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 في المدارس الحكومية  نمعلمين الفلسطينيال ممارسةمدى 

 من وجهة نظرهم, منهم في عصر اإلنترنت لدورهم المتوقع  

 
 بحث قبل للنشر في مجلة جامعة القدس المفتوحة

 

 ملخص

 
 ملدورهم المتوقع منه في المحافظات الشمالية ممارسة المعلمين الفلسطينيينمدى  معرفة (1:  حاولت الدراسة التحقق من هدفين

أخذت  ,ولتحقيق هذين الهدفين.   ممن وجهة نظره موتأهيله معلى تحسين أدائه همالتي تساعد الحاجات معرفةو( 2,  عصر اإلنترنتفي 

و ,  اذكور( 653)منهم  ,معلما ومعلمة (356)عينة عشوائية من معلمي مدارس محافظات الشمال في الضفة الغربية من فلسطين بلغت 

( 2, تصميم التدريس( 1:  المتوقع منه في عصر اإلنترنت في أربعة مجاالت المعلم عليهم استبانة قاست دورهوزعت .  اإناث( 293)

تنمية  تشجيع الطلبة على و( 4, وتشجيع الطلبة على التفاعل مع البيئة التعليمية( 6, واستخدام األدوات واألجهزة التقنية والوسائل التعليمية

 .وزيادة كفاياتهم التدريسي تحسين أدائهمهم حول طلب منهم أن يكتبوا اقتراحات, في نهاية االستبانةو .همتعلملالتحكم والضبط الذاتي 

 

 :أظهرت الدراسة النتائج التالية, وتحليل التباين األحادي تارة أخرى, وباستخدام المنهج الوصفي تارة

 

.( 000) وقد جاءت أعلى الممارسات وبفرق إحصائي .  %(33) نسبة الفلسطيني دوره بشكل جيد مرتفع بلغ  يمارس المعلم -1

تعلمهم لالتحكم والضبط الذاتي  تشجيع الطلبة على يليه مجال,  %(45.4) حيث بلغت نسبة ممارسته له , في مجال تصميم التدريس

رسات في مجال استخدام األدوات في حين كانت أدنى المما%(.   33.4)التفاعل مع البيئة التعليمية  على فمجال تشجيع الطلبة, %(46.3)

 %(. 31.3)حيث بلغت نسبتها ,سائل التعليميةواألجهزة التقنية والو

 

.( 05=&) له داللة إحصائية المتوقع منه كانت  المعلم لدورهأن ممارسة " شيفيه"أظهر تحليل التباين الالحق باستخدام اختبار  -2

في استخدام  أم, عدد الدورات التأهيلية سواء في أساليب التدريسو, درجة البكالوريوسمستوى الشهادة األكاديمية ولصالح حملة  باعتبار

أو , باعتبار متغير الجنس أكثر؛ في حين لم تختلف ممارساته لذي يلتحق بدورات تدريبيةلصالح االوسائل التعليمية و في استخدام أم, الحاسوب

سنوات  عددأو . وإلزامية وثانوية معا, ثانوية, إلزامية:  فيها يدرس التعليمية التيأو المرحلة , علمي وأدبي:  التخصص األكاديمي العام

 .  في سلك التربية والتعليم الخدمة

 

 عدد كاف من توفير (1: تائج أن أهم ما يطالب به المعلم لرفع مستوى أدائه وزيادة تأهيلهفقد بينت الن, لهدف الثانيل وبالنسبة -6

وعقد دورات في استخدام ( 4, في استخدام الحاسوب واإلنترنتوعقد دورات تدريبية  (6 ,ا بشبكة اإلنترنتوربطه (2, أجهزة حاسوب

 ,ووضع اإلنسان المناسب في المكان المناسب (3 ,بين الهيئة اإلدارية والمعلمينتوفير المناخ الديمقراطي و( 5, الوسائل التعليمية المتطورة

وعمل ( 9, له الضمان االجتماعيوتأمين  (4, راتبهورفع مكانة المعلم عن طريق زيادة ( 3, ا تربوياأم مديرا أم مشرف كان معلماسواء 

 هذا إلى جانب ضرورة التخفيض من نصابه  (10 ,أبنائه في الجامعات بأقساط رمزيةوتعليم ( 10, بالتقسيط المريح له مشاريع إسكانية

 . وتقليل حجم الصف ( 12 ,التدريسي
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Abstract 
This study tried to investigate two aims:  1) The extent that Palestinian government teachers in 

northern districts practice their role under the Internet age, and 2) the needs that would help teachers 

enhance their role and increase their qualifications form their points of view. 

 

To actualize the aims of the study, a sample of 653:  (357) male and ( 296) female Palestinian 

government schoolteachers was taken randomly from the northern districts of Palestine.  Teachers were 

asked to respond to a questionnaire measured the teacher’s role in four domains:  1) designing instruction, 

2) using technology and instructional aids, 3) encouraging students’ interaction, and 4) promoting self- 

regulation of students.  They were also asked to write any suggestions that would help them to enhance 

their role and increase their qualifications from their points of view. 

 

 Descriptive and analytic statistics have revealed the following results: 

1- Palestinian teachers practice their role quite good.  The percentage of their practices was (77%).  The 

highest percentage was in designing instructional domain (85.4%), followed by promoting self- regulation 

of students (83.6%), and encouraging students’ interaction (77.8%) domains.  The lowest practice was in 

using technology and instructional media domain (61.6%). 

 

2- The post-hoc analysis of variance by using “Scheffe” test showed at (p> .05) of significant that teachers 

who hold BA degree practice their role better than who hold either community college or general secondary 

certificate.  It also showed that teachers who had subjected to more than one training programs either in 

computer or methods of teaching or instructional media did practice their role better than teachers who 

subjected to less number of training programs.  Whereas, teachers’  practice did not differ significantly with 

respect to their gender, general specialization, educational stage they teach in, or the years of teaching 

experience. 

 

3- Regarding the second aim of this study,  teachers suggested the following needs for enhancing their 

performance:  1) securing  enough number of computer apparatus, 2) connecting them with the Internet,  3) 

conducting  enough number of training programs on how to use computers and the Internet, 4) conducting  

enough number of training programs on how to use modern instructional media, 5) securing the democracy 

climate in school, 6) hiring qualified persons, either teachers, principals or supervisors, 7) increasing 

teachers’ salaries, 8) securing the social securities, 9) building compounds for teachers at special rate, 10) 

teaching their children in the universities with fair tuitions, 11) lowering teachers’ load of teaching, 12) 

reducing the number of students in classrooms. 
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 :والدراسات السابقة حولها إطارها النظري:  المشكلة

 
ولعل .  وتسارع مع الزمنفي تطور مستمر والعملية التعليمية , الميدان التربوي إلى نياتالتق دخلتمنذ أن 

إلى  الذي أدى هو ,نفسيةو  من دراسات وأبحاث تربوية ماوما تبعه العالمية شبكة اإلنترنتالحاسوب التعليمي انتشار 
الكثير  استراتيجيات تعليمية تعلمية لم تكن معروفة لدىاستخدام و  ,مفاهيم تربوية جديدة لم تكن موجودة من قبلور ظه
 ;Milheim,1997؛ 2001, طهبوب وآخرون ؛2001, شقور ؛أ1994, دروزه؛ 2001, خليف)  التربويينمن 

Rodriguez, 1996 ) . 
 

 منهم المعلمينو  ن في سلك التربية والتعليمالعاملي دفععلومات الم وسهولة انتشارهذا التطور التقني السريع 
المهارات الالزمة واكتساب , عليها والتدرب تعليمية تعلمية تقنية مهارات اكتسابو  ,جديدما هو بكل  التزودإلى  خاصةب

 ;Darwazeh, 1999; Kozma, 2000; Ornstein, 1997) كمهارات تصميم التعليم  ,لتفعيلها

Milheim,1997; Rodriguez, 1996; Warren, 2000; Smith, 2003 ب1994, ؛ ودروزه2001, الباز ؛ ,
واكتساب , التقني الهائلالعصر  إال لمواكبة ذلك ما كلو  (.  2002, لعمري؛ وا2004, ؛ والعبادي2002, أ1993

مساهمين في تطورها بما  ,ن معهاليكونوا في دائرة الحدث متفاعليو , والقيام بمهنتهم على أحسن وجه ,المهارات الالزمة
 .يفيد العملية التعليمية التعلمية

 
كما بينته معظم  ـ وتدريب المعلم على استخداماتها ,التربية والتعليم ميدان وتوظيفها في نياتالتقاستيعاب  إن

 الطلبةتحصيل على  سينعكس إيجابا وهذا, ورفع كفاياته التعليمية ن أداء المعلميحسيعمل على تس ـ الدراسات السابقة
, ؛ ومطاوع2002, ب1994, دروزه)  ككل التعليمية التعلمية إلى تحسين العملية في النهاية مما سيؤدي ,األكاديمي

2002.) 
 

بعد أن كان دوره ف أنه التقني هو دور المعلم في هذا العصر التي طرأت على التحوالت ولعل من أبرز
منظما للمثيرات التي سيعًرض لها الطالب في (  Teacher Directed Learning) في العملية التعليمية  محوريا

عملية تعليمية إطار في  موجها ومرشدادوره أصبح , الستجاباتهم بشكل مالحظ وقابل للقياس مثيرا, الموقف التعليمي
لي فقد أصبح وبالتا(.   Student Directed Learning) محورا للعملية التعليمية  لى الطالب وتجعل منهتركز ع

 التيسينخرط بها الطلبة التي  التعليمية والمواقف تهيئة الظروف في يتجلى دور المعلم في هذا العصر التقني
مشرفا و , موجها لها ,أن يكون مصمما للعملية التعليميةبالضرورة  مما سيتطلب منه, تساعدهم على حل المشكالت

 لمهاراتا امتالكهضرورة عالوة على  .من كونه شارحا للمعلومات أكثر ومتابعا لعملية سيرها, لها امدير و , عليها
توظيف و  ,السمعية منها والبصرية ,الوسائل التعليميةكاستخدام , التعليم عمليي التعلموتوظيفها في  الالزمة التقنية

, خليف ؛2002 ,2000, 1999 ,أ1993 ,أ1994, دروزه) . في التعليم شبكة اإلنترنت العالميةو الحاسوب التعليمي 
  (. Lunenberg & Korthagen, 2003 و ؛2001, ضبيط؛ 2001,شحاده؛ 2001, شقور ؛2001
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)  "براون وهينشيد" حددها بعض المربين أمثال, أمالها الدور الجديد للمعلمالتي هذه المهارات التقنية 

Brown & Henscheid, 1997  )ستخدام األدوات التقنيةباالدراسية مهارة عرض المادة ( 1:  مهارات ثالثب 
(Presentational Uses of Technology   ) المعلم للطالب المادة الدراسية مستعينا بالحاسوب يشرحوفيها, 

توضيح ما ها و إلغنائوذلك  ,الوسائل التقنية السمعية والبصريةغيرها من و  ,وشبكة اإلنترنت العالمية ,ور بوينتاوالب
والقيام  والمعرفةنيات كمصادر للبحث لطلبة بعد ذلك باستخدام هذه التقكلف اثم ي, جاء فيها من نقاط غامضة

على لطالب ا مهارة حث( 2.  بالمشاريع العلمية بعد أن يوضح لهم كيفية استخدامها واإلجابة عن استفساراتهم حولها
المعلم الطالب  ث يشجعحي ( Interactive Uses of Technology) واالنخراط بها التفاعل مع العملية التعليمية 

 غامضةال نقاطالاالستفسارات عن على طرح األسئلة و  حثهوالتفاعل معها عن طريق  على استخدام الوسائل التقنيةهنا 
 ,وتحويل الملفات ترونيالبريد االلك واستخدام, ب للحصول على المعرفةالحاسو  وكيفية استخدام, تتعلق بتعلمهالتي 

ثم يقوم المعلم , فاعل معهمتوال صفهفي طالب الو  المعلمينلالتصال مع غيره من  حادثةوغرفة الم ,وشبكة اإلنترنت
أو تزويده , ( في التعليم المبرمج أسلوب سكنرك) تزويده بكلمة صح أو خطأ  عن طريقإما  تعزيز استجابات الطالبب

رجاعه إلى مصادر معرفو  أو ,المعلومات الصحيحة لإلجابة الخاطئة مباشرة , دروزه) (أسلوب كراودرك) وعة ة متنيا 
 Generative Uses of) على توليد المعرفة واإلبداع  للطالب المشجع مهارة( 6.  114-113: ص ص, 2005

Technology   ) نشاء  تصميموعلى , من تلقاء ذاتهالمعلم الطالب على استخدام الوسائل التقنية  يحثوفيها وا 
والقيام بكتابة األبحاث الجماعية مع الطلبة (  Web Page) تعلمه كصفحة الوب البرامج التعليمية التعلمية الالزمة ل

جراء المناقشات عن ط ,بطريقة تعاونيةاآلخرين   وغرفة المحادثة ,والوسائط التعليمية المتعددة لكترونيريق البريد االوا 
 .وغيرها من الوسائط

 
من  ي يجب أن يكتسبها المعلم أعم وأشملأن المهارات الت(: Darwazeh, 1999 ) "دروزه" رأتفي حين 

 :أساسيةمهارات  أربع ارسةفي مم يتجلى في عصر اإلنترنت دور المعلمأن  حيث رأت, ذلك
 

التي تتعلق  الكفايات عبارة عن وهي(   Designing Instruction Competencies) تصميم التعليم  كفايات( 1
لشروط البيئة  اووصف, ن األهداف التربوية العامةوجداول بحيث تتضم   بالتخطيط للمادة الدراسية وتصويرها في أشكال

أو ما يعرف بالفئة  مادة الدراسيةممة لهم الووصفا لخصائص المتعلمين المص, التدريس ظلهاالتي سيتم في المادية 
, داف السلوكية الخاصةثم وضع األه, لمفاهيم والمبادئ واإلجراءات والحقائق المراد تعليمهاا يليها تحديد, المستهدفة

اختبارات تصميم و , دراكيةات العقلية اإلالمنشطتصميم و , الوسائل التعليميةاختيار و , وتحديد االستراتيجيات التعليمية
 .(2002 و ,أ1993  و ب1994, انظر دروزه)  أو الختامي واختبارات التقييم الجمعي, أو البنائي التقويم التشكيلي

 
تتضمن استخدام و  (Utilizing Technology Competencies) ألدوات والوسائل التقنية استخدام ا كفايات( 2 

, واإلذاعة المدرسية, والمسجالت, والفاكس ,كالمواد المطبوعة البصرية بأنواعها كافةالسمعية منها و : التعليمية الوسائل
وعاكس , والسينما, والشرائح, والبلفون المرئي ,واستخدام التلفاز التربوي, والهاتف والفيديو وعقد المؤتمرات بواسطتهما
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والكاميرا , وغرفة المحادثة, وصفحة الوب, والبور بوينت, لكترونيوالبريد اال, واإلنترنت, الحاسوب واستخدام, الشفافيات
والوسائل  وغيرها من األدوات التقنية, يميةواألقراص المضغوطة ذات البرامج التعل, وكاميرة الفيديو الرقمية, الرقمية

  .(  Chen, 1997), التعليمية المناسبة لكل مادة دراسية
 
 Encouraging Student’s Interaction)  على التفاعل مع البيئة التعليميةتشجيع المتعلم  كفايات -6

Competencies  )  تفاعل الطالب مع المحتوى التعليمي ( أ:  تتضمن أربعة أنواع من التفاعلو (Learner 

Content Interaction  ) مع المادة الدراسية وما تتضمنه من معرفة على التفاعل الطالب  بتشجيعتعلق يهذا و
 Learner) تفاعل الطالب مع المعلم ( ب, اآللةعن طريق  أم وجها لوجه ومعلومات سواء عرضت عن طريق المعلم

Instructor Interaction   )معلم المع على التفاعل الطالب  شجيعبتيتعلق  الذي وهو نوع من التفاعل العمودي
هذا سواء كان  بحيث يتبادل معه األسئلة والمناقشات واالستفسارات وغيرها من األمور التي تتعلق بالمادة التعليمية

تفاعل الطالب مع ( ج, لكترونيالبريد االو  باستخدام الهاتفاالتصال به أم عن طريق  ,مع المعلم وجها لوجه التفاعل
 بتشجيع المعلم يتعلقو  وهو نوع من التفاعل األفقي(   Learner- Learner Interaction) الطلبة  زمالئه من
أو مناقشة أمور صعبة في  ,عن الواجبات المدرسية همزمالءبحيث يسألوا  بعضالبعضهم  ألن يتعاونوا معالطلبة 

البريد و الهاتف  عن طريق لوجه أووجها  بةبين الطل وقد يتم التفاعل . الخ ل أبحاث مشتركةأو عم ,المادة الدراسية
 Learner Interface) تفاعل الطالب مع اآللة ( د, لكترونيةاال وغيرها من وسائل االتصال لكترونياال

Interaction   )زالة الرهبة تشجيع المعلم لب ويتعلق الخوف و والحواجز النفسية لطالب على استخدام اآلالت التقنية وا 
 ,Judi and Logan)  بالشكل الصحيحاستخدامها  يتمكن منيجعل ألفة بينه وبينها حتى  ثبحيمن استخدامها 

1996 .) 

 

 Promoting Student’s Self) الذاتي  واالنضباط في عملية تعلمه تشجيع الطالب على التحكم كفايات -4

Regulation Competencies   ) واالستقاللية في التعلم ,الطالب االعتماد على النفس المعلم بأن يشجع تتعلقو, 
 ,يديرهاسوكيف  ,وتحديد االستراتيجية التي سيتعلم بها, يخطط لتعلمها وكيف ,بتعلمهااألشياء الجديرة  ه بنفسهوتقرير 

 ,Garrison ؛1995, دروزه)  فيها يتحمل مسؤولية نجاحه أو فشلهسوكيف  ,ويتخذ القرارات التربوية المتعلقة بها

1997; Shin, 1998; Wham, 1987; Young, 1996 .) 
 

 :الدراسات السابقة
ولكن الدراسات , ومتنوعةكثيرة قبل انتشار الحاسوب وشبكة اإلنترنت  الدراسات التي تناولت تأهيل المعلم

بعد انتشار الحاسوب وشبكة اإلنترنت قليلة ومحدودة وخاصة في العالم العربي مقارنة التي تناولت تأهيل المعلم 
الدراسات المتعلقة بتدريب المعلم على مهارات تصميم ( 1: هذه الدراسات في فئتين تم تبويبوقد . ربيبالعالم الغ

والدراسات المتعلقة ( 2, التعليم الالزمة الستخدام األدوات التقنية بشكل فعال وتنظيم عملية التعلم والتعليم بعامة
الحاسوب التعليمي باستعماالته كافة وشبكة و  ,وبصرية الوسائل التقنية من سمعية هذه بتدريب المعلم على استخدام



 - 7 - 

نتاج وسائل تعليمية بنوعية أفضل وزمن أقل ,اإلنترنت وتصميم مساقات تعليمية وغيرها من , وتوظيفهما في التعليم وا 
 .وفيما يلي عرض لهذه الدراسات  .المتعددة للحاسوب االستخدامات
  

 :على مهارات تصميم التعليم بتدريب المعلمالدراسات المتعلقة :  أوال
كانت من  في العالم العربي على مهارات تصميم التعليم تدريب المعلملعل أول الدراسات التي أجريت حول  

قد و  ,الواليات المتحدة األمريكية منفي تصميم التعليم  الدكتوراه شهادة أوائل الذين حصلوا على من كونها "دروزه"قبل 
ثم أتبعته  ".إجراءت في تصميم المناهج :  " م بعنوان1943في كتابها األول عام الم العربي إلى العنقلت هذا العلم 

حاولت  عندما(  ب1994)  عامالدراسات ما قامت به هذه من   .بإجراء دراسات ميدانية على المعلمين في المدارس
لهذه المهارات  وما إذا كان, اء المعلمما إذا كان للتدريب على مهارات تصميم التعليم أثر في تحسين أدفيأن تتحقق 
ومعلمات  عينة عشوائية من معلميب لهذا الغرض استعانت وقد . التحصيل األكاديمي للطالب مستوى رفع أثر على

, (63)المدارس الحكومية في منطقة نابلس والملتحقين بدبلوم التأهيل التربوي في جامعة النجاح الوطنية بلغت 
 "ديك وكاري"نموذج ما جاء في وفق  ,لمدة ثماني عشرة ساعة على مهارات تصميم التعليم أخضعتهم إلى تدريبو 
(Dick and Carrey, 1990) .  من كان قد رفععلى مهارات تصميم التعليم  أن التدريب نتائج الدراسةوقد أظهرت 

التي  المهاراتوكانت أفضل , (4.1) إلى متوسط ( 6.3) من متوسط  وبفرق له داللة إحصائيةأداء المعلمين  مستوى
مع وجود داللة إحصائية , فإدارته, وأخيرا تقويمه, يليها تطبيقه ,وتحليله ,تنظيم التعليمب كانت تتعلقمارسها المعلمون 
, بين التنظيم والتحليل من جهة والتقييم واإلدارة من جهة أخرى لصالح التنظيم والتحليل( 0.05= & )على مستوى ثقة 
لهذه المهارات  همممارسات إال أن . ق بين مجالي التنظيم والتحليل وبين مجال التطبيق من ناحية أخرىوعدم وجود فر 

أو  ,الخدمةالتي التحقوا بها في أثناء أو عدد الدورات التأهيلية  ,أو مدة خبرتهم التعليمية ,باختالف جنسهم لم تختلف
 وتوصلت . المرحلة التعليمية التي يدرسون فيها أو, ونهاالدراسية التي يدرس أو المادة, لجامعي العام تخصصهم ا

 للطالب كانت قد تحصيل األكاديميالمهارات تصميم التعليم و ل ممارسة المعلمأن العالقة بين  في دراستها أيضا
مما يدل على أن  ؛وبفرق له داللة إحصائية(  .51= إلى ر  -.09= ر ) من  بعد التدريب بشكل ملحوظ ارتفعت
نما , فحسب أدائهم من يحسنال مهارات تصميم التعليم ة المعلمين لممارس  األكاديمي تحصيل طلبتهم من يحسنوا 
 . أيضا

 
الذين عينة عشوائية من طلبة الماجستير  استخدمت فيها ( 2002, دروزه) , مشابه لها وفي دراسة أخرى

طبقت و  ,طالبا وطالبة( 12)بلغت ن المعلمين معظمهم م حيث كان, "تطوير المناهج " مادة  عندها في مسجلينكانوا 
) لدافعية  ل "كيلر" مقياس ثم طبقت عليهم, بعده ومرة قبل التدريب مرة  ,عليهم استبانة مهارات تصميم التعليم

Keller, 1987  ) االنتباه ( 1:  في أربعة مجاالت (Attention) ,2 ) والمناسبة (Relevance) ,6 ) والثقة (
Confedence) ,4 ) والرضى(Satisfaction),  نحو تعلم مهارات وذلك لمعرفة فيما إذا كانت دافعية المعلمين

مهارات لالعينة المدروسة  أفراد إلى أن ممارسة في دراستها توصلت وقد ,عليهاتزداد بعد تدربهم  التدريستصميم 
أن كما , (4.19) إلى متوسط ( 6.93)من متوسط  تحسنت وبفرق إحصائي بعد التدريب كانت قدتصميم التعليم 

مستوى الداللة لم يصل إلى  ولكنه بشكل طفيف بعد التدريب ارتفعهذه المهارات تعلم دافعيتهم نحو  متوسط
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مهارات  بمناسبة الدافعية المتعلقمقياس كان هناك تحسن وبفرق إحصائي على إحدى مجاالت  في حين ,اإلحصائية
كذلك فقد وجدت أن العالقة بين ممارسة مهارات   .( Relevance)  معلمين كونهم للعينة المدروسةتصميم التعليم 

) قبل التدريب إلى .( 44=ر)من بفرق إحصائي تصميم التعليم والتحصيل األكاديمي للطالب كانت قد ارتفعت 
لتعليم هو أن ممارسة المعلم لمهارات تصميم او ( ب1994)ما توصلت له في دراستها على وهي بهذا تؤكد , .(36=ر
نما التعليمي أدائهمن يحسن ال   .مستوى تحصيل طلبته أيضا نميرفع  فحسب وا 

 
مدى ممارسة المعلم لعمليات  هدفت إلى التعرف على مشابهةفي دراسة ( 2001" ) ذكر اهلل"توصل و 

معلما (  133) باستخدام عينة من معلمي المرحلة الثانوية بلغت  وذلك, دون تدريبلكن  تخطيط التعليم المنظم
, %(46) أن المعلمين يمارسون عمليات تخطيط التعليم بنسبة  ,فلسطين فيومعلمة في مدارس محافظ الشمال 

وكانت هذه   .بيقهوأخيرا تط, فتحليله, فتنظيمه, تقييم التعليم ايليه, وكانت أعلى هذه الممارسات في مجال إدارة التعليم
, هانيحملو  المن الذين  والذين يحملون شهادة التأهيل التربوي, علمينمنها لدى الم لدى المعلمات أعلىالممارسات 

ولدى المعلمين والمعلمات الذين تسود , من الذين لم يتعرضوا لها والذين تعرضوا لدورات تأهيلية في أثناء الخدمة
من الذي  و الديمقراطيوالذين يعملون في مدرسة يسودها الج, من الذين ال تعاون بينهم عالقتهم المهنية سمة التعاون

في حين لم تختلف هذه الممارسات , من التي تفتقر إليها المثيرات التعليميةبغنية وتلك ال, يسودها الجو الديكتاتوي
 .  أو مستوى دخل المعلم ,وال بمستوى الشهادة األكاديمية, باختالف سنوات الخبرة التعليمية

 
 أجرياها على عينة عشوائية من معلمي فصول التربية ( 2001)  "للصمادي والنهار"وفي دراسة أخرى 

 تقييم مدى إتقان المعلمين لمهارات التدريس الفعال بهدف ,معلما ومعلمة( 39)الخاصة في دولة اإلمارات بلغت 
أسلوب المالحظة مع تطبيق أداة أعدت  احيث استخدم, التعليميةوالخبرة  ,والمؤهل ,باعتبار عدة متغيرات كالجنس

 متوافرة بشكل جيد والتقييم, تنفيذ التدريسو , أن المهارات العامة المتعلقة بالتخطيط في دراستهما وتوصال, الغرضلهذا 
الذين تفوق و , كما توصال إلى تفوق المعلمات اإلناث على المعلمين.  مع تفوق مهارات تنفيذ التدريس لدى المعلمين

الذين تزيد خبرتهم التعليمية عن تفوق و , كلية مجتمع متوسطة دةالذين يحملون شها علىشهادة البكالوريوس  يحملون
 .ذلكنظائرهم الذين تقل خبرتهم عن  علىسبع سنوات 
 

إلى أن المهارات التي يمارسها المعلمون أكثر من غيرها كانت ( أ1993) عام " دروزه"في حين توصلت 
ولم تختلف هذه الممارسات باختالف سنوات , ثم إدارته, يذهثم تنف, يليها تقييم التعليم, وتحليله, تتعلق بتنظيم التعليم

في حين اختلفت وفق مستوى الشهادة األكاديمية وكانت لصالح حملة الدبلوم المتوسط على نظائرهم , الخبرة التعليمية
نطقة من حملة الثانوية العامة؛ وذلك عندما استخدمت عينة عشوائية من معلمي مدارس وكالة الغوث الدولية في م

الصمادي "مع دراسة " وبهذه النتيجة فهي ال تتفق .   معلما ومعلمة( 426)نابلس التعليمية في فلسطين بلغت 
ذكر "وتخالف أيضا دراسة , في أن مهارة تنفيذ التعليم هي التي يمارسها المعلمون أكثر من غيرها( 2001" )والنهار

ولعل هذه اختالفات في النتائج تعود إلى .  ا المعلمون أكثر من غيرهاالتي تقول أن إدارة التعليم هي التي يمارسه" اهلل
" دروزه"ومع هذا فإن دراسة .  والظروف التعليمية والفترة الزمنية التي تجرى فيه الدراسات, اختالف العينات المدروسة
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والذين , لى من الذكورتتفق مع الدراستين المذكورتين أعاله في أن المعلمات يمارسن مهارات التعليم بمستوى أع
 .يحملون شهادة أكاديمية أعلى يمارسونها بشكل أفضل من الذين يحملون شهادات أكاديمية أدنى في سلم الشهادات

 
فقد توصل إلى أن المشكالت الرئيسة التي تواجه الطلبة المعلمين في ( 2004, العبادي" ) العبادي"أما 

وصعوبة توفيرها في , قلة الوسائل التعليمية هي كمعلمين متدربينورهم تطبيقاتهم العملية في المدارس وتعيق من د
شغال, المعلمين كليا للتطبيق العمليالطلبة وعدم تفرغ , المدارس المتعاونة  ,الطلبة المعلمين بواجبات غير التدريس وا 

ومشكلة كثرة , واتكال بعض المعلمين المتعاونين على الطلبة المعلمين في تنفيذ حصصهم, كشغل بعض الحصص
عدم توزيع الفترة الزمنية بين دروس المالحظ والنقد و , طول مدة التربية العمليةو  ,عدد الطلبة في الصف الواحد

وقد .  الذكور لدىمهنة التدريس وخاصة  نحولطلبة المعلمين لاتجاها سلبيا  تشكل هذه العوائقكل   .والتدريس
معلم صف خالل  ,التربية العملية المسجلين في مساق طلبةالوطالبة من طالبا ( 124)في دراسته  "العبادي" استخدم

 "دروزه"هذه النتائج تتفق وبعض النتائج التي توصلت لها .  م2001/2002الفصل الثاني من العام الجامعي 
حيث , التي يعاني منها المعلم الفلسطيني المشكالتحيث وجدت أن اكتظاظ الصفوف هي من إحدى ( ب1993)

يشرك  وأس بالشكل الصحيح طالبا مما ال يتيح المجال للمعلم أن يدرً ( 50)عدد الصف في بعض الشعب إلى يصل 
وهي أقل من عدد الطلبة في  ,(دقيقة 45)دة الحصة الدراسية الطالب باألسئلة والمناقشة وخاصة إذا ما نظرنا إلى م

 .واستخدام الوسائل والتجريب فما بالك عندما يصرف المعلم نصفها أو ثلثها في الشرح, الصف
 

بما فيها الحاسوب وشبكة  الدراسات المتعلقة بتدريب المعلم على استخدام األدوات والوسائل التقنية:  ثانيا
 :اإلنترنت

لتقنية من ألدوات اابتأهيل المعلم على استخدام  أجريت حولالتي  في العالم العربيالدراسات هناك عدد من 
التي مقارنة بنظيراتها  قليلة نسبياإال أنها  ,استخدام الحاسوب التعليمي وشبكة اإلنترنت اسمعية وبصرية بما فيه

في أواخر التسعينات من بدأت في العالم العربي  حيث كما أنها جاءت متأخرة إلى حد ما, العالم الغربي أجريت في
المجال وخاصة فيما يتعلق باستخدام  هذا إجراء الدراسات الغربية في بدأفي حين , القرن الماضي وأوائل هذا القرن

 .في السبعينات من القرن الماضيالحاسوب في التعليم 
 

ريقا من الطلبة حيث استخدم ف, (2001) وآخرون  "طهبوب"من هذه الدراسات على سبيل المثال ما قام به 
الوسائط كمختلفة التقنية الرامج بالدوات و األالقدرة على التعامل مع  الذين لديهمك في فلسطين في جامعة بوليتكني

بالتعاون مع , تعليمية لمستويات مختلفةالوسائل القواعد هندسة البرمجيات في إنتاج معرفتهم بباإلضافة إلى  ,المتعددة
دروس وقد تم تطبيق هذه الطريقة على .  االذي يتم إنتاجه المادة الدراسيةمدرسين وتربويين متخصصين في محتوى 

 ,بتدائيالللصف األول ا" اللغة اإلنجليزية"منهاج و , للصفين الخامس والسادس األساسي" التكنولوجيا"ج الحاسوب لمنها
 ةوقد تمت كل تجربة من خالل طالبين أو ثالث.  نفسهاجامعة اللطلبة السنة األولى في  "مقدمة في الحاسوب"ومساق 
اعد هندسة البرمجيات إلنتاج مادة تعليمية تدرس إما ومن ثم تطبيق قو , يتم تدريبهم على تقنيات تعدد الوسائط طلبة
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نتاج الوسائط .  في فصل دراسي أو سنة أكاديمية وقد كانت التجربة ناجحة وأدت إلى تصميم هذه المساقات وا 
 .األلكترونية الالزمة لتعلمها

 
وتدريب  بوينت باستخدام البور في تصميم وحدات تعليمية من المناهج المدرسية( 2001) "خليف"كذلك قام 

حيث , 2001/ 2000محافظة قلقيلية خالل العام الدراسي مدارس في , عينة من المعلمين على استخدامها في التعليم
اللغة , المكونات المادية للحاسوب, القدس, فلسطين, غزوة بدر: للوحدات التالية برنامج تعليمي( 63)تم تصميم 
وقد كانت التجربة ناجحة حيث   .ودروس في اللغة العربية, مدرسة والقريةمعلومات عن ال, جسم اإلنسان, اإلنجليزية

بتدريب  "خليف" كما قام.  تعلم الطلبةحسنت من عملية هذه الوحدات باستخدام البور بونت وتدريسها  عرضأن وجد 
, ائل التعليميةعينة من المعلمين والمدراء في بعض مدارس المحافظة على كيفية استخدام الحاسوب في إعداد الوس

وكانت التجربة ناجحة في تحسين   ,واستخدام اإلنترنت ,واستخدام البور بونت في التدريس ,كالتصوير على الشفافيات
 .العملية التعليمية واإلقبال عليها

 
واإلنترنت في العملية  ,حول التعرف على مدى استخدام الحاسوب( 2001) "لشقور"وفي دراسة أخرى 

طالبة من مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية ( 50)تكونت من  عينة قصدية باستخدام, تجاه نحوهماواال ,التعليمية
ولتحقيق هذا الهدف .  المدرسة إحدى معلماتكون الباحثة  ,سنة( 13)بلس بلغ متوسط أعمارهم للبنات في مدينة نا

وقد توصلت .  حول هذا الموضوع أيهنور من ستة أسئلة تقيس اتجاهات الطالبات  تكونت فقد أعدت الباحثة استبانة
الحاسوب وشبكة اإلنترنت في عملية  استخدام الطالبات على وعي بأهمية تكان( 1:  ة إلى أهم النتائج التاليةالباحث
أكدت الطالبات على عدم ( 2, حول هذا الموضوع عالية حيث كانت استجاباتهن, ة التعليميةوتحسين العملي, التطور
توفر عدد ( 6, ال يتم من قبل الطالبات إال عند الضرورة القصوى إذ أن استخدامهما, اتين الوسيلتينله المدرسة تفعيل

أن استجابة ( 4, تعليمية توليس ض ترفيهيةاكان من أجل أغر  عدد من الطالبات ولكن استخدامهن من األجهزة عند
ضرورة توعية األهل والطالبات على مما يؤكد كان متوسطا  ,هذه األجهزة نحو استخدامالطالبات حول رأي العائلة 

وهذا يرجع إلى  ,الستخدامهاالعامة غالبا ما يرفض األهل ذهاب بناتهن إلى مراكز اإلنترنت ( 5, بأهمية استخدامها
وبالتالي وجب تخفيض سعر األجهزة واالشتراك في اإلنترنت ليتمكن , التقاليد التي تقيد من حرية البنت والخوف عليها

أكدت الطالبات على ضرورة توفير المدرسة لعدد ( 3, الطالبات من توفيرها في البيت واستخدامها بطريقة أسهل ذوي
 ,أكبر من األجهزة ووصلها باإلنترنت واستخدامها في العملية التعليمية وتمكين المعلمات والطالبات من استخدامها

 .لعمل واألعمال العلمية المختلفةلكتروني وأوراق ااألسئلة عن طريق البريد اال ادلنليتب
 

حول استخدام الحاسوب وشبكة اإلنترنت في مدارس وكالة الغوث ( 2001)  "لشحادة"وفي دراسة مسحية 
وذلك عن طريق توزيع استبانة  ,والمعوقات التي تحول دون استخدامها, فلسطين/الدولية العاملة في الضفة الغربية

وجمع اإلحصاءات الالزمة عن عدد المعلمين والطلبة , لدولية في الضفة الغربيةعلى عينة من مدارس وكالة الغوث ا
أن  وجد في حين, %(20.43)  كانت يستخدمون الحاسوب نفقد وجد أن نسبة المعلمين والمعلمات الذي, مدارسهافي 

 ,.%(29) نترنت والمستخدمين لشبكة اإل, %(6.39)  للحاسوب كانتبتدائية المستخدمين المرحلة اال طلبةنسبة 
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 %(1.65) والمستخدمين لشبكة اإلنترنت%( 12.63) )ونسبة الطلبة في المرحلة اإلعدادية المستخدمين للحاسوب 
كما وجد أن , الطلبة المستخدمين للحاسوب واإلنترنت هم من الطلبة المتفوقين في دراستهم غالبيةالباحث أن  ووجد
وعدم , عدم وجود كهرباء في بعض المدارس في المدارس هو افة الحاسوبثقار المعيقات أمام التأخر في انتش أكبر

وبعضها ال يوجد فيها , في المدارسبشكل كاف وعدم وجود أجهزة حاسوب , ن في الحاسوبيوجود معلمين متخصص
دون حول وضغط البرنامج الدراسي الذي ي, حاسوبقلة النشرات والكتب في ثقافة الهذا إلى جانب  . الحاسوب بتاتا

الحاسوب وشبكة استخدام  أمامهذه النسب المتدنية والمعوقات .  على استخدام الحاسوب تدرب المعلمين والمدراء
أدت بالباحث إلى رفع توصية للمسئولين في جهاز التربية والتعليم تحضهم فيها على ضرورة زيادة عدد  اإلنترنت

بدورات تدريبية تمكنهم من  والمعلمات ضرورة إلحاق المعلمينو , وربطها بشبكة اإلنترنت ,أجهزة الحاسوب في المدارس
في هذا المدارس وتبادل الخبرات فيما بينهم تكثيف التعاون بين ضرورة و , وتدريب طلبتهم عليها ,استخدامها في التعليم

 .المجال
 

رنت في تحول دون استخدام الحاسوب واإلنت المعيقات التيحول ( 2001) "دجاني ووهبةلل" وفي دراسة
أن قلة  وجداحيث  ,في دراستيهما "خليف"نتائج و , "شقور"نتائج  فقد توصال إلى نتائج تدعم كال من, العملية التعليمية

, والقلق والخوف من استخدام اإلنترنت, وتكلفة الحاسوب واالشتراك بشبكة االتصال العالمية, التدريب والدعم الفني
وتشتت المعلومات على , والخوف من وصول الطلبة إلى مواقع غير تربوية, ترنتوالتوجهات السلبية نحو استخدام اإلن

هي من أهم , التي تمكنهم من استخدام اإلنترنت بالشكل الصحيح وعدم المعرفة الكافية باللغة اإلنجليزية, اإلنترنت
في دراستها  الباحثان وقد اعتمد.  بشكل كاف في المدارسنترنت تي تحول دون استخدام الحاسوب واإلالمعيقات ال

المعلمين والمعلمات لدى  التي تواجه المشكالتوالتي تسأل عن  مفتوحةالسئلة شبه ذي األ على أسلوب المقابلة
يعملون في مدارس  معلما ومعلمة( 19)تكونت من عشوائية عينة  استخدام الحاسوب واإلنترنت وذلك عندما استخدما

وستة منهم , يستخدمون اإلنترنت ألغراض التعليم ومشاريع تربوية كانوا ة منهمخمس أن حيث وجدا ,رام اهلل وضواحيها
 .وسبعة تكاد تكون معرفتهم باإلنترنت محدودة ,لكترونيلبحث والبريد االيستخدمونه ألغراض ا

 
استقصاء واقع استخدام اإلنترنت لدى أعضاء هيئة التدريس  حول( 2002, العمري)  "العمري" وفي دراسة

( 663)عضو هيئة تدريس و ( 124)باستخدام عينة عشوائية بلغت , ةة في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنيوالطلب
عن معلومات عامة وأسئلة مفتوحة  جزئها األولوزع عليهم استبانة تسأل في و , طالبا وطالبة من مختلف الكليات

أعضاء هيئة التدريس  األسباب التي تدعوعن  رتعبفقرة ( 20) تكون من الثانيوفي الجزء , للكشف عن االحتياجات
من أعضاء هيئة التدريس يستخدمون اإلنترنت يوميا مرة %( 50)توصل إلى أن فقد , إلنترنتستخدام اوالطلبة ال

منهم ترتبط حواسيبهم %( 50)وأن  ,أسبوعيا يستخدمونه( %45)وأن  ,ولمدة تتراوح بين ساعتين وأربع ساعات, واحدة
منهم %( 25)و, منهم يعتبرون اإلنترنت مهم جدا لبحوثهم العلمية%( 33.16) أن  وجدكما , اإلنترنت مباشرة بشبكة

 قالو , يتقنون هذه المهارة (%35)في حين أن  أقروا بحاجتهم إلى دورة تدريبية متخصصة في استخدام اإلنترنت
ون اإلنترنت في أماكن أخرى غير يستخدم%( 10)و, هبأنهم يستعينون باآلخرين في مجال استخدام منهم%( 15)

فقد أكدوا أما بالنسبة للطلبة   . أي عضو هيئة تدريس ال يستخدم اإلنترنتولم تكشف الدراسة عن وجود   .الجامعة
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يليها على , يزيد من كفاءتهم في التحصيل الدراسيهو أنه استخدام اإلنترنت  األسباب التي تدعوهم إلىأن أولى 
جمع المعلومات  ثم, السرعة الفائقة في تبادل المعلومات والرسائل مع اآلخرين ثم, حقيق الذاتالرغبة في ت, التوالي

 .والحقائق ذات الصلة بالدراسات واألبحاث والتقارير المتصلة بدراستهم
 

 Computer Assisted Instruction) وبالنسبة الستخدام الوسائل التقنية المختلفة في التعليم كالحاسوب 
والفيديو التفاعلي , ( Interactive Video) , والفيديو التفاعلي ,( Interactive Television, فاز المتفاعلوالتل (

 Interactive Multimedia) والوسائط المتعددة المتفاعلة , ( Interactive Video Disk) عن طريق الحاسوب 
عينة نتائج  باستعراض( 2002" ) مطاوع"د قام فق, ( Modules) والت والمودج, ( Internet) وشبكة اإلنترنت , (

التي بحثت استخدام هذه و  2000 - 1946العربية منها واألجنبية التي أجريت بين عامي  ,من الدراسات السابقة
عداد المعلم وتدريبه عليها, األدوات والوسائل في التعليم األثر اإليجابي هذه الدراسات بينت  في معظم ووجد, وا 

 .ه التقنيات في تدريب المعلم وتحسين عملية التعليم والتعلم بعامةالستخدام هذ
 

من خالل استعراض الدراسات السابقة التي بحثت أثر تدريب المعلم على مهارات تصميم التعليم الالزمة 
ختلفة في تحسين لوسائل التقنية المل المعلم وفعالية استخدام, الستخدام األدوات التقنية وتنظيم العملية التعليمية بعامة

علم والتعليم في لمستجدات التي طرأت على عملية التكل معلم افقد تبين أهمية أن يواكب , العملية التعليمية التعلمية
واستخدام , للعملية التعليميةوالتي أهمها التخطيط المنظم  ,تدريب المعلم عليهاومن , المعلوماتي يهذا العصر التقن

والتعرف  وهذا ما دفع الباحثة إلجراء هذه الدراسة, لروح العصر مسايرةوالنهوض بما يكفل  هااألدوات التقنية لتحسين
 .على مدى ممارسة المعلمين الفلسطينيين للمهام التعليمية المتوقعة منهم في عصر اإلنترنت

 
 :مشكلة الدراسة

جديد في مجال التربية هو  مالما كان المعلم الفلسطيني كغيره من المعلمين يطمح دائما إلى اإللمام بكل 
فقد كان لزاما على وزارة التربية , والتزود بالمهارات التعليمية الالزمة لرفع مستوى أدائه وتحسين عملية تعليمه, والتعليم

بما فيها والتعليم الفلسطينية أن تكسب المعلم هذه المهارت وتدربه على استخدام األدوات التقنية المتطورة في التعليم 
العتماد على وا ,معها وتفاعلهم ,الدراسةو  البحث لطلبة على استخدامها ألغراضه لوتشجيع, سوب واإلنترنتالحا

مدى ممارسة  على فإن هذا البحث يهدف إلى التعرف, من هنا  .مفي التعلم وضبط عملية تعلمه أنفسهم
, تصميم التعليم( 1:  مجاالت ةفي أربع المعلم الفلسطيني لدوره المتوقع منه في عصر اإلنترنت

وتشجيع ( 4, وتشجيع الطلبة على التفاعل مع العملية التعليمية( 3, واستخدام األدوات التقنية( 5
دارتها ,والتحكم بها ,والتخطيط لها مفي عملية تعلمه االعتماد على النفس الطلبة واتخاذ  ,وا 

 .القرارات التربوية المتعلقة بها
 

 :أسئلة الدراسة
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 :عن األسئلة التالية أجابتالحالية اسة من هنا فإن الدر 
 

 إلى أي مدى يمارس المعلم الفلسطيني دوره المتوقع منه في عصر اإلنترنت؟ -1
 أم, أهي مهارات تصميم التعليم, إحصائي بفرقأي المهارات التعليمية يمارسها المعلم أكثر من غيرها  -2

اء كان هذا سو , لى التفاعل مع العملية التعليميةتشجيع الطلبة ع مهارات أم, استخدام األدوات التقنية مهارات
التحكم  لطلبته في تنمية المعلممهارات أم , الصفمع رفاق  أم, أم مع المادة الدراسية, التفاعل مع المعلم
 ؟ تعلمهم لعمليةوالضبط الذاتي 

ومستوى ( ب, جنسه( أ:  التالية المتغيرات المستقلة هل يختلف دور المعلم بفرق إحصائي باختالف -6
ومجال ( د, علمي أدبي:  ومجال تخصصه العام في الشهادة األكاديمية( ج, الشهادة األكاديمية التي يحملها

المرحلة التعليمية ( و, وسنوات الخدمة في سلك التربية والتعليم( هـ, تخصصه الدقيق في شهادته األكاديمية
بها  التحقوعدد الدورات التدريبية التي ( ز, تين معااإلثن أم, أم ثانوية, يدرس فيها سواء أكانت أساسية التي

بها في مجال استخدام الحاسوب وشبكة  التحقوعدد الدورات التدريبية التي ( ح, في مجال أساليب التدريس
( ي, بها في مجال استخدام الوسائل التعليمية المختلفة التحقوعدد الدورات التعليمية التي ( ط, اإلنترنت

وطبيعة المنطقة التي ( ك, قلقيلية, سلفيت, قباطية, جنين, طولكرم, نابلس:  ي يدرس فيهاوالمحافظة الت
 قرية؟, مدينة:  يدرس فيها

 

 تساعد المعلم على أداء دوره بالشكل الصحيح من وجهة نظره؟قد ما األمور التي  -4

 
 واإلجراءات ةــــالطريق

 :حثـــمنهج الب
, والنسب المئوية, الحسابية المتوسطاتب المعبر عنهالمسحي المنهج الوصفي في هذه الدراسة استخدم 
فقد استخدم تحليل التباين للمقياس , في المنهج التحليلي  .من ناحية أخرى المنهج التحليليو , ومعامالت االرتباط

-One) وتحليل التباين األحادي , على مجموعة واحدة ( One-way Repeated Measure Design)  المعاد

way Analysis Of Variance  )استخدام و , عينتين مستقلتينل( ت) وذلك باستخدام اختبار, على عدة مجموعات
.( 05= & )حتى إذا ما أظهر تحليل التباين داللة إحصائية على مستوى , لثالث عينات مستقلة فأكثر( ف)اختبار 
باستخدام اختبار  ( Post-hoc Analysis of Variance) أو البعدي تحليل التباين الالحق يستخدمس ,فأحسن

متغيرات  ةفي حالة تحليل التباين األحادي لعد "شيفيه"أو اختبار , في حالة تحليل التباين للمقياس المعاد "سيداك"
 .مستقلة

 
 :وعينتهامجتمع الدراسة 

ة في مدرسة حكومية أساسية وثانوية تابعة للسلطة الوطنية الفلسطيني( 599)تكون مجتمع الدراسة من  
 .وقلقيلية, وقباطية, وجنين, وطولكرم, وسلفيت, نابلس:  محافظات الشمال في الضفة الغربية
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 ,ذكورللمدرسة ( 14) كان منها ,مدرسة(  63) بلغت  المجتمع األصل مدارس ينة عشوائية منع أخذت

معلما  (350) بلغ عددهم والمعلمات المعلمينمن  ثم أخذت من هذه المدارس عينة عشوائية.  ناثلإلمدرسة ( 19)و
 ,استبانة غير مكتملة اإلجابة( 13) كان من بينها ,استبانة( 330) رجع منها , استبانة( 350)وزعت عليهم , ومعلمة

, الذكورالمعلمين استبانة من ( 653):  استبانة( 356) في تحليل النتائج اعتبرتليصبح عدد االستبانات التي 
 . إلناثا المعلمات استبانة من( 293)و

 
 : أداة الدراسة

 التابعة للسلطة الفلسطينيةالتي يتوقع من معلم المدارس الحكومية  المهام التعليميةتكونت أداة الدراسة من  
وكان ذلك بالرجوع إلى األدب التربوي النظري , في عصر اإلنترنت وما يحتاجه من مهارات تدريسية القيام بها

 Building Bridges Through) في مؤتمر  الذي عرضته البحثوالدراسات السابقة باإلضافة إلى 

Technology and Distance Education   ) 12-9ما بين  األمريكية فلوريداوالية في  "فورت الدردل"في 
 المتوقع من المعلم أن يقوم بها المهام التعليميةغطت  وقد بلغ عدد فقرات االستبانة أربعين فقرة  .1999حزيران لعام 
مجال و ( 2 ,وجاء في إثنتي عشرة فقرة, مجال تصميم التعليم( 1  :هيمجاالت  ةفي أربعالحكومية في المدارس 

على التفاعل مع البيئة الطالب علم ل تشجيع الممجاو ( 6 ,فقرات وجاء في أربع, والوسائل التقنية استخدام األدوات
 Learner- Content) طالب مع المحتوى التعليمي تفاعل ال -أ : وتضمن ثالثة أنواع من التفاعل, التعليمية

Interaction ) ,وتفاعل الطالب مع زمالئه من الطلبة داخل غرفة الصف وخارجها  -ب .وجاء في ست فقرات (
Learner- Learner Interaction  ) ,تفاعل الطالب مع المعلم و ( ج, وجاء في أربع فقرات (Learner- 

Instructor Interaction  ), الذاتي للتحكم والضبط تنمية المعلم لعملية مجال (4وأخيرا  ,ست فقرات وجاء في 
 .وجاء في ثماني فقرات ,لدى الطلبة في عملية تعلمه

 
ومستوى الشهادة ( 2, (أنثى, ذكر) جنس المعلم ( 1 : سأل عنجزءا آخر ياالستبانة  تضمنتهذا وقد  

( 6, (ثانوية عامة أو ما يعادلها, كلية مجتمع متوسطة أو ما يعادلها, بكالوريوس فأعلى) األكاديمية التي يحملها 
, سنوات 4-1) التربية والتعليم  سلكفي  خدمتهوسنوات ( 4, (أدبي , علمي) وتخصصه العام في الشهادة األكاديمية 

( 3, يب التدريسفي مجال أسالالتحق بها عدد الدورات التدريبية التي و ( 5, (سنة فأعلى15, سنة, 14-10, سنة 5-9
 مجال استخدام في التحق بهاوعدد الدورات التي ( 3, الكمبيوتر استخدامفي مجال  التحق بهاوعدد الدورات التي 

بشأن تأهيل المعلم مالحظاته يطلب من المعلم أن يبدي  في نهاية االستبانةجانب سؤال هذا إلى .  الوسائل التعليمية
 .سلبيةفي المدارس سواء كانت إيجابية أو 

 
 :أداة الدراسةصدق 

الهدف الذي وضعت من أجله أال وهو  التأكد من صدق االستبانة ومالءمتها لتحقيق علىالباحثة  عملت 
تصميم   :في أربع مجاالت قياس المهام التعليمية المتوقع من معلم المدارس الحكومية القيام بها في عصر اإلنترنت
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تشجيع الطالب على  و, وتشجيع الطالب على التفاعل مع البيئة التعليمية, التقنية واستخدام األدوات والوسائل, التعليم
على محكمين متخصصين في  مع األهداف المراد قياسهاثم عرضت الباحثة االستبانة .  التحكم والضبط لعملية تعلمه

م التربية في الجامعة األمريكية في في قس شهادة الدكتوراهيحملون منهم  اثنان, مجال تصميم التعليم والوسائل التعليمية
 وآخرين من حملة شهادة الدكتوراه في جامعة, 2006عام زائرة في صيفية  بروفسورهفيها  الباحثة بيروت عندما كانت

من  من خارج عينة الدراسة جاءت على عينة عشوائيةاالستبانة كما عرضت  . النجاح الوطنية في كلية التربية
مشرفين  ةوثالث ,ن في المدارس الحكومية الفلسطينية في الضفة الغربية بلغت عشرة معلمينالمعلمين الذين يدرسو 

أن وذلك للتأكد من , الضفة الغربية الفلسطينيةمحافظات الشمال من في والتعليم في مديريات التربية  يعملون تربويين
 . المهام المراد قياسها في مجاالتها األربعتعكس االستبانة  فقرات

 
ردود  فقد وجدت أن معظم, ندما جمعت الباحثة االستبانة من هؤالء المحكمين وحللت ردود فعلهموع
 المتوقع من مهاماالت األربع التي وضعت لقياسها والأن االستبانة تعكس المج أفادواحيث  ,إيجابية كانت المستجيبين

إال أن إثنين منهم , معلومات ما جاء فيها من ةبشموليتها ودق بعضهمكما أشاد , في عصر اإلنترنتالقيام بها المعلم 
تحويلها إلى في بداية الفقرات و  استبدال بعض األفعال التي كانت بصيغة الماضياقترحا اللغة و  حولمالحظات  أبديا

وقد أخذت , التي جاءت بصيغة المضارع صيغة المضارع لكي تكون جميعها منسجمة مع بقية فقرات االستبانة
 .ن االعتبارمالحظاتهم بعي

 
 :أداة الدراسةثبات 

كرونباخ  "باستخدام معادلة  وذلك, ن فقرةرات االستبانة البالغ عددها أربعيحسب معامل الثبات لجميع فق 
فكان على  االستبانة في حين حسب معامل الثبات لكل مجال من المجاالت التي قاستها .(. 90=ر) فكان , "ألفا

ومجال , .(34= ر) ومجال استخدام األدوات والوسائل التقنية , .(46= ر ) ليم مجال تصميم التعفي :  التوالي
ومجال تشجيع الطلبة على التحكم والضبط في عملية , .(42=ر) تشجيع الطالب على التفاعل مع البيئة التعليمية 

إلى المجاالت الفرعية  يةمجال تشجيع المعلم الطلبة على التفاعل مع البيئة التعليمولدى تجزئة   .(.41=ر) تعلمهم 
= ر) فقد وجد أن معامل الثبات لمجال تشجيع المعلم الطلبة على التفاعل مع المحتوى التعليمي , التي يتكون منها

ومجال , .(30=ر) ومجال تشجيع المعلم الطلبة على التفاعل مع زمالئهم الطلبة في غرفة الصف أو خارجها , .(34
وفي ضوء ما تقدم ترى الباحثة أن صدق األداة وثباتها   .(.36=ر) فاعل مع المدرس تشجيع المعلم الطلبة على الت

 .مناسبين لهذه الدراسة
 

 :راءاتـــاإلج
في الفصل الثاني  في برنامج الماجستير الماجستير المسجلين لديها مساقين طلبةبعض استعانت الباحثة ب

المدارس الحكومية للسلطة  الذين يعملون فيشرفين التربويين والموالمدراء وكان معظمهم من المعلمين  ,م2004لعام 
ربية مديريات التأخذ المعلومات من عن طريق  األصل للدراسة المجتمع لتحديدوذلك  ,الفلسطينية في الضفة الغربية
ومدينته على عينة الدراسة كل وفق محافظته  االستبانة بتوزيع وقام هؤالء الطلبة.  والتعليم في محافظات الشمال
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وعدم , بضرورة التفرد في تعبئة االستبانة محددة تطلب من المستجيب وفق تعليماتو  ,التي يعمل فيهاوقريته ومدرسته 
عطاء حكم , اإلجابة عن جميع الفقرات واألسئلة التي جاءت فيها وأهمية, فقراتها علىإجراء أي تغيير أو تبديل  وا 

, نادرا( 2)و, أبدايعني  (1) وزن حيث أن ,يعكسهاوزن واحد  لك بإعطاءوذ" ليكرت"حسب مقياس  واحد فقط لكل فقرة
دون الحاجة إلى  ,لخدمة البحث العلمي مع أهمية اإلجابة بصدق وأمانة وذلك, مادائ( 5)و, غالبا( 4)و, أحيانا( 6)و

 .ذكر االسم أو أي شيء يدل على الهوية
 

, هاتوزيعو , سحب االستباناتو  ,وعينة الدراسة ,د المجتمع األصلن تحدياستغرق تطبيق الدراسة ما بي
 .SPSSباستخدام برنامج  (2004) وحللت النتائج في صيفية العام نفسه.  من الزمن الشهر ونصف شهر ,جمعهاو 

 
 ائجــــالنت

 
وتوصلت , وتحليل التباين تارة أخرى, وفق أسئلة الدراسة وذلك باستخدام اإلحصاء الوصفي تارة حللت النتائج

 :التاليةالنتائج  راسة إلىالد
 

كان المتوسط العام الستجابة أفراد العينة المدروسة من المعلمين والمعلمات على فقرات االستبانة التي  -1
من حد أعلى , نقطة( 6.45)ي قاست مدى قيامهم للدور المتوقع منهم كمعلمين في عصر اإلنترنت يساو 

السؤال  عنوبهذه النتيجة نكون قد أجبنا (.  0.46 )وبانحراف معياري , %(33)  بنسبةأي , مس نقاطخ
إلى أي مدى يمارس المعلم الفلسطيني دوره المتوقع منه في عصر " األول من أسئلة الدراسة والذي يسأل 

 .وذلك عن طريق إعطاء المتوسط والنسبة المئوية له" تاإلنترن
 
= &) هناك فرقا إحصائيا على مستوى ثقة أن ( ف)أظهر تحليل التباين للمقياس المعاد باستخدام اختبار  -2

المعلم لصالح ممارسة  كانو , في عصر اإلنترنت المعلم يمارسهااألربعة التي  بين المجاالت( 0.000
من حد أعلى  (4.32)على هذا المجال  متوسط أداء العينة المدروسة بلغحيث , أوال تصميم التدريسمجال ل

التحكم والضبط عملية المعلم ل تنميةمجال  ممارسةلى التوالي ع يليه, %(45.4)أي بنسبة , خمسة نقاط
على مجال تشجيع المعلم الطلبة  ثم, %(46.3) أي بنسبة , %(4.14)  بمتوسطوكان  ,الطلبة لدىالذاتي 

في حين كانت أدنى هذه , %(33.4) أي بنسبة , %(6.49) متوسط بوكان , التفاعل مع البيئة التعليمية
أي , %(6.04) حيث بلغ متوسط أدائهم , ل استخدام المعلم لألدوات والوسائل التقنيةمجا في الممارسات

 .(أ:1انظر جدول رقم ) %( 31.3) )بنسبة 

 
 -----هنا  (أ:ا) ادخل جدول رقم -----
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التي  الثالث وعندما جزء مجال تشجيع المعلم الطلبة على التفاعل مع البيئة التعليمية إلى المجاالت الفرعية
جاءت في المقام األول حيث بلغ فقد وجد أن متوسط تشجيع المعلم الطلبة على التفاعل مع المدرس  ,كون منهايت
الطلبة على التفاعل  تشجيع المعلم, على التوالي يليه, %(46) أي بنسبة ( 4.15)  متوسط على هذا المجالال

الطلبة على التفاعل مع  شجيع المعلمثم ت, %(42.3) أي بنسبة , (4.16) بمتوسط  ,مع المحتوى التعليمي
 لمزيد من المعلومات أ:2انظر جدول رقم ) ,%(33.3) أي بنسبة ( 6.64) بمتوسط بعضهم البعض 

 .(اإلحصائية
 -----هنا ( أ:2)ادخل جدول رقم  -----

 
لتحديد  فأحسن.( 05)  الداللةعلى مستوى  "سيداك"وعندما استخدم تحليل التباين الالحق باستخدام اختبار 

مجال لفقد بين أن هناك فرقا إحصائيا في ممارسة المعلم , المدروسة مكان الداللة اإلحصائية بين المجاالت
فاعل الطلبة على التالمعلم تشجيع و , لطلبةتنمية التحكم والضبط الذاتي لدى ا مجاالتوكل من  ,تصميم التعليم

وجد أيضا و  . لصالح تصميم التعليم نوكا, على التوالي تقنيةاستخدام األدوات والوسائل الو , مع البيئة التعليمية
الطلبة على التفاعل مع المعلم ومجالي تشجيع  ,بين مجال تنمية التحكم والضبط الذاتي للطلبة فرق إحصائي
لدى التحكم والضبط الذاتي لصالح تنمية  وكان ,على التوالي واستخدام األدوات والوسائل التقنية, البيئة التعليمية

بين مجال تشجيع الطلبة على التفاعل مع البيئة التعليمية ومجال استخدام  فرق إحصائيكما وجد  . الطلبة
 .(ب:1انظر جدول رقم ) جيع التفاعل لصالح تش وكان, األدوات والوسائل التعليمية

 
 -----هنا ( ب:1)ادخل جدول رقم  -----

 
التي الثالث فاعل مع البيئة التعليمية إلى المجاالت الفرعية مجال تشجيع المعلم الطلبة على الت جزءوعندما 
أفضل  لمحتوى التعليمي المدروس كانمع ا لتفاعلعلى االطلبة المعلم  مجال تشجيع فقد وجد أن ,يتكون منها

 مجال تشجيعختلف إحصائيا عن يولم , بعضهم البعضالتفاعل مع على وبفرق إحصائي من تشجيعه لهم 
 (.ب:2انظر جدول رقم )فاعل مع المدرس الت على الطلبة
 

 -----هنا ( ب:2)ادخل جدول رقم  -----

 
 
التي أي المهارات التعليمية " : السؤال الثاني من أسئلة الدراسة والذي يسأل عنوبهذه النتيجة نكون قد أجبنا  

, استخدام األدوات التقنية أم مهارات أهي مهارات تصميم التعليم؛, حصائييمارسها المعلم أكثر من غيرها بفرق إ
المادة أو مع , أم مهارات تشجيع الطلبة على التفاعل مع العملية التعليمية سواء كان هذا التفاعل مع المعلم

 بيانوذلك عن طريق , "أم مهارات تنمية التحكم والضبط الذاتي لدى الطلبة ؛الصفأو مع رفاق , الدراسية
 .بينها والفروق اإلحصائية المتوسطات
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= م)فرقا إحصائيا بين ممارسة المعلمين الذكور لمهامهم التعليمية لعينتين مستقلتين ( ت)اختبار  لم يظهر -6

( ت)كما لم يظهر اختبار .  تفوق اإلناثل اتوجه أن هناك مع ,(6.44=م)المعلمات اإلناث  عن( 6.46
( 6.46=م)العلمي  ياألكاديم من ذوي التخصصوالمعلمات المعلمين  ممارسات بين فرقا إحصائيا

 والمعلمات المعلمينتفوق ل اتوجه أن هناك مع( 6.43=م)األدبي  األكاديمي ذوي التخصص من ونظائرهم
في ممارسة  .(001=&) فرقا إحصائيا( ت)في حين أظهر اختبار , على العلمي ذوي التخصص األدبيمن 

الذين  عن (6.90=م) القرى في مدارس يدرسونالذين  إلى صالحلمهامهم التعليمية  والمعلمات المعلمين
وبهذه النتيجة نكون   .مدارس القرىومعلمات لصالح معلمي وكان  (6.39=م) المدينة في مدارس يدرسون
المتوقع  المعلم لدورههل تختلف ممارسات :  " سألوالذي ي (ك ,ج, أ)  السؤال الثالث بأجزائه عنقد أجبنا 

 ,فيها يدرس التي المنطقةوطبيعة , والتخصص األكاديمي العام, في عصر اإلنترنت باختالف الجنس ممنه
 .اإلحصائية بينها والفروق ,المتوسطات عن طريق بيانوذلك 

 

أن هناك فرقا إحصائيا في ممارسة المعلم لمهامه التعليمية في تحليل التباين األحادي ( ف)ختبار أظهر ا -4
 حيث بلغ متوسط أدائهم ,البكالوريوسلصالح حملة وكان .( 04=&) مستوى الشهادة األكاديمية  باعتبار

كما أظهر .  لحملة الثانوية العامة( 6.23) وحملة كلية المجتمع المتوسطة ل (6.42=م) مقابل, (6.45=م)
وكان لصالح .( 000=&) ريس عدد الدورات التي التحق بها المعلم في أساليب التدباعتبار  فرقا إحصائيا

بخمس لذين التحقوا ل (6.95=م)مقابل ( 4.0 =م)م بلغ متوسط أدائهحيث  ,ات فأكثرالتحقوا بسبع دور  نالذي
في حين تساوى تقريبا متوسط أداء  ,ين التحقوا بثالث إلى أربع دوراتلذل( 6.49=م)و ,إلى ست دورات

تبار أظهر اخو  . (6.33 =م)مع الذي لم يلتحقوا بأية دورة  ,(6.33 =م) الذين التحقوا بدورة إلى دورتين
وكانت لصالح  .(000=&)  عدد الدورات التدريبية في استخدام الحاسوبباعتبار فرقا إحصائيا  أيضا (ف)

 دورات لذين التحقوا بثالث إلى أربعوا ,(4.04=م) الذين التحقوا بخمس دورات فأكثر والمعلمات المعلمين
.  (6.33 =م)ن لم يلتحقوا بأية دورة الذي وأ( 6.45 =م)الذين التحقوا بدورة إلى دورتين  عن, (4.06 =م)

.( 000=&) عدد الدورات التعليمية في استخدام الوسائل التعليميةباعتبار  وكذلك كان هناك فرق إحصائي
( 6.93=م)مقابل ( 4.05=م)الذين التحقوا بخمس دورات فأكثر  والمعلمات حيث بلغ متوسط أداء المعلمين

في حين كانت أدنى , للذين التحقوا بدورة إلى دورتين (6.49=م)و, بثالث إلى أربع دوراتللذين التحقوا 
باعتبار  إحصائيا فرقاأيضا  (ف)ختبار ا أظهرو  (.6.33=م)لذين لم يلتحقوا بأية دورة لالمتوسطات 

محافظة  ومعلمات حيث كانت أعلى الممارسات لمعلمي.( 000=&)المحافظة التي يدرس فيها المعلم 
, (6.44=م)فنابلس , (6.96=م)فجنين , (6.93=م)محافظة قلقيلية , ها على التوالييلي, (4.0=م)طولكرم 

لمزيد من المعلومات  6انظر جدول رقم ( ).6.5=م)سلفيت  في محافظة توأدناها كان, (6.34=م)طية فقبا
 .(اإلحصائية

 

----- هنا ( 6)ادخل جدول رقم  -----
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هل تختلف :  " سألوالذي ي (ي, ط, ح, ز, ب )بأجزائه  أجبنا عن السؤال الثالثوبهذه النتائج نكون  
وعدد الدورات , في عصر اإلنترنت باختالف مستوى الشهادة األكاديمية ملدوره المتوقع منه المعلمممارسات 

وعدد الدورات التي التحق , وعدد الدورات التي التحق بها في الحاسوب, بها في أساليب التدريس التحقالتي 
 عن طريق بيان المتوسطات والفروقوذلك  ,باإليجاب ,والمحافظة التي يدرس فيها, ائل التعليميةبها في الوس
 .بينهااإلحصائية 

 

فرقا إحصائيا بين ممارسة المعلمين والمعلمات لدورهم المتوقع منهم ( ف)في حين لم يظهر اختبار   -5
 الخدمةوال باختالف سنوات , ثنتين معااالو  ,ثانويةو , أساسية:  باختالف المرحلة التعليمية التي يدرسون فيها

التخصص الدقيق في باختالف وال , (فأكثر 15و , 14-10, 9-5, 4-سنة ) : في سلك التربية والتعليم
دارة أعمال, وخدمة مجتمع, وزراعة, تربية وعلم نفس:  الشهادة األكاديمية وعلوم , واجتماعيات, وا 

وبهذه   (.لمزيد من المعلومات اإلحصائية 6انظر جدول رقم )ة وشريع, وعلوم طبيعية, ولغات, ورياضيات
هل تختلف " : سألي يوالذ (د, هـ, و):  السؤال الثالث أجزاءالباقية من بقية ال عننكون قد أجبنا  النتائج

سنوات و  ,عليمية التي يدرس فيهاالمرحلة التلدوره المتوقع منه في عصر اإلنترنت باختالف  المعلمممارسات 
 . بالنفي, التخصص الدقيق في الشهادة األكاديميةو  ,والتعليم في سلك التربية خدمةال

 
يحب أن يضيفها المستجيب التي  أما بالنسبة للسؤال الرابع ذي اإلجابة المفتوحة والمتعلق بالمالحظات

ين والمعلمات فقد حللت إجابات المعلم, تأهيل المعلم سواء كانت إيجابية أم سلبية من وجهة نظرهوتتعلق ب
 :ووجد أنها كانت تتمحور حول األمور التالية, التي اقترحوها للنقاطوحسبت التكرارات , على هذا السؤال

 
وفي  هذا المجاللمعلمين الذين هم في نفس مستوى الخبرة في واإلنترنت ل ضرورة عقد دورات في الحاسوب -1

 .أكثر من النظرية ي هذه الدوراتف مع التركيز على الناحية العملية نفس التخصص األكاديمي
المعلمين و  المدراء بشكل يكفي الستخدامها من قبل ومراكز إنترنت في المدارس حاسوبضرورة توفير أجهزة  -2

 .وغيرهم من العاملين في المدرسةوالطلبة 

 .والوسائل التعليمية الحديثةالتقنية ضرورة تزويد المدارس باألدوات واألجهزة  -6

 .لتواكب آخر ما يستجد من برامجالحاسوب بين الحين واآلخر  ضرورة تحديث برامج -4

 لفترة استخدامه يتوقفحتى ال  وبرامجه الحاسوبعلى فني إلصالح أي خلل يطرأ خبير ضرورة توفير  -5
 .الخللبسبب  طويلة

دوات واستخدام األجهزة واأل التكنولوجيا كدورات حول للمعلم غير روتينيةتدريبية  ضرورة عقد دورات تثقيفية -3
 .ونموه المهني وكل ما له عالقة بتخصص المعلم والوسائل التعليمية الحديثة

الوسائل التقنية والتعليمية و  الحاسوب واإلنترنت الغرف الصفية بحيث تكون مناسبة الستخدامو  المدارس تهيئة -3
 .المختلفة
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وكفاءة المشرف  ,سد النقص فيوأوليتها  ,وآلية عقدها ,ومدتها الزمنية, ضرورة النظر في توقيت الدورات -4
على حساب توجهات الدول المانحة ال أن تكون أسيرة ل اجاتهتعقد وفق ح بحيث ,وقناعة المعلم بها, عليها

  .النوعية والفائدة

ثم بعدها , المدرسة حتى ال يضطر المعلم أن يخرج من المدرسة لاللتحاق بالدورة داخلأن تعقد الدورات  -9
 .في العطل الصيفية كما أن هناك اقتراحا لعقدها, يعبئه التدريسيزداد يكثف برنامجه التدريسي و 

عن طريق االلتحاق بالدورات المختلفة  هالمعلم لكي يتفرغ إلى تطوير نفس ضرورة تخفيض نصاب -10
 .التدريسالتقنية في الحديثة واألدوات  واستخدام الوسائل التعليمية

عطاء جوائز تقديرية بع, مضرورة متابعة أثر الدورات على المعل -11 تم د عقدها للمعلمين المتفوقين حتى توا 
 .منها على أرض الواقع اكتسبوهاالستفادة منها وتوظيف ما 

 .طالبا( 40)ضرورة تخفيض حجم الصف بحيث ال يتجاوز  -12
 طاقاته حتى يتسنى للمعلم أن يعمل بأفضل ,في المدرسةوالديمقراطي توفير الجو النفسي المريح ضرورة  -16

  .ويقوم برسالته التربوية
للمشرف وعدم احتكار القرار التربوي في تحسين العملية التعليمية ضرورة أخذ رأي المعلمين واقتراحاتهم  -14

 .وذلك عن طريق وضع صندوق اقتراحات إن لم يكن وجها لوجه, أو المدير أو الوزارةالمشرفة  أو التربوي
 .المقرر يراص مضغوطة لترافق الكتاب المدرسضرورة برمجة المناهج في أق -15
, وعمل إسكان خاص بالمعلمين بالتقسيط المريح, ضرورة تحسين وضع المعلم من حيث رفع الراتب -13

 .وتدريس أبنائهم في الجامعات بأقساط رمزية

 
ا األمور التي قد م:  "السؤال الرابع واألخير من أسئلة الدراسة والذي يسأل عنوبهذا التحليل نكون قد أجبنا 

 .وذلك عن طريق ذكرها في نقاط محددة ,"تساعد المعلم على أداء دوره بالشكل الصحيح من وجهة نظره
 

 :ائجــة النتــمناقش
 

فيما إذا كان المعلم الفلسطيني يقوم بالدور المتوقع منه في  ويتعلق بالتحققاألول  : راسة هدفانللدكان 
الوسائل و التقنية واألجهزة واستخدام األدوات ( ب, تصميم التعليم( 1:  جاالتم ةفي أربعمصنفا  عصر اإلنترنت

مع رفاق  أم, أم المعلم, سواء كانت مع المادة الدراسيةوتشجيع الطالب على التفاعل مع البيئة التعليمية ( 6, التعليمية
التعرف على ب فكان يتعلق دف الثانيالهأما  . لذاتي لدى الطالب في عملية تعملهتنمية التحكم والضبط او (  4,الصف

 .همن وجهة نظر  األمور التي تعمل على تحسين أداء المعلم وتأهيله
 
أن المعلم الفلسطيني يقوم بدوره المتوقع منه بشكل جيد  الدراسة إلىتوصلت فقد , بالنسبة للهدف األول 

في  هيالممارسات وكانت أعلى , %(33) بعة في المجاالت األر  التعليمية حيث كانت نسبة أدائه لهذه المهام ,مرتفع
, خاصةعامة وسلوكية تربوية أهداف للمادة الدراسية وما تطلبه من وضع  بالتحضيرمجال تصميم التعليم المتعلق 
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 وتحديد, ائص الطلبة الذين يدرسهمخصمعرفة مع  ,وتحليل المادة الدراسية إلى األفكار التي تشتمل عليها
, ة المناسبةالوسائل التعليمياختيار و , والمنشطات العقلية التي تستثير ذاكرتهم, تناسبهم مية التياالستراتيجيات التعلي

هذه  حيث بلغت نسبة قيامه, فصلية ة أمإلى جانب وضع لالختبارات التقويمية سواء أكانت اختبارات شهريهذا 
ذكر "ودراسة ( 2002, أ1993, ب1994) في دراساتها" دروزه"هذه النتيجة تقارب ما توصلت له .  %(45.4)المهام
وتتحسن  ,المعلمين يقومون بهذه المهارات بنسبة جيد جدا في أن (2001) "الصمادي والنهار"ودراسة ( 2001) اهلل 
 (.ب1994) "دروزه"كما وجدت  خضع المعلمون لنوع من التدريب عليهاإذا أ المهاراتهذه 

 
كالمواد  ,التقنية والوسائل التعليميةواألجهزة استخدام األدوات  في مجالتقع في حين كانت أدنى الممارسات  
والوسائل , المسجالت واإلذاعة المدرسية والهاتف وعقد المؤتمرات عن طريق الهاتفوالوسائل السمعية و , المطبوعة

 واستخدام, الشفافياتوالبلفون المرئي والفاكس والشرائح والسينما وعاكس بصرية كالتلفاز التربوي والفيديو السمعية وال
وكاميرة , والكاميرا الرقمية ,المحادثة وغرف, وصفحة الوب ,والبور بوينت, لكترونيوالبريد اال, اإلنترنتو , حاسوبال

الفيديو وغيرها من بواسطة وعقد المؤتمرات التعليمية واألقراص المضغوطة ذات البرامج التعليمية  ,الفيديو الرقمية
وهذه النتيجة تتفق مع ما   %(.31.3)لغ متوسط استخدامهم لهذه األدوات حيث ب ائل التعليميةوالوس التقنية األدوات

 .هي قلة الوسائل التعليميةفي تدريسهم التي يوجهها المعلمون  المشكالتفي أن أهم ( 2004" ) العبادي" توصل له 
 

ام األدوات واألجهزة التقنية والوسائل استخد قة بممارسة مهام تصميم التعليم أموهاتان النتيجتان سواء المتعل
ما  يعود إلىاألخرى  المجاالتتصميم التعليم على سائر  مجالتفوق المعلم في ف . تقعان في إطار المنطق التعليمية

لما سيدرسه  بالتحضيرم إذ ال يعتبر مدرسا جيدا إن لم يق, مهامه التعليميةقع في صلب يتطلبه هذا المجال من مهام ت
المتعلقة  بالدوراتتلحق المعلمين  غالبا ما الوزارةكما أن , خطة سنوية أم يوميةل سواء أكان بإعداد مذكرة في الفص

في حين أن ضعف   .صحيحالشكل البيقوم المعلم بواجبه التدريسي حرصا منها أن , هذا المجال في أثناء الخدمةب
تأمين كافة  ينيةة وزارة التربية والتعليم الفلسطعدم إمكانيقد يعود في جله إلى لوسائل التعليمية افي استخدام  المعلم

لظروف بسبب افي الوقت الحاضر  منها التقنية الحديثة نظرا للضائقة المالية التي تعاني الوسائلاألدوات واألجهزة و 
غالق وبطالة األقصى الصعبة التي مر بها من انتفاضة ومن , من ناحيةهذا  . بائسووضع اقتصادي  ,وحصار وا 

أهمية كأهمية أن يقوم المعلم التقنية استخدام األدوات واألجهزة في وزارة التربية والتعليم ال ترى ناحية أخرى فإن 
إذ أن هذه , ووضع االختبارات التقويمية الجيدة بالتدريس الصحيح ووضع األهداف واستخدام طرائق التدريس الفعالة

استخدام األدوات واألجهزة التقنية تظل وسائل معينة تساعد فقط على في حين أن , صلب عملية التدريسالمهام هي 
تعتبر ثورة حديثة في عالم التعليم ولم تنتشر بشكل واسع  التقنياتناهيك عن أن ثورة  . تحسين التدريس وال تحل محله

األدوات واألجهزة أن  كما . التدرب عليهاإلى المعلم  ولحاجة ,الباهظةالمادية لتكلفتها نظرا  على مستوى المدارس
تحتاج إلى دورات مستمرة لكي يتمكن فهي وبالتالي  ,لتحديث من فترة إلى أخرىلباستمرار وتخضع  تتغير التقنية
 ,النامية ناهيك عن أن فلسطين تعتبر من الدول الفقيرة . نياتجديد في عالم التقهو اإللمام بكل ما من المعلم 
من .  في الوقت الحاضر تحديثها بين الحين واآلخر نيات باستمرار أوتأمين هذه التقطيع الوزارة تال تس قدف وبالتالي

.  استخدامهاأو لعدم معرفته ب, توفرهالعدم  إما متدنيالها خدام المعلم في المدارس يكون استهنا فمن الطبيعي أن 
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من هنا فقد يشعر بعض المسؤولين , كيالبوليتكنجامعات ومعاهد الاألساتذة في لها ليس كحاجة  أن حاجته ناهيك عن
 وبالتالي فهم يعملون على توفير الحد األدنى, بدونها يتدهور الالتعليم  وأن ,األولياتأنها ليست من وزارة التربية الفي 
 ,ليةمنها وغير اآلاآللية كالوسائل التعليمية التقليدية  بتدريسهمعالقة مباشرة  اي لهالتو  ضمن إمكاناتهم المادية منها
 . منهاالكبرى  وخاصة محدود من المدارس عددلبالحاسوب واإلنترنت  المتعلققليل الو 

 
جميعها تطلب حيث  ,السؤال المفتوحإجابتهم عن المعلمون في  دونهاالتي  المقترحاتهذه النتيجة تتفق مع  

نسبة فإن  ومع هذا  .التدريس بالدورات التدريبية التي تمكنهم من استخدامها فيعقد و  ,تأمين مثل هذه الوسائل ضرورة
وهذا يدل على أن  ,%(..31)ضعيفا  يعتبر سيئا ولكن ليس التعليميةوالوسائل التقنية استخدامهم لألدوات واألجهزة 

إلنترنت كالحاسوب وا ,من األجهزة واألدوات التقنية المعلمين يستخدمون المتوفر من الوسائل اآللية وغير اآللية وقليال
 .وغيرها ,وصفحة الوب ,وغرف المحادثة ,لكترونيوالبريد اال ,البور بوينت من استخداموما يتبعهما 
 

ممارسة المعلمين والمعلمات لمجال تنمية التحكم والضبط الذاتي بينت نتائج الدراسة أن من ناحية أخرى فقد 
حيث بلغت نسبة , التدريسميم تصمجال بعد  ةالثاني المرتبةفي  جيدة جدا وجاءتلدى الطلبة في عملية تعلمهم كانت 

ولعل العصر التقني الذي نعيش فيه وما يتطلبه من االعتماد على النفس في .  %(46.3) ممارستهم لهذا المجال 
هو وراء إدراك المعلم  ,أنه محور العملية التعليمية على والنظر إلى الطالب ,المعلمالتعلم أكثر من االعتماد على 

دارتها وتحمل  والتخطيطب حب االعتماد على النفس والتحكم في عملية تعلمه بضرورة أن يبث في الطال لها وا 
يعيشان ظروفا صعبة من إغالقات ومنع بخاصة وبما أن المعلم الفلسطيني والطالب , مسؤولية نجاحه أو فشله فيها

ضرابات يتعذر   يتحملوا فيهم أن من هنا فهو يبث, الوقت طيلةعلى المعلم أن يكون مع الطالب معها تجول وا 
ظروف  عليهم وخاصة إذا طرأتمما يعتمد على المعلم أكثر عليهم وأن نجاحهم في دراستهم يعتمد , تعلمهم مسؤولية

  .كالتي ذكرناها
 
أن ممارسة المعلم لمجال تشجيع الطلبة على التفاعل مع البيئة التعليمية سواء كان مع  أيضا بينت الدراسةو 

وتنمية  ,تصميم التعلممجالي بعد  ةالثالث المرتبةفي  مع رفاق الصف جاء أم ,مع المدرس مأ ,محتوى المادة الدراسية
وهذه النتيجة تقع في إطار المنطق %(.  33.3) حيث بلغت ممارستهم لهذا المجال , ةوبنسبة جيد ,التحكم والضبط

ليمية سواء مع المادة الدراسية أم عفي العملية التالطالب  المعلم صلب عملية التدريس أن يدمجإذ أن من , أيضا
أو القيام بنشاط معين إلى , معضلةقضية أو حل  ,مادة صعبةلفهم التعاون مع رفاق الصف  التفاعل مع المعلم أم

 .من القضايا التعليميةغير ذلك 
 

ير لمتغ فقد كان هناك فرق إحصائي, المعلم بمهامبعالقتها  التي درست األخرىوبالنظر إلى المتغيرات 
 مأ ,في أساليب التدريس سواء ومتغير عدد الدورات التدريبية, مستوى الشهادة األكاديمية لصالح حملة البكالوريوس

المنطق إذ  ضمنهذه نتائج تقع و .  من الدورات بعدد أكبر واالتحق لذيناالوسائل التعليمية وكانت لصالح  مأ ,الحاسوب
ثانوية الأو  ,متوسطةالمجتمع الحملة كلية معلمي ا أكثر كفاءة من حملة البكالوريوس أن يكونو  من معلمييفترض 
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ه كلما التحق المعلم بعدد أكبر من  الدورات كما يفترض أن .في الدراسة قضوهاعامة نظرا لعدد السنوات التي ال
 .الدورات هذا هو الهدف من عقد إذ أن, من الذي يلتحق بعدد أقل ارتفع مستوى تأهيله وزادت كفايته ,التدريبية

 ,وقلقيلية ,معلمي محافظات طولكرم لصالحالمحافظات  لمتغيرالدراسة فرقا إحصائيا  أظهرت لماذاأما 
ال يوجد قد ف ,المدينةمعلمي عن  ,لجانب معلمي القرى متغير طبيعة المنطقةلو , وسلفيت ,وقباطية ,عن نابلس ,وجنين
قد تكون أعلى  بعض القرىفي و  في بعض المحافظات لمعلمينادافعية أن إلى وقد تعزيه الباحثة , يفسره محددسبب 

قد يحتاج إلى ف, إن وجد الدافعية مستوى لماذا هذا االختالف فيأما .  المدن في محافظات أخرى أو في من غيرهم
 .هتحدددراسة مستقلة 
 

وخاصة في , فعأن المعلم الفلسطيني يقوم بدوره المتوقع منه بشكل جيد مرت أن نقولنستطيع , وبالمحصلة
أما أن ممارستهم في مجال استخدام األدوات .  وتنمية التحكم والضبط الذاتي لدى الطلبة, مجال تصميم التدريس

الباحثة وزارة التربية  وصيتومع هذا  ,واألجهزة التقنية والوسائل التعليمية ضعيفة فله ما يبرره في الوقت الحاضر
وتوفير  ,ن عدد أكبر من أجهزة الحاسوب ووصلها بشبكة اإلنترنت في المدارسالفلسطينية بالعمل على تأميوالتعليم 

لما لهذه الوسائل من أثر في تحسين  وذلك, ما تستطيعه من الوسائل التعليمية المختلفة للمعلمين كل حسب تخصصه
ثرائها من أمور  حه المعلمونولعل ما اقتر .  (2001) "شقور" و( 2001) "خليف"كما بين كل من  العملية التعليمية وا 

التي  توصياتبمثابة اليمكن أن نعتبرها  ـ فصل النتائجكما ذكرت في  ـ تأهيلهمو تحسين أدائهم التعليمي  تساعد في
والتي تتفق مع التوصيات التي  على تنفيذها بالسرعة الممكنة ويعملوابها  ليأخذوا ,وزارة التربية والتعليمل يجب رفعها

 .1993للوزارة من خالل بحثها التي أجرته عام ( ب1993" ) دروزه"رفعتها 
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