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  ملخص
ة   مدارس خدام المستحدثات التكنولوجية في واقع است الى تحديد هدفت الدراسة الضفة الغربي

لى إضافة إالمعوقات التي تواجه المعلمين في استخدامها، و ،وجهة نظر المعلمين من وقطاع غزة
رة  تحديد تأثير اإلقليم والجنس والمؤهل العلمي وسنوات ى      الخب ا عل وع المدرسة ومكانه ع  ون واق

ك  . استخدام المستحدثات التكنولوجية في المدارس الفلسطينية من وجهة نظر المعلمين ولتحقيق ذل
ام الدراسي   دراسة جريت الُأ ة    ٢٠١٠/٢٠١١مستخدمة المنهج الوصفي التحليلي في الع ى عين عل

نهم  معلما ومعلمة،) ٧٩٠( قوامها ًا و ) ٤١٩( م ة،  ) ٣٧١( معلم ق ع معلم اس   لوطب تبانة قي ا اس  يه
ة        ائج االتي ى النت ة ومعوقاتها،وتوصلت الدراسة ال ان   -  :واقع استخدام المستحدثات التكنولوجي آ

ين بدرجة        مواقع استخدا ة نظر المعلم المستحدثات التكنولوجية في المدارس الفلسطينية من وجه
ا آانت بدرجة       أ - %).٦٤.٦٠( متوسطة وبنسبة مئوية ات استخدام التكنولوجي على درجة لمعوق

زة من     إضافة إجهزة بشكل آاف، عدم توفر األتتعلق بمرتفعة  ى استخدام االجه لى عدم القدرة عل
دارس     - .معلماتقبل المعلمين وال ة في الم وجود فروق في واقع استخدام المستحدثات التكنولوجي

رات      ى متغي ا ال ين تبع يم والمؤهل العلمي وسنوات    الفلسطينية من وجهة نظر المعلم رة  اإلقل  الخب
دة     .لى متغير الجنس إ، بينما لم تكن الفروق دالة احصائيا تبعا ونوع المدرسة واوصى الباحث بع
ن  اهمأتوصيات م د دورات   : ه ي عق يم ف ة والتعل ل وزارة التربي ن قب ام م ادة االهتم ضرورة زي

 .متقدمة للمعلمين حول متابعة المستجدات في مجال استخدام تكنولوجيا التعليم
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Abstract  
The study aimed to determine the reality of the use of technological 

innovations in Palestinian schools from the teachers' perspective, and the 
constraints faced by teachers in their use. In addition, it aimed to 
determine the effect of gender, academic qualification, years of 
experience and types of schools and its place in regard to the use of 
technological innovations in Palestinian schools. To achieve these aims, 
the researcher conducted this study on a sample of (790) teachers, and 
applied a questionnaire measuring their awareness of the reality of the 
use of technological innovations, and constraints. The study found that; - 
the reality of the employment of technological innovations in Palestinian 
schools from the perspictives of teachers' was moderate (64.60%). - the 
highest degree constrained on the use of technology was due to the 
inadequate services, in addition to the teachers' inability to use the 
equipment. - there were differences in the reality of the use of 
technological innovations in Palestinian schools from the teachers'  
perspictives due to the variables of region, academic qualifications, years 
of experience and type of school, while the differences were not 
statistically significant due to gender. The researcher overemphesised 
several recommendations including: the need for capturing attention of 
the Ministry of Education regarding conducting training courses for 
teachers related to the follow-up recent developments in the use of 
educational technology. 

 
  المقدمة

أصبح االهتمام بدمج المستحدثات التكنولوجية في العملية التعليمية من االتجاهات الحديثة 
يعود السبب في ذلك إليمان القائمين . التي تعنى بها المؤسسات التعليمية على اختالف مستوياتها

هداف على هذه العملية بجدوى هذه المستحدثات واآلثار الكبيرة التي تعود على تحقيق األ
التعليمية وآذلك على تمكين األجيال من مسايرة متطلبات العصر من وعي معلوماتي ونهج في 

تتمحور ن هذه النقلة المجتمعية وأ. التفكير ومسايرة لالنفجار المعرفي والتطور التكنولوجي
 أساسا على الدور البارز الذي تلعبه المؤسسة التعليمية التي يجب أن تشملها رياح التغيير

  .والتجديد

 ينسريع وتطورًا ب واإلنترنت نموًاوشهدت المستحدثات التكنولوجية وفي مقدمتها الحاس
فقدمت . في دخولها جميع مناحي الحياة وفي مقدمتها قطاع التعليم افي العقدين الماضيين أسهم



 ٣٨٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شقورلي ع

 ٢٠١٣، )٢( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التعليم  آبيرًا في تطوير أساليب العديد من الوسائل واألدوات التي لعبت دورًاهذه المستحدثات 
الفعال الذي  ساليب من خالل توفير المناخ التربويهذه األوالتعلم مما أتاح الفرصة لتحسين 

وقد . ةفعال بطريقةالفردية بينهم  يساعد على إثارة اهتمام الطالب وتحفيزهم والتغلب على الفروق
ومدى  التعليمية لعناصر العمليةأثبتت األبحاث عظم اإلمكانات التي توفرها تكنولوجيا التعليم 

، الخياط ٢٠٠١:علي، ٢٠١٠: عبابنهوالزبون ( التعليم والتعلم تيفعاليتها في عملي
أآد  حيث ،)٢٠٠٩: ، الطويل وعبابنة٢٠٠٨:Wang ، ٢٠٠٥ :، مرزوق٢٠٠١:والعجمي

يساعد في تحقيق األهداف التعليمية،  هذه المستحدثاتاستخدام  العديد من هؤالء التربويين أن
جذب انتباههم نحو الدرس، وتقريب ورفع مستوى تحصيلهم الدراسي من خالل  طالبوتشويق ال

فقد  .تحسين اتجاههم نحو موضوع الدرسإضافة إلى  موضوع الدرس إلى مستوى إدراآهم،
 إلى للمعلومات مجرد متلق من يسيرتق"إلى أن دور الطالب  )٢٠١٠( عبابنهأشار الزبون و

 مجتمعه مع على التفاعل قادرو ا،هصياغت في ومشارك فةللمعر ومنتج ومبدع وفاعل مشارك
يمكن أن تساعد على تعليم أن المستحدثات التكنولوجية آما ". تغيرات من فيه بما العالم ومع

ر الجهد يتوفناهيك عن أعمارهم ومستوياتهم العقلية، للمتعلمين بغض النظر عن اختالف أفضل 
رفع مستوى التعليم  وأخيرا إسهامها فيرس، ف العبء عن آاهل المديفي التدريس، وتخف

   .)٢٠٠٩:، الطويل وزميله٢٠٠٨:، وانج٢٠٠٥:مرزوق( ونوعيته

الضوء على واقع توظيف المستحدثات التكنولوجية  اللقاء ه الدراسةهذ تومن هنا جاء
ومعيقات هذا التوظيف في المدارس الفلسطينية من وجهة نظر المعلمين أنفسهم، آمحاولة لتعزيز 
عملية التوظيف هذه، وإيالئها مزيدا من االهتمام لتحقيق الفائدة المرجوة من المستحدثات 

ن أداء آل من المعلم والمتعلم لينعكس إيجابا على يفي العملية التعليمية من أجل تحسالتكنولوجية 
   .تحقيق األهداف التعليمية المرجوة

  
  أهمية الدراسة وأهدافها

ة في    تولي المؤسسات التعليمية  ة بالغ ادة على اختالف مستوياتها أهمي من المستحدثات    اإلف
دارس في فلسطين     . التكنولوجية ودمجها في العملية التعليمية د   يجد الباحث  فعلى صعيد الم العدي

ي تعترض         ذليل الصعاب الت ين وت دريب المعلم دارس وت ز الم ي تسعي لتجهي من المحاوالت الت
ى مستوى ا   الي     عملية الدمج هذه سواء عل يم الع ة والتعل ة أو وزارة التربي وال . لمدرسة أو المديري

تسهم في الوقوف عن آثب     شك أن تحقيق هذا األمر يستوجب إجراء دراسات علمية موضوعية 
دارس الفلسطينية ي الم ذا الخصوص ف ا يجري به ى م ذه الدراسة  .عل ة ه ا جاءت أهمي ومن هن

ة  تحلتكون دراسة أولي ع توظيف المس ى واق دارس الفلسطينية تقف عل ي الم ة ف دثات التكنولوجي
  :، وذلك من خالل تحقيق األهداف الفرعية اآلتيةومعيقات عملية التوظيف

د .١ ع  تحدي ر      واق ة نظ ن وجه طينية م دارس الفلس ي الم ة ف تحدثات التكنولوجي تخدام المس اس
 .المعلمين
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ين في استخدام المستحدثات التكنولو        .٢ ي تواجه المعلم ات الت دارس    تحديد المعوق ة في الم جي
 .الفلسطينية من وجهة نظرهم

ة  د تحدي .٣ رات الديموغرافي ض المتغي ر بع ى أث تحدثات  عل تخدام المس ع اس ديرات واق تق
 . التكنولوجية في المدارس الفلسطينية من وجهة نظر المعلمين

  
  مشكلة الدراسة

، )٢٠١٠( الزبون وعبابنه،، و)٢٠٠٥( مرزوق،الكتاب والباحثين مثل شير العديد من ي
إلى جدوى دمج المستحدثات ) ٢٠٠٩( الطويل وعبابنة،و) ٢٠٠١( والخياط و العجمعى،

، وتحسين عناصر الموقف التعليميعلى وما لذلك من تأثير  التكنولوجية في العملية التعليمية
وعلى الرغم من استجابة النظم التربوية في . المخرجات التعليمية واالرتقاء بها نحو األفضل

األقطار العربية بشكل عام والنظام التربوي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة  مختلف
بشكل خاص لتوجهات دمج هذه المستحدثات في العملية التعليمية، إال أن عملية الدمج لم تكن 
بالمستوى المطلوب بالرغم من سعي الجهات المسؤولة لتوفير التجهيزات والمستلزمات 

واقع توظيف المستحدثات التكنولوجية د جاءت هذه الدراسة لمحاولة معرفة وق. الضرورية لذلك
  .في مدارس الضفة الغربية وقطاع غزة من وجهة نظر معلمي هذه المدارس ومعوقات ذلك

 
 أسئلة الدراسة

  :تيةاآل األسئلةتحاول اإلجابة عن  الدراسة هذهفي ضوء أهداف الدراسة وأهميتها، فإن 

  ؟ مستحدثات التكنولوجية في المدارس الفلسطينية من وجهة نظر المعلمينما واقع استخدام ال .١

قات التي تواجه المعلمين في استخدام المستحدثات التكنولوجية في المدارس المعوما  .٢
 ؟الفلسطينية من وجهة نظرهم

واقع ونوع المدرسة ومكانها على  سنوات الخبرةما تأثير اإلقليم والجنس والمؤهل العلمي و .٣
  ؟  دام المستحدثات التكنولوجية في المدارس الفلسطينية من وجهة نظر المعلميناستخ

  
  مصطلحات الدراسة

المتوفرة في المدارس الفلسطينية جهزة واآلالت الحديثة األ: المستحدثات التكنولوجية
رة بهدف زيادة قد التي يتم استخدامها فى العملية التعليميةمثل الحاسوب والتلفاز وأجهزة العرض 

لرفع آفاءتها وزيادة فاعليتها , وحل مشكالتها المعلم والمتعلم على التعامل مع العملية التعليمية
  . بصورة تتناسب وطبيعة عصر الثورة المعرفية والتكنولوجية المعاصرة
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المعلمين للمستحدثات التكنولوجية في العملية  استخدامويقصد به مدى : واقع التوظيف
هذا المدى من خالل استجابة أفراد عينة الدراسة على بنود االستبانة المعدة التعليمية حيث يقاس 

  .لذلك

 الحديثة اإللكترونية دمج األجهزة واألدوات والوسائل: توظيف المستحدثات التكنولوجية
من أجل تحقيق األهداف وزيادة فاعلية وآفاءة العملية التعليمية ورفع  في الموقف التعليمي
  .متعلم اإليجابية في هذه العمليةمستوى مشارآة ال

التي تحول دون توظيف  مجموعة من العوامل: معيقات توظيف المستحدثات التكنولوجية
حيث تقاس من ، جهزة واألدوات والوسائل الحديثة في الموقف التعليميالمعلمين لألواستخدام 

  .خالل استجابة أفراد عينة الدراسة عن بنود االستبانة المعدة لذلك
  
  دود الدراسةح

اقتصرت الدراسة على معرفة واقع توظيف المستحدثات التكنولوجية في المدارس 
من وجهة نظر المعلمين في  ٢٠١٠/٢٠١١الفلسطينية ومعيقات هذا التوظيف في العام الدراسي 

  . ودرجة ثباتها وصدقها البياناتلمستخدمة لجمع اتتحدد نتائج الدراسة باألداة  ، وهذه المدارس
  
  دراسات السابقةال

  :فيما يلي عرض للدراسات السابقة ذات العالقة في موضوع الدراسة

 الدراسات معلمي استخدام واقع إلى التعرف هدفتبدراسة ، )٢٠١١( خريشة قام
 هذا في إحصائية داللة ذات فروق هناك آانت إذا فيما ومعرفة للحاسوب واإلنترنت االجتماعية

 )١٠٩( من الدراسة حيث تكونت عينة  والمرحلة نس، والمؤهل،االستخدام تعزى لمتغيرات الج
الثانية،  واربد األولى، اربد لمنطقة والتعليم التربية مديريتي في االجتماعية معلمي الدراسات من
 الباحث تكونت من أعدها استبانة وطبق على العينة اإلناث، من) ٥١( و الذآور من )٥٨( منهم

 استخدامات الحاسوب واإلنترنت، تطبيقات ومدرسته، المعلم عن ةعام معلومات: هي أقسام )٣(
 إلى الدراسة نتائج وأشارت .االجتماعية وتعليمها الدراسات تعلم ألغراض واإلنترنت الحاسوب

 وجود وعدم االجتماعية، الدراسات قبل معلمي من واإلنترنت الحاسوب استخدام نسبة تدني
 الحاسوب تطبيقات الستخدام بالنسبة والمرحلة للجنس تعزى احصائية داللة ذات فروق

أما بالنسبة . البكالوريوس ولصالح للمؤهل تعزى ذات داللة احصائية فروق ووجود واإلنترنت
 وجود النتائج فأظهرت وتعليمها، االجتماعية الدراسات تعلم في الحاسوب واإلنترنت الستخدام
ولصالح البكالوريوس  وللمؤهل اإلناث، حولصال للجنس تعزى طفيفة احصائية ذات داللة فروق

  .للمرحلة تعزى احصائية داللة ذات فروق وجود واآثر من بكالوريوس فقط، وعدم

 بمدارس تواجهها التي وفي دراسة لواقع استخدام التقنيات التعليمية الحديثة والصعوبات
واقع إلى التعرف وقد هدفت الدراسة ، )٢٠١١( ُعمان قام بها الكندي بسلطنة العام التعليم
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توظيف التقنيات في خدمة التعليم العام بسلطنة عمان وتحديد الصعوبات التي تعوق توظيف هذه 
. التقنيات وآذلك تقديم مقترحات لزيادة فعالية التقنيات في خدمة التعليم العام بسلطنة عمان

) ٦٠( ، إضافة إلىمعلما من معلمي المراحل التعليمية المختلفة) ٣١( تكونت عينة الدراسة من
استبانات اثنتين منها ) ٤( استخدم الباحث. طالبا من طالب مدارس التعليم األساسي الحكومية

، أما وصعوباتها استخدام التقنيات الحديثة بالمدارس الحكوميةللطالب تمحورتا حول واقع 
حديثة في هذه استخدام التقنيات الواقع االستبانتان األخريان للمعلمين، وتمحوتا أيضا حول 

خلصت الدراسة إلى أن المعلمين يولون أهمية آبيرة للوسائل التعليمية و. وصعوباتها المدارس
وأن لديهم وعي آبير بهذه األهمية، وأن إدارات المدارس تشجع توظيف التقنيات لخدمة العملية 

واجه المعلمين في بينما أشارت هذه الدراسة إلى أن هناك العديد من الصعوبات التي ت. التعليمية
 وتطوير إنتاج على للمعلمين التدريبية الدورات توافر استخدام التقنيات التعليمية من أهمها عدم

 زمني جدول توفر المدرسة وعدم داخل الموجودة التعليمية الوسائل صيانة دمعو التعليمية المواد
 التعليمية والمواد الوسائل معرفة عدمو المواد معلمي قبل من التعليمية المواد و الوسائل الستعمال
  .المدرسة داخل الموجودة

واقع استخدام إلى ، هدفت التعرف )٢٠١٠( في دراسة أجراها آل من الخطيب والرماضنة
اإلنترنت من قبل المعلمين والطلبة في األنشطة المدرسية والصعوبات التي تواجههم عند 

 ، منهامدرسة ثانوية) ٥٥( زعين علىمعلما ومعلمة مو )١٦٥( حيث شملت على. االستخدام
أما مجتمع الطلبة فقد شمل على جميع طلبة الصف . مدرسة إناث) ٢٨( مدرسة ذآور، و) ٢٧(

 األول الثانوي العلمي واألدبي في مديرية التربية والتعليم لمنطقة إربد التعليمية والبالغ عددهم
 شعبة للذآور و) ٧٢( انوية تضممدرسة ث) ٥٥( طالبة موزعين على) ٢٧٢١( طالبا و) ٢١٧٥(
استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي حيث تم جمع البيانات في هذه . شعبة لإلناث) ٧٧(

الدراسة من خالل استبانتين األولى للمعلمين والمعلمات والثانية للطلبة قام الباحثان بإعدادهما 
التي تواجه  المعيقاتأن أبرز  وقد أظهرت الدراسة. وتطويرهما باإلستناد لبعض الدراسات

الفنية المتمثلة في بطء الشبكة وتدني  المعيقاتالمعلمين في أثناء استخدامهم لإلنترنت تمثلت في 
اإلدارية آانشغال المختبرات بالحصص األخرى واآتظاظ  والمعيقاتمستوى البنية التحتية، 

. في آلفة االستخدام خارج المدرسة الشخصية المتمثلة والمعيقات ،بالمتعلمينالبرامج الدراسية 
أما فيما يتعلق بالدافعية نحو االستخدام فقد أظهرت النتائج وجود دافعية مرتفعة لدى المعلمين 

  . نحو استخدام هذه التكنولوجيا

 في المعاصرة التقنيات واقعإلى  فالتعر، هدفت )٢٠٠٨( وفي دراسة أجراها الذبياني
ينبع ودرجة  بمحافظة معلمي الرياضيات نظر وجهة من توسطةالم بالمرحلة الرياضيات تدريس

استخدامها وآذلك الصعوبات التي تحول دون استخدامها، وفيما إذا آانت هناك فروق ذات داللة 
إحصائية بين إجابات المعلمين تعزى لمتغيرات المؤهل العلمي والدورات التدريبية وعدد سنوات 

 بمحافظة المتوسطة بالمرحلة الرياضيات معلمي ن جميعحيث تكون مجتمع الدراسة م. الخبرة
وقد . معلما ومعلمة واستخدم الباحث فيها االستبانة لجمع البيانات) ٦٧( عددهم وآان ينبع

 المتوسطة المدارس في المعاصرة التقنياتواستخدام توافر  درجة أن الدراسة إلى أظهرت نتائج
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 دون تحول المعلمون يراها مرتفعة بدرجة باتصعو هناك وأن .جًدا منخفضة درجة ذات آانت
 في إحصائية داللة ذات فروق إضافة إلى عدم وجود . التكنولوجية للمستجدات استخدامهم
 أو التعليمي نوع المؤهل الختالف تعزى) ٠.٠٥( مستوى عند الدراسة مجتمع استجابات
  . الخدمة سنوات عدد الختالف أو تدريبية دورات على المعلم لحصول

 اآللي الحاسب استخدام واقع إلى التعرف هدفت، )٢٠٠٦( بها أخضرفي دراسة قامت و
 نظر وجهة من الرياض بمدينة االبتدائية للمرحلة األمل وبرامج معاهد مناهج في ومعوقاته
 إحداها استبانتين من تكونت أداةالباحثة  صممت الدراسة هدف ولتحقيق والمعلمين، المشرفين
 المشرفين من مجتمعها أفراد جميع الدراسة شملت وقد للمعلمين، رىواألخ للمشرفين،
 معلمي ومن ومشرفة، مشرفا )٤٢( عددهم والبالغ األمل، وبرامج معاهد على والمشرفات
وقد . ومعلمة لمًامع )٥٦٤( عددهم  والبالغ بالرياض، االبتدائية األمل وبرامج معاهد ومعلمات

 أهمية المعوقات أآثر وآانت .اآللي الحاسب استخدام من دتح معوقات وجودأسفرت الدراسة عن 
 الحاسب استخدام على المعلم وتدريب تأهيل ضعف المالية، المخصصات قلة: نظرهم وجهة من

 وجود عدم النتائج أظهرت آما الدمج، ببرنامج أو اآللي بالمعهد الحاسب أجهزة توفر قلة اآللي،
 المؤهل الجنس، المتغيرات اختالف إلى تعزى المعوقات بمحور يتعلق فيما إحصائيًا دالة فروق

 بين إحصائيًا دالة فروق توجد ال أنه ائة، آمالبي المقررات، التخصص،المناهج، الخبرة، لتعليمي،
 المعلمين نظر وجهة حسب اآللي الحاسب استخدام واقع في والخاص العام التعليم مناهج

 وبرامج بمعاهد اآللي الحاسب أجهزة بتوفير باحثةال أوصت النتائج هذه ضوء وفي .والمعلمات
 المرحلة في األمل وبرامج معاهد في تعليميًة وسيلة اآللي الحاسب استخدام فاعلية وزيادةاألمل 

 استخدام من تحد التي المعوقات إزالة على العمل وأيضًا التعليمية، المناهج ولجميع االبتدائية
 في التقنية والمشرفين المعلمين أمية محوأخيرا العمل على و  مناهجال تدريس في اآللي الحاسب

  . هذه المدارس

مدى توظيف معلمي إلى هدفت التعرف ) Kennedy, 2002( وفي دراسة قام بها آنيدي
المرحلة اإلبتدائية للكفايات التكنولوجية في العملية التدريسية في منطقة آوفنتري في المملكة 

. آفاية تكنولوجية يجب توافرها عند معلم المرحلة اإلبتدائية) ٤٥( ديدالمتحدة، حيث تم القيام بتح
معلما ) ٩٤( وتم اإلعتماد على زيارة آل معلم ومعلمة من أفراد عينة الدراسة والبالغ عددهم

ومعلمة والقيام برصد الكفايات التكنولوجية التي يوظفوها في الغرفة الصفية، وتوصلت الدراسة 
ثر توظيفا لتلك الكفايات من المعلمات وبداللة إحصائية، آما دلت النتائج أن إلى أن المعلمين أآ

سنوات أآثر توظيفا للكفايات التكنولوجية من المعلمين ذوي ) ٤- ١( المعلمين ذوي الخبرة
  .سنوات) ٧أآثر من ( سنوات أو) ٧-٤( الخبرات

سائل التعليمية دراسة حول معيقات الو )١٩٩٨( وفي هذا المجال أيضا أجرى أبو حسان
التي تواجه مدرسي المدارس الحكومية في تعليم العلوم واالجتماعيات في محافظة الخليل 

يقومون بتدريس %) ٢٠( معلما ومعلمة بنسبة) ١٦١( تكونت عينة الدراسة من، حيث بفلسطين
ة لمحافظة منهاج العلوم واالجتماعيات للمرحلتين األساسية والثانوية في المدارس الحكومية التابع

، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن المعيقات األآثر أهمية هي وجود نقص في المواد الخليل
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والوسائل واألجهزة التعليمية التي يستعين بها المعلم، وأن بعض الوسائل التعليمية غالية الثمن 
وال يمكن إنتاجها من قبل الطالب، وعدم تجهيز الغرف الصفية بالشاشات والتوصيالت 

، وعدم وجود قاعات الستخدام الوسائل متطورةلكهربائية، وعدم توفر وسائل تعليمية حديثة وا
آما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة تقدير المعيقات بين  .التعليمية

سنوات ) ١٠( سنوات، والمعلمين أصحاب الخبرة أآثر من )١٠- ٥( المعلمين أصحاب الخبرة
رة، في حين لم توجد فروق ذات داللة إحصائية في تقدير المعيقات تعزى لمتغير لصالح األخي

   .المؤهل العلمي

 التعليمية الوسائل توافر مدى إلى التعرف سعت ،)١٩٩٣( الشاعرأجراها  وفي دراسة
 في المتوسطة المرحلة مدارس في استخدامها أمام تقف التي الصعوبات وأهم ومدى استخدامها،

 األول جزئين، من مكونة استبانة الباحث أعد الهدف هذا ولتحقيق السعودية، في يزةمنطقة العن
 والدورات الدراسي والعبء الخبرة، وسنوات العلمي المؤهل تشمل عامة عن أسئلة عبارة

 التعليمية، الوسائل تجاه المعلم بنظرة تتعلق فقرة) ٥٠( على فيشتمل الثاني أما الجزء التدريبية،
 معلما )٢٦٧( من مكونة عينة على االستبانة هذه وطبقت المدارس، في الوسائل هذه توافر ومدى
 معاناة إلى الدراسة نتائج أشارت وقد .بالسعودية العنيزة بمنطقة المتوسطة معلمي المرحلة من

من %) ٦٢.٢( نسبة هناكوأن  .التعليمية والمواد واألجهزة اإلمكانيات قلة من العنيزة منطقة
من هؤالء  %)٣٨.٧( وأن التلقين على القائمة المحاضرة أسلوب على يعتمدونعلمين الم

 نسبة وأن تعليم، تقنيات استخدام إلى تحتاج ال يدرسونها التي المادة أن يرون المعلمين
 وأن نسبة التعليمية، الوسائل استخدام عن يغني مرات عدة المادة شرح أن يرى منهم )٥٥.٥%(
  .مهااستخدا يتحاشون %)٥٠.٣(

 مدارس التعليمية في الوسائل واقع إلى التعرف هدفت بإجراء دراسة) ١٩٨٩(قام همسات 
 الباحث الدراسة اختار أهداف ولتحقيق األردن، في والثانوية واإلعدادية االبتدائية الكرك محافظة
  ( العينة عدد مدارس بلغ حيث الكرك، محافظة مجموع مدارس من %٢٥ بنسبة عشوائية عينة

 طبق مدارس ثانوية، )١٠( إعدادية، مدرسة )٢١( و ابتدائية، مدرسة )١٦( بواقع مدرسة )٤٧(
 خالل التعليمية المعلمين للوسائل استخدام تحتوي على ثالثة محاور هي عدد مرات استبانة عليها
 المشكالتة وأخيرا التعليمي الوسائل نحو المعلمين واتجاهات) ٨٦/١٩٨٧( الدراسي العام

 نقصا هناك أن إلى الدراسة توصلت وقد .التعليمة الوسائل استخدام تواجه التي اتوالمعوق
 استخدام مدى على بدوره انعكس المدارس، والذي عينة في التعليمية الوسائل في واضحا
 والمعلمات المعلمين من العظمى أن الغالبية إلى باإلضافة التعليمية، للوسائل والمعلمات المعلمين
 عددا هناك أن إلى النتائج أشارت آذلك .التعليمية الوسائل استخدام نحو إيجابية اتاتجاه لديهم
 والمواد األجهزة نقصبينها  من للوسائل التعليمية المعلمين استخدام أمام تقف العوائق من

 واألجهزة بالمواد والمدرسات المدرسين معرفة عدممتخصص و فني توفر التعليمية وعدم
  .هممدارس في المتوفرة
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  إجراءات الدراسة

  منهج الدراسة
  .استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وذلك لمالءمته ألغراض الدراسة الحالية

 عينتهامجتمع الدراسة و  . أ
المعلمين والمعلمات في الضفة الغربية وقطاع غزة، والذين تكّون مجتمع الدراسة من جميع 

والبالغ عددهم  )٢٠١٠/٢٠١١( من العام على رأس عملهم خالل الفصل الدراسي الثانيهم 
 معلمًا ومعلمة، وقد آان عدد المعلمين الذين يعملون في مدارس الضفة الغربية) ٥٠٤٦٨( حوالي

من عدد المعلمين اإلجمالي في المدارس %) ٦٥( معلمًا ومعلمة، وهذا يشّكل ما نسبته) ٣٢٩٥٨(
ما  لمعلمًا ومعلمة، وهذا يشّك) ١٧٥١٠( الفلسطينية، أما الذين يعملون في مدارس قطاع غزة

من عدد المعلمين اإلجمالي في المدارس الفلسطينية، أما عدد المعلمين في %) ٣٥( نسبته
من حجم المجتمع، أما المعلمات %) ٥٤( معلمًا، وهذا يشّكل ما نسبته) ٢٧٢٥٣( المجتمع فقد بلغ
من حجم المجتمع، وفيما يتعلق  %)٤٦( معلمة، وهذا يشّكل ما نسبته) ٢٣٢١٥( فقد بلغ عددهن

معلمًا ) ٣٥٨٦٧( فقد بلغ الضفة الغربية وقطاع غزةبعدد العاملين في المدارس الحكومية في 
تقريبًا من إجمالي عدد المعلمين، أما عدد المعلمين الذين %) ٧١( ومعلمة، وهذا يشّكل ما نسبته

%) ١١( وهذا يشّكل ما نسبته معلمًا ومعلمة،) ٥٤٧٥( يعملون في المدارس الخاصة فقد بلغ
معلمًا ومعلمة، وهذا ) ٩١٢٦( تقريبًا، وفيما يتعلق بعدد العاملين في مدارس وآالة الغوث فقد بلغ

، وفي ضوء ذلك يمكن القول أن التوزيعات النسبية ألعداد تقريبًا%) ١٨( يشّكل ما نسبته
الدراسة، لذا من الواجب اختيار عينة المعلمين وفقًا لمتغيرات الدراسة لم يكن متكافئًا في مجتمع 

  .عشوائية طبقية لتمثيل أعداد المعلمين في ضوء التوزيعات النسبية للمتغيرات المستقلة

 آل من اشار معلمًا ومعلمة، وفي هذا الصدد ) ٧٩٠( أما عينة الدراسة فقد تكونت من
 مجتمع حجمهل الى ان حجم العينة األمثل) Krejcie & Morgan, 1970( آريسي ومورجان

) ٣٨١( يجب أن يكون%) ٥( وبهامش خطأ مقداره%) ٩٥( وبمستوى ثقة مقداره) ٥٠٠٠٠(
) ٧٧٢( فإن حجم العينة المناسب يجب أن يكون%) ٣.٥( عنصرًا، أما إذا آان هامش الخطأ

عنصرًا وذلك عند نفس مستوى الثقة المناسب، وعليه ففي الدراسة الحالية فإن حجم العينة يفي 
معلمًا ) ٤١٩( وآان في العينةالمحكات وهذا يجعل العينة تمثل المجتمع بشكٍل مقبول،  بهذه
والجدول التالي  ،)٢٠١٠/٢٠١١( معلمة، وذلك في الفصل الدراسي الثاني من العام) ٣٧١(و

  . يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها المستقلة
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  .تقلةتوزيع عينة الدراسة حسب المتغيرات المس: )١(جدول 

 %النسبة المئوية العددالمتغيرات المستقلة

  ٣٥.٢  ٢٧٨ قطاع غزة  اإلقليم
  ٦٤.٨  ٥١٢ الضفة الغربية

 ٥٣ ٤١٩ذآر الجنس
 ٤٧ ٣٧١أنثى

  المؤهل العلمي

 ٣.٩ ٣١ دبلوم
 ٧٨.٩ ٦٢٣ بكالوروس
 ١٥.٩ ١٢٦ ماجستير
 ١.٣ ١٠ دآتوراه

  عدد سنوات الخبرة
 ٤٣.٦ ٣٤٥ سنوات٥-١
 ٣٩.٤ ٣١٢ سنوات١٠-٦

 ١٧ ١٢٤  سنوات١٠أآثر من

  الجهة المشرفة على المدرسة
  ٧٠.١  ٥٥٤ حكومية
  ١٠  ٧٩ خاصة

  ١٩.٩  ١٥٧ وآالة الغوث

  مكان المدرسة
  ٢٧.٤  ٢١٦ مدينة
  ٥٧.٨  ٤٥٧ قرية
  ١٤.٨  ١١٧ مخيم

  ١٠٠  ٧٩٠ المجموع
  

  أداة الدراسة
استخدام المستحدثات دب التربوي المتعلق بتم بناء أداة الدراسة بعد اإلطالع على األ

، والدراسات السابقة الخاصة بموضوع التكنولوجية في الموقف التعليمي، ومشكالت ذلك
استخدام فقرة تستهدف قياس مستوى ) ٢٢( الدراسة، وتكّونت أداة الدراسة بصورة اولية من

لمدارس الفلسطينية من وجهة ومعيقات ذلك في ا المستحدثات التكنولوجية في الموقف التعليمي
 المجال األول :واقع استخدام التكنولوجيا ثالثة مجاالت هي وآانت الفقرات نظر المعلمين،

) ٤( وتكون من، )المستحدثات التكنولوجية في الموقف التعليميالتسهيالت المادية الستخدام (
 عدد الفقراتوآان ) تعليميةواقع األجهزة والمواد ال( ، والمجال الثاني)٤، ٣، ٢، ١( فقرات هي

اتجاهات المعلمين نحو استخدام ( ، والمجال الثالث)١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥( فقرات هي) ٦(
، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١١( فقرات هي) ٨( عدد الفقراتوآان ) تكنولوجيا التعليم في تدريسهم

 )٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩( فقرات هي) ٤( ام الجزء الخاص بالمعوقات فكانت، )١٨، ١٧، ١٦
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 اإلستجابة على فقرات األداة وفقًا لتدريج ليكرت الخماسي ةتكون سلم .تعكس هذه المعوقات
األول، والثاني ( بالنسبة للمجاالت) موافق بشدة، موافق، غير متأآد، معارض، معارض بشدة(

لثالثة بنعم وال، آما آانت فقرات األداة للمجاالت ا ااإلستجابة عليه تفتم للمعوقات، أما )والثالث
ايجابية واألخرى ذات صياغة سلبية، وتم عكس الفقرات السلبية األولى بعضها ذات صياغة 

  .قبل اجراء التحليل االحصائي) ١٤،١٦( :وهي
  االداةصدق 

ويعّبر عنه بقدرة آل فقرة في األداة على اإلسهام في الدرجة الكلية ويعّبر عن ذلك إحصائيًا 
السيد، ( لكلية لألداة بغض النظر عن معنى هذا اإلرتباط وظيفيًابمعامل ارتباط الفقرة بالدرجة ا

١٩٨٦.( 
لفقرات من خالل تطبيق المقياس بصورته األولية التي احتوت ل البناء وتم حساب صدق

معلمًا ) ٧٠( فقرة على عينة استطالعية من المعلمين والمعلمات، والبالغ عددهم) ٢٢( على
، وأشار ولم يتم تضمينهم في عينة الدراسة االصلية معلمة )٣٣( معلمًا و) ٣٧( منهمومعلمة، 

الى ضرورة استخدام محك معامل ارتباط  للفصل بين الفقرات التي ستبقى في ) ١٩٨١( أحمد
األداة وتلك التي يجب أن تحذف، ويتم تحديد هذا المحك من قبل الباحث تبعًا ألهداف القياس أو 

بالنسبة للعينة، أو النظر الى داللة معامالت اإلرتباط،  المدى المرغوب لديه في امتالك السمة
وللحصول على أآثر الفقرات صدقًا بنائيًا تم النظر الى داللة معامالت اإلرتباط للفصل بين 

وهي ) ١٨، ١٣، ١١( الفقرات، وفي ضوء ذلك تم استبعاد ثالث فقرات من فقرات األداة هي
ا الدال مع الدرجة الكلية لمجاالت األداة الثالثة األولى، تنتمي للمجال الثالث، وذلك لعدم ارتباطه

فقرة، آما آانت معامالت إرتباط الفقرات الباقية بالدرجة الكلية ) ١٩( وبذلك استقرت األداة على
 لألداة من جهة، وارتباطها بمجالتها التي تنتمي إليها ذات داللة إحصائية عند عند مستوى الداللة

)α  =التالي يوضح ارتباط الفقرات التي استقرت باألداة ، والجدول)٠.٠١.  
  .صدق البناء للفقرات للمجاالت الثالثة األولى: )٢(جدول 

رقم الفقرة
معامل اإلرتباط   الفقرة في األداة

 بالمجال
معامل اإلرتباط 
  بالدرجة الكلية

المستحدثات التكنولوجية فيالتسهيالت المادية الستخدام:المجال األول
 قف التعليميالمو

٠.٨٦٩**  

يتوافر في المدرسة المكان المناسب إلنتاج  ١
.المواد التعليمية التي يحتاجها المعلم

٠.٦٨١  **٠.٧٧٦** 

يتوافر في المدرسة خدمات حفظ وصيانة  ٢
.المواد واألجهزة التعليمية

٠.٧٧٦  **٠.٨٧٨** 

يتوافر داخل الفصول الدراسية تسهيالت  ٣
.مواد التعليميةاستخدام األجهزة وال

٠.٦٥٠  **٠.٨٠٦** 

توفر المدرسة ميزانية خاصة للمواد والخامات   ٤
.الضرورية إلنتاج المواد التعليمية

٠.٦٧٠  **٠.٧٣٥** 
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 )٢(تابع جدول رقم .. .
رقم الفقرة
معامل اإلرتباط   الفقرة في األداة

 بالمجال
معامل اإلرتباط 
  بالدرجة الكلية

  **٠.٨٣٨ واقع األجهزة والمواد التعليمية:المجال الثاني
  **٠.٧١٢  **٠.٦٦٠ .يتم صيانة األجهزة التعليمية بشكل دوري  ٥

جهزة التعليمية التي تتعطليتم إصالح األ  ٦
.بسرعة

٠.٤٨٢  **٠.٦٨٤** 

يستخدم المعلون وسائل تعليمية متنوعة في   ٧
.تدريسهم

٠.٦٣٤  **٠.٦٩٣** 

يسهل الحصول على المواد واألجهزة  ٨
.التعليمية المتوفرة في المدرسة

٠.٢٣٨  **٠.٣٨٧** 

٩  
يقوم المعلمون بإنتاج المواد التعليمية

وغير المتوفرة في الالزمة لتدريسهم 
.المدرسة

٠.٤٧٢  **٠.٦٤٩** 

تشجع إدارة المدرسة المعلمين على  ١٠
.استخدام األجهزة والمواد التعليمية

٠.٥٩١  **٠.٦٩٨** 

اتجاهات المعلمين نحو استخدام تكنولوجيا التعليم في :المجال الثالث
 تدريسهم

٠.٥٢٧**  

أشعر بمتعه عند استخدام تكنولوجيا التعليم   ١١
.في غرفة الصف

٠.١٨٩  **٠.٦٣٤ 

استشير زمالئي من ذوي الخبرة بأمور  ١٢
.تتعلق باستخدام تكنولوجيا التعليم

٠.٣٧٥  **٠.٥٩٤**  

أرى ضرورة إقامة ندوات وورش عمل  ١٣
.ومعارض خاصة بتكنولوجيا التعليم

٠.١٧١  **٠.٦٤٨ 

ال أستطيع التدريس بدون استخدام  ١٤
.تكنولوجيا التعليم

٠.٣٥٤  **٠.٥٢١** 

استخدامي لتكنولوجيا التعليم في التدريس  ١٥
.نابع من قناعتي بجدواها

٠.٢٧٥  **٠.٧٠٩** 

ال أستخدم تكنولوجيا التعليم إرضاء  ١٦
.للمشرف أو مدير المدرسة

٠.٢٠٤  **٠.٤٩١** 

توفر مديريات التربية النشرات الدورية  ١٧
.للمستحدثات التكنولوجية في التعليم

٠.٥٩٥  **٠.٤٥١** 

أرى أنه من الضروري وجود متخصص  ١٨
.في تكنولوجيا التعليم في المدرسة

٠.١٨٨  **٠.١٨٨  

  ) ٠.٠١=α( دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة** 

والجدول أدناه يوضح صدق البناء لفقرات أسباب قلة استخدام المعلمين لألجهزة التعليمية 
  :في المدرسة
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  .قلة استخدام المعلمين لألجهزة التعليمية في المدرسةأسباب  لفقراتصدق البناء ): ٣( جدول

  معامل اإلرتباط بالمجال  الفقرة  رقم الفقرة في األداة
  **٠.٥٣٢  .عدم معرفتهم باستخدام األجهزة  ١٩
  **٠.٥٩٧  .عدم قناعتهم بجدوى األجهزة  ٢٠
  **٠.٧١٧  .الخوف من اتالف األجهزة  ٢١
  **٠.٤١١  .ٍفعدم توافر األجهزة بشكٍل آا  ٢٢

  
  االداةت ثبا

الفا  آرونباخ معامل حساب تم الدراسة آكل، ولدى أقسامها الفرعية، اداة ثبات من للتحقق
 يستخدم المعامل وهذا) Cronbach's Alpha Based on Standardized Items( المعياري

لفة في طريقة عند أسئلة مخت الدراسة أداة االتساق الداخلي الستجابات المفحوصين على لبيان
 ارتفع وآلما بعضها مع وتناسبها البيانات اتساق درجة اإلستجابة عليها، وعّبر هذا المعامل عن

 من وذلك طبيعة اإلستجابات على بنود األداة، بين تجانس وجود على مؤشرًا اعتبر ذلك  المعامل
) ٢١(معلمًا و) ٢٢( معلمًا ومعلمة، منهم) ٤٣( بلغ حجمهاعينة  األداة على فقرات توزيع خالل
 المجاالت مستوى على مقبولة ومناسبة وذلك ثبات بمعامالت تتمتع األداة أن تبّين حيث ،معلمة
 نسبة وهي) ٠.٨٤( حوالي الكلية لالداة الثبات معامل بلغ اذ الدراسة، ألداة الكلي المستوى وعلى
  .الدراسة اداة في ثبات عن وتعبر مقبولة

األداة عند  تإلحتساب ثبا ):Cronbach's Alpha( الداخلي تم استخدام طريقة اإلتساق
، إضافًة الى استخدام معادلة آودر )٠.٨٧( وبلغت قيمته بهذه الطريقة ،المجاالت الثالثة األولى

لحساب معامل ) Kuder-Richardson Formula 21 (K-R 21)( )٢١( ريتشاردسون
، وبلغ معامل الثبات عند هذا فقراته ثنائية االجابة على الثبات لدى المجال الرابع نظرًا لكون

 :اآلتي، ومعامالت الثبات للمجاالت واألداة آكل يوضحها الجدول )٠.٧٢( المجال

  .معامالت الثبات للمجاالت واألداة آكل: )٤(جدول 

  معامل الثبات  المجال
  ٠.٨١  المجال األول
  ٠.٧٣  المجال الثاني
  ٠.٨٥  المجال الثالث
  ٠.٧٢  المجال الرابع
  ٠.٨٤  األداة آكل
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 المستقلة الدراسة متغيرات
وداللته ونوع المدرسة ومكانها  سنوات الخبرةاإلقليم والجنس والمؤهل العلمي و( تمثلت في

ة نظر            على  دارس الفلسطينية من وجه ة في الم ع استخدام المستحدثات التكنولوجي ديرات واق تق
 )المعلمين
  التابعة الدراسة متغيرات

ت ف  تجابات اف تمثل ة ري اس ة الدراس ين  ( اد عين ر المعلم ات نظ رات االداة   )وجه ى فق عل
  .جاالتها الفرعية والدرجة الكليةمالمستخدمة و

  
  المعالجات االحصائية

من اجل  SPSS)( لعلوم االجتماعيةالخاصة بااستخدم الباحث برنامج الرزم اإلحصائية 
  : ات اإلحصائية اآلتيةوذلك باستخدام المعالجاإلجابة عن أسئلة الدراسة 

 .إيجاد المتوسطات الحسابية والنسب المئوية .١
ة     .٢ رات التابع دد المتغي اين متع ل التب ل      MANOVA)( تحلي ن عام ر م ود أآث ك لوج   وذل

ابع وه      ل الت ى العام ا عل تقل وتأثيره  دا ـس المبـار ولكـدام اختبـباستخف ـو التوظيـمس
)Wilks’ Lambda (سداك واختبار (Sidak) يد الفروق بين أبعاد اداة الدراسةلتحد.  

ار  .٣ وعتين ) ت( اختب تقلتين   لمجم روق في مستوى     ) Independent t-test( مس د الف لتحدي
 .الطموح تبعا إلى متغير الجنس

اين األحادي    .٤ ل التب روق في مستوى      (One Way ANOVA) تحلي د الف االستخدام  لتحدي
ين دى المعلم فيه. ل ار ش ى اختب افة إل ين   (Scheffe Test)إض ة ب ات البعدي للمقارن

 .المتوسطات الحسابية عند اللزوم
  .)٢χ( اختبار مربع آاي .٥
 

  ومناقشتها نتائج الدراسة
  :أسئلتهافيما يلي عرض لنتائج الدراسة تبعًا لتسلسل 

  األول السؤالبالنتائج المتعلقة  :أوًال

مدارس ما واقع استخدام المستحدثات التكنولوجية في ال: "على السؤالنص هذا 
  "؟الفلسطينية من وجهة نظر المعلمين

والنسب تم استخراج المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية  السؤالهذا  عنولإلجابة 
 والدرجة الكلية للمجاالت ونتائج الجدول رقم تبين ذلك لفقرات المجاالت الثالثة األولىالمئوية 

   :وية االتية، ومن اجل تفسير النتائج اعتمدت النسب المئ)٥(
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  .فأعلى درجة آبيرة جدا% ٨٠ -

  .درجة آبيرة% ٧٩.٩٩-٧٠ -

  .درجة متوسطة% ٦٩.٩٩-٦٠ -

  .درجة قليلة% ٥٩.٩٩-٥٠ -

  .درجة قليلة جدا% ٥٠اقل من  -

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لواقع استخدام  :)٥(جدول 
  .ة من وجهة نظر المعلمينالمستحدثات التكنولوجية في المدارس الفلسطيني

المتوسط  الفقرات الرقم
*الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

النسبة 
  الدرجة  %المئوية 

التسهيالت المادية:المجال األول
المستحدثات التكنولوجية في الستخدام 

 الموقف التعليمي
 قليلة  ٥٠.٦٠  ٠.٩٣  ٢.٥٣

١ 
يتوافر في المدرسة المكان
عليمية المناسب إلنتاج المواد الت

.التي يحتاجها المعلم
  قليلة ٥٣.٠٠  ١.٢٢  ٢.٦٥

٢  
يتوافر في المدرسة خدمات

حفظ وصيانة المواد واألجهزة 
.التعليمية

  قليلة جدا ٤٧.٨٠  ١.١٩  ٢.٣٩

٣  
يتوافر داخل الفصول الدراسية

تسهيالت استخدام األجهزة 
.والمواد التعليمية

  قليلة جدا ٤٧.٠٠  ١.١٤  ٢.٣٥

٤  
ميزانية خاصةتوفر المدرسة

للمواد والخامات الضرورية 
.إلنتاج المواد التعليمية

  قليلة ٥٤.٢٠  ١.٠٩  ٢.٧١

واقع األجهزة والمواد:المجال الثاني
 متوسطة  ٦٢.٦٠  ٠.٧١  ٣.١٣ التعليمية

يتم صيانة األجهزة التعليمية  ٥
  قليلة ٥١.٠٠  ١.٢٤  ٢.٥٥.بشكل دوري

يتم إصالح األجهزة التعليمية  ٦
  متوسطة ٦٩.٤٠  ٠.٩٨  ٣.٤٧.تتعطل بسرعةالتي

يستخدم المعلون وسائل تعليمية  ٧
  قليلة ٥٨.٨٠  ١.٢٢  ٢.٩٤.متنوعة في تدريسهم

٨  
يسهل الحصول على المواد

واألجهزة التعليمية المتوفرة 
.في المدرسة

  قليلة ٥٤.٢٠  ١.٠٨  ٢.٧١
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 )٥(تابع جدول رقم ... 

المتوسط   الفقرات الرقم
*الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

النسبة 
  الدرجة  %المئوية 

٩  
يقوم المعلمون بإنتاج المواد
التعليمية الالزمة لتدريسهم 

.غير المتوفرة في المدرسةو
  متوسطة ٦٧.٦٠  ١.١٨  ٣.٣٨

١٠  
تشجع إدارة المدرسة المعلمين
على استخدام األجهزة والمواد 

.التعليمية
  آبيرة ٧٤.٢٠  ١.٠٧  ٣.٧١

اتجاهات المعلمين نحو:المجال الثالث
استخدام تكنولوجيا التعليم في 

 تدريسهم
 آبيرة جدا ٨٠.٨٠  ٠.٤٩  ٤.٠٤

١١  
ئي من ذوياستشير زمال

الخبرة بأمور تتعلق باستخدام 
.تكنولوجيا التعليم

  آبيرة جدا ٨٥.٦٠  ٠.٧٤  ٤.٢٨

ال أستطيع التدريس بدون  ١٢
  متوسطة ٦١.٦٠  ١.١٩  ٣.٠٨.استخدام تكنولوجيا التعليم

١٣  
استخدامي لتكنولوجيا التعليم

في التدريس نابع من قناعتي 
.بجدواها

  آبيرة جدا ٨٧.٠٠  ٠.٨٢  ٤.٣٥

١٤  
ال أستخدم تكنولوجيا التعليم
إرضاء للمشرف أو مدير 

.المدرسة
  آبيرة جدا ٨٠.٨٠  ١.١٣  ٤.٠٤

١٥  
توفر مديريات التربية النشرات

الدورية للمستحدثات 
.التكنولوجية في التعليم

  متوسطة ٦٠.٨٠  ١.٢٩  ٣.٠٤

لواقع  استخدامالدرجة الكلية
المستحدثات التكنولوجية في المدارس 

 ية من وجهة نظر المعلمينالفلسطين
 متوسطة ٦٤.٦٠  ٠.٥٥  ٣.٢٣

 .درجات) ٥( اقصى درجة لالستجابة  *

  :يأتما ي السابق يتضح من الجدول

 :المستحدثات التكنولوجية في الموقف التعليميالتسهيالت المادية الستخدام مجال 
وجهة نظر ن درجة واقع استخدام المستحدثات التكنولوجية في المدارس الفلسطينية من إ

المستحدثات التكنولوجية في الموقف التسهيالت المادية الستخدام على فقرات مجال  المعلمين
، حيث آانت النسبة المئوية لالستجابة عليهما على )٤، ١( التعليمي آانت قليلة على الفقرتين

المئوية حيث آانت النسبة ) ٣، ٢( ، وآانت قليلة جدا على الفقرتين%)٥٤.٢٠، % ٥٣( :التوالي
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وفيما يتعلق في الدرجة الكلية للمجال آانت قليلة، حيث  %).٥٠( لالستجابة عليهما اقل من
  %).٥٠.٦٠( وصلت النسبة المئوية لالستجابة الى

  واقع األجهزة والمواد التعليميةمجال 
استخدام المستحدثات التكنولوجية في المدارس الفلسطينية من وجهة نظر ن درجة واقع إ
، حيث )١٠( آانت آبيرة على الفقرة واقع األجهزة والمواد التعليمية على فقرات مجال نالمعلمي

حيث ) ٩، ٦( ، وآانت متوسطة على الفقرتين%)٧٤.٢٠( وصلت النسبة المئوية لالستجابة الى
، وآانت قليلة على %)٦٧.٦٠، %٦٩.٤٠( :آانت النسبة المئوية لالستجابة عليهما على التوالي

  %).٥٨.٨٠-٥١( ، حيث تراوحت النسبة المئوية لالستجابة عليها بين)٨، ٧ ،٥( الفقرات

، حيث وصلت النسبة المئوية لدرجة الكلية للمجال آانت متوسطةوفيما يتعلق في ا
  %).٦٢.٦٠( لىإلالستجابة 

 :اتجاهات المعلمين نحو استخدام تكنولوجيا التعليم في تدريسهممجال 
ثات التكنولوجية في المدارس الفلسطينية من وجهة نظر ن درجة واقع استخدام المستحدإ

آانت  اتجاهات المعلمين نحو استخدام تكنولوجيا التعليم في تدريسهم على فقرات مجال المعلمين
، حيث آانت النسبة المئوية لالستجابة عليها اآثر من )١٤، ١٣، ١١( آبيرة جدا على الفقرات

حيث آانت النسبة المئوية لالستجابة عليهما ) ١٥، ١٢( ، وآانت متوسطة على الفقرتين%)٨٠(
  ).٦٠.٨٠، % ٦١.٦٠( :على التوالي

، حيث وصلت النسبة المئوية جة الكلية للمجال آانت آبيرة جداوفيما يتعلق في الدر
  %).٨٠.٨٠( لالستجابة الى

استخدام المستحدثات التكنولوجية في المدارس الفلسطينية واقع ن درجة إ: الدرجة الكلية
 حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة الىمن وجهة نظر المعلمين آانت متوسطة، 

)٦٤.٦٠.(%  

اختبار داللة الفروق بين مجاالت األداة الثالثة األولى وذلك  فيالباحث  قامآما 
 وذلك باستخدام )MANOVA( ت المتكررةباستخدام اختبار تحليل التباين المتعدد للقياسا

  .تبين ذلك)  ٦( ونتائج الجدول رقم، )Wilks Lambda( اختبار ولكس المدا

  .نتائج اختبار ولكس المبدا لداللة الفروق بين مجاالت األداة الثالثة األولى: )٦(جدول 

 )ف( قيمة ولكس المبدا
 التقريبية

درجات حرية 
 البسط

درجات حرية 
 الداللة مستوى المقام

٠.٠٠٠ ٧٧٥ ٢ ١٠٠٣.٨٤ ٠.٧٢١** 

  ).٠.٠١=  α( دالة إحصائيًا عند** 
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أن الفروقات بين مجاالت األداة الثالثة األولى آانت دالة  )٦( قمريتضح من نتائج الجدول 
 بين مجاالت اإلداة الثالثة تم استخدام اختبار سيداك ولتحديد الفروق، )٠.٠١=  α( إحصائية عند

)Sidak (بين المتوسطات الحسابية، ونتائج الجدول رقمقارنات الثنائية للم )تبين ذلك) ٧.  

للمقارنات الثنائية بين متوسطات مجاالت األداة الثالثة   (Sidak)سداك اختبارنتائج : )٧(جدول 
  .األولى

 المجال الثالث المجال الثاني المجال األولالمتوسط الحسابيالمجاالت
 *١.٥٠٩- *٠.٦٠١-  ٢.٥٣ المجال األول
 *٠.٩٠٨-   ٣.١٣ المجال الثاني
    ٤.٠٤ المجال الثالث

  ).٠.٠٥=  α( دالة إحصائيًا عند* 

التسهيالت المادية ( أن الفروقات بين المجالين األول) ٧( رقميتضح من نتائج الجدول 
لمواد واقع األجهزة وا( والثاني )المستحدثات التكنولوجية في الموقف التعليميالستخدام 
ولصالح المجال الثاني، آما أن الفروقات ) ٠.٠٥=  α( آانت ذات داللة احصائية عند) التعليمية

اتجاهات المعلمين نحو ( بين المجالين األول والثالث) ٠.٠٥=  α( آانت ذات داللة إحصائية عند
المجالين الثاني  ولصالح المجال الثالث، أما الفروقات بين )استخدام تكنولوجيا التعليم في تدريسهم

ولصالح المجال الثالث، وعليه فإن ) ٠.٠٥=  α( والثالث فقد آانت ذات داللة إحصائية عند
  :ترتيب المجاالت الثالثة األولى من حيث متوسطاتها الحسابية جاء تنازليًا على النحو التالي

لوجيا التعليم في اتجاهات المعلمين نحو استخدام تكنو: في المرتبة األولى جاء المجال الثالث -
  .تدريسهم

  .واقع األجهزة والمواد التعليمية: في المرتبة الثانية جاء المجال الثاني -

المستحدثات التكنولوجية التسهيالت المادية الستخدام : في المرتبة الثالثة جاء المجال األول -
 .في الموقف التعليمي

 ، والسبب في ذلكمتوسطة اقع االستخدام جاء بدرجةومن خالل عرض النتائج تبين ان و
الدورات  الملتحقين فياعداد المعلمين  يعود الى عدة عوامل منها نقص من وجهة نظر الباحث

، وعدم تهيئة غرفة الصف )٢٠٠٦، واخضر،  ٢٠١١الكندي، ( التدريبية الستخدام الوسائل
والمواد هزة جاضافة الى نقص اال، )١٩٩٨ابو حسان،( مسبقا الستخدام الوسائل التعليمية

  ).١٩٨٩همسات،( التعليمية



 ٤٠١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شقورلي ع

 ٢٠١٣، )٢( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الثاني السؤالبالنتائج المتعلقة : ثانيًا
التي تواجه المعلمين في استخدام المستحدثات  وقاتما المع: "على السؤالنص هذا 

  " التكنولوجية في المدارس الفلسطينية من وجهة نظرهم؟
فقرات المجال الرابع، آما تم استخراج التكرارات والنسب المؤية ل السؤالهذا  عنولإلجابة 

ار   اي  تم استخدام اختب ع آ ع مع          )٢χ( مرب رات المجال الراب ة لفق ة النسب المئوي م مقارن ، حيث ت
ة %) ٥٠( القيمة المحكية م وال ( بسبب اتباع اإلستجابات الطريقة الثنائي م   ، )نع ائج الجدول رق  ونت

  .تبين ذلك) ٨(
  .ونسبة العينة والمجتمع رات المجال الرابععند فق) ٢χ( مربع آاي نتائج اختبار: )٨(جدول 

  قلة استخدام المعلمين لألجهزة التعليمية في المدرسةأسباب:المجال الرابع

النسبة  التكرار  الفقرة  الرقم
مستوى   )٢χ( قيمة المئوية

  التقدير  الداللة

عدم معرفتهم  ١٦
  مرتفعة  ٠.٠٠٠  **١٢.١٧+  ٧٠  ٥٥٤ .باستخدام األجهزة

تهم بجدوىعدم قناع  ١٧
  منخفضة  ٠.٠٠٠  **١١.٩٨  ٣٠  ٢٣٩ .األجهزة

الخوف من اتالف  ١٨
  منخفضة  ٠.٠٠٠  **٨.٥١  ٣٥  ٢٨٠ .األجهزة

عدم توافر األجهزة  ١٩
  مرتفعة  ٠.٠٠٠  **٢٠.١٢+  ٧٩  ٦٢٦ .بشكٍل آاٍف

  .)٠.٠١=α( دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة **

نسبة العينة والقيمة المحكية آانت ذات أن الفروقات بين  )٨( رقميتضح من نتائج الجدول 
جاء في المرتبة األولى حيث ) ٠.٠١=  α( داللة إحصائية في جميعها وذلك عند مستوى الداللة

 من حيث الفروقات بين النسب لصالح عدم توافر األجهزة بشكٍل آاٍف، وبنسبة مئوية قدرها
ذات داللة %) ٥٠( ة المحكية، وآانت الفروقات بين النسبة لدى هذه الفقرة والقيم%)٧٩(

ولصالح نسبة العينة، وهذا يشير أن تقدير هذه الفقرة ) ٠.٠١=  α( مستوى الداللةإحصائية عند 
وبنسبة ، عدم معرفة المعلمين باستخدام األجهزةجاء موجبًا ومرتفعًا، وجاء في المرتبة الثانية 

لفقرة والقيمة المحكية ذات داللة ، وآانت الفروقات بين النسبة لدى هذه ا%)٧٠( مئوية قدرها
ولصالح نسبة العينة، وهذا يشير أن تقدير هذه الفقرة ) ٠.٠١=  α( مستوى الداللةإحصائية عند 

 الخوف من اتالف األجهزة، وبنسبة مئوية قدرهاجاء موجبًا ومرتفعًا، آما جاء في المرتبة الثالثة 
ة والقيمة المحكية ذات داللة إحصائية عند ، وآانت الفروقات بين النسبة لدى هذه الفقر%)٣٥(

ولصالح القيمة المحكية، وهذا يشير أن تقدير هذه الفقرة جاء ) ٠.٠١=  α( مستوى الداللة
عدم قناعة المعلمين بجدوى األجهزة، وبنسبة مئوية منخفضًا وسلبيًا، أما في المرتبة الرابعة فجاء 

هذه الفقرة والقيمة المحكية ذات داللة إحصائية  ، وآانت الفروقات بين النسبة لدى%)٣٠( قدرها
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ولصالح القيمة المحكية، وهذا يشير أن تقدير هذه الفقرة جاء ) ٠.٠١=  α( مستوى الداللةعند 
  .منخفضًا وسلبيًا

 ومن خالل عرض النتائج، جاءت نتائج الدراسة الحالية متفقة مع نتائج دراسة همسات
 عينة في التعليمية الوسائل في واضحا نقصا هناك أن إلى شارت نتائجهاأوالتي ) ١٩٨٩(

، آذلك التعليمية للوسائل والمعلمات المعلمين استخدام مدى على بدوره انعكس المدارس، والذي
والتي اشارت نتائجها الى نقص الدورات التدريبية ) ٢٠١١( اتفقت النتائج مع دراسة الكندي

والتي ) ٢٠٠٦ اخضر،( آما اتفقت النتائج مع دراسة للمعلمين حول استخدام الوسائل التعليمية،
اشارت نتائجها الى ضعف تاهيل المعلمين حول استخدام الحاسوب واالجهزة التعليمية، ايضا 

والتي اشارت الى نقص الوسائل التعليمية ) ١٩٩٨( اتفقت النتائج مع دراسة ابو حسان
بطريقة مالئة الستخدام الوسائل  ، وعدم اعداد الغرف الصفيةفاع تكلفتهاواالجهزة، وارت

  .التعليمية تعد من اآثر المعوقات التي تواجه المعلمين والمعلمات
  الثالث السؤالبالنتائج المتعلقة : ثالثًا

ونوع المدرسة ومكانها على  سنوات الخبرةما تأثير اإلقليم والجنس والمؤهل العلمي و
  ؟  رس الفلسطينية من وجهة نظر المعلمينواقع  استخدام المستحدثات التكنولوجية في المدا

لمجموعتين مستقلتين للمتغيرات المستقلة التي لها ) ت( استخدم اختبار السؤالجابة عن لإل
تحليل التباين االحادي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و ، بينما تم استخدام نمستويا

، وفيما يلي عرض للنتائج تبعا الى المتغيرات رآثللمتغيرات المستقلة التي لها ثالثة مستويات فا
  :المستقلة

 متغير االقليم  .أ 
   ):٩( تم استخدام اختبارات لعينتين مستقلتين آما تظهر في الجدول لفحص داللة اإلقليم

 )independent sample t-test( نتائج اختبار المقارنة بين متوسطين لعينتين مستقلتين: )٩(جدول 
استخدام المستحدثات التكنولوجية في المدارس الفلسطينية من وجهة رات واقع للفرق بين تقدي

  .نظر المعلمين تبعًا لمتغير اإلقليم

  المجاالت
 الضفة الغربية  )٢٧٨=ن ( قطاع غزة

مستوى  "ت"قيمة   )٥١٢=ن(
المتوسط  الداللة

 الحسابي
االنحراف
 المعياري

المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  ٠.٠٠٠  **٥.١٧-  ١.٠٢ ٢.٦٣ ٠.٥١ ٢.٢٥ ل األولالمجا
  ٠.٠٠٠  **٦.٩٠-  ٠.٧٨ ٣.٢٣ ٠.٤٥ ٢.٨٥ المجال الثاني
  ٠.٠٩  ١.٧٠-  ٠.٥٢ ٤.٠٥ ٠.٤٠ ٣.٩٩ المجال الثالث
 ٠.٠٠٠ **٦.٣٧- ٣.٠٣٠.١٩٣.٣١٠.٦٣ الدرجة الكلية

  ). ٠.٠١= α( دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة** 
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 ٢٠١٣، )٢( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن جميع الفروقات في المتوسطات الحسابية لتقدير واقع لسابق ايتضح من نتائج الجدول 
استخدام المستحدثات التكنولوجية في المدارس الفلسطينية آانت لصالح معلمي ومعلمات الضفة 

، عدا )٠.٠١= α( الغربية، وآانت جميع الفروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
 )المعلمين نحو استخدام تكنولوجيا التعليم في تدريسهماتجاهات ( الفروقات في المجال الثالث
، ومن خالل النظر الى الفروقات في )٠.٠٥= α( د مستوى الداللةفكانتغير داَلة إحصائيا عن

الدرجة الكلية يتضح أن معلمي ومعلمات الضفة الغربية آانوا أآثر تقديرًا لواقع استخدام 
والسبب الرئيس في ذلك يعود الى توفر . طينيةالمستحدثات التكنولوجية في المدارس الفلس

االمكانات والقرب من مصدر القرار وسهولة التواصل في مدارس الضفة الغربية يكون بدرجة 
   .افضل من مدارس غزة، ولالوضاع الساسية السائدة دور في ظهور مثل هذه الفروق

  نسمتغير الج  .ب 
اد الفرق بين تقديرات واقع استخدام للمقارنة بين متوسطين لعينتين مستقلتين من أجل إيج

  .المستحدثات التكنولوجية في المدارس الفلسطينية من وجهة نظر المعلمين

 )independent sample t-test( نتائج اختبار المقارنة بين متوسطين لعينتين مستقلتين: )١٠(جدول 
الفلسطينية من وجهة للفرق بين تقديرات واقع استخدام المستحدثات التكنولوجية في المدارس 

  .نظر المعلمين تبعًا لمتغير الجنس

  األبعاد
  )٣٧١=ن( اإلناث  )٤١٩=ن ( الذآور

مستوى   "ت"قيمة 
المتوسط   الداللة

 الحسابي
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  ٠.٢٢  ١.٢٣  ٠.٩٥  ٢.٥٠  ٠.٨٦  ٢.٦٠  المجال األول
  ٠.٩٠  ١.٢٢-  ٠.٧١  ٣.١٣  ٠.٧٢  ٣.١٢  المجال الثاني
  ٠.٧٣٢  ٠.٣٤٣-  ٠.٤٩  ٤.٠٤  ٠.٤٩  ٤.٠٣  المجال الثالث
 ٠.٥٩٥ ٠.٥٣٢ ٠.٥٦ ٣.٢٢ ٠.٥٢ ٣.٢٥  الدرجة الكلية

  ). ٠.٠٥= α( دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة* 

السابق أن جميع الفروقات في المتوسطات الحسابية  )١٠( رقم يتضح من نتائج الجدول
م المستحدثات التكنولوجية في المدارس الفلسطينية لم تكن ذات داللة إحصائية لتقدير واقع استخدا
ند مجاالت األداة والدرجة الكلية، تبعًا لمتغير الجنس وذلك ع) ٠.٠٥= α( عند مستوى الداللة

والتي اظهرت انه ال توجد فروق في ) ٢٠١١( وجاءت هذه النتائج متفقة مع نتائج دراسة خريشة
لمستحدثات التكنولوجية تبعا الى متغير الجنس، ويرى الباحث ان السبب في ذلك واقع استخدام ا

  .يعود الى تشابه الظروف التليمية من حيث االمكانات والدورات بين مدارس الذآور واالناث
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  متغير المؤهل العلمي  .ج 
 استخدامومجاالت واقع لحساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية للدرجة الكلية 

  .المستحدثات التكنولوجية في المدارس الفلسطينية تبعًا لمتغير المؤهل العلمي

واقع استخدام ومجاالت المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية للدرجة الكلية : )١١(جدول 
  .تبعًا لمتغير المؤهل العلمي المستحدثات التكنولوجية في المدارس الفلسطينية

  اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  التكرارات  المؤهل العلمي  المجاالت

  المجال األول

 ٠.٨٥ ٣.٣٠ ٣١  دبلوم
 ٠.٩٥ ٢.٥١ ٦٢٣  بكالوروس
 ٠.٨٠ ٢.٤٥ ١٢٦  ماجستير
 ٠.١٠ ٢.٥٠ ١٠  دآتوراه

  المجال الثاني

 ٠.٩٩ ٣.٦٧ ٣١  دبلوم
 ٠.٧١ ٣.١٢ ٦٢٣  بكالوروس
 ٠.٦١ ٣.٠٣ ١٢٦  ماجستير
 ٠.٠٧ ٣.٣٠ ١٠  دآتوراه

  المجال الثالث

 ٠.٣٥ ٤.٢١ ٣١  دبلوم
 ٠.٤٩ ٤.٠٥ ٦٢٣  بكالوروس
 ٠.٤١ ٤.٠٢ ١٢٦  ماجستير
 ٠.١٢ ٣.٠٠ ١٠  دآتوراه

  الدرجة الكلية

 ٠.٥٦ ٣.٧٣ ٣١  دبلوم
 ٠.٥٧ ٣.٢٣ ٦٢٣  بكالوروس
 ٠.٤٥ ٣.١٧ ١٢٦  ماجستير
 ٠.٠٢ ٢.٩٣ ١٠  دآتوراه

ية في المتوسطات الحسابية ولكافة ويظهر من نتائج الجدول السابق وجود فروق ظاهر
المجاالت، وحتى يكون الباحث على بينة بشكل دقيق قام استخدام تحليل التباين األحادي لمعرفة 

   ): ١٢( وجود الداللة من عدمه، والنتائج تظهر في الجدول اآلتي رقم



 ٤٠٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شقورلي ع

 ٢٠١٣، )٢( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مستحدثات للفرق بين تقديرات واقع استخدام النتائج اختبار التباين األحادي : )١٢(جدول 
  .تبعًا لمتغير المؤهل العلميالتكنولوجية في المدارس الفلسطينية من وجهة نظر المعلمين 

مجموع   مصدر التباين  المجاالت
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  Fقيمة المربعات

 الداللة

المجال 
  األول

 ٥.٤٣٨ ٣ ١٦.٣١٣  بين المجموعات
٠.٠٠٠ **٦.٤٣٢  ٧٨٩ ٦٦٩.٨٠٧  المجموع ٠.٨٤٥  ٧٨٦  ٦٥٣.٤٩٤  المجموعات داخل

المجال 
  الثاني

 ٣.٠٨٠ ٣ ٩.٢٣٩  بين المجموعات
٠.٠٠٠ **٦.١٩٧  ٧٨٩ ٣٩٣.٣٨٢  المجموع ٠.٤٩٧  ٧٨٦ ٣٨٤.١٤٣  المجموعات داخل

المجال 
  الثالث

 ٣.٨٨٦ ٣ ١١.٦٥٧  بين المجموعات
٠.٠٠٠**١٧.٢٦٨  ٧٨٩ ١٨٥.٥٩١  المجموع ٠.٢٢٥  ٧٨٦ ١٧٣.٩٣٥  المجموعات داخل

الدرجة 
  الكلية

 ٢.٥٩٨ ٣ ٧.٧٩٣  بين المجموعات
٠.٠٠٠  **٨.٧١٤  ٧٨٩ ٢٣٨.٢٤٧  المجموع ٠.٢٩٨  ٧٨٦ ٢٣٠.٤٥٣  المجموعات داخل

  .)٠.٠١= α( دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة  **
ع استخدام أن الفروقات بين متوسطات تقديرات واق )١٢( رقميتضح من نتائج الجدول 

 المستحدثات التكنولوجية في المدارس الفلسطينية آانت ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
)α =وذلك عند الدرجة الكلية وجميع مجاالت األداة، ولفحص داللة الفروقات بين )٠.٠١ ،

 نات البعديةالمؤهالت العلمية لدى الدرجة الكلية ومجاالت األداة تم استخدام أحد اختبارات المقار
)Post Hoc (وهو اختبار شيفيه )Scheffe(رقم ، والنتائج يوضحها الجدول التالي )١٣(:  

للمقارنات الثنائية بين متوسطات مجاالت األداة  (Scheffe) شيفيه اختبارنتائج : )١٣(جدول 
  .والدرجة الكلية تبعًا لمتغير المؤهل العلمي

  دآتوراهستيرماج بكالوريوسالمؤهل العلمي المجاالت

  المجال األول
  ٠.٨٠ **٠.٨٤+**٠.٧٩+دبلوم

  ٠.٠٠٩+ ٠.٠٦+بكالوريوس
 ٠.٠٥- ماجستير

  المجال الثاني
 ٠.٣٧+ **٠.٦٤+**٠.٥٥+دبلوم

 ٠.١٧- ٠.٠٩+بكالوريوس
 ٠.٢٧- ماجستير



 "......في  ذلك ومعوقاتواقع توظيف المستحدثات التكنولوجية "ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٠٦

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٢( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 )١٣(تابع جدول رقم ... 
  دآتوراه ستيرماجبكالوريوسالمؤهل العلمي المجاالت

  المجال الثالث
 **١.٢١+ ٠.١٨+٠.١٦+دبلوم

 **١.٠٥+ ٠.٠٣+بكالوريوس
 **١.٠٢+ جستيرما

  الدرجة الكلية
 **٠.٧٩+ **٠.٥٦+٠.٥٠+دبلوم

 ٠.٢٩+ ٠.٠٦+بكالوريوس
 ٠.٢٣+ ماجستير

  ).٠.٠١=  α( دالة إحصائيًا عند  **

التسهيالت المادية ( أن الفروقات في المجال األول )١٣( رقميتضح من نتائج الجدول 
آانت بين حملة الدبلوم وحملة  الموقف التعليميالمستحدثات التكنولوجية في الالزمة الستخدام 

البكالوريوس من جهة، ومن جهة أخرى بين حملة الدبلوم وحملة الماجستير ولصالح حملة 
، وهذا يعني أن حملة الدبلوم أآثر تقديرًا )٠.٠١=  α( الدبلوم وذلك عند مستوى الداللة

لوجية في الموقف التعليمي من حملة المستحدثات التكنوللتسهيالت المادية الالزمة الستخدام 
البكالوريوس وحملة الماجستير، أما بقية الفروقات فلم تكن ذات داللة إحصائية عند مستوى 

  ).٠.٠٥=  α( الداللة

، فإن )واقع األجهزة والمواد التعليمية( أما الفروقات في التقديرات لدى المجال الثاني
وحملة البكالوريوس من جهة، ومن جهة أخرى بين حملة حملة الدبلوم الفروقات الدالة آانت بين 

، وهذا )٠.٠١=  α( الدبلوم وحملة الماجستير ولصالح حملة الدبلوم وذلك عند مستوى الداللة
من  األجهزة والمواد التعليمية الالزمة للتعليم التكنولوجييعني أن حملة الدبلوم أآثر تقديرًا لوفرة 

ستير، أما بقية الفروقات فلم تكن ذات داللة إحصائية عند مستوى حملة البكالوريوس وحملة الماج
  ).٠.٠٥=  α( الداللة

اتجاهات المعلمين نحو استخدام ( بينما آانت الفروقات في التقديرات لدى المجال الثالث
عند ) ٠.٠١=  α( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )تكنولوجيا التعليم في تدريسهم

ملة البدلوم والدآتوراه ولصالح حملة الدبلوم، وبين حملة البكالوريوس والدآتوراه المقارنة بين ح
ولصالح حملة البكالوريوس، وبين حملة الماجستير والدآتوراه ولصالح حملة الماجستير، أما بقية 

  ).٠.٠٥=  α( الفروقات فلم تكن ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

تقديرات واقع  استخدام ( الفروقات لدى الدرجة الكلية وأخيرًا ففيما يتعلق بطبيعة
فقد آانت ذات داللة إحصائية عند مستوى ) المستحدثات التكنولوجية في المدارس الفلسطينية

وذلك عند المقارنة بين حملة الدبلوم وحملة الماجستير ولصالح حملة ) ٠.٠١=  α( الداللة
اه ولصالح حملة الدبلوم، أما بقية الفروقات فلم تكن الدبلوم، وبين حملة الدبلوم وحملة الدآتور

  ).٠.٠٥=  α( ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة



 ٤٠٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شقورلي ع

 ٢٠١٣، )٢( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص النتائج السابقة وفقًا لتقديرات المجاالت الثالثة والدرجة الكلية في خوعليه نستطيع أن نل
  :ضوء المؤهل العلمي تنازليًا على النحو التالي

المستحدثات التكنولوجية في تسهيالت المادية الالزمة الستخدام ال( فيما يتعلق بالمجال األول -
جاء في المرتبة األولى حملة الدبلوم ثم حملة البكالوريوس ثم حملة : )الموقف التعليمي

  .الدآتوراه ثم حملة الماجستير

ة جاء في المرتبة األولى حمل): واقع األجهزة والمواد التعليمية( فيما يتعلق بالمجال الثاني -
 .الدبلوم ثم حملة البكالوريوس ثم حملة الدآتوراه ثم حملة الماجستير

 ، ودراسة الذيباني) ٢٠٠٦( اخضر: قة مع نتائج دراسات آل منفوجات النتائج غير مت
حيث اشارت نتائج هذه الدراسات الى وجود فروق في استخدام الوسائل التعليمية تبعا ) ٢٠٠٨(

  .ح المؤهل االعلىالى متغير المؤهل العلمي ولصال

): اتجاهات المعلمين نحو استخدام تكنولوجيا التعليم في تدريسهم( فيما يتعلق بالمجال الثالث -
جاء في المرتبة األولى حملة الدبلوم ثم حملة البكالوريوس ثم حملة الماجستير ثم حملة 

  .الدآتوراه

التكنولوجية في المدارس تقديرات واقع  استخدام المستحدثات ( فيما يتعلق بالدرجة الكلية -
جاء في المرتبة األولى حملة الدبلوم ثم حملة البكالوريوس ثم حملة الماجستير ): الفلسطينية

  .ثم حملة الدآتوراه

 متغير الخبرة  .د 
ومجاالت واقع استخدام لحساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية للدرجة الكلية 

  .الفلسطينية تبعًا لمتغير الخبرة المستحدثات التكنولوجية في المدارس

ومجاالت األداة تبعًا المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية للدرجة الكلية : )١٤( جدول
  .لمتغير سنوات الخبرة

  اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي التكرارات سنوات الخبرة المجاالت

  المجال األول
 ٠.٩٠ ٣٤٥٢.٤٠ سنوات٥-١
 ١.٠٠ ٣١٢٢.٧٠ تسنوا١٠-٦

 ٠.٧٦ ١٢٤٣.٠٠ سنوات١٠أآثر من

  المجال الثاني
 ٠.٧١ ٣٤٥٣.٠٥ سنوات٥-١
 ٠.٧٨ ٣١٢٣.٢٩ سنوات١٠-٦

 ٠.٥٧ ١٢٤٣.٣٠ سنوات١٠أآثر من



 "......في  ذلك ومعوقاتواقع توظيف المستحدثات التكنولوجية "ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٠٨

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٢( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  )١٤(تابع جدول رقم ... 
  اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  التكرارات  سنوات الخبرة  المجاالت

  المجال الثالث
 ٠.٤٩ ٣٤٥٤.٠٣ سنوات٥-١
 ٠.٥٢ ٣١٢٣.٩٥ سنوات١٠-٦

 ٠.٤٣ ١٢٤٤.١٧ سنوات١٠أآثر من

  لكليةالدرجة ا
 ٠.٥٣ ٣٤٥٣.١٦ سنوات٥-١
 ٠.٦٣ ٣١٢٣.٣١ سنوات١٠-٦

 ٠.٤٩ ١٢٤٣.٤٩ سنوات١٠أآثر من

يظهر من نتائج الجدول السابق وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية ولكافة 
المجاالت تبعا لمتغير سنوات الخبرة، وحتى يكون الباحث على بينة بشكل دقيق قام استخدام 

 تباين األحادي لمعرفة وجود الداللة من عدمه، والنتائج تظهر في الجدول اآلتي رقمتحليل ال
)١٥:(  

للفرق بين تقديرات واقع استخدام المستحدثات  نتائج اختبار التباين األحادي: )١٥(جدول 
  .تبعًا لمتغير سنوات الخبرة التكنولوجية في المدارس الفلسطينية من وجهة نظر المعلمين

مجموع   مصدر التباين  المجاالت
 المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
مستوى   Fقيمة  المربعات

 الداللة

المجال 
  األول

 ١٧.٢٨٦ ٢ ٣٤.٥٧١  بين المجموعات
 ٧٨٩ ٦٦٩.٨٠٧  المجموع ٠.٨٢١  ٧٨٧  ٦٣٥.٢٣٦  المجموعات داخل ٠.٠٠٠**٢١.٠٦١

المجال 
  الثاني

 ٤.٧٢٢ ٢ ٩.٤٤٥  بين المجموعات
 ٧٨٩ ٣٩٣.٣٨٢  المجموع ٠.٤٩٦  ٧٨٧ ٣٨٣٨.٩٣٧  المجموعات داخل ٠.٠٠٠ **٩.٥٢٠

المجال 
  الثالث

 ١.٤٦٥ ٢ ٢.٩٢٩  بين المجموعات
 ٧٨٩ ١٨٥.٥٩١  المجموع ٠.٢٣٦  ٧٨٧ ١٨٢.٦٦٢  المجموعات داخل ٠.٠٠٠ **٦.٢٠٦

الدرجة 
  الكلية

 ٤.٩٩٤ ٢ ٩.٩٨٩  بين المجموعات
 ٧٨٩ ٢٣٨.٢٤٧  المجموع ٠.٢٩٥  ٧٨٧ ٢٢٨.٢٥٨  المجموعات داخل ٠.٠٠٠**١٦.٩٣٦

  )٠.٠١= α( دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة** 

أن الفروقات بين متوسطات تقديرات واقع استخدام  )١٥( رقميتضح من نتائج الجدول 
المستحدثات التكنولوجية في المدارس الفلسطينية آانت ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 



 ٤٠٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شقورلي ع

 ٢٠١٣، )٢( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)α =وذلك عند الدرجة الكلية وجميع مجاالت األداة وذلك تبعًا لمتغير سنوات الخبرة، )٠.٠١ ،
ولفحص داللة الفروقات بين فئات سنوات الخبرة لدى الدرجة الكلية ومجاالت األداة تم استخدام 

  :)١٦( اآلتي، والنتائج يوضحها الجدول )Scheffe( اختبار شيفيه

للمقارنات الثنائية بين متوسطات مجاالت األداة   (Scheffe)هشيفي اختبارنتائج : )١٦(جدول 
  .والدرجة الكلية تبعًا لمتغير سنوات الخبرة

 ١٠أآثر من  ١٠-٦ سنوات الخبرة  المجاالت

 **٠.٥٩- **٠.٣٠- ٥-١  المجال األول
٠.٢٩-  ١٠-٦* 

 **٠.٢٤- **٠.٢٤- ٥-١  المجال الثاني
٠.٠٠٨+  ١٠-٦ 

 *٠.١٤- ٠.٠٩+ ٥-١  المجال الثالث
٠.٢٢-  ١٠-٦** 

 **٠.٣٣- *٠.١٥- ٥-١  الدرجة الكلية
٠.١٨+  ١٠-٦* 

  ).٠.٠١=  α( دالة إحصائيًا عند** 

  ).٠.٠٥=  α( دالة إحصائيًا عند* 

التسهيالت المادية ( أن الفروقات في المجال األول )١٦( رقميتضح من نتائج الجدول 
   وفئة) ٥- ١( آانت بين فئة جية في الموقف التعليميالمستحدثات التكنولوالالزمة الستخدام 

-٦( ولصالح فئة) سنوات فأآثر ١٠( وفئة) ٥-١( من جهة، ومن جهة أخرى بين فئة) ١٠- ٦(
، آما أن أن الفروقات بين )٠.٠١=  α( وذلك عند مستوى الداللة) سنوات فأآثر ١٠( وفئة) ١٠
وذلك عند مستوى ) ت فأآثرسنوا ١٠( ةآانت لصالح فئ) سنوات فأآثر ١٠( وفئة) ١٠-٦( فئة

  . وهذا يعني أنه آلما قلت سنوات الخبرة انخفض تقدير المجال األول) ٠.٠١=  α( الداللة

، فإن )واقع األجهزة والمواد التعليمية( أما الفروقات في التقديرات لدى المجال الثاني
) ٥-١( جهة أخرى بين فئة من جهة، ومن) ١٠- ٦( وفئة) ٥-١( فئةالفروقات الدالة آانت بين 

وذلك عند مستوى ) سنوات فأآثر ١٠( وفئة) ١٠-٦( ولصالح فئة) سنوات فأآثر ١٠( وفئة
أما بقية الفروقات فلم تكن ذات ، )٠.٠١=  α( ، وذلك عند مستوى الداللة)٠.٠١=  α( الداللة

  ).٠.٠٥=  α( داللة إحصائية عند مستوى الداللة

اتجاهات المعلمين نحو استخدام ( قديرات لدى المجال الثالثبينما آانت الفروقات في الت
عند ) ٠.٠٥=  α( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )تكنولوجيا التعليم في تدريسهم

وذلك عند ) سنوات فأآثر ١٠( ولصالح فئة) سنوات فأآثر ١٠( وفئة) ٥- ١( المقارنة بين فئة
   ولصالح فئة) سنوات فأآثر ١٠( وفئة) ١٠-٦( ، وبين فئة)٠.٠٥=  α( مستوى الداللة
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، أما بقية الفروقات فلم تكن ذات )٠.٠١=  α( وذلك عند مستوى الداللة) سنوات فأآثر ١٠(
  ).٠.٠٥=  α( داللة إحصائية عند مستوى الداللة

تقديرات واقع استخدام ( وأخيرًا ففيما يتعلق بطبيعة الفروقات لدى الدرجة الكلية
فقد آانت ذات داللة إحصائية عند مستوى ) لوجية في المدارس الفلسطينيةالمستحدثات التكنو

، )١٠-٦( ولصالح فئة) ١٠- ٦( وفئة) ٥- ١( وذلك عند المقارنة بين فئة) ٠.٠٥=  α( الداللة
وذلك ) سنوات فأآثر ١٠( ولصالح فئة) سنوات فأآثر ١٠( وفئة) ٥- ١( وعند المقارنة بين فئة
ولصالح ) سنوات فأآثر ١٠( وفئة) ١٠- ٦( ، وآذلك وبين فئة)٠.٠١=  α( عند مستوى الداللة

  ).٠.٠٥=  α( وذلك عند مستوى الداللة) ١٠-٦( فئة

ص النتائج السابقة وفقًا لتقديرات المجاالت الثالثة والدرجة الكلية في خوعليه نستطيع أن نل
  :ضوء سنوات الخبرة تنازليًا على النحو التالي

المستحدثات التكنولوجية في تسهيالت المادية الالزمة الستخدام ال( لفيما يتعلق بالمجال األو -
- ١( ثم فئة) ١٠- ٦( ثم فئة) سنوات ١٠أآثر من ( جاء في المرتبة فئة: )الموقف التعليمي

٥.( 

أآثر ( جاء في المرتبة األولى): واقع األجهزة والمواد التعليمية( فيما يتعلق بالمجال الثاني -
  ). ٥- ١( ثم فئة) ١٠- ٦( ثم فئة) سنوات ١٠من 

): اتجاهات المعلمين نحو استخدام تكنولوجيا التعليم في تدريسهم( فيما يتعلق بالمجال الثالث -
 ).١٠- ٦( ثم فئة) ٥-١( ثم فئة) سنوات ١٠أآثر من ( جاء في المرتبة األولى

دارس تقديرات واقع  استخدام المستحدثات التكنولوجية في الم( فيما يتعلق بالدرجة الكلية -
 ).٥- ١( ثم فئة) ١٠- ٦( ثم فئة) سنوات ١٠أآثر من ( جاء في المرتبة األولى): الفلسطينية

 ومن خالل النتائج تبين ان غالبية الفروق آانت للمعلمين من اصحاب الخبرة االطول،
والتي اشارت الى وجود فروق في ) ٢٠٠٦( وجاءت النتائج متفقة مع نتائج دراسة اخضر

  .التعليمية تبعا الى متغير الخبرة ولصالح اصحاب الخبرة االطولاستخدام الوسائل 

 متغير نوع المدرسة  .ه 
ومجاالت واقع استخدام لحساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية للدرجة الكلية 
  .المستحدثات التكنولوجية في المدارس الفلسطينية تبعًا لمتغير نوع المدرسة
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 ٢٠١٣، )٢( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومجاالت األداة تبعًا ابية واإلنحرافات المعيارية للدرجة الكلية المتوسطات الحس: )١٧( جدول
  .لمتغير نوع المدرسة

  اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي التكرارات سةرنوع المد المجاالت

  المجال األول
 ٠.٩٠ ٢.٤٤ ٥٥٤ حكومية
 ١.١١ ٢.٥٦ ٧٩ خاصة

 ٠.٨٤ ٣.٠٧ ١٥٧ وآالة الغوث

  المجال الثاني
 ٠.٧٠ ٣.٠٩ ٥٥٤ حكومية
 ٠.٦٥ ٣.٢٠ ٧٩ خاصة

 ٠.٧٩ ٣.٣١ ١٥٧ وآالة الغوث

  المجال الثالث
 ٠.٥١ ٤.٠٠ ٥٥٤ حكومية
 ٠.٣٧ ٤.١٣ ٧٩ خاصة

 ٠.٤٠ ٤.٢٠ ١٥٧ وآالة الغوث

  الدرجة الكلية
 ٠.٥٤ ٣.١٨ ٥٥٤ حكومية
 ٠.٥٥ ٣.٣٠ ٧٩ خاصة

 ٠.٥٤ ٣.٥٣ ١٥٧ وآالة الغوث
جود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية ولكافة يظهر من نتائج الجدول السابق و

المجاالت تبعا لمتغير نوع المدرسة، وحتى يكون الباحث على بينة بشكل دقيق قام استخدام تحليل 
  ):١٨( التباين األحادي لمعرفة وجود الداللة من عدمه، والنتائج تظهر في الجدول اآلتي رقم

استخدام المستحدثات التكنولوجية في للفرق في واقع  ينتائج اختبار التباين األحاد: )١٨(جدول 
  .تبعًا لمتغير نوع المدرسة المدارس الفلسطينية من وجهة نظر المعلمين

مجموع  مصدر التباين  المجاالت
المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى   Fقيمة  المربعات

 الداللة

المجال 
  األول

 ٣٣.١٤٣٢١٦.٥٧٢ بين المجموعات
٠.٠٠٠**٢٠.١٠٨ ٦٦٨.٥٤٨٧٨٩ المجموع ٠.٨٢٤ ٧٨٧ ٦٣٥.٤٠٥ المجموعاتداخل

المجال 
  الثاني

 ٤.٢١٢٢٢.١٠٦ بين المجموعات
٠.٠١٥ *٤.٢١٤ ٣٨٩.٥٤٩٧٨٩ المجموع ٠.٥٠٠ ٣٨٥.٣٣٧٧٨٧ داخل المجموعات

المجال 
  الثالث

 ٣.٥٥١٢١.٧٧٦ بين المجموعات
٠.٠٠١ **٧.٥٢٧ ١٨٥.٤٢٦٧٨٩ المجموع ٠.٢٣٦ ١٨١.٨٧٤٧٨٧ عاتداخل المجمو

الدرجة 
  الكلية

 ١٠.٢١٣٢٥.١٠٦ بين المجموعات
٠.٠٠٠**١٧.٣٥٤ ٢٣٧.٠٧٧٧٨٩ المجموع ٠.٢٩٤ ٢٢٦.٨٦٤٧٨٧ داخل المجموعات

  .)٠.٠١= α( دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة** 
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ات بين متوسطات تقديرات واقع  استخدام أن الفروق )١٨( رقميتضح من نتائج الجدول 
 المستحدثات التكنولوجية في المدارس الفلسطينية آانت ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

)α =وذلك عند الدرجة الكلية والمجالين األول والثالث، أما الفروقات لدى المجال )٠.٠١ ،
، وذلك تبعًا لمتغير نوع )٠.٠٥= α( ة الثاني فقد آانت ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل

المدرسة، ولفحص داللة الفروقات بين فئات متغير نوع الدرسة لدى الدرجة الكلية ومجاالت 
  ).١٩( رقم، والنتائج يوضحها الجدول )Scheffe( اختبار شيفيهاألداة تم استخدام 

متوسطات مجاالت األداة للمقارنات الثنائية بين  (Scheffe) شيفيه اختبارنتائج  :)١٩(جدول 
  .والدرجة الكلية تبعًا لمتغير نوع المدرسة

 وآالة الغوث خاصة سنوات الخبرة  المجاالت

 **٠.٦٣- ٠.١١- حكومية  المجال األول
 **٠.٥٢-  خاصة

 *٠.٢٢- ٠.١١- حكومية  المجال الثاني
 ٠.١١-  خاصة

 **٠.١٩- ٠.١٢- حكومية  المجال الثالث
 ٠.٠٧-  خاصة

 **٠.٣٥- ٠.١١- حكومية  رجة الكليةالد
 *٠.٢٣-  خاصة

  ).٠.٠١=  α( دالة إحصائيًا عند** 
  ).٠.٠٥=  α( دالة إحصائيًا عند* 

التسهيالت المادية ( السابق أن الفروقات في المجال األول )١٩( رقميتضح من نتائج 
ن المدارس الحكومية آانت بي المستحدثات التكنولوجية في الموقف التعليميالالزمة الستخدام 

، )٠.٠١=  α( ومدارس وآالة الغوث ولصالح مدارس وآالة الغوث وذلك عند مستوى الداللة
آما أن الفروقات بين المدارس الخاصة ومدارس وآالة الغوث آانت لصالح مدارس وآالة 

  . أيضًا) ٠.٠١=  α( الغوث وذلك عند مستوى الداللة

، فإن )واقع األجهزة والمواد التعليمية( جال الثانيأما الفروقات في التقديرات لدى الم
بين المدارس الحكومية ومدارس وآالة الغوث ولصالح مدارس وآالة الفروقات الدالة آانت 

أما بقية الفروقات فلم تكن ذات داللة إحصائية ، )٠.٠٥=  α( الغوث وذلك عند مستوى الداللة
  ).٠.٠٥=  α( عند مستوى الداللة

اتجاهات المعلمين نحو استخدام ( لفروقات في التقديرات لدى المجال الثالثبينما آانت ا
عند ) ٠.٠٥=  α( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )تكنولوجيا التعليم في تدريسهم

المقارنة بين المدارس الحكومية ومدارس وآالة الغوث ولصالح مدارس وآالة الغوث وذلك عند 
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 ٢٠١٣، )٢( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أما بقية الفروقات فلم تكن ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة، )٠.٠٥=  α( مستوى الداللة
)α  =( ، أما بقية الفروقات فلم تكن ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)٠.٠٥α  =٠.٠٥.(  

تقديرات واقع  استخدام ( وأخيرًا ففيما يتعلق بطبيعة الفروقات لدى الدرجة الكلية
فقد آانت ذات داللة إحصائية عند مستوى ) مدارس الفلسطينيةالمستحدثات التكنولوجية في ال

وذلك عند المقارنة بين المدارس الحكومية ومدارس وآالة الغوث ولصالح ) ٠.٠١=  α( الداللة
مدارس وآالة الغوث، وآذلك الفروقات بين المدارس الخاصة ومدارس وآالة الغوث آانت 

  .أيضًا) ٠.٠٥=  α( لداللةلصالح مدارس وآالة الغوث وذلك عند مستوى ا

ص النتائج السابقة وفقًا لتقديرات المجاالت الثالثة والدرجة الكلية في خوعليه نستطيع أن نل
  :ضوء نوع المدرسة تنازليًا على النحو التالي

المستحدثات التكنولوجية في تسهيالت المادية الالزمة الستخدام ال( فيما يتعلق بالمجال األول -
جاء في المرتبة األولى مدارس وآالة الغوث ثم المدارس الخاصة ثم : )يالموقف التعليم

 .المدارس الحكومية

جاء في المرتبة األولى مدارس ): واقع األجهزة والمواد التعليمية( فيما يتعلق بالمجال الثاني -
  . وآالة الغوث ثم المدارس الخاصة ثم المدارس الحكومية

): ت المعلمين نحو استخدام تكنولوجيا التعليم في تدريسهماتجاها( فيما يتعلق بالمجال الثالث -
 .جاء في المرتبة األولى مدارس وآالة الغوث ثم المدارس الخاصة ثم المدارس الحكومية

تقديرات واقع  استخدام المستحدثات التكنولوجية في المدارس ( فيما يتعلق بالدرجة الكلية -
وآالة الغوث ثم المدارس الخاصة ثم المدارس  جاء في المرتبة األولى مدارس): الفلسطينية
  .الحكومية

ن الدعم المتوفر في مدارس وآالة الغوث والمدارس الخاصة فيما يتعلق ألى إوالسبب يعود 
في توفير التجهيزات الالزمة افضل من المدارس الحكومية، وبالرغم من ذلك ال يوجد اية 

، وبالرغم من وفق عدد الطلبة في المدرسة حاسوبمدرسة في المدارس الحكومية دون مختبر لل
ذلك ونظرا لزيادة اعداد الطلبة في المدارس الحكومية ال يمكن توفير ما هو موجود في المدارس 
الخاصة والتي هدفها الرئيسي ربحي ومستوى التنافس بين المدارس في االمكانات والتسهيالت 

  .ها البعضالالزمة للتعليم مستمر بين المدارس الخاصة مع بعض

 متغير مكان المدرسة  .و 
ومجاالت واقع  استخدام لحساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية للدرجة الكلية 

  .المستحدثات التكنولوجية في المدارس الفلسطينية تبعًا لمتغير مكان المدرسة
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 Independent sample( نتائج اختبار المقارنة بين متوسطين لعينتين مستقلتين: )٢٠(جدول 
t-test ( للفرق بين تقديرات واقع استخدام المستحدثات التكنولوجية في المدارس الفلسطينية من

  .وجهة نظر المعلمين تبعًا لمتغير مكان المدرسة

  األبعاد
  )٤٧٥=ن( القرية  )٢١٦=ن ( المدينة

مستوى  "ت"قيمة 
المتوسط   الداللة

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  يالحساب

االنحراف 
  المعياري

  ٠.١٦١  ١.٤٠٣-  ٠.٦٨  ٢.٥٢  ٠.٩٣  ٢.٣٩  المجال األول
  ٠.٧٣٢  ٠.٣٤٢-  ٠.٦٤  ٣.٠٨  ٠.٧١  ٣.٠٥  المجال الثاني
  ٠.٠٩٤  ١.٦٧٨-  ٠.٤١  ٤.٠٦  ٠.٥٠  ٣.٩٨  المجال الثالث
 ٠.١٥٣ ١.٤٣١- ٠.٤٣ ٣.٢٢ ٠.٥٦ ٣.١٤  الدرجة الكلية

  ). ٠.٠٥= α( دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة* 

أن جميع الفروقات في المتوسطات الحسابية لتقدير واقع  )٢٠( رقم يتضح من نتائج الجدول
استخدام المستحدثات التكنولوجية في المدارس الفلسطينية لم تكن ذات داللة إحصائية عند 

 .تبعًا لمتغير مكان المدرسة وذلك عند مجاالت األداة والدرجة الكلية) ٠.٠٥= α( مستوى الداللة
ويرى الباحث ان السبب في ذلك يعود الى ان جميع المعلمين بغض النظر عن موقع مدارسهم 
يتلقون نفس الدورات وتحت اشراف مديرية التربية والتعليم في آل محافظة، عوضا عن ذلك 
فان جميع المدارس دون استثناء يتوفر فيها مختبر للحاسوب والتسهيالت الالزمة بما يتناسب مع 

  .لبة في المدارس ، لذلك لم تكن الفروق دالة احصائيا تبعا الى متغير مكان المدرسةاعداد الط
  

  التوصيات
  :في ضوء اهداف الدراسة ونتائجها يوصي الباحث فيما يلي

ضرورة زيادة االهتمام من قبل وزارة التربية والتعليم في عقد دورات متقدمة للمعلمين  .١
 .تكنولوجيا التعليم حول متابعة المستجدات في مجال استخدام

 .حدى المعايير الهامة لتعيين المعلمين الجددإاعتماد معيار استخدام تكنولوجيا التعليم آ .٢

 .اعادة تنظيم الغرف الدراسية بما يتناسب مع استخدام تكنولوجيا التعليم .٣

مراعاة العدالة في توفير االجهزة والتسهيالت الالزمة الستخدام تكنولوجيا التعليم بما  .٤
 .ناسب مع اعداد الطلبة في المدارسيت

تشجيع المعلمين على استخدام وتوظيف تكنولوجيا التعليم في التدريس لجميع المواد  .٥
 .الدراسية
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  العربية واألجنبية المراجع
 معيقات استخدام الوسائل التعليمية التي تواجه". )١٩٩٨(. خالد احمد صالح ،أبو حسان -

 رسالة. "العلوم واالجتماعيات في محافظة الخليل مدرسي المدارس الحكومية في تعليم
  . فلسطين. نابلس. جامعة النجاح. ماجستير غير منشورة

 مناهج في ومعوقاته اآللي الحاسب استخدام واقع". )٢٠٠٦(. أروى بنت علي ،أخضر -
. آلية التربية. رسالة ماجستير غير منشورة. "االبتدائية للمرحلة األمل معاهد وبرامج

  . المملكة العربية السعودية. لملك سعودجامعة ا
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. مجلة العلوم التربوية والنفسية. "ارس مديرية تربية إربد األولىاألنشطة المدرسية بمد
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  . القاهرة

الكرك  محافظة مدارس في التعليمية الوسائل لواقع راسة). "١٩٨٩(. القادر عبد ،هميسات -
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