضرة المدرسية كالكتب االعتيادية الطرؽ

     

 يبسط المادة اإللكتروني التعمـ استخداـ أف أعتقد 00
 .وضوحاً  أكثر ويجعميا
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      المحوسبة  البرامج أتعامؿ مع عندما باأللفة رأشع 05

يبقي أثر التعمـ و يجعمو  التعمـ اإللكترونيأعتقد أف  0٤
      أكثر ثباتا في ذىف الطالب

أجد التشجيع الكافي مف أفراد األسرة عمى إستخداـ  0٣
      الحاسوب واإلنترنت

 التعمـ في حصة الوقت مرور بسرعة اشعر 02
      .نياإللكترو 

 يتطمب مني بعمؿ أكمؼ عندما أشعر بالسعادة 02
 .واإلنترنت الحاسوب استخداـ

     

      أحس أنني أفيـ المقررات جيدا عند استخداـ الحاسوب  07

 في اإللكتروني التعمـ إستراتيجية إقرار يجب انو أرى 08
 المقررات معظـ المدرسة لتدريس

     

 اإللكتروني التعمـ باستخداـ ةالدراسي المقررات تعمـ 09
 المعمـ  وبيف بيني التفاعمية يزيد العالقة

     

      محؿ تقدير لدي التعمـ اإللكترونيالمعمـ الذي يستخدـ  51

ال تختمؼ  التعمـ اإللكترونيأرى أف أدوار المعمـ في  50
 التقميدي عف أدوار المعمـ

     

التعمـ نحو  أشعر بأف اتجاىات المعمميف إيجابية 55
 اإللكتروني

     

      يسيؿ تطبيقو في كؿ المواد التعمـ اإللكترونيأرى أف  5٤

أرى أف عدد األجيزة يتناسب مع عدد الطمبة في  5٣
 المدرسة .

     

مف طريقة  أفضؿ نتائج تعطي التعمـ بالحاسوب طريقة 52
 التدريس التقميدية

     

بعض اإلىتماـ في  يمقى التعمـ اإللكترونيأرى أف  52
 المجالت واإلذاعة المدرسية
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(5ممحق )  

 بعد التعديل مقياس االتجاه

 

 
 اإللكترونيغزة نحو التعمم محافظةقياس إتجاه طمبة المرحمة الثانوية في 
 

 ختي الطالبة :أأخي الطالب 

 السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو :

ات مقياس اإلتجاه المقدـ لكـ وذلؾ في إطار دراسة عممية يقـو يسعدنا أف نتوجو إليكـ لإلجابة عمى فقر 
بيا مجموعة مف الباحثيف مف طمبة مدرسة شيداء الزيتوف الثانوية " ب " لتحديد مستوى إتجاه طمبة المرحمة 

نيا نرجو أف تتسـ إجابتؾ بالدقة والصراحة واألمانة أل . التعمـ اإللكترونيغزة نحو  محافظةالثانوية في مدارس 
 ستستخدـ ألغراض البحث العممي

( أماـ   x( فقرة لذا يرجى قراءة كؿ فقرة مف فقرات المقياس , ثـ وضع إشارة );7بيف يديؾ مقياس يتكوف مف )
, عمما بأف إجابتؾ ستكوف سرية ولف تستخدـ إال  في المربع الذي تعتقد بصحتو أو تراه مناسبًا لؾ الفقرة 

 ألغراض البحث العممي فقط 

 

 البيانات الشخصية :
 

  أنثى �ذكر                              �الجنس   :                                      
    الثاني عشر �الحادي عشر                    �الصؼ   :                                      
                عمـو إنسانية �                           عممي �الفرع   :                                       

 شرعي  �
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  <<7<>إلى  ,>مف  �           <<7<;إلى  ,:مف  �المستوى العممي في العاـ السابؽ  ؟          
 %,<أعمى مف  �           <<7<=إلى  ,=مف  �                                                 

 ال           �نعـ                               �ألسرة حاسوب ؟                  يوجد لدى ا
 ال      �نعـ                        �يوجد أحد في األسرة ميتـ أو يعمؿ في مجاؿ الحاسوب ؟                
 ال   �                  نعـ      �سبؽ وأف انضممت إلى اى دورة حاسوبية خارج المدرسة  ؟            

 
 

 درجة الموافقة  

موافق  نص الفقرة الرقم
غير  محايد  موافق بشدة

 موافق 

غير 
موافق 
 بشدة

      اإللكترونيالتعمم  طريقة باستخدام المقررات  تعمم في أجد متعة 0

      . طالب لكل ضروري واإلنترنت الحاسوب تعمم أن أعتقد 5

 وقت في كثيرة معمومات من تعمم يمكنني لكترونياإل  التعمم أن أعتقد ٤
      قصير

ىذه عمى جميع المناىج  اإللكترونيأحبذ تعميم تجربة التعمم  ٣
      الدراسية 

في رفع مستوى التحصيل   اإللكترونيأتوقع أن يسيم التعمم  2
      الدراسي لدي

      .التالمشك حل عمى قدرتي اإللكتروني التعمم أن ينمي أتوقع 2

      اإللكترونياشعر أنني أكثر نشاطًا أثناء مواقف التعمم  7

      أرى أن استخدام الحاسوب يجعل التعمم فعال 8

 عمى الطرق التعمم اإللكتروني وطرائق وسائل استخدام أفضل 9
       أوالمحاضرة المدرسية كالكتب االعتيادية

 أكثر ويجعميا يبسط المادة ياإللكترون التعمم استخدام أن أعتقد 01
      .وضوحاً 

      المحوسبة  البرامج أتعامل مع عندما باأللفة أشعر 00

يبقي أثر التعمم و يجعمو أكثر ثباتا في  التعمم اإللكترونيأعتقد أن  05
      ذىن الطالب

     أشعر بالمتعة من تشجيع أفراد األسرة عمى إستخدام الحاسوب  0٤
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 واإلنترنت

      .اإللكتروني التعمم في حصة الوقت مرور بسرعة اشعر 0٣

 الحاسوب استخدام يتطمب مني بعمل أكمف عندما أشعر بالسعادة 02
      .واإلنترنت

      أحس أنني أفيم المقررات جيدا عند استخدام الحاسوب  02

المدرسة  في اإللكتروني التعمم إستراتيجية إقرار يجب انو أرى 07
      المقررات معظم يسلتدر 

      يزيد من عالقاتي مع المعمم . اإللكترونيأعتقد أن  التعمم  08

      محل تقدير لدي التعمم اإللكترونيأرى أن المعمم الذي يستخدم  09

 ال تختمف عن أدوار المعمم التعمم اإللكترونيأرى أن أدوار المعمم في  51
      التقميدي

      يسيل تطبيقو في كل المواد اإللكترونيالتعمم أرى أن  50

من طريقة  أفضل نتائج تعطي التعمم بالحاسوب أعتقد أن طريقة 55
      التدريس التقميدية

5٤ 
يمقى بعض اإلىتمام في المجالت واإلذاعة  التعمم اإللكترونيأرى أن 
      المدرسية
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( ٤ممحق )  

 أسماء المحكمين ألداة الدراسة

 اسم المحكم التخصص  كان العمل م

جامعة  –رئيس قسـ االحصاء 

 األزىر

 د. شادي التمباني احصاء تطبيقي 

جامعة  –عضو ىيئة تدريس 

 األقصى 

 د. أيمف األشقر مناىج وطرؽ تدريس

وزارة التربية  –مدير دائرة المناىج 

 والتعميـ 

 د. سمية النخالة مناىج وطرؽ تدريس

 أ. مازف نور الديف ادارة تربوية ديرية شرؽ غزةم –المدير االداري 
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(٣ممحق )
 اجتماع اإلدارة بالمجنة
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 (2ممحق رقم )
 صور استضافة الدكتور صائب العويني لمناقشة أىمية البحث العممي مرغبًا إياىم بذلك
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 (7ممحق رقم )
 االتجاه مقياسصور اثناء تحكيم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


