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  ملخص
ولوجيا تكنو تبني  لدوافع النفسية و االجتماعية للمدرسين نحو استخدام لفهم العميق ال إلى يهدف البحث

المعوقات التي قد تحول دون  إزالةيساعد على مما  المعلومات في العملية التدريسية و مدى تقبلهم لها
فالفهم الدقيق لمجمل العوامل المؤثرة على تبني  .االستخدام االمثل للتكنولوجيا في العملية التدريسية

 إلىباالضافة ، الرشيدةخاذ القرارات اتالتكنولوجيا في العملية التدريسية يساعد متخذي القرارات في 
   .واضحة لما يدور على االرض لبناء خطط وطنية مبنية على رؤية أهميتها

مقللة من ) او ما يسمى اقتصاديات المعرفة(تتجه المجتمعات الحديثة نحو اقتصاد مبني على المعرفة 
تمع الفلسطينيي فان التنمية و لخصوصية المج. االقتصادات المبنية على السلع الماديةالترآيز على 

بيعية، فالثانية نادرة و األولى بحاجة الى طالثروات العلى  أوالمستدامة ال يمكن ان تستند على سلعة ما 
على تنمية  أساسيبشكل ترتكز  أنخطة تنموية يجب  أيلذا . حرية حرآة و تنقل، نفتقدهما في فلسطين

وطني التكنولوجيا الحديثة و توظيفها بشكل يخدم اقتصاد قادرة على التعامل مع  أجيالالعقول و بناء 
اللذين طالب المدارس و الجامعات تطوير آيز على رهذا هو الت إلىالطريق . قائم على المعرفةمستقل 

لتصبح مكون التكنولوجيا  إدخالو  عليميةتنمية العملية الت، وذلك عن طريق األمةيشكلون مستقبل هذه 
  . لعامآو ليس فقط  يةالتعليمة العمليبنية من  أساسي

استخدام دوافع تقبل و يحاول تفسير الذي ) نموذج تقبل التكنولوجيا( TAMنموذج ُتَطبق الدراسة 
المهارات في استخدام الحاسوب و  و اإلنجليزيةالعمر و التمكن من اللغة  أن، تبين تكنولوجيا المعلومات

سوب في المنزل لدى المعلم له ارتباط ايجابي و قوي مع توفر االنترنت و البرمجيات و توفر جهاز الحا
توجهه نحو استخدام  إلىاعتقاد المعلم بسهولة استخدام تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية، يؤدي 

النموذج المستخدم يفسر دوافع المدرسين نحو استخدام تكنولوجيا المعلومات في  أن إلى إضافة. التكنولوجيا
  .لتعليميةالعملية ا

  

  مقدمة 
ولقد مرت . إن أحد المكونات الرئيسة لسلوك المجتمعات الحية هو ما تختزنه هذه المجتمعات من معرفة في مجاالتها المختلفة

حتى وصلت اآلن إلى  اإلنسانية عبر تاريخها الطويل بمراحل مختلفة من ُعُمرها تراآمت المعرفة فيها تدريجيا في بدايات مسيرتها
  .ف بثورة المعلوماتعصر اتص

أن السمة التي تميز منتجات أآبر شرآات هذا القرن أنها منتجات صغيرة يمكن وضعها في الجيب مقابل منتجات آبيرة  لحظون
]. 13[في المعرفة واإلبداعبمعنى أن دور المادة الخام قد تراجع وأصبحت القيمة المضافة تتمثل . الحجم في بداية القرن الماضي

   .والمعرفة صناعة النفط أما اآلن فيتصدر القائمةَ  َمْن اقترن اسُمه بالتقنية والمعلوماتية مةُ  أغنياء القرن الماضي رجالائق روتصَد

آما يقول سولو أن العامل األساسي في نمو االقتصاد . المعرفة المصدر األساس للقيمة المضافة للمنتج دُّتعففي الجانب االقتصادي 
مجتمُع المعرفة بتوفير البيئة المناسبة لإلبداع الفكري والثقافي وُيؤَِّمْن  ئها، وفي الجانب الثقافي ُيْعـنىاقتناهو إنتاج المعرفة و

  .توفيرها لكل أفراد المجتمع فالمعرفة للجميع هو شعاُر مجتمعِ المعرفة

. والتقدير للمعرفة ويعرف قيمتها ويقدر منتجيهاللمعرفِة فحسب بل هو مجتمٌع ينظر بعين االحترام  ًاُمْنِتجمجتمع المعرفة ليس  إذًا
  .تنظيم حياة البشرفيه هي اساس وهو مجتمع يؤسس لتكون المعرفة 

من هنا نعرف ما تعنيه مقولةُ  أن مجتمعات الغد هي مجتمعات المعرفة وأسواق الغد هي أسواق المعرفة وحروب الغد هي حروب 
  . واقتصاد الغد هو اقتصاد المعرفة. بتكار وليست حروب صواريخ وقنابلالمعرفة فهي حروب حقوق برآة االختراع واال

فالمعرفةُ هي حصيلة ُُالخبرة والقدرة على استخالص مفاهيم ونتائج جديدة وهي خليط من التعلم والخبرة المتراآمة وتعتمد على 
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إضافية  المعلومات هنا وهناك ال يشكل قيمةألن وجود . وهي حالة أرقى من الحصول على المعلومات]. 1[الفهم واإلدراك البشري 
  . يمكن لها أن تتحول إلى خدمة أو سلعة تستحق دفع المال مقابل اقتنائها فقط بل  حقيقية

أي معرفة  :أسئلة من قبيل نفمن خالله تتم اإلجابة ع. هاواستخدام هاونشر هائواقتناالمعرفة بدراسة إنتاج  ىواقتصاد المعرفة ُيْعن
  وماهي األنظمة والوسائل التي تحسن إنتاج المعرفة؟ ؟ومن سينتجها؟ وآيف تُنْتَج وتُنشر ستنتج؟ولمن؟

المعرفةَ هي المحرُك األساس لكل األنشطة  نَّإفي ظل هذا التصور لدور المعرفة في العملية اإلنتاجية ف: خصائص اقتصاد المعرفة
  .المعلومات بأنه عصُر اقتصاد المعرفةومن هنا تأتي التسمية المتداولة لعصر ما بعد . االقتصادية

. وفي نفس الوقت هي سلعة لها تبعاتها االقتصادية في األسواق ،نتاجيةإلهذا االقتصاد ينِظُر إلى المعرفة على أنها ُمحرُك العملية ا
ن ما اعتاده إن هذا النوع من التصور للمعرفة وهذه النظرة االقتصادية للمعرفة تحتم أن نرى بعض الفوارق الرئيسية ع

  .القتصاديون في تناولهم للسلعا

بل إنه . فالمعرفة آسلعٍة ال يمكن لها أن تنُضب أو تنتهي وتتالشى بسبب استخدامها آما هو الحال في استهالآنا لغيرها من السلع
  .اقتصاُد وفرٍة وليس اقتصاُد ندرة فاقتصاُد المعرفِة هو. نَتَج معرفًة جديدًةأآلما ازداد استخدام المعرفة وإعمال العقل والتفكر فيها 

وذاك ممكن عند تبني التنمية الحقيقية للشعوب والتي تتمثل في االستثمار في البشر، وبشكل رئيسي الحديث عن االستثمار فيما 
وهو حاضنة  ،اجوالعقل هو أداة اإلنت ،فالعقل هو المادة الخام. ي االستثمار األمثل في العقولأيمكن المجتمعات من إنتاج المعرفة 

  .والتي بها تنطلق المجتمعات في ترجمة تلك المعارف إلى ظواهر تحيط بنا  )اي المعرفة ( ومستودع المنتج

ألن هذا النوع من التعليم يوصل الى . نعم ينبغي االستثمار في رأس المال البشري بجعل التعليم الموصل لإلبداع هدفا محوريا
 . كنيين من التقنيات المتقدمةاالبتكار وينتج المفكرين والمتم

وينبغي االستثمار في التقنية من أجل التعرف عليها ومعرفة خباياها وفق استراتيجيات محددة المعالم لتسهيل الحصول على المعرفة 
  .منها

  

  دوافع البحث 
فلسطينيي فان التنمية و لخصوصية المجتمع ال ،نحو اقتصاد مبني على المعرفة سابقاآما وضحنا تتجه المجتمعات الحديثة 

طبيعية، فالثانية نادرة و األولى بحاجة الى حرية حرآة و تنقل نفتقدهما الثروات الو على أن تستند على سلعة ما أالمستدامة ال يمكن 
وجيا جيال قادرة على التعامل مع التكنولأساسي على تنمية العقول و بناء ألذا اي خطة تنموية يجب ان ترتكز بشكل . في فلسطين

الطريق الى هذا هو الترآيز على تطوير طالب  ، وعلى المعرفة ًاقائم مستقًال ًاوطني االحديثة و توظيفها بشكل يخدم اقتصاًد
 ًامكوندخال التكنولوجيا لتصبح إن يشكلون مستقبل هذه االمة، وذلك عن طريق تنمية العملية التعليمية و الذيالمدارس و الجامعات 

  . مساعد و ليس فقط آعامل العملية التعليميةمن بنية  ًاأساسي

في العملية التدريسية و مدى و تبنيها تكنولوجيا المعلومات  ين نحو استخداممعلملدوافع النفسية و االجتماعية لللفهم العميق الان 
فالفهم الدقيق لمجمل  ،التدريسية تقبلهم لها يساعد على ازالة المعوقات التي قد تحول دون االستخدام االمثل للتكنولوجيا في العملية

التي تصب في هذا  الرشيدةاتخاذ القرارات ساعد متخذي القرارات في العوامل المؤثرة على تبني التكنولوجيا في العملية التدريسية ي
   .األرضلما يدور على  واضحة ةعلى رؤي قائمةلبناء خطط وطنية  اأهميته إلى إضافة، المجال

يلي االجزاء  ما. للتعليملوجيا المعلومات من منظورين مختلفين، االول، موضوع للدراسة، و الثاني، اداة تكنو إلىيمكن النظر 
  :التربويةالعملية بلتكنولوجيا المعلومات و عالقتها  الرئيسة

  الحاسوب، االنترنت و التعلم 
نت و توفر االنتر أنيمكن . ين و المتعلمينفرص للدارسافضل ال توفرآما توفر االنترنت وسائل لتبادل المعلومات و الخبرات 

تكمن اهمية االنترنت في انها تدعم التعامل مع . تكنولوجيا المعلومات للدارسين بيئة جديدة محفزة و مطورة للعملية التعليمية
  .ين و توفر االدوات لتحفز االبداع و المبادرةمعلمالمعلومات و تطور االتصال بين الدارسين و ال

في فلسطين عن طريق  عليميةالصعوبات التي تعيق استخدام تكنولوجيا المعلومات في العملية الت لضوء علىا ]2[العمل  تلقي ورقة
الصعوبات في استخدام االنترنت في العملية  أن إلىالدراسة تخلص  ، وين في منطقة رام اهللامعلممجموعة من المقابالت مع 
عدم و، الحاجز النفسي والتوجهات السلبية واالجتماعية و مشاآل في التاهيل، و نترنت،عدم توافر اال: التربوية تتلخص في االتي

ضيق الوقت المتاح للعملية التعليمية و تطبيق المنهاج، اضافة والمعلومات،  إلىصعوبات الوصول والتمكن من اللغة االنجليزية ، 
  .  لى مجموعة من المشاآل االداريةإ

  :على النحو اآلتي )المفصل الحقا( TAMنموذج ل من خالل يمكن تفسير بعض هذه العوام

لوصول الى اصعوبات  -3مشاآل في التأهيل  -1: االعتقاد بصعوبة االستخدام وتظهر في الورقة من خالل االمور التالية :والأ
  .ازدحام الصفوف - 5قلة الدعم الفني  - 4المعلومات 
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  .قد يكون الغراض غير تربوية نترنتل اعتقاد بعض افراد العينة بان استخدام االو تظهر من خال: االعتقاد بعدم الفائدة: ثانيًا

ان هنالك حواجز اجتماعية ربما تحول دون استخدام ) وهبه- الدجاني(يظهر من السرد الموجود في ورقة : التاثير االجتماعي: ثالثًا
، و هذا العامل نترنتعلى اال ربوية يسهل الوصول اليهان هنالك مواد غير تبأ ينمعلمتصريح بعض الخالل يظهر من و  ،االنترنت

  .مرتبط بالعامل السابق و هو االعتقاد بعدم الفائدة

تؤثر على موقف المستخدم من  حد العوامل التي ربماأن السن أ ]2[  )وهبة -الدجاني(تقترح ورقة العمل : خرىأعوامل : رابعًا
تذآر  .هذا العامل ربما يرتبط بشكل ما مع االعتقاد بصعوبة االستخدام. اإلنجليزيةاضافة الى عدم التمكن من اللغة  التكنولوجيا

  .]12[ ،]3[ تؤثر بشكل مباشر على االعتقاد بسهولة استخدام التكنولوجيا) self efficacy( الفردية مهاراتال بعض الدراسات ان

 تنترنواإلاليجابية نحو استخدام تكنولوجيا المعلومات التي تقود الى التوجهات ا العواملقياس من خالل هذه الدراسة نحاول 
  . الموسع TAMبطريقة القياس االحصائي وحسب نموذج 

 TAMقبل التكنولوجيا تنموذج 
بانظمة من االدوات االآثر شيوعا في االبحاث المتعلقة  TAMمن مجمل النظريات التي تصف تقبل تكنولوجيا المعلومات ،نموذج 

استخدام تكنولوجيا المعلومات من تقبل يحاول النموذج تفسير ] 12، 11، 10، 9، 7، 6، 5، 4، 3[وينظر   المعلومات المحوسبة
  :خالل اربع مراحل متعاقبة هي

  .تؤثر على تصوراته حول استخدام النظام) تدريب المستخدم( العوامل الخارجية  ●

  تصورات المستخدم تؤثر على مواقفه من النظام ●

  على النوايا من استخدام النظام مواقف المستخدم تؤثر ●

  نوايا المستخدم تحدد مستوى االستخدام ●

  

حسب هذه النظرية اعتقاد الفرد يؤثر على  Theory of Reasoned Action (TRA(لنظرية الفعل المنطقي  ًاالنموذج امتداد ديع
  .هسلوآبدورها ترسم و التي و توجهاته مواقفه 

دراك المستخدم لفائدة النظام و سهولة استخدامه آمحددان إة المعلومات عن طريق اعتماد يفسر النموذج و يتوقع استخدام انظم
درجة تحسين النظام الداء المستخدم "يمكن تعريف اعتقاد المستخدم لفائدة النظام ب. النظاماستخدم نحو  و توجهه هاساسيان لموقف

درجة خلو استخدام التكنولوجيا من مجهود حسب اعتقاد " م بو رأي  المستخدم لسهولة استخدام النظا "في عمله حسب اعتقاده
 هعلى سلوآبدورها موقف الشخص و اعتقاداته تؤثر . على موقف الشخص تجاه استخدام نظام ما آال االعتقادين يؤثر.  "المستخدم

  . التكنولوجيا استخدامنحو 

 الموسع TAM نموذج تقبل التكنولوجيا
قترح ت ]11[الورقة  للعوامل التي تؤثر على نزوع الشخص الستخدام تكنولوجيا المعلومات فمثال آثير من االبحاث تقترح اضافات
 األلعابنحو  األشخاصوك لم و طبيعة التعلم االلكتروني هذه االضافات  تستخدم ايضا في دراسة سءاضافات للنموذج االساسي تتال

  .اثناء استخدامه النظمة المعلومات المحوسبةفي التي يمر بها الشخص تتعلق هذه االضافات بالخبرة  ]5[ أيضا ينظر االلكترونية

 
 الموسع التكنولوجيا تقبل نموذج 1 رسم
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  اثناء استخدامه لتكنولوجيا المعلوماتفي المستخدم  شعور 
م اثناء استخدافي ما يشعر به الشخص  ال يصف بشكل آافو التكنولوجيا  موقف المستخدم من يرآز على TAMالنموذج 

مثل هذه االمور يمكنها ان تتنبأ  ،لوجياومثل مدى استمتاع الشخص اثناء استخدامه التكن يضيف عوامل النموذج الموسع. التكنولوجيا
  .بمدى تقبل المستخدم للتكنولوجيا

ل الحظ من خالهذه الظاهرة ت Cognitive Absorption  (CA)  انغماس االدراك يمكن وصف هذه االمور باستخدام نظرية
مجموعة من الدراسات تؤآد االثر االيجابي لهذه االضافة على . انخراط المستخدم في استخدام التكنولوجيا و االلعاب االلكترونية
  . لدراسة التعليم االلكتروني  الموسعالنموذج االساسي، و هنالك بعض الدراسات التي تستخدم النموذج 

النظرية االساسية . اثناء استخدمهافي افية الستخدام التكنولوجيا من حيث المتعة تعطي قراءة للدوافع االض CA) عوامل(متغيرات 
  :مشارب متداخلة ةثمشتقة من ثال

آليا في  اتصف حالة االهتمام العميق لدى الشخص حيث يكون الشخص منغمس: طبيعة االنغماس  Trait of Absorption: االول
ه نزوع الشخص نحو المشارآة في الحدث بانتباه آامل، حيث يسيطر على جميع االنغماس بان يمكن وصفو  ،)الفعلاو (الحدث 
  .على الحدث ينفيكون ترآيزه و اهتمامه منصب .هحواس

. خرآي مؤثر بأفي عملية ما بحيث ال يهتم  ًاتصف حالة الشخص حينما يكون مشارآ:  Theory of Flow االنسياقنظرية : الثاني
العملية المشارك بها و يفقد االحساس بالزمن و يفقد االدراك او  الفعلاو ليه من قبل الحدث حيث يشعر الشخص بانه مسيطر ع

  .الواعي لما حوله

يصف ابعاد االهتمام ، الفضول و الترآيز مع الحدث او الفعل و ليس :  Concept of Engagementمفهوم االرتباط : الثالث
  .ثبالضرورة الشعور بالخضوع للسيطرة الكاملة للحد

  العوامل االجتماعية 
تشكيل  ساسي فيأن التاثير االجتماعي أتؤآد  عدة نظريات و هناك .العوامل االجتماعية تؤثر بشكل آبير على سلوك االشخاص

تقترح . المجتمع و الكتلة الحرجة معايير: ن من التاثيرات االجتماعيةييمكن التمييز بين نوع ، وسلوك مستخدمي التكنولوجيا
عراف المجموعة و هذه بدورها تؤثر على ادراآه و ألم النفس االجتماعي ان افراد المجموعة تحاول ان تتماشى مع نظريات ع

  . سلوآه

ص المعلومة من االخرين بانها دليل خالش عتبرالتي تحدث عندما ي هي ، وتأثير المعلومة: نئياالعراف االجتماعية تنقسم الى جز
من  ًااجتماعي ًايتقي عقاب وأ أليكاف ن يفعلأمنه  نوخرما يتوقع اآل معهي ان يتفق سلوك الشخص ، و تاثير العرفة، و قعلى الحقي

تاثير المعلومة هو . ، التعريف، و االلتزام الّتطّبع: ثيرات من خالل ثالث عمليات مختلفة أتعمل هذه الت).  ن يهجروه مثالأآ(قبلهم 
تأثير العرف هو عملية تعريف و  و .من المجموعة آتطوير للمعلومات التي لديهعملية تطبع وتحدث حينما ياخذ الشخص المعلومة 

، و االلتزام حينما يلتزم بتوقعات اءهآراف الشخص نفسه بانه جزء من مجموعة ما و يتبنى رَِِِِِِِعيحدث حينما ُي التعريف .التزام
  .آواحد منهمله  همو يتجنب رفضااالخرين لكي يكسب رضاهم 

قيمة التكنولوجيا للمستخدم تزيد آلما زاد عدد الناس المستخدمين لها في محيطه، فمثال  نََّأ من الدراسات الى خلصت مجموعة
فزيادة عدد مستخدمي التكنولوجيا يساعد على زيادة توفرها و . مستخدمي البريد االلكتروني تزيد من قيمته لدى الفرد دعداأزيادة 

و  .و بالتالي يقلل من الصعوبات التي قد تعترض طريق المستخدمين ،االستخدام االمثل لها يساعد الناس على تبادل الخبرات حول
عدد من المستخدمين لتكنولوجيا ما يساهم في انتشارها و ترسيخ  إلىالوصول  فيمكن القول إن. الكتلة الحرجة:هذا ما يسمى 

  .استخدامها

  العوامل الخارجية والشخصية 
هناك ف ،وامل اخرى خارجية قد تؤثر على سلوك االشخاص و مواقفهم من استخدام تكنولوجيا المعلوماتع يوجدضافة لكل ما ذآر إ

و  مهاراتهمها الفروقات الفردية والأ من العوامل تؤثر على اعتقاد الشخص لسهولة استخدام تكنولوجيا المعلومات من مجموعة
عمر و توفر التكنولوجيا للشخص و التدريبات التي حصل عليها و عوامل تاج المستوى التعليمي والو هذه بدورها تكون ِن. الخبرات

  . خرىأ

  نموذج البحث والفرضيات 
و البرمجيات  نترنتعاله لفحص العوامل المؤثرة على استخدام االأالتكنولوجيا الموسع المبين  نموذج تفبلهذا استخدمنا في بحثنا 

بناء عليه تكون الفرضيات .  نهج الفلسطيني في جميع مراحل التعليم قبل الجامعيالتعليمية في تدريس مختلف الدروس المكونة للم
  :آما يلي

، التمكن من اللغة االنجليزية، مكان السكن، ، التخصص، المؤهل العلمي، النوع االجتماعيالعمر(العوامل الخارجية : 1الفرضية 
 .فائدةاالعتقاد بسهولة االستخدام و ال علىؤثر ت )توفر التكنولوجيا
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و  نترنتالستخدام اال معلمالو نية تؤثر على توجه ) الكتلة الحرجة، المعايير االجتماعلة(العموامل االجتماعية  :2الفرضية 
 .البرمجيات التعليمية

  .ياتكنولوجلعلى التوجه و النية الستخدام ا معلمؤثر في اعتقاد الت اثناء استخدام التكنولوجيافي المستخدم خبرة : 3 الفرضية

نحو استخدامها في و نيتهم يؤثر على توجههم  التعليميةالعملية  فيتفيد الطالب و البرمجيات  نترنتان اال معلماعتقاد ال: 4 الفرضية
  .العملية التعليمية

الستخدام  معلمالو نية توجه  يؤثر ايجابيا علىسهلة االستخدام و البرمجيات التعليمية ين ان االنترنت معلماعتقاد ال :5 الفرضية
 .و البرمجيات التعليمية نترنتاال

 .يؤثر على نية المعلم في االستخدام نترنت و البرمجيات التعليميةالستخدام اال معلمال جه تو :6الفرضية 

 .لالنترنت يستخدام الفعلااليؤثر على  نترنت و البرمجيات التعليميةالستخدام اال معلمال نية :7الفرضية 

 

 .و البرمجيات التعليمية نترنتالمؤثرة على استخدام االالخارجية و الشخصية تمثل مجموعة من العوامل حيث ان آل فرضية  
 أثناء في ما يمر به الشخص بتأثيرفالفرضية االولى متعلقة بالعوامل الخارجية و الثانية متعلقة بالعوامل االجتماعية و الثالثة 

و البرمجيات التعليمية تشير لها الفرضية الرابعة اما  نترنتبالفائدة من استخدام اال لممعاعتقاد ال. ا من خبراتيلتكنولوجلاستخدامه 
  .الخامسة فهي تخص سهولة االستخدام

 

 البياناتجمع و تحليل 
  مجتمع الدراسة

االول للعام و خالل فترة جمع البيانات للدراسة في الفصل محافظة نابلس مدارس في عضاء الهيئة التدريسية هو أمجتمع الدراسة 
موزعين على  منهم اناث% 55و  منهم ذآور% 45ة معلمو  معلماربعة االف  يزيد عن و البالغ عددهم ما 2006/2007الدراسي 

% 75 حيث ان سنة 45الى  36و الفئة   35الى  25في الفئتين من  1رقم تترآز اعمارهم آما هو مبين في الجدول   .درسةم 244
  . نةس 46من ين اقل معلممن ال

  ين حسب العمر و الجنسمعلمتوزيع ال: 1الجدول 

  45اآبر من   45الى  36من   35الى  25من   25اقل من   

  443  709  909  167  اناث

  557  616  572  62  ذآور

  1000  1325  1481  229  المجموع

  

منهم يحملون الشهادة الجامعية االولى فما فوق و % 68ان  2من الجدول رقم  يتبينلمؤهالت العلمية اتوزيعهم على  أما بخصوص
  .ين يحملون درجة الدآتوراة معلم 5منهم 

  توزيع المعلمين حسب المؤهل العلمي: 2الجدول 

  اقل من بكالوريوس  بكالوريوس  ماجستير  دآتوراة  المؤهل

   5  209  2681  1333  

  

  يع المعلمين حسب السكنتوز: 3الجدول 

  مجموع  مخيمات  قرى  مدينة نابلس
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1652  2011  328  3991  

  

 المعلمينمن % 50و آما هو واضح من البيانات في الجدول فان . 3ين حسب مكان سكنهم يبينه الجدول رقم معلماما توزيع ال
  .يسكنون القرى

و التخصصات االخرى  معلم  977: )بحياء، آيمياء، حاسووم، فيزياء، ارياضيات، عل ( العلمي توزيع المعلمين حسب التخصص
  3014فيبلغ عدد المدرسين لها 

  

  توزيع الطالب و المدارس: 4جدول 

  عدد الطالب  عدد المدارس  ةدرسمنوع ال

  77635  206  حكومة

  5913  24  خاصة

  10761  14  وآالة

  94309  244  المجموع

  

اما ما تبقى فهم  منهم في المدارس الحكومية% 82طالب و طالبة  94000اعد التدريس في المحافظة ما يزيد عن يدرس على مق
  . ن على المدارس الخاصة و مدارس وآالة الغوثوموزع

  و المؤشرات االحصائية االولية عينة الدراسة

  التوزيع الديموغرافي للعينة
تم  . بشكل عشوائي من قبل مكتب التربية و التعليم في المحافظة هارااختيتم  لسمحافظة نابفي مدارس استمارة  420تم توزيع 

من العينة    % 50.6العينة اناث و من  %49.4.  منها آانت الغية 7 ة في محافظة نابلسدرسم  18استبانة من  392استالم 
 . دبلوم% 13كالوريوس و ب%  75ماجستير ،  %12، عاما 45و ال 35من العينة تتراوح اعمارهم بين % 42، اغلبية العينة ذآور

  .من العينة من التخصصات االدبية% 62 .مخيم% 10 يةقر% 26مدينة % 64

  المهارات الفردية
  .فاعلى هم في اللغة االنجليزية من جيدةمهاراتمن العينة % 61م اما المهارات الفردية قًي

 ؟اإلنجليزيةباللغة  ك على استيعاب النصوص المكتوبةمهاراتآيف تقيم : 5جدول

النسبة %النسبةالعدداإلجابة  
%التراآمية

8923.123.2ممتاز

14637.961.2جيد

11529.991.1متوسط

348.8100.0ضعيف

38499.7المجموع

1.3غير مجاب

385100.0المجموع

  
 ?آيف تقيم خبرتك في استخدام الحاسوب: 6جدول 
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النسبة التراآمية%بةالنسالعدد 

297.57.5 خبير

19249.957.4 متوسط الخبرة

11830.688.1 مبتدئ

4611.9100.0 ليس لدي خبرة

385100.0المجموع

  

  .من العينة متوسطي الخبرة في استخدام الحاسوب تقريبا 50%  

  

  توفر التكنولوجيا
ين فكانت االجابات آما هو مبين في معلمة مدى توفر تكنولوجيا المعلومات لدى الءالجزء الثاني من االستبانة آان يهدف الى قرا

  :ةالجداول التالي

  )درسةمبغض النظر ان آان في البيت او ال(متوفرة لي  نترنتالوصول لال: 7جدول 

النسبة التراآميةالنسبةالعدد

15540.340.3دائما

11529.970.1احيانا

318.178.2نادرا

8421.8100.0غير متوفر

385100.0المجموع

 

  .عدد آاف من اجهزة الحاسوب درسةميوجد في ال: 8جدول 

النسبة التراآميةالنسبةالعدد

12031.231.2اوافق

16643.174.3الى حد ما

369.483.6ال ادري

6316.4100.0ال اوافق

385100.0المجموع

 

  ) . ةدرسمو من خالل الأسواء حصلت عليها بشكل شخصي  (وفر لي برمجيات تعليمية يت: 9جدول 
 

النسبة التراآمية %النسبة العدد 

 24.7 24.7 95اوافق

 65.7 41.0 158الى حد ما

 77.1 11.4 44ال ادري

 100.0 22.9 88ال اوافق

  100.0 385المجموع
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  )؟حاسوب شخصي في البيت كلديهل (السؤال  هم بنعم عنؤمن المستطلع ارا% 72جاب أ

  .آراؤهمين المستطلع معلممن ال% 65تفوق  أعداد إلى  بشكل عام يمكننا القول ان توفر التكنولوجيا هي متاحة

      Usefulness من التكنولوجيا في التعليم الفائدة
 .في العملية التعليمية نترنتيمكن االستفادة من اال: 10جدول 

النسبة  %النسبة التكرار 
 التراآمية

73.8 73.8 284اوافق

96.4 22.6 87الى حد ما

99.5 3.1 12ال ادري

100.0 5. 2ال اوافق

  100.0 385المجموع

 .في العملية التعليمية نترنتمن الممكن االستفادة من اال أنيعتقدون  آراؤهماغلب المستطلع 

  .لمواقع التعليمية المفيدةيوجد على االنترنت آثير من ا: 11جدول 
 

النسبة  %النسبة التكرار  
 التراآمية

 77.4 77.4 298اوافق

 94.5 17.1 66الى حد ما

 99.7 5.2 20ال ادري

 100.0 3. 1ال اوافق

   100.0 385المجموع

  .آثير من المواقع التعليمية نترنتهم يعتقدون انه يوجد على االؤاغلب المستطلع ارا
 

 .مفيدة للطالب درسة مآثير من البرمجيات التعليمية المتوفرة في االسواق و ال: 12جدول 

النسبة  %النسبة التكرار 
 التراآمية

51.2 51.2 197اوافق

89.9 38.7 149الى حد ما

97.9 8.1 31ال ادري

100.0 2.1 8ال اوافق

  100.0 385المجموع

 .نترنتمتوفرة في االسواق اقل من الذين يعتقدون بفائدة االنسبة الذين يعتقدون ان البرمجيات ال

  .يمكن االستفادة من البرمجيات التعليمية في العملية التعليمية: 13جدول 
 

النسبة  %النسبة التكرار 
 التراآمية

66.8 66.8 257اوافق

95.8 29.1 112الى حد ما

99.5 3.6 14ال ادري
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100.0 5. 2ال اوافق

  100.0 385عالمجمو

ل و الثقة ؤمن التفا ًاعلى بقليل مما يعكس نوعأنها أ غير هذا السؤال تعزز السؤال السابق و تعطي نسبة متقاربة عناالجابة 
 .بالتكنولوجيا

   اغلب استخدامات االنترنت من قبل الطلبة غير مفيدة: 14جدول 
 

النسبة  %النسبة التكرار 
 التراآمية

12231.731.7اوافق

19751.282.9الى حد ما

307.890.6ال ادري

369.4100.0ال اوافق

 385100.0المجموع

 
استخدام  ال يحسنوننسبة االعظم يعتقدون ان الطالب و ال نترنتاال ماستخدا ال يحسنونالعينة يعتقدون ان الطالب  ثلثتقريبا 

ين نحو االستخدام االفضل لهذه االداة معلمطالب بحاجة الى ان يتم توجيههم من قبل الن الإ الستنتاج هناا انيمكن. الى حد ما نترنتاال
  .ن استغلت بالشكل االمثلإتحدث ثورة معلوماتية في البالد  أننها أامكانات هائلة من شها فيالمستحدثة التي نعتقد ان 

  

  Ease-of-use استخدام التكنولوجيا سهولة
  :علمين و الطلبة آما يليمعلقة بسهولة استخدام التكنولوجيا بالنسبة للتآانت االجابة عن االسئلة الم

  نترنتجد صعوبة في استخدام االأال : 15جدول 

النسبة  %النسبة التكرار
 التراآمية

38.7 38.7 149اوافق

73.0 34.3 132الى حد ما

82.6 9.6 37ال ادري

100.0 17.4 67ال اوافق

  100.0 385المجموع

  
  .نترنتال يجدون صعوبة باستخدام االأخر ليس بالقليل جزء 

   نترنتل على الطالب استخدام االمن السه: 16جدول 

النسبة  %النسبة التكرار
 التراآمية

50.4 50.4 194اوافق

87.5 37.1 143الى حد ما

96.4 8.8 34ال ادري

100.0 3.6 14ال اوافق

  100.0 385المجموع
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يعتقدون ان الطالب يتفوقون عليهم  %)11حوالي  ( ينمعلميسبقه فان من الواضح ان بعض ال الذيرنة نتائج هذا السؤال و من مقا
  .نترنتفي القدرة على استخدام اال

  
  .يمكنني ان اتعلم على استخدام البرمجيات التعليمية بسهولة: 17جدول 

النسبة  %النسبة التكرار
 التراآمية

49.6 49.6 191اوافق

87.8 38.2 147الى حد ما

96.4 8.6 33ال ادري

100.0 3.6 14ال اوافق

  100.0 385المجموع

  .هم على تعلم البرمجيات التعليميةمهاراتتفوق  نترنتين على استخدام االمعلمال مهاراتمن الواضح ان 
  

  .بسهولة نترنتاجد ما ابحث عنه على اال: 18جدول 

لنسبة ا %النسبة التكرار
 التراآمية

36.9 36.9 142اوافق

78.7 41.8 161الى حد ما

91.7 13.0 50ال ادري

100.0 8.3 32ال اوافق

  100.0 385المجموع

لذا قد تكشف عن القدرات . و ربما من المهارات الصعبة نترنتحول مهارة  مهمة من مهارات استخدام اال يدورهذا السؤال 
و  نترنتين يتقنون استخدام االمعلمال باس به من ال ًايمكن االستنتاج هنا ان جزء. نترنتين في استخدام االممعلالحقيقية لدى ال

ع المهارات في استخدام البرمجيات التعليمية نجدها متقاربة مع هذا السؤال لذا نعتقد ان هذا السؤال يعكس الحقيقية اآثر مبالمقارنة 
  .من السؤال االول في هذه المجموعة

  
  .ال اجد صعوبة في استخدم البرمجيات التعليمية في التدريس: 19جدول 

 

النسبة  %النسبة التكرار 
 التراآمية

29.6 29.6 114اوافق

73.8 44.2 170الى حد ما

86.2 12.5 48ال ادري

100.0 13.8 53ال اوافق

  100.0 385المجموع

و وجود انماط و  نترنتو السبب يعود النتشار اال ،دام االنترنت و البرمجيات التعليميةفي مهارات استخ ًامن الواضح ان هنالك فرق
ة و معروفه للتعامل مع االنترنت اما البرمجيات التعليمية فكل منها  لها التصميم الخاص بها و ال تتبع لمعايير ثابتة و دطرق محد

 .محددة و معروفة

  Flow Experience التكنولوجيا   استخدام أثناء في  الخبرة
 



11 
 

و نعني بذلك اندماج . )االندماج(ن تطلق عليه أ و يمكن. اياثناء استخدامه للتكنولوجفي هذا الجزء يقيس ما يشعر به المستخدم  
  .آما هو موضح اعاله .المستخدم مع هذه التكنولوجيا

   .اثناء استخدامي لالنترنتفي يمر الوقت دون ان اشعر به : 20جدول 

النسبة  %النسبة التكرار 
 التراآمية

52.5 52.5 202اوافق

74.0 21.6 83الى حد ما

88.8 14.8 57ال ادري

100.0 11.2 43ال اوافق

  100.0 385المجموع

 في  ماجهمدو هذا يدل على ان ،نترنتاثناء استدخدامهم لالفي هم ال يشعرون بالوقت ؤمن المستطلع ارا%  50نالحظ ان اآثر من 
  .الشبكة المعلوماتية عبرناء االبحار ثا

  اثناء استخدامي للبرمجيات التعليميةفي  يمر الوقت دون ان اشعر به: 21جدول 

النسبة  %النسبة التكرار
 التراآمية

33.5 33.5 129اوافق

70.1 36.6 141الى حد ما

88.6 18.4 71ال ادري

100.0 11.4 44ال اوافق

  100.0 385المجموع

في اثناء استخدامهم للبرمجيات التعليمية و هذا يدل على اندماجهم في هم ال يشعرون بالوقت ؤنالحظ ان اآثر من ثلث  المستطلع ارا
  .للبرمجيات استخدامهم أثناء

  اثناء استخدامي لالنترنتفي ما يدور من حولي لاآون مستمتعا و غير آبه : 22جدول 

النسبة  %النسبة التكرار
 التراآمية

27.8 27.8 107اوافق

64.7 36.9 142الى حد ما

79.5 14.8 57ال ادري

100.0 20.5 79ال اوافق

  100.0 385المجموع

  
 اثناء استخدامي للبرمجيات التعليميةفي ما يدور من حولي لاآون مستمتعا و غير آبه : 23جدول 

النسبة  %النسبة التكرار 
 التراآمية

18.2 18.2 70اوافق

59.7 41.6 160الى حد ما

76.9 17.1 66ال ادري

100.0 23.1 89ال اوافق

  100.0 385المجموع
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  .اخرى ةمن جهة و البرمجيات التعليمية من جه  نترنتدماج المستخدم لالنفي ا ًامرة اخرى نالحظ ان هنالك فرق

   االجتماعية المعايير
  

  استخدم االنترنت في العملية التعليمية أنيجب  نهبأ درسةميعتقد زمالئي في ال: 24جدول 

النسبة  %النسبة التكرار
 التراآمية

38.2 38.2 147اوافق

77.4 39.2 151الى حد ما

91.9 14.5 56ال ادري

100.0 8.1 31ال اوافق

  100.0 385المجموع

  
  تعليمية في العملية التعليميةاستخدم البرمجيات ال أننه يجب بأة درسميعتقد زمالئي في ال: 25جدول

 

النسبة  %النسبة التكرار 
 التراآمية

39.0 39.0 150اوافق

75.8 36.9 142الى حد ما

92.2 16.4 63ال ادري

100.0 7.8 30ال اوافق

  100.0 385المجموع

 
 Critical Mass الكتلة الحرجة

  التعليمية في العملية نترنتمعظم زمالئي يستخدمون اال: 26جدول 

النسبة  %النسبة التكرار
 التراآمية

5.2 5.2 20اوافق

34.5 29.4 113الى حد ما

67.5 33.0 127ال ادري

100.0 32.5 125ال اوافق

  100.0 385المجموع

  
  في العملية التعليمية التعليمية معظم زمالئي يستخدمون البرمجيات: 27جدول 

النسبة  %النسبة التكرار
 تراآميةال

5.7 5.7 22اوافق

34.5 28.8 111الى حد ما
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70.6 36.1 139ال ادري

100.0 29.4 113ال اوافق

  100.0 385المجموع

  
حل االولى من انتشار اي اننا ما زلنا في المرا. التكنولوجيا في العملية التعليمية ماستخدحسنون اي هم الءن زمالأالعينة يعتقدون  اثلث

الحرجة التي يبدأ منها  الكتلة إلىنصل لكي  ،ة الى زيادة عدد مستخدمي التكنولوجيا في العملية التعليميةجو نحن بحا. وجيالوالتكن
  .اتسارع انتشار استخدام تكنولوجي

  Attitude      نحو االسخدام التوجه
  .فكرة جيدةفي التعليم  نترنتاستخدام اال: 28جدول 

النسبة  %النسبة التكرار
 راآميةالت

71.9 71.9 277اوافق

95.6 23.6 91الى حد ما

97.7 2.1 8ال ادري

100.0 2.3 9ال اوافق

  100.0 385المجموع

  
   .البطالبرمجيات التعليمية توفر بيئة تعلم محفزة لل: 29جدول 

النسبة  %النسبة التكرار
 التراآمية

61.0 61.0 235اوافق

93.8 32.7 126الى حد ما

99.0 5.2 20ال ادري

100.0 1.0 4ال اوافق

  100.0 385المجموع

  
   .ارغب في استخدام البرمجيات التعليمية: 30جدول 

النسبة  %النسبة التكرار
 التراآمية

66.2 66.2 255اوافق

93.0 26.8 103الى حد ما

96.1 3.1 12ال ادري

100.0 3.9 15ال اوافق

  100.0 385المجموع

  
   .ارغب في استخدام االنترنت في العملية التعليمية: 31جدول 

 

النسبة  %النسبة التكرار 
 التراآمية
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62.9 62.9 242اوافق

93.5 30.6 118الى حد ما

96.1 2.6 10ال ادري

100.0 3.9 15ال اوافق

  100.0 385المجموع

  
  .ات في العملية التعليميةاستخدام تكنولوجيا المعلوم العينة معي ثحوالي ثل

  Intention to Use  استخدام التكنولوجيا نية
  .انوي استخدام االنترنت في العملية التعليمية آلما سنحت لي الفرصة :32جدول 

النسبة  %النسبة التكرار 
 التراآمية

59.7 59.7 230اوافق

91.2 31.4 121الى حد ما

96.1 4.9 19ال ادري

100.0 3.9 15ال اوافق

  100.0 385المجموع

  
  .انوي استخدام البرمجيات التعليمية آلما سنحت لي الفرصة: 33جدول

النسبة  %النسبة التكرار
 التراآمية

61.8 61.8 238اوافق

90.6 28.8 111الى حد ما

96.6 6.0 23ال ادري

100.0 3.4 13ال اوافق

  100.0 385المجموع

  
  .ادة استخدامي لالنترنت في العملية التعليمية في المستقبلانوي زي:34جدول 

النسبة  %النسبة التكرار
 التراآمية

64.2 64.2 247اوافق

89.6 25.5 98الى حد ما

96.9 7.3 28ال ادري

100.0 3.1 12ال اوافق

  100.0 385المجموع

  
  .مستقبلانوي زيادة استخدامي للبرمجيات التعليمية في ال: 35جدول 

 

النسبة  %النسبة التكرار 
 التراآمية
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63.9 63.9 246اوافق

89.4 25.5 98الى حد ما

96.1 6.8 26ال ادري

100.0 3.9 15ال اوافق

  100.0 385المجموع

  
  .العينة لديهم النية في استخدام تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليميةمن % 60حوالي 

  Actual Use   ياالستخدام الفعل
  ؟ي حد تستخدم  االنترنت في العملية التعليميةأالى : 36جدول 

النسبة  %النسبة التكرار 
 التراآمية

5.7 5.7 22دائما

42.6 36.9 142احيانا

65.2 22.6 87نادرا

100.0 34.8 134ال استخدمها

  100.0 385المجموع

  
  ؟ي العملية التعليميةي حد تستخدم البرمجيات فأالى : 37جدول 

النسبة  %النسبة التكرار 
 التراآمية

7.8 7.8 30دائما

42.6 34.8 134احيانا

69.6 27.0 104نادرا

100.0 30.4 117ال استخدمها

  100.0 385المجموع

  .ية التعليمية ايضاستخدم البرمجيات في العملتال % 30ية التعليمية، و لفي العم نترنتستخدم االتمن العينة ال % 35
  

  ؟ماهو معدل الوقت الذي تقضيه في استخدام االنترنت: 38جدول 

النسبة  %النسبة التكرار 
 التراآمية

62.962.9 242اقل من ساعة

27.089.9 104ساعة 2الى  1من 

6.296.1 24ساعات 4الى  3من 

3.9100.0 15ساعات 5اآثر من 

 100.0 385المجموع
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  ؟ت الذي تقضيه في استخدام الحاسوبماهو معدل الوق: 39ول جد
 

النسبة  %النسبة التكرار 
 التراآمية

53.553.5 206اقل من ساعة

27.581.0 106ساعة 2الى  1من 

11.993.0 46ساعات 4الى  3من 

7.0100.0 27ساعات 5اآثر من 

 100.0 385المجموع

  
يمكن االستنتاج ان  تكنولوجيا . ين لتكنولوجيا المعلومات هو اقل من المطلوبمعلمدام الخاست أنعاله تبين أمن البيانات في الجداول 
ل عصر دُخرسنا لكي َنادخال هذه الوسيلة الى مدإو نحن بحاجة الى . من العملية التعليمية في المدارس ًاالمعلومات ليست جزء

  .التكنولوجيا

حص النموذجو ف للفرضيات االحصائيالتحليل   
  :و آانت النتائج آما يلي% 1بنسبة خطا تبلغ  )بيرسون(استخدمنا الختبار الفرضيات معامل االرتباط 

 العالقة بين العوامل الخارجية و سهولة االستخدام
و البرمجيات و  نترنتاالتوفر  في استخدام الحاسوب و مهاراتال العمر و التمكن من اللغة االنجليزية و( بين  هناك عالقة ايجابية

نظر ي( بسهولة استخدام تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية معلماعتقاد المع   )معلمتوفر جهاز الحاسوب في المنزل لدى ال
 .)1ملحق 

ه و و ال توجد عالقة بين تخصص ،بسهولة استخدام البرمجيات التعليمية هو اعتقاد ،معلمعالقة ايجابية بين تخصص الايضا هنالك و
 .نترنتاعتقاده بسهولة استخدام اال

و  ،النوع االجتماعي و ال توجد عالقة بين ،نترنتالنوع االجتماعي و اعتقادة بسهولة استخدام االبين وهنالك ايضا عالقة ايجابية 
 .اعتقاده بسهولة استخدام البرمجيات التعليمية

سهولة استخدام تكنولوجيا  مع) معلمحسب اعتقاد ال درسةمال مكان السكن و توفر اجهزة الحاسوب في(و ال توجد عالقة بين 
 .المعلومات

 ل الخارجية و الفائدةمبين العوا ةقالعال
االعتقاد بفائدة استخدام تكنولوجيا المعلومات في  مع) مكان السكن و العمر و المؤهل العلمي و التخصص(ال توجد عالقة بين 

 .)2نظر ملحق ي(عليمية تالعملية ال

في استخدام الحاسوب و توفر  مهاراتال التمكن من اللغة االنجليزية و النوع االجتماعى و(بين  هناك عالقة ايجابيةعام  بشكل
بفائدة استخدام تكنولوجيا المعلومات في  معلممع اعتقاد ال)  ةدرسمو البرمجيات و توفر جهاز الحاسوب في المنزل و ال نترنتاال

 . قوية جدالم تكن النوع االجتماعي  معالعالقة حظة ان مع المال .العملية التعليمية

 وال توجد عالقة بينها و بين السؤالين ،نترنتالمتعلقة بالفائدة من اال األسئلةو  اإلنجليزيةبين القدرات في اللغة ايجابية هناك عالقة 
يمكن االستفادة من البرمجيات التعليمية في العملية  "و " مفيدة للطالب مدرسةآثير من البرمجيات التعليمية المتوفرة في االسواق و ال "

 ."التعليمية

  العالقة بين الخبرة و التوجه نحو استخدام التكنولوجيا
 البرمجيات التعليميةالعالقة بين الخبرة و التوجه نحو استخدام :40جدول 

 الموقف

الخبرة

البرمجيات التعليمية توفر 
بيئة تعلم محفزة للطالب

خدام البرمجيات في است ارغب
 التعليمية

**0.33**0.26 في يمر الوقت دون ان اشعر به
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اثناء استخدامي للبرمجيات 
التعليمية

اآون مستمتعا و غير آبه في ما 
اثناء استخدامي في يدور من حولي 

 للبرمجيات التعليمية

0.20**0.22**

  . ية و رغبته في استخدامها في العملية التعليميةمع البرمجيات التعليم معلمهناك عالقة ايجابية بين خبرة ال

  االنترنتالعالقة بين الخبرة و التوجه نحو استخدام :41جدول 

 الموقف

الخبرة

فكرة جيدة استخدام 
في التعليم نترنتاال

ارغب في استخدام االنترنت في 
العملية التعليمية

اثناء في يمر الوقت دون ان اشعر به 
 استخدامي لالنترنت

0.23**0.21**

اآون مستمتعا و غير آبه في ما يدور 
استخدامي  أثناء في  من حولي
لالنترنت

0.100.13

 ويمكن .عملية التعليميةو رغبته في استخدامها في ال نترنتاستخدام اال في معلمبين خبرة ال من سابقتها لكنها اقل هناك عالقة ايجابية
بالضرورة ان تستخدم لالغراض التعليمية اما البرمجيات فتستخدم الغراض العملية مرد ذلك الى ان االنترنت ليس  ان يكون
   .النها مخصصة لذلكفقط التعليمية 

 

  العالقة بين الخبرة و النية الستخدام التكنولوجيا
  

  التعليمية البرمجياتالعالقة بين الخبرة و نية استخدام : 42جدول 

 النية

الخبرة
انوي استخدام البرمجيات 
التعليمية آلما سنحت لي 

الفرصة

انوي زيادة استخدامي للبرمجيات 
.التعليمية في المستقبل

اثناء  في يمر الوقت دون ان اشعر به
استخدامي للبرمجيات التعليمية

0.47**0.41**

اآون مستمتعا و غير آبه في ما يدور من 
اثناء استخدامي للبرمجيات  في حولي

التعليمية

0.26**0.27**

  . البرمجيات التعليمية و نيته في استخدامها في العملية التعليمية في معلمقوية بين خبرة الو  هناك عالقة ايجابية 

  

  نترنتاالالعالقة بين الخبرة و نية استخدام : 43جدول 

 النية

الخبرة
انوي استخدام االنترنت في 

العملية التعليمية آلما سنحت لي 
.الفرصة

مي لالنترنت في انوي زيادة استخدا
.العملية التعليمية في المستقبل

 في يمر الوقت دون ان اشعر به
استخدامي لالنترنت أثناء

0.33**0.34**

مستمتعا و غير آبه في ما  أآون
 أثناء في  يدور من حولي

لالنترنت  استخدامي

0.23**0.19**
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 . نيته في استخدامها في العملية التعليمية و نترنتاال في معلمقوية بين خبرة الو هناك عالقة ايجابية 

  

  و التوجه نحو استخدام التكنولوجياالعالقة بين المعايير االجتماعية 
  التعليمية البرمجياتالعالقة بين المعايير االجتماعية و التوجه نحو استخدام :44جدول 

البرمجيات التعليمية توفر 
بيئة تعلم محفزة للطالب

برمجيات ارغب في استخدام ال
  .التعليمية

 

استخدم  أنانه يجب ب درسةميعتقد زمالئي في ال
البرمجيات التعليمية في العملية التعليمية

0.35**0.44** 

حاول  الذيو "  انه يجب ان استخدم البرمجيات التعليمية في العملية التعليمية: مدرسةيعتقد زمالئي في ال "السؤال  نفي االجابة ع
عالقة ايجابية و قوية بين المعايير  ماعي من قبل الزمالء تبين انه يوجدالمعايير االجتماعية و اثر الضغط االجتان يدرس اهمية 

  .االجتماعية و التوجه نحو استخدام البرمجيات التعليمية

  نترنتاالة و التوجه نحو استخدام العالقة بين المعايير االجتماعي:45جدول 

في  نترنتاستخدام اال 
 فكرة جيدة ليمالتع

ارغب في استخدام االنترنت 
 في العملية التعليمية

 نترنتاستخدم اال أنانه يجب ب درسةميعتقد زمالئي في ال
في العملية التعليمية

0.36**0.33** 

المعايير و الذي حاول ان يدرس اهمية " يعتقد زمالئي انه يجب ان استخدم االنترنت في العملية التعليمية"السؤال  في االجابة عن
و التوجه نحو االجتماعية عالقة ايجابية و قوية بين المعايير  يوجد هاالجتماعية و اثر الضغط االجتماعي من قبل الزمالء تبين ان

  .45رقم  الجدولفي بين آما هو م نترنتاستخدام اال

  و النية الستخدام التكنولوجيا العالقة بين المعايير االجتماعية
  التعليمية البرمجياتن المعايير االجتماعية و نية استخدام العالقة بي: 46جدول 

انوي استخدام البرمجيات 
التعليمية آلما سنحت لي 

الفرصة

انوي زيادة استخدامي للبرمجيات 
 التعليمية في المستقبل

 أنانه يجب ب درسةميعتقد زمالئي في ال
استخدم البرمجيات التعليمية في العملية 

التعليمية

0.38**0.34** 

حاول  الذيو "  ة انه يجب ان استخدم البرمجيات التعليمية في العملية التعليميةدرسميعتقد زمالئي في ال "السؤال  في االجابة عن
ان يدرس اهمية المعايير االجتماعية و اثر الضغط االجتماعي من قبل الزمالء تبين ان هنالك عالقة ايجابية و قوية بين المعايير 

  .ستخدام البرمجيات التعليميةالنية الو االجتماعية 

  االنترنت العالقة بين المعايير االجتماعية و نية استخدام: 47جدول 

انوي استخدام االنترنت في 
العملية التعليمية آلما سنحت 

لي الفرصة

انوي زيادة استخدامي لالنترنت في 
 العملية التعليمية في المستقبل

 أنه يجب انب درسةميعتقد زمالئي في ال
استخدم االنترنت في العملية التعليمية

0.31**0.29** 

و الذي حاول ان يدرس اهمية المعايير " يعتقد زمالئي انه يجب ان استخدم االنترنت في العملية التعليمية"السؤال  نفي االجابة ع
النية و االجتماعية و قوية بين المعايير  هنالك عالقة ايجابيةتبين ان  ،االجتماعية و اثر الضغط االجتماعي من قبل الزمالء

  .47رقم  الجدولفي بين هو مآما  نترنتستخدام االال
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  و التوجه نحو استخدام التكنولوجيا الكتلة الحرجةالعالقة بين 
  التعليمية البرمجياتالعالقة بين الكتلة الحرجة و التوجه نحو استخدام : 48جدول 

البرمجيات التعليمية توفر  
لم محفزة للطالببيئة تع

ارغب في استخدام البرمجيات 
 التعليمية

 **0.15**0.16معظم زمالئي يستخدمون البرمجيات في العملية التعليمية

الكتلة حاول ان يدرس اهمية يو الذي "  معظم زمالئي يستخدمون البرمجيات في العملية التعليمية "السؤال  نفي االجابة ع
و التوجه نحو  الكتلة الحرجةبين  عالقة ايجابية و قوية وجدت هنأتبين  ،الزمالء علىاجتماعي ضغط ها آعامل و اثر الحرجة

  .استخدام البرمجيات التعليمية

  االنترنتالعالقة بين الكتلة الحرجة و التوجه نحو استخدام : 49جدول 
 استخدام االنترنت في التعليم 

فكرة جيدة
ارغب في استخدام االنترنت 

التعليميةفي العملية   

 **0.120.13معظم زمالئي يستخدمون االنترنت في العملية التعليمية

 الكتلة الحرجةحاول ان يدرس اهمية يو الذي "  معظم زمالئي يستخدمون االنترنت في العملية التعليمية "السؤال  نفي االجابة ع 
االنترنت و التوجه نحو استخدام  الكتلة الحرجةبية  بين تبين ان هنالك عالقة ايجا ،الزمالء علىضغط اجتماعي ها آعامل و اثر
توجه نحو استخدام البرمجيات التعليمية و ذلك مرة اخرى يعود الى ان الضعف من العالقة بين الكتلة الحرجة و أنوعا ما لكنها 

   .قتصرا على التعليممليس  نترنتاستخدام اال

  خدام التكنولوجيااستالتوجه نحو  العالقة بين سهولة االستخدام و 
  العالقة بين سهولة االستخدام و التوجه نحو استخدام االتكنولوجيا: 50جدول 

فكرة جيدة استخدام  
في التعليم نترنتاال

البرمجيات 
التعليمية توفر 

بيئة تعلم محفزة 
البطلل

ارغب في استخدام 
 البرمجيات التعليمية

ارغب في استخدام 
االنترنت في العملية 

 التعليمية

ال اجد صعوبة في استخدام 
االنترنت

0.19**0.23**0.18** 0.23** 

من السهل على الطالب استخدام 
االنترنت

0.27**0.30**0.39** 0.36** 

يمكنني ان اتعلم على استخدام 
البرمجيات التعليمية بسهولة

0.25**0.33**0.31** 0.27** 

اجد ما ابحث عنه على االنترنت 
بسهولة

0.26**0.24**0.31** 0.27** 

ة االستخدام و االسئلة المتعلقة بالتوجه نحو لبين جميع االسئلة المتعلقة بسهو يجابية و قويةإ عالقة وجدت هنأ 50رقم يبن الجدول 
  .استخدامها

 

  العالقة بين سهولة االستخدام و النية الستخدام التكنولوجيا
  ية الستخدام االتكنولوجياالعالقة بين سهولة االستخدام و الن: 51جدول 

انوي استخدام  
في العملية  نترنتاال

التعليمية آلما 
  سنحت لي الفرصة

 

انوي استخدام 
البرمجيات 

التعليمية آلما 
سنحت لي 
الفرصة

انوي زيادة 
 نترنتاستخدامي لال

في العملية 
التعليمية في 

 المستقبل

انوي زيادة استخدامي 
للبرمجيات التعليمية في 

  المستقبل
 

 **0.39**0.36**0.41**0.35ال اجد صعوبة في استخدام 
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 االنترنت

من السهل على الطالب 
استخدام االنترنت

0.32**0.29**0.30**0.33** 

يمكنني ان اتعلم على استخدام 
البرمجيات التعليمية بسهولة

0.48**0.45**0.45**0.44** 

اجد ما ابحث عنه على 
االنترنت بسهولة

0.41 **0.39**0.38**0.38** 

ال اجد صعوبة في استخدم 
البرمجيات التعليمية في 

التدريس

0.41**0.45**0.41**0.43** 

ة االستخدام و االسئلة المتعلقة بالنية ليجابية و قوية بين جميع االسئلة المتعلقة بسهوإعالقة  وجدت هنأ 51رقم  يبن الجدول
  .الستخدامها

 

  حو االستخدامنو التوجه  العالقة بين الفائدة
  قة بين الفائدة  و التوجه االستخداممالعال: 52جدول 

فكرة جيدة استخدام  
 االنترنت في التعليم

البرمجيات التعليمية 
توفر بيئة تعلم محفزة 

للطالب

ارغب في استخدام 
البرمجيات 
التعليمية

ارغب في استخدام 
االنترنت في العملية 

 التعليمية

دة من يمكن االستفا
االنترنت في العملية 

التعليمية

0.40** 0.28**0.28**0.27** 

يوجد على االنترنت آثير 
من المواقع التعليمية 

.المفيدة

0.31** 0.30**0.26**0.27** 

آثير من البرمجيات 
التعليمية المتوفرة في 

ة مفيدة معلماالسواق و ال
للطالب

0.26** 0.33**0.28**0.26** 

ستفادة من يمكن اال
البرمجيات التعليمية في 

العملية التعليمية

0.29** 0.31**0.36**0.31** 

اغلب استخدامات 
االنترنت من قبل الطلبة 

غير مفيدة

‐0.07 ‐0.07‐0.04‐0.04 

  

و االسئلة ا المعلومات تكنولوجياستخدام من عالقة ايجابية و قوية بين جميع االسئلة المتعلقة بالفائدة  وجدت هان 52رقم  يبن الجدول
 ستخدام لالنترنت و توجهان الطالب ال يحسنون ا معلماعتقاد ال معوجد عالقة ت انه ال غير ،المتعلقة بالتوجه نحو استخدامها

 .نحو استخدامها المعلمين

  
 



21 
 

  العالقة بين الفائدة و النية لالستخدام
  

  جياالستخدام التكنولوقة بين الفائدة و النية العال: 53جدول 

انوي استخدام  
االنترنت في العملية 

التعليمية آلما 
سنحت لي الفرصة

انوي استخدام 
البرمجيات التعليمية 

آلما سنحت لي الفرصة

انوي زيادة استخدامي 
لالنترنت في العملية 
 التعليمية في المستقبل

انوي زيادة استخدامي 
للبرمجيات التعليمية في 

.المستقبل  
 

 يمكن االستفادة من
االنترنت في العملية 

التعليمية

0.29**0.30**0.31** 0.31** 

يوجد على االنترنت آثير 
من المواقع التعليمية 

المفيدة

0.35**0.37**0.34** 0.30** 

آثير من البرمجيات 
التعليمية المتوفرة في 

ة مفيدة معلماالسواق و ال
للطالب

0.30**0.31**0.34** 0.34** 

من  يمكن االستفادة
البرمجيات التعليمية في 

العملية التعليمية

0.23**0.28**0.29** 0.29** 

اغلب استخدامات االنترنت 
من قبل الطلبة غير مفيدة

‐0.010.070.07 0.02 

لية مها في العمداو نيتهم الستخ نترنتاستخدام اال ال يحسنونين ان الطالب معلمال تأثير العتقاد الانه  53يبين الجدول رقم 
توجها  هناك أن إال ،في الجانب السلبي نوعا ما نترنتاالسوف يستخدمون الطالب  ًا بانان هناك اعتقادعلى الرغم من  .التعليمية

  .ين نحو استخدامها في العملية التعليميةمعلممن قبل ال اآثر ايجابية

  استخدام التكنولوجيالنية الالعالقة بين التوجه و 
  ستخدام التكنولوجياالالتوجه و النية العالقة بين : 54جدول 

انوي استخدام  
االنترنت في 

العملية 
التعليمية آلما 

سنحت لي 
الفرصة

انوي استخدام 
البرمجيات 

التعليمية آلما 
سنحت لي الفرصة

انوي زيادة استخدامي 
لالنترنت في العملية 
التعليمية في المستقبل

انوي زيادة استخدامي 
ي للبرمجيات التعليمية ف

.المستقبل  
 

فكرة جيدة استخدام االنترنت في 
التعليم

0.43**0.43**0.46**0.43** 

البرمجيات التعليمية توفر بيئة 
 تعلم محفزة للطالب

0.50**0.46**0.44**0.44** 

ارغب في استخدام البرمجيات 
التعليمية

0.59**0.63**0.58**0.58** 

ارغب في استخدام االنترنت في 
 ية التعليميةالعمل

0.58**0.58**0.54**0.53** 
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عندما تسنح العملية التعليمية راؤهم و نيتهم نحو استخدام التكنولوجيا في آعالقة ايجابية و قوية جدا بين توجه المستطلعة  وجدت
  .الفرصة بذلك

  العالقة بين النية و االستخدام الفعلي
  ي للتكنولوجياالعالقة بين النية و االستخدام الغعل: 55جدول 

الى اي حد  
تستخدم  االنترنت 

في العملية 
 ؟التعليمية

حد  أي إلى
تستخدم 

البرمجيات في 
العملية 
؟التعليمية

هو معدل  ما
الوقت الذي 
تقضيه في 

استخدام 
 ؟االنترنت

هو معدل الوقت  ما
الذي تقضيه في 

 ؟استخدام الحاسوب

انوي استخدام االنترنت في العملية 
ما سنحت لي الفرصةالتعليمية آل

0.33**0.39**‐0.20**‐0.26** 

انوي استخدام البرمجيات 
التعليمية آلما سنحت لي الفرصة

0.28**0.36**‐0.22**‐0.24** 

انوي زيادة استخدامي لالنترنت 
في العملية التعليمية في المستقبل

0.29**0.34**‐0.20**‐0.26** 

 انوي زيادة استخدامي للبرمجيات
التعليمية في المستقبل

0.31**0.37**‐0.19**‐0.24** 

عندما تسنح العملية التعليمية كنولوجيا في لتراؤهم و نيتهم نحو استخدام اآيجابية و قوية جدا بين توجه المستطلعة إعالقة  توجد
  .الفرصة بذلك

  مناقشة النتائج
العملية التعليمية  نحو استخدام التكنولوجيا فيتوجهاتهم  و ينمعلمد سلوك الن نموذج تقبل التكنولوجيا يفسر الى حد بعيإنا القول نيمك

  . في مدارس محافظة نابلس

واضح للتمكن من استخدام جهاز الحاسوب على التوجه نحو استخدام الحاسوب لذا فان عقد دورات لزيادة مهارات  هناك اثر
  .ال التكنولوجيا آاداة للتعليم في المدارسين في استخدام الحاسوب له اثر ايجابي لتسهيل ادخمعلمال

يفضل ان يكون هناك اهتمام اآبر في ية التعليمية لذا لهناك اثر ايجابي للقدرات في اللغة االنجليزية و استخدام االنترنت في العم
  .ين على حد سواءمعلمايجاد مواقع تعليمية باللغة العربية لفائدة الطلبة و ال

لها في  ياستخدام فعللكن ال يوجد  ،و البرمجيات التعليمية في التعليم نترنتيجابي عام نحو استخدام االجه اوت يوجد هيالحظ ان
التشجيع المعنوي من قلة المادية و  زيمكن ان نعزي اسباب عدم استخدام التكنولوجيا في التعليم لضيق الوقت و قلة الحواف. المدارس

  .واضحةغياب خطة الى قبل االدارة العليا اضافة 

  

 الخالصة و التوصيات
  :ن تقدمه هذه التقنية نوصي بما يليأمن خالل استعراض نتائج الدراسة و ما يمكن 

و ستخدام التكنولوجيا الجراء تجارب و مشاريع تجريبية الستخدام التكنولوجيا في بعض المدارس يعطي امثلة حية إ •
ين لتبني معلمنها بناء آتلة حرجة قد تدفع باقي الالي من شأدامها وبالتين لها و استخمعلميساعد على زيادة تقبل ال

  .ا  المعلومات في التعليمينولوجكت

من المنهاج تساعد في التغلب على عامل  ًاتوفير البرمجيات التعليمية التي تنسجم مع المناهج الفلسطينية بحيث تكون جزء •
 .الوقت

ملية عالمسموعة و المقروءة حول اهمية الحاسوب في الوضع برنامج توعوي في جميع وسائل االعالم المرئية و  •
 .التعليمية

عليم بحيث تشمل تال خطة شاملة و آاملة من قبل وزارة التربية و التعليم العالي الستخدام الحاسوب فيضرورة وضع  •
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 .الخطة توفير االمكانات البشرية و المادية

 .على دورات تدريبية في مجال الحاسوب للحاصلين) عنويةمالمادية و ال( وضع الحوافز التشجيعية •

 .ربط المدارس مع شبكة المعلومات العالمية ضرورة  •

مفتوحة المصدر  الحرة  تاو تعريب البرمجي. ضرورة القيام بانتاج برامج تعليمية تحت اشراف متخصصين تربويين •
 .المتوفرة عالميا

 .تحصيل الطالب جراء دراسات لمعرفة عالقة استخدام الحاسوب وإ •

ين نحو استخدام التكنولوجيا في معلمفي اماآن جغرافية متعددة في فلسطين لقياس توجه ال دراساتالجراء مزيد من إ •
 .التعليم

 .يةالتعليمالعملية في  نترنتعقد دورات تدريبية للمعلمين في استخدام اال •

 .ج الفلسطيني المتعلقة باستخدام االنترنتافي جميع المدارس و الترآيز على التدريبات الموجودة في المنه نترنتتعميم اال •

المواد  نحوثر استخدام االنترنت على تحصيل الطالب و اآتسابهم للمهارات و على اتجاهاتهم أجراء دراسات لقياس إ •
 .الدراسية

  .الطالب حول استخدام االنترنت في التعليم أمور  ولياءأجراء دراسات في قياس اتجاهات الطالب و المعلمين و إ •
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  شكر
  

لحصول على اطرق  جع واالمكانات و المرا و نخص بالذآر ادارة الجامعة التي وفرت لنا نشكر آل من ساهم في انجاز هذا العمل
المراجع المطلوبة و وفروا لنا  إلىصول الو ، و القائمين على المكتبة الذين سهلوا علينا عمليةالمراجع التي استخدمت في البحث
جابة و مديرية التربية و التعليم في نابلس و جميع المدرسين الذين استجابوا و تعاونوا معنا في اال. الجو المناسب للبحث و الدراسة

و  )بشار مقبول (األستاذو  )رشيد غسان( األستاذو  )احمد دولة(على االستبانة و نخص بالذآر مدير التربية التعليم االستاذ 
   . هم المحترمينؤزمال

 .على جهده و وقته في تدقيق الورقة لغويُا )أحمد حامد  (آما ونشكر االستاذ الدآتور



 قة بين العوامل الخارجية و سهولة االستخدامالعال:  1ملحق 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
النوع 
المؤهل  العمر االجتماعي

 العلمي
مكان 
 السكن

مهارات 
اللغة 
 االنجليزية

مهارات 
 التخصص الحاسوب

توفر 
االجهزة 

في 
المدرسة

توفر 
 البرمجيات

توفر 
الحاسوب 
 في البيت

امكانية 
 الوصول
 لالنتر نت

 **0.30 **0.02 0.35 **0.10 0.46 **0.54 **0.10 0.30‐ **0.23 **0.30 **0.18 ال اجد صعوبة في استخدام االنترنت
 **0.15 **0.08 0.19 **0.05 0.21 **0.12 **0.01 0.05 0.00 0.13‐ 0.02 من السهل على الطالب استخدام االنترنت
يمكنني ان اتعلم على استخدام البرمجيات 

 التعليمية بسهولة
‐0.02 0.20** 0.18** ‐0.02 0.34** 0.40** 0.16** 0.33** 0.08 0.32** 0.29** 

 **0.31 **0.10 0.39 **0.04 0.43 **0.50 **0.06 0.24‐ **0.16 **0.25 **0.13 اجد ما ابحث عنه على االنترنت بسهولة
ال اجد صعوبة في استخدم البرمجيات 

 التعليمية في التدريس
0.08 0.18** 0.09 ‐0.05 0.20** 0.40** 0.16** 0.32** 0.13 0.35** 0.24** 



  العالقة بين العوامل الخارجية و الفائدة: 2ملحق 

 

 
النوع 
المؤهل  العمر االجتماعي

 العلمي
مكان 
 السكن

مهارات 
اللغة 
 االنجليزية

مهارات 
 التخصص الحاسوب

توفر 
االجهزة 

في 
 المدرسة

توفر 
 البرمجيات

توفر 
الحاسوب 
 في البيت

امكانية 
 الوصول

 لالنتر نت

يمكن االستفادة من االنترنت في العملية 
 التعليمية

0.162** 0.096 0.087 ‐0.076 0.168** 0.188** ‐0.003 0.166** 0.248** 0.194** 0.218** 

يوجد على االنترنت آثير من المواقع التعليمية 
 المفيدة

0.112 0.077 0.104 ‐0.048 0.198** 0.239** 0.072 0.175** 0.299** 0.262** 0.278** 

آثير من البرمجيات التعليمية المتوفرة في 
 االسواق و المدرسة مفيدة للطالب

0.137** 0.061 0.009 ‐0.091 0.098 0.173** 0.030 0.275** 0.291** 0.190** 0.202** 

يمكن االستفادة من البرمجيات التعليمية في 
.العملية التعليمية  

0.115 0.041 0.035 ‐0.016 0.109 0.102 0.004 0.096 0.246** 0.173** 0.182** 

اغلب استخدامات االنترنت من قبل الطلبة غير 
 مفيدة

0.094 0.013 0.013 ‐0.025 0.002 0.076 ‐0.048 ‐0.014 0.015 0.083** 0.078** 


