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دور المعلوماتية في تنمية األداء المهني للمعلمين المهنيين في المدارس الثانوية الصناعية في 

  فلسطين من وجهة نظر المديرين والمعلمين

  إعداد

  محمود حثناوي واثق نجيب

  إشراف

  الدكتورعبد محمد عساف 

  الدكتورعلي زهدي شقور

  الملخص

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى دور المعلوماتية في تنمية األداء المهني للمعلمين 

المهنيين في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين من وجهة نظر المديرين والمعلمين 

وعائلة التخصص ، والمؤهل العلمي، والوظيفة، الجنس(تغيرات إضافة إلى تحديد أثر م، المهنيين

وتوفر جهاز ، وتوفر خدمة اإلنترنت، والمحافظة، والجهةالمشرفة، وسنوات الخبرة، العلمي

وتوفر برمجيات تعليمية أو ، وتوفر شبكة حاسوب محلية، LCDوتوفر جهازعرض، حاسوب

ييم دور المعلوماتية في تنمية األداء المهني من وجهة نظر المديرين والمعلمين على تق) تدريبية

كما هدفت إلى تعرف أهم . للمعلمين المهنيين في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين

  .المشكالت التي تحد من توظيف المعلوماتية في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين

والمعلمين المهنيين قوامها ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة متيسرة من المديرين 

وقد تم جمع البيانات باستخدام ، من مجتمع الدراسة%) 83(مديراً ومعلماً مهنيا تشكل ) 188(

والقسم الثاني يتضمن ، القسم األول يتضمن معلومات أولية: إستبانة تكونت من أربعة أقسام

فقرة ) 44(تبانة وعددهاوالقسم الثالث يشمل فقرات اإلس، معلومات عامة عن موجودات المدرسة

ومجال األجهزة ، ومجال البرمجيات، مجال الموارد المعرفية: موزعة على ثالثة مجاالت هي

أما القسم الرابع فيتضمن سؤاالً حول أهم المشكالت التي تحد من توظيف المعلوماتية ، والعتاد

لألداة باستخدام معادلة  وقد بلغ معامل الثبات الكلي. في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين

  .وهو معامل عال يفي بأغراض الدراسة) 0.89(كرونباخ ألفا إلى 



س 

واختبار ، وقد تم معالجة البيانات إحصائياً باستخدام المتوسطات الحسابية والنسب المئوية

للمقارنات البعدية بين ) LSD(واختبار، وتحليل التباين األحادي، لمجموعتين مستقلتين) ت(

  . ات الحسابيةالمتوسط

  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية

لدور المعلوماتية في تنمية األداء المهني للمعلمين المهنيين في المدارس  أن الدرجة الكلية - 

حيث  الثانوية الصناعية في فلسطين من وجهة نظر المديرين والمعلمين كانت كبيرة جداً

وكان مجال األجهزة والعتاد في المرتبة ، %)83.2(وصلت النسبة المئوية لإلستجابة عليها 

ومجال %) 83.3(ومجال البرمجيات في المرتبة الثانية بنسبة %) 83.5(االولى بنسبة 

  %).82.7(الموارد المعرفية في المرتبة الثالثة بنسبة

أكثر المشكالت التي تحد من توظيف المعلوماتية في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين  - 

وجهة نظر المديرين والمعلمين هي ندرة الدورات الفنية التخصصية للمعلمين المهنيين  من

وكانت أقل المشكالت هي اختالف التجهيزات بين ، %)15.9(حيث وصلت النسبة الى 

  %) 1.3(المدارس الثانوية الصناعية المختلفة حيث وصلت النسبة الى 

دور المعلوماتية في تقييم ) α  =0.05(الداللة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى - 

داء المهني للمعلمين المهنيين في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين من في تنمية األ

والجهة ، والوظيفة، الجنس(المعلمين المهنيين تعزى لمتغيرات وجهة نظر المديرين و

وتوفر شبكة ، LCDعرض وتوفر جهاز ، وتوفر خدمة اإلنترنت، والمحافظة، المشرفة

  ).وتوفر برمجيات تعليمية أو تدريبية، حاسوب محلية

دور المعلوماتية في تقييم ) α  =0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  - 

داء المهني للمعلمين المهنيين في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين من في تنمية األ

وعائلة التخصص ، المؤهل العلمي(معلمين المهنيين تعزى لمتغيرات والوجهة نظر المديرين 

حيث كانت الفروق بين الدبلوم والماجستير ، )وتوفر جهاز حاسوب، وسنوات الخبرة، العلمي



ع 

وبين من ، وبين عائلة الكهرباء وعائلة غير ذلك ولصالح عائلة الكهرباء، ولصالح الماجستير

سنوات ولصالح من خبرتهم أقل ) 10(رتهم أكثر من سنوات وممن خب) 5(خبرتهم أقل من 

، وبين من يتوفر لهم جهاز حاسوب وممن ال يتوفر لهم جهاز حاسوب، سنوات) 5(من 

  .ولصالح من يتوفر لهم جهاز حاسوب

  :وفي ضوء أهداف الدراسة ونتائجها أوصى الباحث بعدة توصيات أهمها

ارس الثانوية الصناعية من موارد معرفية ضرورة توفير جميع عناصر المعلوماتية في المد - 

  .وبرمجيات وأجهزة وعتاد

ضرورة العمل على توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في جميع األنشطة اإلدارية  - 

  .في المدارس الثانوية الصناعية والتربوية والتعليمية والتدريبية

مدارس الثانوية الصناعية لتتمكن من ضرورة اإلهتمام بتنمية الموارد البشرية العاملة في ال - 

  . مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة ومواجهة اإلنفجار المعرفي

وبين ، العمل على تحقيق التكامل والتوازن بين التنمية المهنية للمعلمين المهنيين من جهة - 

  .ىتطوير وتحديث األجهزة والوسائل واألساليب التعليمية والتدريبية من جهة اخر
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  الفصل األول

  مشكلة الدراسة وخلفيتها

  مقدمة الدراسة

ر على التواصل مع ثورة المعلومات واالتصاالت التي ينصب التركيز في الوقت الحاض

. حدثت في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين واستغاللها أحسن استغالل

إحداهما ثورة المعلومات حيث الكم ، ويمكن القول أننا نشهد اآلن ثورتين منفصلتين متوازيتين

ى التنوع في االشكال التي يمكن من خاللها الحصول باإلضافة ال، الهائل من المعلومات المتاحة

واألخرى هي ثورة االتصاالت والتي يمكن من خاللها نقل كل أنواع . على المعلومات

المعلومات على المستوى المحلي أوعبر اإلقليم أو حتى عبر العالم باستخدام وسائل إلكترونية 

  ).2003، باكارد وريس(ومات أكثر تعقيداً وبسرعة هائلة وثقة أكبر في نقل المعل

والمضامين التي ، والمعارف، والدالالت، إن المعلومات هي جملة البيانات: يمكن القول

فالمعلومات إذن ، وتساعد المهتمين في التعرف عليه والعلم به، تتصل بالشيء أو الموضوع

، ئفهوتبين استخدامه ووظا، وتوضح سماته وخصائصه، توضح مفهوم الشيء وتعطيه قدره

وتصنيفها وفهرستها ضمن مجاالت  لذلك ال بد من تبويبها، وحتى يسهل التعامل مع المعلومات

  ).2006، الغانم( أبعاد وحقولو

ويتطلب الولوج إلى عالم ، وتعتبر المعلومات والمعرفة من مقومات الحضارة اإلنسانية

اليب العمليات التقليدية في وال بد من إعادة النظر في أس، المعرفة استخدام التقنيات الحديثة

ألن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أصبحت وسيلة وليست مجرد ، الوصول الى المعلومات

وفي ظل التوجه العالمي نحو ، أدوات رفاهية تقتصر على مجال معين أو على نخبة اجتماعية

خدام المعرفة لرفع في است، اقتصاديات المعرفة التي تعتمد بشكل أساسي على التقنيات الحديثة

أصبحت تكنولوجيا ، واستثمار الموارد المختلفة خير استثمار، مستوى الرفاه االجتماعي

المعلومات وسيلة بقاء وأداة ال يمكن االستغناء عنها في عالم مفتوح يعتمد القدرة التنافسية معياراً 

  ).2006، الغانم(للتقدم واالزدهار
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ومات كمورد من الموارد األساسية للتنمية االقتصادية االعتراف بالدور الذي تلعبه المعل

آخذ باالزدياد ولفت االنتباه لدى العديد من الخبراء ، واالجتماعية والثقافية والتربوية في المجتمع

خصوصا أولئك الذين هم على مستوى صنع القرار خالل العقود الثالثة الماضية ، والمسؤولين

والموثوق بها والتي يمكن ، ة الى المعلومات الحديثة والدقيقةفالحاج، ألهمية وقيمة المعلومات

أدى ، استخدامها في أغراض متعددة وعلى كل المستويات وفي جميع المجاالت في المجتمع

بالمسئولين في البلدان المختلفة الى الدعوة والدعم لمؤسسات المعلومات للقيام ببناء وتطوير 

  ).2007، دياب(ق الحر للمعلومات بين أفراد المجتمع سياسات وطنية للمعلومات تكفل التدف

وعلوم ، اإلطار الذي يحوي تكنولوجيا المعلوماتيشير مفهوم المعلوماتية الى ذلك 

االتصال وتطبيقاتها في مختلف مجاالت العمل اإلنساني  وشبكات، ونظم المعلومات، الكمبيوتر

ومة التي تجمع كل ما يتعلق بالحواسيب عبر هي المنظ القول أن المعلوماتيةا يمكننا لذ .المنظم

وهو  - وأخيراً  )Soft-Ware(والبرمجيات) Hard-Ware( األجهزة والعتاد: هي ةثالثأبعاد 

  ).2006، وحجازي، عليWare-(Knowledge )( الموارد المعرفية - األهم

تواجه كما تعتبر المعلوماتية واحدة من أهم السبل لمواجهة العديد من التحديات التي  

من خالل ، النظام التعليمي؛ لهذا تناضل المؤسسات التربوية حاليا للتكيف مع المجتمع المعلوماتي

والمزج بين تقنية المعلومات والتعليم من جهة والنظرية ، جهود كبرى لدمج التقنية في التعليم

في  وهو ترابط قوي بينهما يمكن أن يؤدي إلى تحوالت جوهرية، التربوية من جهة اخرى

ليتحول النموذج التربوي من بيئات تعلم مغلقة معتمدة على المنهج ، أساليب التعليم والتعلم

التقليدي والمعلم والكتاب كمصادر وحيدة للمعرفة وموجهة بواسطة المعلم إلى بيئات تعلم 

وتستدعي هذه المواجهة ، مفتوحة ومرنة وغنية بالمصادر التقنية وموجهة بواسطة المتعلمين

تغيير والتطوير االعتماد على المعلوماتية بديالً ملحاً ومتطلباً آنيا يتيح للمتعلمين إمكانية وال

اكتساب المهارات التي تعينهم في تعاملهم مع العصر المعلوماتي الذي يجتاح اآلن مناحي الحياة 

  ).2004، الصالح( كلها
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وماتية في قطاع إلى أن جوانب القصور في توظيف المعل) 2002(وقد أشار السنبل 

كذلك ضعف توظيفها في ، تتمثل في ضعف استخدامها من قبل المعلم في التدريس، التعليم

اإلدارة والبحث وتنظيم مستوى العمل اإلداري والتربوي في جمع مراحل وأنواع ومستويات 

  .التعليم

كما أن اإلنسان يتعرض في هذا العصر إلى كم هائل من المعلومات التي ازداد      

ومن أهمها القطاع ، العتماد عليها حتى أصبحت عامالً رئيساً في إدارة جميع القطاعات المختلفةا

ولتالفي هذا القصور ، التعليمي الذي يعاني من قصور واضح في توظيف المعلوماتية في التعليم

منها ال بد من تنفيذ مشروع شامل لتطوير نظم المعلومات في التعليم والذي يتطلب اموراً كثيرة 

فهناك حاجة الى تطوير كفاءات للتشغيل ، توفير قوى عاملة مدربة على مستويات مختلفة

  ).2003، الهاجري(والصيانة وكذلك كفاءات المشرفين والمعلمين 

الدور الكبير للمعلمين نظراً للمركز األساسي الذي يحتله  يتضحعن التعليم الحديث  عندو    

علوم النفسية و التربوية والتي أكدت على ضرورة االهتمام ومع تطور ال، التعليميفي النظام 

من  أصبحلم يعد يكفي أن يتقن المعلم مادته بل ، وجعلته محوراً للعملية التعليمية بالمتعلم

جيداً علمياً  إعداداًمعداً و الضروري أن يكون متمتعاً بكفايات شخصية متكاملة و قدرات خالقة

توجيههم وإرشادهم لتيسير  وعلىقادراً على فهم حاجات طالبه  وثقافياً ومهنياً وتكنولوجياً

أفضل الوسائل واألساليب لتقديم  استخدامقادراً كذلك على و، مشاركتهم الفعالة و حفز تعلمهم

  ).2007، المومني( باستمرارهذا باإلضافة إلى قدرته على تنمية ذاته وتجديد معلوماته ، مادته

تطوير في العملية التعليمية ال يمكن أن تتحول إلى واقع كما أن عملية التخطيط وال    

الذين يحولون الخطط النظرية إلى سلوكيات صفية ، تربوي ملموس إال عن طريق المعلمين

وممارسات تعليمية ؛ ولهذا فإن تنمية األداء المهني للمعلمين يجب أن تتالءم مع أهداف توظيف 

  ).2000، لحارثيا( المعلوماتية في التعليم ويتزامن معها

تحتاج إلى معلمين ، شاملة في كافة جوانب الحياة نهضةالتي تحاول تحقيق  فالدول    

، والتقويم وطرق التدريس الفعالة والحديثة، المحكم التخطيط: منها، يمتلكون كفايات عديدة
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يم عملية التعل وتطوير صالحأن إ) 2001( الغزيوات واخرون ويعتقد. واإلدارة الناجحـة للصف

فالمعلم الناجح هو المعلم الذي يستطيع أن يعالج الكثير من ، وجادة حثيثةإلى جهود  حتاجي

ن من أ كما .يمكن أن تظهر في عناصر العملية التعليمية التعلمية بفاعلية وكفاءة التياألخطاء 

 لمينالمعإعداد برامج لتأهيل ، التحديات التي تواجه الكثير من الدول في العصر الحديث أبرز

  . تعتمد الكفاية الفعالة التي تناسب متطلبات العصر وتلبي حاجات المعلمين

إلى أن برامج إعداد المعلم وتنميته مهنيا ال بد  )Thomson، 2006(وقد أشار ثومسون    

ومؤثر أكثر من كونه مستهلكا للتقنية ، وأن تتضمن أبعاداً جديدة تتمثل في أن المتعلم مشارك

بعد الثاني فيتضمن تحويل تقنية المعلومات من مجرد أداة مساعدة ومكملة أما ال، كبعد أول

ويدور البعد الثالث حول التحول التدريجي وزيادة التقدم والخبرة ، للتدريس الى مصدر للتعلم

وتدريجيا ، المعلم في استخداتم المستويات التقنية المعقدة في تقديم برامج التعلم/ لدى الطالب

  .عاد في تطوير المعلومات والمهارات الخاصة بالتدريس االستراتيجي لدى المعلمتساعد هذه األب

، الفرع العلمي وفرع العلوم اإلنسانية: ينقسم التعليم االكاديمي في فلسطين إلى فرعين    

وحسب قدراته وتحصيله في المواد العلمية ورغباته الخاصة أن ، حيث يستطيع الطالب

، والزراعي، والتجاري، الصناعي: المهني فيحتوي على الفروع اآلتيةأما التعليم . يختارأحدهما

إستراتيجية تأهيل المعلمين في (باإلضافة إلى التلمذة المهنية، واالقتصاد المنزلي، والفندقي

  . )2008، فلسطين

كأحد الفروع األساسية للتعليم  –إلى أن التعليم الصناعي  )2003(وقد أشار عطوان    

كذلك إدخال ، بشكل أساسي إلى مواكبة التطورات العلمية التكنولوجية الحديثةيهدف  - المهني 

باإلضافة إلى تزويد قطاع الصناعة بالقوى العاملة ، مهارات وتقنيات جديدة إلى سوق العمل

  . المؤهلة من عمال مهرة وفنيين

تختلف المدارس الصناعية في فلسطين من حيث مكوناتها ومضامينها عن المدارس     

وتركز على المعلومات ، فالمدارس األكاديمية تقدم التعليم لطالبها بشكل أساسي، األكاديمية

أما المدارس الصناعية فهي ، والمفاهيم واالتجاهات أكثر من تركيزها على المهارات األدائية



 6

ل تمنح طالبها المعرفة النظرية وتهتم باتجاهاتهم لكنها تركز بشك، تجمع بين التعليم والتدريب

أساسي على إكتسابهم المهارات األدائية والممارسات العملية في مجال مهنتهم؛ لذا نستطيع القول 

هدفها تخريج ، أن المدارس الصناعية تسعى إلى تحقيق التقانة من خالل تطبيق المعرفة المكتسبة

وفي نفس الوقت توفر لهم فرصة ، طالب مهنيين قادرين على العمل في مجال تخصصهم

  ).2008، والتقني االدارة العامة للكليات والتعليم المهني( حاق بالجامعات والمعاهد والكلياتااللت

 منها ما، تناولت هذه الدراسة عدداً من الدراسات السابقة ذات العالقة بعنوان الدراسة    

 كما هو الحال في دراسة أبوزيد، ركز على توظيف المعلوماتية والحاسوب واإلنترنت في التعليم

ومنها ما ركز على مشكالت المدارس الصناعية كما ، )2004(ودراسة نصار) 2001(وعمار

ومنها ما ركز على الكفايات ، )2005(ودراسة أبوعصبة) 2002(هو الحال في دراسة حمدان

 ودراسة المومني) 2004(التكنولوجية للمعلمين كما هو الحال في دراسة الحلبي وسالمة 

معوقات توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم  وأخرى ركزت على، )2007(

  ).2007(في دراسة أبوزيد  كما هو الحال

ويأمل الباحث أن تسهم هذه الدراسة من خالل نتائجها وتوصياتها في تنوير الجهات     

ة المعنية بموضوع الدراسة كاإلدارة العامة للكليات والتعليم المهني والتقني في وزارة التربي

لتضعها ، والجهات غير الحكومية التي تشرف على المدارس الصناعية الخاصة، والتعليم العالي

لرفع  في اعتبارها عند وضع الخطط ورسم السياسات واتخاذ القرارات المتعلقة بالتعليم الصناعي

ة ولكي يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة والمتالحق، كفايته في تحقيق أهدافه المرجوة

وثورة ، وثورة االتصاالت، ثورة العولمة: خاصة أننا نعيش منذ بداية األلفية الثالثة ثالث ثورات

  . المعلومات

  مشكلة الدراسة

بالرغم من الجهود التي بذلت من أجل توظيف التقنيات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات       

وماتية وأثرها على تنمية األداء إال أن دور المعل، واالتصاالت في المدارس الثانوية الصناعية

  . المهني للمعلمين ال يزال يتصف بالضبابية في هذه المدارس
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ومن خالل عمل الباحث معلماً و مديراً في عدد من المدارس الثانوية الصناعية في   

جدال كبيراً وسجاالً واسعاً بين المعلمين واالداريين العاملين في هذه المدارس  فلسطين الحظ

ر المعلوماتية في تحقيق التنمية المهنية لهم وأهميتها في تحسين مسارالعملية التعليمية حول دو

من هنا فإن مشكلة الدراسة انحصرت في تحديد دور المعلوماتية في تنمية ، التعلمية وتطويرها

األداء المهني للمعلمين المهنيين في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين من وجهة نظر 

كذلك تحديد أهم المشكالت التي تحد من توظيف المعلوماتية في المدارس ، رين والمعلمينالمدي

  .الثانوية الصناعية في فلسطين

  همية الدراسةأ

  :تنبع أهمية هذا الدراسة من خالل مايلي

المعلوماتية بجميع عناصرها ودورها  تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الفريدة التي تناولت. 1

  .األداء المهني للمعلمين المهنيين خاصة في المدارس الثانوية الصناعيةفي تنمية 

المساهمة في مواجهة بعض التحديات والمعوقات التي تواجه المعلميين المهنيين في المدارس . 2

خاصة أننا نشهد العديد من التطورات والمستجدات المتسارعة والمتالحقة منذ بداية ، الصناعية

  .األلفية الثالثة

الوقوف على أهم المشكالت الرئيسة التي تحد من توظيف المعلوماتية في المدارس الثانوية . 3

الصناعية في فلسطين من وجهة نظر المديرين والمعلمين؛ مما يسهم في تنوير الجهات المعنية 

لتضعها في اعتبارها من خالل وضع الخطط و رسم السياسات واتخاذ ، بهذه المشكالت

علقة بالتعليم الصناعي لرفع كفايته في تحقيق أهدافه المرجوة في مجال األهداف القرارات المت

والخطط الدراسية والمناهج من خالل ، والتجهيزات، وإعداد القوى العاملة، العامة والغايات

  .تخطيط سوي ومتكامل
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  هداف الدراسةأ

  :هدفت الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية

ة في تنمية األداء المهني للمعلمين المهنيين في المدارس االثانوية التعرف إلى دور المعلوماتي .1

  .في فلسطين من وجهة نظر المديرين والمعلمين الصناعية

التعرف إلى أهم المشكالت التي تحد من توظيف المعلوماتية في المدارس الصناعية في  .2

 .فلسطين

، وعائلة التخصص العلمي ،والمؤهل العلمي، والوظيفة، الجنس(التعرف إلى أثر متغيرات  .3

على استجابات المديرين والمعلمين نحو دور ) والمحافظة، والجهة المشرفة، وسنوات الخبرة

المعلوماتية في تنمية األداء المهني للمعلمين المهنيين في المدارس الثانوية الصناعية في 

 .فلسطين

، وفر جهاز حاسوبوت، توفر خدمة اإلنترنت(التعرف إلى أثر بعض موجودات المدرسة  .4

وتوفر برمجيات تعليمية ، وتوفر شبكةحاسوب محلية، LCDوتوفر جهاز عرض 

على استجابات المديرين والمعلمين نحو دور المعلوماتية في تنمية األداء المهني ) أوتدريبية

  .للمعلمين المهنيين في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين

  أسئلة الدراسة

  :إلجابة عن األسئلة اآلتيةسعت الدراسة إلى ا

ما دور المعلوماتية في تنمية األداء المهني للمعلمين المهنيين في المدارس الثانوية : السؤال االول

  الصناعية في فلسطين من وجهة نظر المديرين والمعلمين؟

ما أهم المشكالت التي تحد من توظيف المعلوماتية في المدارس الثانوية : السؤال الثاني

  اعية في فلسطين؟الصن
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هل يختلف دور المعلوماتية في تنمية األداء المهني للمعلمين المهنيين في : السؤال الثالث

المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين من وجهة نظر المديرين والمعلمين باختالف 

والجهة ، وسنوات الخبرة، وعائلة التخصص العلمي، والمؤهل العلمي، والوظيفة، الجنس(

وتوفر اجهزة عرض ، وتوفر جهاز حاسوب، وتوفر خدمة اإلنترنت، والمحافظة، شرفةالم

LCD ،؟ )وتوفر برمجيات حاسوب تعليمية أو تدريبية، وتوفر شبكة حاسوب محلية 

  فرضيات الدراسة

  :بناًء على أسئلة الدراسة، سعت الدراسة إلى فحص الفرضيات الصفرية اآلتية

في متوسطات ) α  =0.05(صائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إح. 1

استجابات المديرين والمعلمين في تقييم دور المعلوماتية في تنمية األداء المهني للمعلمين 

  .المهنيين في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين تعزى لمتغير الجنس

في متوسطات ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . 2

استجابات المديرين والمعلمين في تقييم دور المعلوماتية في تنمية األداء المهني للمعلمين 

  .المهنيين في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين تعزى لمتغير الوظيفة

في متوسطات ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . 3

ديرين والمعلمين في تقييم دور المعلوماتية في تنمية األداء المهني للمعلمين استجابات الم

  .المهنيين في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين تعزى لمتغير المؤهل العلمي

في متوسطات ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . 4

يم دور المعلوماتية في تنمية األداء المهني للمعلمين استجابات المديرين والمعلمين في تقي

  .المهنيين في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين تعزى لمتغير عائلة التخصص العلمي

في متوسطات ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . 5

ية في تنمية األداء المهني للمعلمين استجابات المديرين والمعلمين في تقييم دور المعلومات

  المهنيين في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين تعزى لمتغير سنوات الخبرة
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في متوسطات ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . 6

ي للمعلمين استجابات المديرين والمعلمين في تقييم دور المعلوماتية في تنمية األداء المهن

  .المهنيين في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين تعزى لمتغير الجهة المشرفة

في متوسطات ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . 7

استجابات المديرين والمعلمين في تقييم دور المعلوماتية في تنمية األداء المهني للمعلمين 

  .المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين تعزى لمتغير المحافظة المهنيين في

في متوسطات ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . 8

استجابات المديرين والمعلمين في تقييم دور المعلوماتية في تنمية األداء المهني للمعلمين 

  .في فلسطين تعزى لمتغير توفر خدمة اإلنترنتالمهنيين في المدارس الثانوية الصناعية 

في متوسطات ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . 9

استجابات المديرين والمعلمين في تقييم دور المعلوماتية في تنمية األداء المهني للمعلمين 

  .تغير توفر جهاز حاسوبالمهنيين في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين تعزى لم

في متوسطات ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .10

استجابات المديرين والمعلمين في تقييم دور المعلوماتية في تنمية األداء المهني للمعلمين 

  .LCDالمهنيين في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين تعزى لمتغير توفر جهاز عرض 

في متوسطات ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . 11

استجابات المديرين والمعلمين في تقييم دور المعلوماتية في تنمية األداء المهني للمعلمين 

  .المهنيين في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين تعزى لمتغير توفر شبكة حاسوب محلية

في متوسطات ) α  =0.05(وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال ت. 12

استجابات المديرين والمعلمين في تقييم دور المعلوماتية في تنمية األداء المهني للمعلمين 

المهنيين في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين تعزى لمتغير توفر برمجيات تعليمية أو 

   .تدريبية
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  سةحدود الدرا

  :تحددت الدراسة باألبعاد اآلتية

تم إجراء الدراسةعلى المديرين والمعلمين المهنيين العاملين في المدارس الثانوية : البعد البشري

  .الصناعية في فلسطين

 تم إجراء الدراسة في خمس عشرة مدرسة ثانوية صناعية حكومية وغير حكومية: البعد المكاني

  .بية ومحافظات قطاع غزةموزعة على محافظات الضفة الغر

  م 2008/2009الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  تم إجراء: البعد الزماني

 تحددت نتائج الدراسة باستجابة أفراد عينة الدراسة على فقرات وأسئلة اإلستبانة: البعد األدائي

  .والتي أعدت لهذه الدراسة

  .سة بالمفاهيم والمصطلحات الخاصة بالدراسةتحددت نتائج الدرا: البعد المفاهيمي

  الدراسة مصطلحات

وعلوم ، اإلطار الذي يحوي تكنولوجيا المعلومات ذلك ابأنه تعرف المعلوماتية: المعلوماتية

 االتصال وتطبيقاتها في مختلف مجاالت العمل اإلنساني ونظم المعلومات وشبكات، الكمبيوتر

هي المنظومة التي تجمع كل ما يتعلق بالحواسيب عبر  لوماتيةالقول أن المعا يمكننا المنظم؛ لذ

وهو - وأخيراً  )Soft-Ware(والبرمجيات) Hard-Ware(األجهزة والعتاد: هي ةثالثأبعاد 

 ).2006، وحجازي، عليWare-(Knowledge)( الموارد المعرفية - األهم

مين على فقرات ومجاالت هي درجة استجابة المديرين والمعل: التعريف اإلجرائي للمعلوماتية

، الموارد المعرفية: والذي يشتمل على مجاالت المعلوماتية الثالثة، المقياس المعد لهذه الدراسة

  .واألجهزة والعتاد، والبرمجيات
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وهو يساهم في اكتساب ، يطلق عليه المعلم التطبيقي أو الميداني أو العملي :المعلم المهني

ويحمل مؤهالً ال يقل عن ، رشة أو المعمل أو الحقل أو الميدانالطالب المهارات العملية في الو

  ).1994، فالتة(لكنه يتمتع بكفاءة عملية عالية في مجال تخصصه ، الثانوية العامة الفنية

يجمع بين النظرية ، معلم يعمل في المدارس الصناعية :التعريف اإلجرائي للمعلم المهني

يقضي معظم وقته ، هو مدرب ومعلم في نفس الوقت، ليةبين المعلومة والخبرة العم، والتطبيق

ويشرف ، يصمم و يخطط التجارب والتمارين، يعلم ويدرب، مع طالبه في مختبره أو مشغله

ويرشدهم التباع قواعد األمن والسالمة حفاظا على ، على الطالب أثناء التنفيذ والتطبيق والتقييم

علم الصناعة والرسم : نظرية والعملية وهيوهو يختص بتدريس مباحث التخصص ال، سالمتهم

  .الصناعي والتدريب العملي

مدرسة تعنى بالتعليم الصناعي والذي يعتبر أحد فروع التعليم : المدرسة الصناعية الثانوية

يلتحق ، )االقتصاد المنزلي، الفندقي، التجاري، الصناعي، الزراعي(المهني والذي يشمل الفروع 

مدة الدراسة فيها سنتان . الصف العاشر بنجاح واستيفاء شروط القبول فيها الطالب بعد إنهاء

يدرس الطالب خاللهما مباحث عامة ومباحث ) ثاني ثانوي صناعي+ أول ثانوي صناعي (

بعد التخرج يستطيع الطالب االلتحاق بسوق العمل مباشرة للعمل في مجال تخصصه  .التخصص

  ).2008، والتعليم المهني والتقني دارة العامة للكلياتاإل(أو االلتحاق بالجامعة إلتمام دراسته

  :هي تلك العملية التي تستهدف تحقيق أربعة أهداف هي: تنمية األداء المهني للمعلم

.جديدة الى المعلمين إضافة معارف مهنية. 1   

.تنمية المهارات المهنية لديهم. 2   

 .تنمية وتأكيد القيم المهنية الداعمة لسلوكهم. 3

  ).2002، مدبولي( تمكينهم من تحقيق تربية ناجعة لتالميذهم. 4
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هو ذلك التعليم النظامي الذي يتضمن اإلعداد التربوي والتوجيه السلوكي : التعليم المهني

باإلضافة إلى اكتساب المهارات والقدرات المهنية التي تقوم به مؤسسات نظامية بمستوى 

من مختلف المجاالت والتخصصات المهنية مما  الدراسة الثانوية لغرض إعداد عمال مهرة

، بالمساهمة في اإلنتاج الفردي والجماعي، يجعلهم قادرين على تنفيذ المهام التي توكل إليهم

، والعمال غير المهرة) خريجو معاهد التعليم التقني(ويكونان حلقة وصل بين المهارات التقنية 

سنوات عادة ويكون بعد مرحلة ) 3-2(م مدة من ويستغرق اإلعداد في مثل هذا النوع من التعلي

  ).1994، فالتة(سنة فأكثر  15التعليم األساسية والفئات العمرية التي بلغت 

حيث يشمل التعليم المهني الفرع الصناعي ، هو أحد أهم فروع التعليم المهني :التعليم الصناعي

لب بالفرع الصناعي بعد إنهاء يلتحق الطا، والزراعي والتجاري والفندقي واالقتصاد المنزلي

اإلدارة (الصف العاشر األساسي بنجاح واجتياز شروط القبول الخاصة بالمدارس الصناعية 

  ).2008، العامة للكليات والتعليم المهني والتقني
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  اإلطار النظري: أوالً

  مقدمة

موضوع ، تحق الدراسة باستفاضة وبعناية كبيرة من قبل الباحثينمن المواضيع التي تس

حيث أن توظيفها فـي  ، المعلوماتية بجميع مكوناتها من موارد معرفية وبرمجيات وأجهزة وعتاد

  .بعض األنظمة والقطاعات كان له أثراً ايجابياً على مستوى العمليات والمخرجات

 نظراً ألن المعلـم ال يمكـن أن  ، ة باستمرارالحاجة إلى النمو المهني حاجة قائم كما إن

الحاجـات   فتحت ضغط، حياته بمجموعة محددة من المعارف والمهارات والكفايات يعيش مدى

على مستوى متجـدد   المعلم ال بد وأن يحافظ، وفي ظل العصر المعلوماتي الذي نعيشه، الداخلية

هـو   مبـدع الفالمعلم ، تعليم وتقنياتهمن المعلومات والمهارات واالتجاهات الحديثة في طرائق ال

 كبيرة في مجـال  ثورة خاصة أننا نعيش، التطور والتعلم دائمفي مجتمع طالب علم طوال حياته 

  .منذ بداية االلفية الثالثة التكنولوجيا والمعلومات

وجـد أن هنـاك   ، ومن خالل مسح الباحث لألدب التربوي والمرتبط بموضوع الدراسة

والمؤلفات التي تناولت المعلوماتية بجميع عناصرها ودورهـا فـي تحقيـق    ندرة في الدراسات 

لذا سيقدم الباحث اإلطار النظري ، التنمية المهنية للمعلمين خاصة في المدارس الثانوية الصناعية

   :للدراسة من خالل ثالثة مباحث هي

، وعناصـرها حيث سيتناول هذا المبحث مفهوم المعلوماتية ، المعلوماتية :المبحث األول

باالضافة إلى دور المعلم في التعلـيم المعتمـد علـى    ، ومبررات ومتطلبات توظيفها في التعليم

  .المعلوماتية وأهم الكفايات الواجب توافرها في معلم المعلوماتية
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وسيتناول هذا المبحث مفهوم التنميـة المهنيـة   ، التنمية المهنية للمعلمين: المبحث الثاني

كذلك استعراض برامج إعداد ورفع كفاءة المعلم ، أساليبها وأسباب االهتمام بهاللمعلم وأهدافها و

  .المهني

والذي سيتناول مفهوم التعلـيم الصـناعي وأهدافـه    ، التعليم الصناعي: المبحث الثالث

بعـض المواضـيع ذات العالقـة     كذلك اسـتعراض ، ونشأته في فلسطين، وخصائصه وأساليبه

  .ة في فلسطينبالمدارس الثانوية الصناعي
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  المبحث االول

  )Informatics(المعلوماتية

  )Informatics(مفھوم المعلوماتية 

وتتمثل في استخدام الوسائل ، نسبياً الحديثةمن المفاهيم  يةلمعلوماتل المفهوم العلمي إن

 .وبث ونشر المعلومات بدالً من الوسائل التقليدية واسترجاعيات خزن وحفظ لاإللكترونية في عم

وقد قطعت في ذلك ، تقدمها التقني إلى إدخال هذه التقنية في التعليم فيوقد اتجهت الدول الكبرى 

في المناهج الدراسية وتنمية القوى البشرية في تطوير التقنية وتصديرها  باستثمارهاشوطاً كبيراً 

  .)2007، العريشي( للخارج

ت المختلفة التي تتضمنها العلوم تعرف المعلومات بأنها بيانات عن المفاهيم و الموضوعا

وتقنية وغير ، واقتصادية، واجتماعية، اإلنسانية والطبيعية وما يرتبط بها من نشاطات سياسية

 وذلك بعد تصنيفها، والمؤسسات الخاصة، ذلك من األعمال التي تقوم بها اإلدارات الحكومية

أو باستخدام ، حليالً منطقياً لفظياًأو في قوائم وجداول تم تحليلها ت، وتبويبها في أبواب وفصول

ويجري تحويل البيانات . المؤشرات والمقاييس وغيرها من أدوات التحليل اإلحصائي والرياضي

وزيادة إدراكه للظواهر المحيطة ، بعد توسيع معارف اإلنسان، المختلفة إلى معلومات خاصة بها

ت الصفات االجتماعية والخصائص ومساعدته باتخاذ القرارات بشأن نشاطاته وأعماله ذا، به

وعلوم ، وتعرف المعلوماتية بأنها ذلك اإلطار الذي يحوي تكنولوجيا المعلومات. التركيبية

ونظم المعلومات وشبكات االتصال وتطبيقاتها في مختلف مجاالت العمل اإلنساني ، الكمبيوتر

المكونات : أبعاداً رئيسة هيكما يمكننا القول أن المعلوماتية هي منظومة تحوي ثالثة . المنظم

  ).2006، وحجازي، علي(والموارد المعرفية، والبرمجيات، المادية

وكل ما يرتبط به ، كما تعرف المعلوماتية بأنها نظام شامل لعملية تستخدم تقنية الحاسوب

  ).1996، المحيسن(من أجهزة وطرق اتصال ؛ لتقديم العديد من األهداف لخدمة اإلنسانية
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المعلوماتية في التعليم بأنها منظومة متكاملة من المعلومات ) 2001(رويعرف الح

المنتمية إلى سائر المعارف التربوية والتعليمية التي يمكن الوصول اليها عن طريق الحاسوب 

  .وغيره

التي تعبر عن كل ما يحتاج الفرد لكي يعمل بكفاءة ، يقصد بها المعرفة المعلوماتيةكما 

وتتضمن العلم بالمفاهيم األساسية للحاسب والمهارة في ، المعلومات في مجتمع يعتمد على

والتي ، واآلثار االقتصادية واالجتماعية للحاسب في المجتمع، استخدامه لمعالجة المعلومات

 .)1995، الحازمي( أصبحت اآلن ضرورة حتمية لكل المجتمعات

)1990(ويعرف الهادي    
 

ة الكمبيوتر ووسائل خليط من أجهز"المعلوماتية على أنها 

وتقنيات المصغرات الفيلمية ، إلى األقمار الصناعية، اإلتصال إبتداًء من األلياف الضوئية

وتمثل مجموعة كبيرة من االختراعات والتكنيك الذي يستخدم المعلومات خارج ، واالستنساخ

تطبيقات  بأنه لمصطلح تقنية المعلومات شامالً تعريفاً )1989(يونس أعطىوقد  ."العقل البشري

حيث اإلنتاج والصيانة والتخزين واالسترجاع  منالمعرفة العلمية والتقنية في معالجة المعلومات 

بالطرق اآللية
.

   

  عناصر المعلوماتية

  :تحتوي منظومة المعلوماتية على ثالثة عناصر رئيسة هي

 ها الماديةوهوعبارة عن األجهزة والمعدات ومكونات :)Hard-Ware( األجهزة والعتاد. 1

ومن االمثلة على . الصلبة والتي تستخدم في نقل وتخزين ومعالجة المعلومات والبيانات

والخطوط والشبكات التي تقوم بنقل ، األجهزة الخليوية، أجهزة الحاسوب وملحقاتها: ذلك

  .المعلومات والبيانات

: مثلة على ذلكومن األ، وهي عبارة عن البرامج الحاسوبية :)Soft-Ware( البرمجيات. 2 

، والبرمجيات المساندة، والبرامج المضادة لفيروسات الحاسوب، أنظمة التشغيل المختلفة

  .إضافة الى البرمجيات المتخصصة
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وهي عبارة عن المصادر التي يمكن من خاللها  :)Knowledge-Ware( ةالموارد المعرفي .3

شبكة ، مكتبات بأنواعهاال: ومن األمثلة على ذلك، المعلومات والبيانات الحصول على

، علي(والموارد البشرية، مراكز مصادر المعلومات، "اإلنترنت" المعلومات العالمية 

  ).2006، وحجازي

 مبررات ودواعي توظيف المعلوماتية في التعليم

سواًء ، أصبحت المعلوماتية من أعظم أدوات التعليم واالتصال لجميع الفئات والطبقات    

تطبيقها في ، ومن اآلمال المعقودة عليها، المؤسسة التربوية او المجتمع على مستوى األسرة أو

فما الدواعي والمبررات التي ارتكز عليها التربويون عند دمج المعلوماتية . ميادين تربوية كثيرة

  :في التعليم ؟ الواقع أنه يمكن تحديدها في المطالب االتية

  المطلب المهني. 1

تتعلق ، هيل المتعلمين للحصول على فرص عمل مستقبليةويكمن في المساعدة في تأ    

وهذه ، فقد شهدت السنوات االخيرة تغيرات في تقنية المعلومات. بمجاالت الحاسوب وتطبيقاته

بل نوعية ايضا؛ ولذا فإن لهذه التغيرات بالغ االثر في كافة جوانب ، التغيرات ليست كمية فحسب

واالنتقال من العمل ، مع الصناعة إلى مجتمع المعلوماتحيث التغير من مجت، المجتمع اإلنساني

  .واالنتقال من إنتاج البضائع إلى إنتاج المعلومات وتسويقها، البدني الى العمل العقلي

وقد أدت التقنيات الحديثة في مجال المعلومات إلى خفض تكاليف اإلنتاج والتنوع في     

وباتت تشكل تحديدا بعيد المدى لسلطة ، ماكما أفضت إلى ظهور منتجات جديدة تما، المنتجات

حيث الصراع من أجل السيطرة على ، رأس المال؛ ونتج عن ذلك ما يعرف بحرب المعلومات

وتحل ، في كل مكان؛ ونتيجة لتلك التغيرات تصبح العديد من التخصصات غير مطلوبة المعرفة

  ).2001، ياسين( محلها تخصصات جديدة لم تكن معروفة من قبل

التحول من العمل البدني إلى العمل العقلي اإلبداعي تتغير األسس التي قامت عليها  ومع

ويصبح من الضروري إعادة بناء العملية التعليمية على ، العملية التعليمية في المجتمع الصناعي
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وتكوين األلفة . كتنمية مهارات يتطلبها سوق العمل، تتفق مع الواقع الجديد، أسس جديدة

وبذلك يحقق . خاصة لمن هم على وشك االنضمام إلى قوى العمل، المعلوماتيةباستخدام 

فيعملون على ، المتعلمون الدور المنتظم منهم في الحياة الواقعية بعيداً عن أسوار المدرسة

  ).2006، عبد الحميد(االستغالل األمثل للثروة البشرية 

  :المطلب التعليمي. 2

إلنسان تقترب من المسافة التي تفصله عن مفتاح يقال إن المسافة بين المعلومة وا

فكان لزاماً على كل مجتمع يود ، وال يستغرق الوصول إليها سوى دقائق محدودة، الحاسوب

ويؤهلهم لمجابهة التغيرات ، مواكبة العصر المعلوماتي أن يربي أجياله على الثقافة المعلوماتية

  .المتالحقة

لمجتمعات بوضع خطط واستراتيجيات لدمج ومن هذا المنطلق قامت الكثير من ا

وجعل ، ومن هذه االستراتيجيات التدريس عن الحاسوب وبالحاسوب، المعلوماتية في التعليم

وتوظيف التقنية بما يخدم العملية التعليمية لتحسين ، اإلنترنت جزءاًً ال يتجزأ من المنهج الدراسي

وأكثر ، ف أن يصبح المتعلمون أكثر نشاطاومن المتوقع عند النجاح في ذلك التوظي، مخرجاتها

وتحمله ، فاإلنترنت على سبيل المثال تكون بنًى معرفية جديدة لدى المتعلم، استقاللية في تعلمهم

وسينتقل دور الطالب من كونه متلقن إلى متعلم ، مسؤولية التعلم عن طريق االستكشاف والتجربة

  ).1999، الفنتوخ والسلطان(

اضحة للمعلوماتية في التعليم زيادة نسبة تحصيل المتعلمين بالمقررات ومن اآلثار الو    

عن زيادة واضحة في نسبة تحصيل طالب ) 2006، دويدي(فقد كشفت نتائج دراسة ، الدراسية

كما أن قدراتهم اإلبداعية قد نمت هي ، الصف األول االبتدائي الذين استخدموا برامج حاسوبية

  . األخرى وبشكل ملفت
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  :مطلب االجتماعيال. 3

ورفع القيود عن الثقافة ، يعيش المتعلم اليوم تدفق الثقافات واألفكار في جميع االتجاهات

والفكر والعلم والتقنية؛ وهذا نتيجة طبيعية إلى انتشـار الشـبكات اإللكترونيـة المتمثلـة فـي      

إلسـالمية  وفي هـذا تهديـد لثقافتـه ا   . ووسائط االتصال، والفضائيات، واإلنترنت، الحاسوب

فالحضارة الغربية تعمل على تحويل المجتمع عن ماهيته الحقيقيـة مـن   ، وشخصيته االجتماعية

وإعادة صياغتهم وفق النموذج الـذي ارتأتـه   ، خالل غزو أفراد المجتمع عامة والناشئة خاصة

  ).2002، الرماش(لتهدم مقومات المجتمع الدينية واألخالقية واللغوية

لمسؤولية بشكل مباشر عن تكثيف العطاء الثقافي الذي ينسجم مع وهذا يحمل المدرسة ا

ويسخر تقنياته ، التراث الوطني وفق منهج معلوماتي يستمد وجوده من األسس والقيم االجتماعية

وتحقق رغبته بفتح كنوز التراث عبر شبكة ، في إعداد بيئة تعلم تستثير النشاط لدى المتعلم

وتنمي وعيه ، التكيف مع المتغيرات الجديدة في عصر المعلوماتيةوتساعده على ، اإلنترنت مثالً

ولما يجري من حوله وتحافظ على كياننا االجتماعي قوياً متماسكاً قادراً ، وبذات اآلخرين، بذاته

، التدمري(على مواجهة رياح التغيير بثوابت أصيلة تهيئه لتلقي المفيد النافع وترك الضار الهدام

2002.(   

  ريبوظيف المعلوماتية في التعليم والتدمتطلبات ت

لتحقيق الرؤية واألهداف المنشودة من توظيف المعلوماتية في التعليم يجب أن تتكامل     

، جميع العناصر والعمليات المرتبطة بعمليتي التعليم والتعلم التي تحدث داخل البيئة المدرسية

، والمعلمين، المدرسة: رولعل من أهم تلك العناص، بحيث يؤدي كل دوره بشكل فاعل

وفيما ، والبيئة التعليمية، والتقويم، والعتاد والبرمجيات، وطرق التدريس، والمناهج، والمتعلمين

  :يلي أهم الخصائص والمواصفات التي يجب أن تكون عليها تلك العناصر



 22

  المدرسة : اوالً

صياغة لكي تتواكب رسالة المدرسة مع متطلبات عصر المعلومات يجب أن تعاد 

والعمل على تأسيس البنية التحتية التقنية والمعلوماتية في ، المناهج لتتواءم مع تقنيات المعلوماتية

كما يجب أن تتطور طرق التدريس للتكامل مع التطور التقني والمعلوماتي . الفصول الدراسية

هيزات والبنى ويوضع في االعتبار األهمية البالغة لتوفير األجهزة والتج. في عصر المعلومات

التحتية التقنية ومصادر المعلومات وتطوير المحتوى التعليمي للمقررات بما يضمن توظيف هذه 

ولتحقيق أقصى درجات االستفادة من هذه التقنيات . التقنيات بشكل فاعل في العملية التعليمية

اليب األس، وتحقيق رسالة المدرسة في عصر المعلوملتية يجب أن يتغير محتوى المناهج

وغيرها من المكونات المهمة للعملية ، األساليب اإلدارية، أساليب التعلم، التدريسية

  ).(Kallick and Wilson ،2001)التعليمية

وخالصة القول يجب أن يتغير الدور التقليدي للمدرسة ويصبح في ظل عصر 

  :المعلوماتية محققاً للسمات والمواصفات التالية

 .ة التعليميةالمتعلم هو محور العملي  •

 .ترسيخ مبدأ التعلم مدى الحياة  •

إمكانية التعلم والوصول إلى المدرسة وجميع مرافقها التعليمية وغير التعليمية من أي مكان   •

 .وفي أي زمان

 إمكانية الوصول إلى مصادر المعلومات في أي زمان ومن أي مكان عن طريق الخدمات  •

  ).2001، الحر(التي تقدمها المدرسة

  المعلمون: ثانياً

إن إعادة تأهيل المعلمين وإعدادهم لتدريس مناهج المعلوماتية التعليمية هو الركيزة األهم     

ومهما بذل من جهود في التجهيزات واألجهزة والعتاد . في نجاح مشروع المعلوماتية التعليمية
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مان الكامل لدى المعلم لن يكون لكل ذلك أثر ما لم تتوفر القناعة واإلي، وبناء المناهج اإللكترونية

وينبغي أن يخطط . ومسؤوليته الفردية تجاه التطوير المستمر لمهاراته التقنية، بأهمية المشروع

وتقنية ، واالتصاالت، الحاسبات: لتدريب جميع المعلمين على تقنيات العصر والتي تشمل

، تدريس المناسبةوذلك كي يتسنى لهم متابعة الطالب وليتسنى لهم توظيف طرق ال، المعلومات

   :وبصفة خاصة في المجاالت اآلتية الصفية أو الال صفية) التقنية(ووسائل متابعة األنشطة 

  .نظم تشغيل وصيانة الحاسب اآللي. 1

  .استخدام الوسائط التعددة بكفاءة وفاعلية. 2

  .التعامل مع العروض التفاعلية بكفاءة واقتدار. 3

  ).2004، عثمان(معالجة مشاهد الفيديو . 4

  :كما يجب أن يتميز المعلم بعدد من المهارات والصفات أهمها    

  .القدرة على استخدام التقنيات الحديثة في عملية التعليم والتعلم. 1

  .التمتع بقدرات عقلية عالية. 2

  .التمكن من تصميم ونشر الصفحات التعليمية على اإلنترنت. 3

  . خصائصه من خالل شبكة المعلوماتالقدرة على تصفح الموضوعات ذات الصلة ب. 4

و ، 2004، عثمان(القدرة على إدارة العملية التعليمية الفعالة والمتفاعلة مع البيئة التكنولوجية. 5

  ).2001، الحر

  المتعلمون : ثالثاً

  :يكون فيه إن مشروع توظيف المعلوماتية في التعليم يتطلب متعلماً يتمتع بمستوى    

 .ستقبلمتمكنناً من علوم الم  •
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 .قادراً على الحصول على المعلومات من أوعيتها المختلفة  •

 .قادراً على التعلم الذاتي  •

 .ويحسن االستفادة والتعامل مع الثقافات والحضارات األخرى، متمكنناً من مهارات االتصال  •

 .قادراً على االنخراط في المجتمع والوفاء بمطالب سوق العمل  •

 .والوطنية محافظاً على هويته الدينية  •

 .قادراً على العمل بروح الفريق والعمل التعاوني بما يحقق روح المنافسة  •

، والفنتوخ والسلطان، 2004، عثمان(قادراً على االبتكار واإلبداع واتخاذ القرار والنقد البناء  •

2004(.  

  تطوير المناهج  :رابعاً

التعليم الخطوات الست لتخطيط يجب أن يراعى في تخطيط المناهج المستقبلية للمعلوماتية و  

تقدير احتياجات ومتطلبات المناهج ، خلق رؤية مشتركة للمناهج الدراسية :المناهج والتي تشمل

تحديد وتعريف المدخالت ، وصف وتحديد األهداف المرجوة من المناهج، الدراسية الجديدة

كما يجب أن تصمم المناهج ، ئجتقويم وتقدير النتا، تقدير المسؤوليات الفردية، المفتاحية للمناهج

والجانب المعرفي ، االتصال: بطريقة تحقق النمو الشامل للمتعلمين في المجاالت اآلتية

كما يجب أن تعززالمناهج استخدام التقنية من خالل ، والوجداني والعاطفي واالجتماعي والبدني

، شكل نشط في عملية التعليمويجب أن تكفل المناهج مشاركة المتعلمين ب، جميع المواد التعليمية

  .Abilock ،2001)و ، 2001الحر (وأن تلبي المناهج احتياجات المجتمع وتراعي ثقافته 

أن مناهج مدرسة المستقبل التي يعتبر مشروع ) 2004(وعثمان ) 2001(ويرى الحر 

 :المعلوماتية في التعليم محورها الرئيس يجب أن تتصف بجميع المواصفات اآلتية

 .ألهداف والغايات التي تعمل المدرسة على تحقيقهاوضوح ا  •
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 .والوطنية للمتعلم الحفاظ على الهوية اإلسالمية  •

 .تحقيق النمو الشامل والمتكامل في كافة المجاالت  •

 .األخذ بمفهوم التربية المستمرة أو مدى الحياة  •

 .ل معهمااإليمان بأهمية العلم والتقنية وضرورة امتالك مهارتهما ومقومات التعام  •

 .التدريب على استخدام تقنية الحاسبات واالتصاالت والمعلومات  •

 .تحقيق التعلم الذاتي والتعليم عن بعد  •

 .وبمتطلبات سوق العمل، ربط التعليم باحتياجات المجتمع  •

 .إكتساب المتعلمين مهارات التفكير بأنواعه المختلفة  •

  .ية واإلبداعيةتكوين العقلية النقدية وتنمية الملكات االبتكار  •

  طرق التدريس: خامساً

إن تطوير طرق التدريس في ظل المعلوماتية التعليمية هو أحد أهم متطلبات نجاح 

) 2001(و الحر  )Sandholts، 1997(ويؤكد كل من ساندهولتس . مشروع المعلوماتية والتعليم

المدارس التقنية في أن طرق التدريس التي يعلم بها المعلمون في  )Abilock، 2001(أبيلوك  و

عصر المعلومات في ظل استخدام تقنيات المعلومات في التدريس يجب أن تتصف ببعض 

  :الخصائص من أهمها

: مثل، استخدام أساليب تدريس متنوعة تضمن إتقان الكفايات األساسية والنمو الشامل للمتعلم •

 .واإلتقان واالستكشافاستخدام التعلم التعاوني وأسلوب المحاضرات الفعال ولعب األدوار 

تعزيز الجوانب : تشجيع األنشطة التفاعلية التي تزيد من اإلبداع وتعتمد على التجريب مثل •

 .وتشجيع المبادرات واألفكار من المتعلمين، العملية خاصة في المواد العلمية
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التعلم ، أسلوب حل المشكالت: مثل، استخدام أساليب التدريس التي تعتمد على المتعلم •

 .والتعلم باالستقصاء، التعلم االستكشافي، تعاونيال

تأثيث وتجهيز القاعات : تجهيز القاعات الدراسية الستيعاب األساليب التدريسية المختلفة مثل •

إضافة إلى سهولة تحريك الطاوالت ، الدراسية باألثاث والتجهيزات التقنية الالزمة

 .والكراسي

استخدام المعلم للتقنيات كوسيلة : ميع المقررات مثلاستخدام تقنيات المعلوماتية في تدريس ج •

ومن ناحية اخرى اعتماد المتعلمين على تقنيات المعلوماتية ، مساندة في التدريس بشكل دائم

  .في أداء واجباتهم والمتطلبات واألنشطة المدرسية المختلفة

، س بشكل فاعلعن كيفية استخدام التقنية في التدري )Kallick، 2001(ويتساءل كاليك       

  :ثنايا إجابته عن تساؤله إلى عدد من التحركات منها ثم يشير في

المناسبة التي توجه الطالب إلى مصادر المعلومات المختلفة ليتمكن من تكوين  توجيه األسئلة •

 .صورة كلية للموضوع انطالقاً من الوقوف على وجهات النظر المتباينة

 .ومات المختلفة في الوصول إلى استنتاجات عامةمساعدة الطالب الستخدام مصادر المعل •

 .توظيف اإلمكانات التقنية في المشاريع الجماعية واألنشطة الطالبية التعاونية •

 .إتاحة الفرصة إلى الطالب للبحث والتقصي والتعلم وإنجاز المهام بأعلى المستويات •

عدد من التخصصات تكليف الطالب بمشاريع ومهام تتطلب تكامل المعارف والمعلومات من  •

 .المختلفة

  .مساعدة الطالب على استخدام التقنيات واالستفادة من إمكاناتها باألساليب المناسبة •
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  العتاد والبرمجيات: سادساً

أن من أهم متطلبات ) 2001(والحر) 2004(وعثمان) 2004(يرى الفنتوخ والسلطان    

وتتمثل أهم . والعتاد والبرمجيات التعليميةتوظيف المعلوماتية في البيئة التعليمية توفير األجهزة 

  :تلك التقنيات فيما يلي

تجهيز المدارس بتقنيات التعليم الحديثة وبخاصة الحاسب اآللي وأجهزة االتصاالت   •

 .الستخدامها في عمليتي التعليم والتعلم

 .توفير المقررات المتخصصة لتدريس المعلوماتية وتقنية المعلومات  •

مؤسسات التربوية األخرى من خالل التوسع في استخدام شبكات ربط المدارس بال  •

 .المعلومات واالتصال المحلية والعالمية

 .التوسع في نتاج البرامج الحاسوبية  •

 .اعتماد تقنيات المعلومات الحديثة كأساس في التعليم وليس كوسيط  •

لومات بأقصر الطرق توفير تقنيات التعليم والمعلومات بأشكالها المختلفة للوصول الى المع  •

 .وأقلها تكلفة

وتوفير المداخل المتنوعة للشبكات ، احتواء البيئة التعليمية على تجهيزات بيئية تفاعلية  •

واالتصال ، واالتصال عن بعد، ومجموعات بريدية، وبريد إلكتروني، المحلية والعالمية

 .عالمية ومواد تعليمية فورية، وأقمار صناعية وتلفزيونات متفاعلة، المباشر

، توفير التقنيات الالزمة لحضور المعلمين والمتعلمين المؤتمرات واالجتماعات عن بعد  •

وإجراء المناقشات والتفاعالت السريعة االخرى من جميع األطراف التي يمكن أن تشارك 

 .في العملية التعليمية

 .تعليمية والمنزلتوفير إمكانات االتصال المباشر بين هيئة التدريس والطالب واإلدارة ال  •
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والمكتبات اإللكترونية ، إدارة قواعد البيانات التعليمية عن بعد بمراكز التعلم االفتراضية  •

 .والشبكات التعليمية

   التقويم: سابعاً

أنه يجب أن تتصف أساليب تقويم التحصيل التي يستخدمها ) 2004(يرى عثمان     

  :المعلمون ببعض الخصائص أهمها

وليس الجانب المعرفي فقط كأن تقيس ، ختلفة والمرتبطة بتحصيل المتعلمتقيس الجوانب الم •

 .والجوانب المهاراتية، الميول واالتجاهات، التحصيل العلمي

 .كأن تحدد مسبقاً معايير تحصيل المحتوى ومعايير األداء، تعتمد على معايير محكية المرجع •

ويتطلب ذلك ، كات المعلوماتأن تكون االمتحانات متوفرة ضمن بنود أسئلة مربوطة بشب •

، بناء األسئلة وإدخالها في برامج قواعد المعلومات وبنوك األسئلة، تحديد الكفايات التعليمية

 .وتحديد إجراءات استخدام هذه البنود

 .أن تتم عملية التقويم على مستوى الفصل والصف الدراسي والمنطقة وعلى مستوى الدولة •

اختبارات ، اختبارات تشخيصية، ثل اختبارات تكوينيةم، أن تتنوع في مجاالت القياس •

  .وواجبات ومشاريع منزلية، اختبارات ذكاء، قدرات عامة

  البيئة التعليمية: ثامناً

أم في المكتبات؟ أم في المنازل؟ الواقع ليس ، هل تقدم المعلوماتية في فصول المدارس

إنها ، ناك بيئة تعليمية معينة على ذلكبل ه، هناك مكان معين خاص لتقديم المعلوماتية للمتعلمين

ويمكن تحديد ، ومن المعلم منظمها ومرشدها ومنسقها، بيئات تجعل من المتعلمين محورها

  :هذه البيئة بأن تكون مواصفات
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وتحمل المتعلمين ، نشطة تقدم للمتعلمين مهاماً حاسوبية تعتمد على القدرات العقلية العليا .1

 .ن عليها بعد القيام بالمهاممسؤولية النتائج التي يحصلو

 .بنائية حيث يدخل المتعلمون األفكار والمعلومات الجديدة على المعرفة السابقة لفهم المعنى .2

 .تعاونية يعمل فيها المتعلمون على هيئة جماعة يعاون أفرادها بعضهم البعض في التعلم .3

 .لها أهداف واضحة يسعى المتعلمون لتحقيقها، مقصودة ومنظمة .4

ية قائمة على المحادثة واالتصال؛ فيتبادل فيها المتعلمون األفكار والمعارف داخل اجتماع .5

 .الفصل الدراسي ومع زمالئهم في الفصول األخرى أو المدارس األخرى

سياقية تعتمد عند تقديم الواجبات والتعيينات على مشكالت مستمدة من الواقع والحياة  .6

 .الحقيقية للمتعلمين

) التفكير في ما وراء المعرفة(ليات المعرفية التي حدثت في بيئة التعلم تفكيرية تهتم بالعم .7

 ).2005، الغزو(وكذلك في القرارات التي اتخذت للوصول الى الحلول

  التعليم المعتمد على المعلوماتيةدور المعلم في 

م إن الدور الذي يلعبه المعلم في حالة استخدام المعلوماتية في عمليتي التعليم والتعل    

ففي مواقف التعليم التقليدية يكون المعلم هو المصدر األساسي . يختلف تماماً عن دوره التقليدي

وقد يصل األمر إلى أن يصبح المعلم العنصر اإليجابي ، ويقل تفاعل الطلبة ونشاطهم، للمعلومات

لتقليدي تقل وفي ظل النظام ا. النشط في العملية التعليمية؛ حيث تغلب على الطلبة الصفة السلبية

فرصة مراعاة الفروق الفردية الذاتية؛ حيث تكون وحدة التعامل مع المعلم هي مجموعة الصف 

ومن حيث إدارة العملية التعليمية في ظل النظام التعليمي التقليدي فإن االمر بات . وليس الطالب

ر لمتطلباتهم سهالً وهيناً ؛ حيث يخضع الطلبة مجتمعين لقواعد ونظم ثابته دون أدنى اعتبا

وال يمكن الحياد عنها مهما كانت ظروف ، فالدراسة تسير طبقاً لخطط سبق وضعها. الفردية

كل ، وكذلك بداية الحصة ونهايتها، وبداية اليوم الدراسي ونهايته، فبداية العام ونهايته. الطلبة
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ال يأخذ ، خروانتقال الطلبة من درس آلخر أو من عام دراسي آل. ذلك مرهون بقرارات مركزية

فالفرد يتحرك طبقاً لتحرك ، بعين االعتبار أداء الطلبة ومستوياتهم الفعلية على المستوى الفردي

وتتحرك الجماعة طبقا لما يراه القائمون على العملية التعليمية في ، الجماعة التي ينتمي إليها

ل هذه النظم وأقل وصف يمكن أن يوصف به الطلبة في ظل مث، الوقت والمكان المناسبين

  ).2000، الفار(في حين أن العكس ينبغي أن يكون صحيحاً، التعليمية أنهم في خدمة المدرسة

ونظم التعليم التي تستخدم أجهزة المعلوماتية في التعليم تعمل على تجنب كل نقاط     

ً لطبيعة الموقف التعليمي الذي يست. الضعف التي تحدث في ظل نظم التعليم التقليدية فيد ونظرا

فإن الدور الدي يلعبة المعلم يصبح غاية في ، التعليم والتعلم من توظيف المعلوماتية في عمليتي

إلى أكثر من  ويلقي على عاتقة الكثير من المسؤوليات إلى الحد الذي تصبح الحاجة فيه، التعقيد

  .معلم واحد إلدارة العملية التعليمية داخل حجرة الصف الواحدة

للعمل في مثل ، ي أن يكون على درجة كبيرة من اإلعداد والكفاءة الخاصةأن المعلم ينبغ    

ففي ظل مثل هذه . هذه الظروف؛ حيث تختلف المفاهيم واالعتقادات الراسخة في أذهان الكثيرين

بل يلعب الدور األساسي ، النظم المتطورة لم يعد المعلم هو المصدر األساسي للمعرفة والناقل لها

والمساعدات الفردية ، ويقوم بالتوجيه واإلرشاد، ة التعليمية داخل حجرة الصففي إدارة العملي

حيث تصبح الوحدة التي يتعامل معها المعلم ، ويتعامل مع كم هائل من المعلومات، لهذا أوذاك

الطالب في خدمة المدرسة : ومن هنا يتغير الشعار الخاطئ، هي الطالب وليست حجرة الصف

وإذا تحقق مثل هذا الشعار فإننا نتوقع . المدرسة في خدمة الطالب :ليصبح الشعار الصحيح

والذي ينعكس بدوره على مستوى الخريجيين ويمكنهم من التفاعل مع ، ارتفاع مستوى التعليم

  ).2000، الفار(عصر الحاسوب وتقنية المعلومات، العصر الذي نعيش فيه

 اجب توافرها في معلم المعلوماتيةالكفايات الو

  :سم الكفايات التقنية الواجب توافرها في معلم المعلوماتية إلى ثالثة أقسام هيتق    

  .كفايات معلم المعلوماتية في مجال البرمجيات .1



 31

 .كفايات معلم المعلوماتية في مجال المعرفة ومواردها .2

  .كفايات معلم المعلوماتية في مجال األجهزة والعتاد .3

 البرمجيات كفايات معلم المعلوماتية في مجال : اوالً

أن هناك مجموعة من الكفايات التقنية ) 2005(والفار) 2002(وسالمة) 2000(يرى الفار    

وتتلخص هذه الكفايات في ، التي يجب توافرها في معلم المعلوماتية في مجال البرمجيات

  :المحورين الرئيسين التاليين

  كفايات المعلم في استخدام البرمجيات: المحور االول

، مرحلة اإلعداد: ت استخدام البرمجيات وفق مراحل استخدامها إلى مرحلتينتقسم كفايا

وفيما يلي توضيح هاتين المرحلتين مع اإلشارة إلى مايقوم به المعلم من أعمال ، ومرحلة التشغيل

  : والكيفية التي يتم بها ذلك

   كفايات مرحلة إعداد البرمجيات

أو ، سبق استخدام الطلبة الفعلي للحاسوبيقصد بمرحلة اإلعداد هنا تلك الفترة التي ت

ما ، البرمجيات التعليمية في مواقف التعليم والتعلم بحجرة الفصل؛ فمن الكفايات في هذه المرحلة

  :يلي

وينبغي ، وسالمة التوصيالت الكهربائية، التاكد من سالمة جميع أجهزة الحاسوب وملحقاتها •

  .لى سبيل التجريبعلى المعلم أن يقوم بتشغيل جميع األ جهزة ع

تجهيز وتوفير المواد الخام التي يحتاجها الطلبة في معامل الحاسوب كالورق الخاص  •

وتجهيز بعض األشرطة التي ، واألقراص التي تستخدم في تخزين المعلومات، بالطابعات

  .تستخمها الطابعات
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بح المعلم على مراجعة البرمجيات التعليمية المستخدمة في عمليتي التعليم والتعلم حتى يص •

  .وتعرف كيفية عملها من خالل قراءة التعليمات الخاصة بها، ألفة بها

   كفايات مرحلة التشغيل .2

  تتحدد كفايات هذه المرحلة بمجرد وصول المتعلمين إلى معمل الحاسوب أو بمجرد البدء    

  :ومن الكفايات في هذه المرحلة ما يلي، بالدرس

وال ينتهي األمر بمجرد توزيع . الذي تتوافر فيه الدروس توجيه الطلبة للعمل بالحاسوب  •

بل قد يتطلب األمر نقل طالب من جهاز حاسوب آلخر أو ، الطلبة على أجهزة الحاسوب

 .استبدال البرمجية الموجودة على الجهاز ببرمجية أخرى إذا ما انتهى الطالب من دراستها

، وتقديم المساعدات الفردية لمن يحتاجها، متابعة الطلبة أثناء العمل على أجهزة الحاسوب  •

 .وتوجيه بعض الطلبة لممارسة بعض األنشطة المختلفة طبقاً لظروف كل طالب على حدة

  كفايات تأليف البرمجيات التعليمية: المحور الثاني

إن العقبة أمام المعلمين في إعداد المقررات التي يقومون بتدريسها في صورة برمجيات       

مما يشتت ، في ضرورة إلمامهم بمعرفة واسعة عن كيفية برمجة الحاسوب تعليمية تكمن

إال أن ظهرت نظم تأليف برمجيات الوسائط ، تركيزهم بين النواحي التربوية والنواحي الفنية

والتي صممت خصيصاً للمعلمين إلنتاج ) Multimedia Authoring System(المتعددة 

بمكان حيث استخدامها ال يتطلب من المعلم أي خبرة في  وهي من السهولة، البرمجيات التعليمية

  .البرمجة

  :وفي مايلي الكفايات الخاصة بالمحور الثاني

  كفايات تصميم البرمجيات التعليمية .1

وهي الكفايات التي تضمن قدرة المعلم على وضع الخطوط العريضة التي ينبغي أن     

فيقوم المعلم بتحديد األهداف ، جيةوإنتاجه في صورة برم، يسير عليها المقرر المستهدف
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وهذا أشبه ، ويضع تصوراً شامالً لما سيحتويه المقرر من مكونات، التعليمية العامة والخاصة

ومحتوى كل واحدة وكيفية تشكيل ، بخريطة عامة توضح عالقات الوحدات بعضها مع بعض

التعريف باألدوار التي يقوم و، وطريقة تقويمهم، ومتابعتهم في أثناء الدراسة، الطلبة في المقرر

  :وذلك من خالل المهام التالية، بها المعلمون القائمون على تنفيذ هذه المقررات

 كفايات إعداد وتجهيز البرمجيات التعليمية .2

وهي كفايات تجهيز متطلبات التصميم من مواد علمية وأنشطة وصور وأصوات 

الصور ولقطات الفيديو ولقطات فيديو وكذلك البرامج الخاصة بعرض األصوات و

 .وتنقيحها وإعادة إنتاجها ووضعها في الصورة المناسبة لمتطلبات إنتاج البرمجية

 كفايات كتابة سيناريو البرمجيات التعليمية .3

وعادة ما يقوم بذلك ، وهي الكفاية التي تؤهل المعلم لكتابة سيناريو البرمجيات التعليمية

فيكون المعلم قديراً مشهوداً له بالكفاءة ، وطرق تدريسيها، يةأفضل المعلمين خبرةً في المادة العلم

ويكون على ، ويكون على دراية بالمداخل المختلفة لتدريس كل موضوعات المقرر، علماًوتدريساً

وأن ، دراية أكثر من المصمم في ما يتعلق بإمكانات الحاسوب ونظام التأليف المقرر استخدامه

  .يكون على اتصال دائم بالمصمم

 كفايات تنفيذ البرمجيات التعليمية .4

  :وهي الكفايات التي تؤهل المعلم للقيام بالمهام اآلتية    

تعرف إمكانات الحاسوب واالطالع على مكونات معمل الحاسوب من أجهزة ومكتبة الصور  •

)Clip Art Library ( ومكتبة األصوات)Sound – Mid Wave(  ومكتبة لقطات الفيديو

)Video Clip Library.( 

استخدام الحاسوب في استعراض بعض البرمجيات الخاصة بتعليم بعض الموضوعات بصفة  •

ونقدها بهدف الوقوف على ما تتضمنه من ، والموضوعات المستهدفة بصفة خاصة، عامة

 .ومناقشة كيفية تطويرها، نواحي القوة والضعف طبقاً لقائمة بنود محددة
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ومشاهدة العديد من الصور ، لمؤثرات الصوتيةاستخدام الحاسوب في سماع العديد من ا •

وكذلك التدرب على التحكم فيها ، ولقطات الفيديو، والرسوم التوضيحية، الثابتة والمتحركة

 .ونسخها ودمجها ؛ وذلك بهدف اختيار ما يلزم إلنتاج البرمجيات

ور وإنتاج الص، ورسم الصور الثابتة، استخدام الحاسوب في تسجيل المؤثرات الصوتية •

بهدف خلق ما يلزم من إنتاج ، والرسوم التوضيحية ولقطات الفيديو، الصور المتحركة

 .البرمجيات المستهدفة حالة عدم توافرها بالمعمل

 .والعمل من خالل البرمجية المستهدفة، استعراض نظم المقرر المستخدم •

وذلك عن ، ية ككلوبعد االنتهاء من تنفيذ البرمجية بالكامل يقوم المنفذ بتجريب البرمج    

أو تعديالت ينبغي أن يقوم ، الكتشاف أي أخطاء، طريق تشغيلها ورؤيتها من وجهة نظر الطالب

  .بها

 :كفايات تطوير البرمجيات التعليمية. 5

ودراستها دراسةً ، وهي الكفايات التي تضمن قدرة المعلم على استعراض البرمجية كاملة    

تتضمنه من نقاط قوة وضعف من خالل قوائم التقويم المعدة  متأنيةً بهدف نقدها والوقوف على ما

وكذلك ، وقد يتطلب ذلك منه عرض البرمجية على عدد من المشرفين والمعلمين، لهذا الغرض

إضافة إلى عرضها ، وأساتذة علم النفس التربوي، عرضها على خبراء المناهج وطرق التدريس

وفي ضوء ما ، صلي الذي ستطبق فيه البرمجيةعملياً على عينة من الطلبة تمثل المجتمع األ

  . توصل إليه يوصي بتعديلها أو استخدامها وتعميمها

  كفايات معلم المعلوماتية في مجال المعرفة ومواردها: ثانياً

ويعد من المكونات ، يعتبر مجال الموارد المعرفية عنصراً مهماً من عناصر المعلوماتية    

أهم الكفايات الواجب توافرها في معلم المعلوماتية في ) 2007(يوقد حددت العتر، األساسية لها

  : وهي على النحو التالي، هذا المجال
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  كفايات البحث عن المعرفة. 1

وأن يكون ذا صلة مستمرة ، يجب على المعلم أن يعمل كباحث عن المعرفة باستمرار

مجتمعه من  وما يطرأ على، وفي طرق تدريسه، ومتجددة مع كل جديد في مجال تخصصه

مطلعاً على كل ما يدور في مجتمعه المحلي ، وأن يظل طالباً للعلم ما استطاع، مستجدات

حتى يستطيع أن يلبي حاجات طالبه من استفساراتهم ، واإلقليمي والعالمي من مستحدثات

ح وأن يصب، ويمد لهم يد العون فيما يغمض عليهم ويأخذ بيدهم إلى نور العلم والمعرفة، المختلفة

فقبل أن يحقق لطالبه التعلم الذاتي عليه أن يحقق هذا التعلم . المعلم نموذجاً في غزارة علمه

  . وأن يطور نفسه باستمرار، الذاتي في ذاته

  :وفي ما يلي أهم الكفايات الالزمة للمعلم ليكون باحثاً

فيما  الخبرةكفريق واحد متجانس متعاون يتبادلون  للعمل، اآلخرينمع المعلمين  التعاون. 1

  بينهم 

  .روح المبادرة والنزعة إلى التجريب والتجديد .2

  . عدد من الكتب والمراجع العربية واألجنبية حسب تخصصه امتالك. 3 

إتقان التعامل مع الكمبيوتر واإلنترنت ووسائل التكنولوجيا الحديثة وصوالً لمصادر . 4 

   .المعرفة

  .وجلسات مناقشات الرسائل العلمية والندوات، حضور الدورات التدريبية. 5 

  .االلتحاق بالدراسات العليا متى ما توفر له إمكانية ذلك. 6 

  .متابعة الدوريات والمجالت والنشرات التربوية والعلمية. 7 

  :كفايات البحث في مصادر المعلومات اإللكترونية وتتمثل في ما يلي. 8
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 . ة اإلنترنت العالميةإمكانية الوصول إلى مصادر المعلومات عبر شبك  •

 . إجراء عمليات البحث عن المعلومات واسترجاعها من خالل مصادر المعلومات اإللكترونية  •

 .التمييز بين المصادر المعتبرة والمصادر غير المعتبرة  •

 .ةاستخدام الطرق العلمية لالقتباس من المصادر اإللكتروني  •

  تنسيق المعرفة وتطويرهاكفايات . 2 

ذا الجانب في قيام المعلم بالتنسيق بين مصادر المعرفة المختلفة المتاحة في شبكة يتمثل ه    

والمقررات الدراسية للصفوف الدراسية التي يقوم بتدريسها بحيث يصل إلى مواقع ، اإلنترنت

ثم يحدد ما يتناسب منها لموضوعات دروسه التي يلتزم بها مع ، المعرفة المرتبطة بتخصصه

بمشاركة طالبه في التخطيط لمحتواها وأنشطتها التعليمية الصفية وغير الصفية أو يقوم ، طالبه

بحيث يجمع بين موضوع الدرس المقرر في الكتاب المدرسي وبين ما أضافه مواقع المعرفة 

ثم يعمل على إعداد درسه بطريقة تحقق ذلك التناسق في المعرفة التي ، حول هذا الموضوع

   .يرغب أن يكسبها لطالبه

 :وفي ما يلي أهم الكفايات الالزمة للمعلم ليكون قادراً على تنسيق المعرفة    

للبحث والتحري عن المعرفة المختلفة التي تتيحها شبكة اإلنترنت  أن يتقن تحديد مصادر. 1

  .المستهدفةالمعلومات 

  .ليميةأن يمتلك مرونة في التفكير تسمح له بتقبل كل جديد مهم ومفيد إلثراء العملية التع. 2

 .أن يتمكن من ربط أهداف التعليم في المرحلة بأهداف التعليم العامة. 3

أن يتمكن من تحديد األهداف السلوكية اإلجرائية الخاصة بكل درس بحيث تغطي المجال . 4

  .المعرفي والوجداني والمهاري
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  .وتعميمات أن يتقن تحليل محتوى الدرس إلى مكوناته األساسية من حقائق ومفاهيم وقوانين. 5

أن يتمكن من اختيار أساليب التدريس والمواقف التعليمية التي تتحقق من خاللها األهداف . 6

  . السلوكية

  .أن يتقن تنظيم المادة الدراسية ومراعاة تسلسلها منطقياً. 7

  . أن يتقن ربط المادة التي يدرسها بغيرها من المواد األخرى لتحقيق التكامل بين المناهج. 8

ن يتقن المعلم التعامل مع المتغيرات والمستجدات بما يتوافق مع عقيدته ومع فلسفة التعليم أ. 9

  .وأهدافه

أن يتمكن من تدريب طالبه على التعلم الذاتي والتعلم المستمر مدى الحياة لتلك الجوانب . 10

  .المعرفية حتى يغرس ذلك في نفوسهم منذ الصغر في هذا العصر المتجدد

من تدريب الطالب على ربط المعرفة الجديدة بالمعرفة السابقة الستخالص نتائج  أن يتمكن. 11

  . الدرس

أن يتمكن من معرفة العالقة بين الحقائق والمفاهيم والقوانين والتعميمات والمبادئ . 12

  . والنظريات ذات العالقة بمادة التخصص

  .خصصهأن يتمكن من التعرف على فلسفة العلم الذي يمثل خلفية ت. 13

  . أن يتمكن من إتقان مادة التخصص وإدراك بنيتها المنطقية. 14

أن يتمكن من تنفيذ الطريقة المناسبة لكل درس بفاعلية وتعديل أساليب التدريس وفقاً لنتائج . 15

  . التقويم

  .أن يتمكن من تعليم الطالب كيفية التعلم بدالً من تلقينهم العلم. 16
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  جهزة والعتادلوماتية في مجال االكفايات معلم المع: ثالثاً

  :هذه الكفايات كما يلي) 2007(وقد حددت العتري    

   .إتقان استخدام تقنيات التعليم المتطورة. 1

إتقان التطبيقات العملية الستخدام الكمبيوتر وشبكات المعلومات وقواعد البيانات في تدريس . 2

كيفية التعامل مع وحدات و، مفاتيح والفأرةاستخدام لوحة ال باإلضافة إلى إتقان، مادة التخصص

بالحفظ أو النقل  كيفية التعامل مع سطح المكتب والملفات والبرامج سواًءو، اإلدخال واإلخراج

، استخدام مجموعة برامج األوفيسو، التعامل مع وحدات التخزينو، أو الحذف أو التعديل

  .تخداموالتغلب على المشكالت الفنية التي تواجهه أثناء االس

  . إتقان التطبيقات العملية على استخدام الوسائط المتعددة في تدريس مادة التخصص. 3

  .استخدام أجهزة الصوتيات والمرئيات المصورة وتوظيفها في حل المشكالت التعليمية. 4

القدرة على تطوير وابتكار وسائل وأدوات تعليمية متنوعة ومستجدة عند وضع الخطط . 5

  .ليةاليومية والفص

  .القدرة على تحديد المواصفات الفنية لالجهزة والوسائل التعليمية والتدريبية. 6

  .القدرة على اجراء الصيانة الوقائية لالجهزة والعتاد من اجل المحافظة عليها. 7

منها ، من خالل ما سبق يتضح أن الكفايات الواجب توافرها لدى معلم المعلوماتية كثيرة

وأخرى ترتبط بالموارد المعرفية ، ومنها ما يرتبط بالبرمجيات، العتادما يرتبط باألجهزة و

، إن إتقان جميع هذه الكفايات قد يكون أمراً صعباً ولكن ليس مستحيالً، والبحث عن المعلومات

فعلى المعلم أن يسعى إلى تحقيق التكامل والتوازن بينها من خالل التركيز على تلك الكفايات 

ولكن من ، والتي تساعده بشكل مباشر في عملية التدريس والتدريب ذات العالقة بتخصصه

المؤكد أن المعلم سيحتاج إلى الدعم والمساندة بمختلف أشكالها من المؤسسة التعليمية التي ينتمي 

  .إليها
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  المبحث الثاني

 التنمية المهنية للمعلمين

 مفهوم التنمية المهنية للمعلم

 المهنية التنمية) Alfonso ،Firth ،Neville ،1981(ونيفيل ، وفيرث، الفونسو يعرف    

 وهو، المعلمين أداء تحسين ومهمات ومصادره التعليم ظروف المنظم لتحسين الجهد أنها على

 وتهيئتهم، أدائهم من عالٍ مستوى على المحافظة من، جميع المعلمين تمكين إلى تهدف شاملة عملية

   .والتجديد التطوير متطلبات تقتضيها جديدة ألدوار

وقد عرف بوالم مفهوم التنمية المهنية للمعلمين بأنها تلك العملية التي تستهدف تحقيق     

  :أربعة أهداف هي

  .المعلمين لىإإضافة معارف مهنية جديدة  .1

 .متنمية المهارات المهنية لديه .2

 .الداعمة لسلوكهم تنمية وتأكيد القيم المهنية .3

 ).2002، مدبولي(يذهمتمكينهم من تحقيق تربية ناجعة لتالم .4

 طريق أن النمو المهني هو زيادة فعالية عمل المعلمين عن) 1988(ويرى حواشين     

وإمكاناتهم وإنعاش  قدراتهم وتنمية، ورفع مستوى أدائهم الوظيفي، تحسين كفايتهم اإلنتاجية

األهداف  واستغالل كل ما حوله لتحقيق التعليمية معلوماتهم وتجديد خبراتهم لمواجهة المواقف

 .المرجوة

اإلعداد  عملية شاملة من األنظمة المعرفية وأنظمة: النمو المهني بأنه ويمكن تعريف  

 من، عمل المعلمين تهدف إلى زيادة فعالية، والسياسات واالستراتيجيات والتشريعات والتدريب

مستوى أدائهم  ورفع، والسلوكي بجانبيها المعرفي، خالل تطوير كفاياتهم التعليمية واإلنتاجية
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ما هو جديد في النمو  استيعاب كل، التعاونية إجراء البحوث: الوظيفي في مجاالت عدة منها

التعرف على و، والتقنيات التعليمية إتقان استخدام الوسائل، المهني من تطورات تربوية وعلمية

  .طرق التدريس وأساليبه

 أهداف التنمية المهنية للمعلم

 مهاراتهم تنمية وكذلك للمعلمين جديدة معارف المهني في إضافة اإلنماء أهداف تكمن    

 أجلها من والعمل المهنة حب خالل من لسلوكهم الداعمة واألخالق القيم على تنمية والتأكيد المهنية

وقد حدد علي  .بالمدارس الواعية التربوية القيادات بناء وكذلك.سامية رسالة التعليم رسالة ألن

 :مية المهنية للمعلم في ما يليأهداف التن) 2008(

 وكيفية التعليم وتكنولوجيا التعليمية والوسائل التدريس طرائق أحدث على المعلمين وقوف .1

 .تطبيقها ميدانيا

 .والتحريرية الشفهية االختبارات في الحديثة واألساليب التقويم وسائل من الجديد معرفة. 2

 .ثقافياً ًو شخصيا و ومهنياً يمياًأكاد :الجوانب كافة في المعلمين تنمية. 3

 .المعلمين إلى جديدة مهنية معارف إضافة. 4

 .لسلوكهم الداعمة المهنية القيم وتأكيد تنمية. 5

 .لطالبهم ناجحة تربية تحقيق من تمكينهم. 6

 .اإلبداعية الجوانب تلك تدريسهم يشمل أن على تحفيزهم و لديهم اإلبداعية الجوانب تنمية. 7

 بينه الصلة لتوثيق التخطيط مهارات على تدريبه و والعالمي المحلي ومجتمعه ببيئته المعلم ربط. 8

   .الخطط هذه تقويم و تنفيذ ومهارات وبين بيئته المحلية
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 مهنة في انخراطهم قبل لهم تعد التي البرامج على كبير حٍد إلى المعلمين نوعية وتعتمد    

 أي في المعلمين إعداد برامج فإن وهكذا، فعالة تكون التربية فإن البرامج جيدة كانت فإذا، التعليم

 .البلد ذلك التربية في نوعية في تؤثر العالم بلدان من بلد

 ذاتية قوة المعلمين إكساب منها فوائد عدة سيحقق المهنية للتنمية برنامج وجود أن وبالتالي      

 نمو مسئولية في الجميع اهمةمس وضمن اليومي بالعمل المتعلقة معالجة األمور في ومرونة

  .وأدائها تطويرالمدرسة وباألخص األداء وتحسين وتطوير

  الهتمام بالتنمية المهنية للمعلمأسباب ا

ويظهر أهمية الدور الذي ، يمثل المعلمون أبرز المدخالت البشرية للتعليم بعد الطلبة    

تقبل البعيد والقريب على حد يقومون به من خالل تربية وتنشئة وتوجيه األطفال والشباب للمس

كما يظهر دورهم في نوعية التعليم ومن ثم في تشكيل مستقبل األجيال القادمة وحياة . سواء

  :وترجع أهمية االهتمام بالتنمية المهنية للمعلمين لعدة أسباب أهمها. الشعوب

ل مع ينصب التركيز في الوقت الحاضر على التواص حيث: ثورة المعلومات واالتصاالت. 1

ثورة المعلومات واالتصاالت التي حدثت في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد 

ويمكن القول أننا نشهد اآلن ثورتين منفصلتين تسيران في . والعشرين واستغاللها أحسن استغالل

إحداهما ثورة المعلومات حيث الكم الهائل من المعلومات المتاحة عن كل شيء تقريبا ، تواز

إلضافة إلى التنوع في األشكال التي يمكن من خاللها الحصول على المعلومات والذي يتزايد با

واألخرى هي ثورة االتصاالت والتي من خاللها يمكن نقل كل أنواع المعلومات . بشكل مستمر

على المستوى المحلي أو عبر االقليم أو حتى عبر العالم بإستخدام وسائل إلكترونية أكثر تعقيداً 

، باكارد وريس(بسرعة هائلة وثقة أكبر في هذه التكنولوجيا على نقل المعلومات بشكل ممتازو

2003.(  
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حيث يتعرض السياق الذي يعمل ، فالنظم التعليمية تعيش ثورة تعليمية جديدة :سرعة التغيير. 2

عوامل ويعول على التعليم وأساسه المعلم بأن يكون من ال. إلى تحول وتغير متالحق فيه المعلم

 ).2001، خوسيه(التي تسهم في صميم ولب التنمية الشخصية والمهنية والمجتمعية

فلقد فرضت التغيرات والتطورات المعرفية والتكنولوجية : التطورات العلمية والتكنولوجية. 3

كما فرضت على مؤسسات وإعداد المعلم ضرورة ، وعلى المعلم ضرورة مواكبة هذه التطورات

أهدافها ومناهجها واستراتيجياتها وتقنياتها ونشاطاتها المتعلقة باإلعداد والتنمية  القيام بمراجعة

بهدف تمكين المعلمين من الكفايات والمهارات التي تتطلبها أدوارهم الجديدة في مجتمع الثورة 

  ). 1997، الخطيب(العلمية والتكنولوجية

تحتم على المدرسة أن ، مطالبهافسرعة تطور الحياة في المجتمع وتغير : تطور المجتمع. 4

تساير الحياة خارجها في تطورها وتغيرها بما تحتويه حتى تستطيع أن تحقق وظيفتها 

ومن ثم . والمعلم ال يعد األجيال في فراغ وإنما في اطار مجتمع ينهض ويتغير .االجتماعية

لم على تطوره وتنميته في فالتطور المهني المستمر للمعلم يكون هو األداة الفعالة التي تساعد المع

  ).1983، لبيب(شتى المجاالت ليساير التطور الحادث في المجتمع الذي يعيش فيه

فالتطورات التي وصلت إليها العلوم التربوية والنفسية من  :تطور العلوم التربوية والنفسية. 5

رة االطالع تحتم على المعلم ضرو، نظريات للتعلم وطرق حديثة للتدريس والتفاعل مع الطلبة

  ).1994، السعيد(على تلك التغيرات لالستفادة منها وتطبيقها في الواقع الميداني

فالعناية بعملية التنمية المهنية للمعلمين تصب في إطار : استمرارية التفعيل والتنشيط للمعلمين. 6

كما أن العمل ، هفيعلم نفسه بطريقة مستمرة طوال حيات، التنمية الذاتية التي يقوم بها الفرد بنفسه

على توجيه هذه العملية ونجاحها يجعل من مهنة التعليم عمالً محبباً إلى نفس المعلم ومجدداً 

 ).1988، السنبل(ويتزايد إنتاجه كماً وكيفاً ويحقق الرضا عن نفسه وعن عمله، لنشاطه الذهني

 :المهنية للمعلم من خالل ما يلي التنمية كما تتضح مبررات

 .التعليم أهداف و غايات تحقيق من التمكن •
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 .التدريسية الهيئة تمهين نحو التوجه •

 .واالتصاالت المعلومات تقنيات مجال في الثورة •

 .والتعلم التدريس استراتيجيات مجال في المستجدات •

 .التقويم مجال في المستجدات •

 .الشاملة الجودة معايير تطبيق نحو التوجه •

 .لياتوالمسئو األدوار تعددية •

  ).2008، علي(المعرفية الثورة •

  :للمعلمين المهنية التنمية أساليب

المعلم ال يمكن أن يعيش مدى حياته بمجموعة محددة من المعارف والمهارات       

، والتقدم المعرفي الهائل الذي يمتاز به العصر الحالي، فتحت ضغط الحاجات الداخلية، والكفايات

ستوى متجدد من المعلومات والمهارات واالتجاهات الحديثة في على م أن يحافظ المعلمو البد

فالمعلم المبدع هو ، التعليم بالنسبة للمعلم عملية نمو مستمرة ومتواصلةف، طرائق التعليم وتقنياته

، طالب علم طوال حياته في مجتمع دائم التعلم والتطور وفي ظل ثورة التكنولوجيا والمعلومات

في حياته على المعارف والمهارات التي اكتسبها في مؤسسات  وليس المعلم الذي يقتصر

  .اداإلعد

  :المهنية للمعلمين في ما يلي التنمية أساليب) 2008(وقد حدد علي   

   الصفية الزيارات. 1

 أوجه وتالفي جديدة مهارات وإكسابه، قدراته تنمية على المعلم مساعدة إلى وتهدف

 على الفنية المشكالت أو القصور أوجه على للتغلب المعلم يهتوج يتم خالل الزيارة ومن، القصور
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 تطوير في الفني والموجه القسم رئيس من كل خبرة من يستفيد المعلم حتى تعاوًن هناك يكون أن

 .مجال التربية في الجديد على واالطالع التعليمية العملية

  الزيارات تبادل. 2

 ذاته الدراسي المنهج بتدريس يقومون ينالذ وخاصة، القسم داخل المعلمين بين وتكون

 مناقشة الزيارة بعد تتم أن على، األداء في يتبعونها التي الطرق واألساليب على لالطالع

 المتكاملة الخبرة يحقق مما بالمودة يتسم تربوي جو لتالفيها في والملحوظات لتدعيمها اإليجابيات

 لالطالع األخرى بالمدارس المعلمين بين تبادلةالزيارات الم تتم أخرى ناحية ومن، المعلمين بين

 .خاصة أم حكومية المدارس أكانت فيها سواء الريادية التي تعقد والدروس وخبراتها تجاربها على

  النموذجية الدروس. 3

 المدرسة مستوى على النموذجية الدروس وحضور إعداد للمعلم المهني اإلنماء وسائل من    

 رئيس وإشراف اإلعداد في بالدقة تتميز ألنها الخاصة التعليمية طقةالمن مستوى مدارس على أو

 التدريس وطرائق األداء أسلوب في واالبتكار السلوكية غة األهداف صيا وحسن عليها القسم

 حلقة عقد يتم كما، التقويم أساليب في والتنوع، والوسائل التعليمية، التربوية التقنيات في واإلبداع

 والمعلمين القسم ورئيس الفني التوجيه كل من بحضور النموذجي الدرس من هاءاالنت بعد نقاشية

   األداء في االمتياز المتكاملة ومستوى الخبرة تحقيق في يسهم مما خارجها و المدرسة داخل من

 العمل وورش النقاشية الحلقات. 4

 الفرص تتيح ثحي، للمعلمين المهني اإلنماء برامج في كبير بشكل النقاشية الحلقات تفيد

 الفرصة توفر كما، منها المرجوة األهداف تحقيق إلى للوصول واألفكار لتبادل اآلراء للمشاركين

 سميت فقد العمل ورش أما.المشاركون يطرحها التي المتميزة طريق األسئلة عن واإلبداع لالبتكار

 التعليمية في العملية منها تفاديس تعليمية وأدوات مواد إنتاج إلى يؤدي عمالً تمثل ألنها ؛ االسم بهذا

 .متعددة مهارات و معلومات بالورشة عملهم أثناء المشتركون يكتسب كما
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  واإلدارية الفنية االجتماعات. 5

 ما كل لمناقشة للمعلمين واإلدارية الفنية االجتماعات يكثف الذي هو المبدع القسم رئيس

 بالحلول للخروج الميدانية المشكالت بعض في تربوي جو لخلق يمكن كما بالعملية التربوية يتعلق

 مستقبلية كوادر إلعداد وإدارية فنية اجتماعات إدارة على تدريب المعلمين يمكن كما لها الناجحة

 .األقسام رؤساء من

  التدريبية الدورات. 6

 أو األداء أسلوب تطور في تسهم ألنها للمعلمين المهنية الكفاءة التدريبية الدورات ترفع

، الحاسوب جهاز خالل من التدريس أو التعليمية والوسائل التقنيات في استخدام واإلبداع نوعهت

 وفن التدريس وطرائق أساليب في تعقد التي الدورات وأيًضا، تكنولوجيا المعلومات من واالستفادة

 ىعل المدارس بين أو الفني التوجيه قبل من تعقد الدورات التي من وغيرها المعلومة توصيل

 في المتكاملة الخبرة لتحقيق الواحدة في المدرسة العلمية األقسام بين أو التعليمية المنطقة مستوى

 .المختلفة التخصصات

 الذاتية التنمية. 7

 كمرجع، بالمكتبة واالستعانة بالقراءة نفسه لتطوير المعلم من وحرص داخلي بدافع وتحقق

 لتنمية الحديثة التربوية النظريات أحدث لىع اإلطالع على والحرص، لإلنماء المهني أساسي

 .المعلم لدى الشخصي الجانب

  اإلنترنت. 8

 يمكن كما، باإلنترنت والتعليمية التربوية بالعملية الخاصة المواقع على يطلع الناجح المعلم

 تم ما بوضع، المدرسة أقسام من قسم كل فيه يشترك، اإلنترنت على موقع بإعداد كل معلم يقوم أن

 الفائدة فتعم األخرى المدارس عليه لتطلع ؛ التعليمية العملية في تفيد أو معلومات أعمال من نجازهإ

 .المعلمين جميع على
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  المصغر التدريس أسلوب. 9

 تقل ال منها كل مدة صغيرة تدريبية مواقف على التعليمي الموقف تقسيم أساس على ويقوم

 لتسجيل الفيديو كاميرات استخدام مع المتعلمين يمثلون للمعلم زمالء بوجود، خمس دقائق عن

 الموقف هذا بتدريس يقوم الذي المعلم ليعرف ذلك بعد يمكن عرضها حتى، التعليمية العملية

 بإثراء يقوم أنه األسلوب هذا مميزات أهم ومن .سلوكه من ويعدل أخطاءه الصغير التعليمي

 األداء هذا تحليل ثم باألداء وهو يقوم نفسهل المعلم مشاهدة :مثل متعددة مصادر من للمعلومات

 بصورة مهارات التدريس على التدريب فيه ويتم، الزمالء مع والمناقشة، األخطاء فة ومعر

الموجه  ووقت المعلم وقت يوفر أنه كما المطلوب اإلتقان مستوى إلى نصل أن ويمكن، حقيقية

  .التدريب على المشرف

  تربوية محاضرة .10

 من مجموعة بتقديم المشرف فيها يقوم، والمعلمين المشرف الموجه بين الاتص عملية    

 .تقديمها قبل وتنظيمها إعدادها يتم، والمعلومات األفكار

  تربوية ندوة .11

 وإيجاد تربوية مشكلة دراسة في لإلسهام الخبرة أصحاب التربويين من مجموعة اجتماع

 المشاركين قبل من الموضوع حول اآلراء وإبداء اقشةللمن الفرصة تعطى وفيها المناسبة لها الحلول

   .فيها

 الخدمة أثناء التدريب .12

 مزيد على بالحصول التعليمية المهنة في النمو من المعلم يمكن مخطط منظم برنامج كل هو    

 من ويزيد، والتعلم التعليم عمليتي مستوى يرفع أن شأنه من ما وكل، السلوكية الثقافية من الخبرات

 وأهداف مستنيرة إستراتيجية أو مسبقة خطة من التدريب لهذا والبد، المعلمين اإلنتاجية اقاتط

 .محددة



 47

قد فرضت التحوالت والتحديات المعاصرة على المعلمين أن يواصلوا عملية تطوير ل    

  :سبل تطوير المعلمين في ما يلي) 1994(وقد حدد عوض، أنفسهم

الحرة هي الوسيلة التي تمكن المعلم من متابعة التدفق ن القراءات أحيث  :القراءات الحرة .1

 .المعرفي ومواكبة الثورة المعلوماتية الهائلة

يرتبط مفهوم التدريب أثناء الخدمة بمفهوم التربية المستمرة أو التعليم : التدريب أثناء الخدمة .2

 : ومن األهداف العامة للتدريب أثناء الخدمة، مدى الحياة

 .تحليالً عميقاً ع وثقافته ومشكالته ودراستها دراسة واعية وتحليل أهدافهاالهتمام بالمجتم  •

 .االهتمام بالعلوم والتفكير العلمي والبحث التجريبي  •

 .االهتمام بالنواحي العلمية وتفهم قيمة التعليم المهنية  •

تفيد الحلقات البحثية المعلمين في تبادل  :هيئة التدريس عاتالحلقات البحثية واجتما .3

وعلى ، الجوانب المعرفية لدى المعلمين بشكل مستمر وتثري، لمعلومات ووجهات النظرا

أي مادة تخصيص ميعاد دوري لعقد تلك الحلقات البحثية  يجابي ويمكن لمعلميإأساس 

  .من مشكالت لتدارك ما قد يواجهونه

مال دراسات إلى استك التجديديةتسعى الدراسات التكميلية : الدراسات التكميلية التجديدية .4

 .المعلم أو الحصول على المزيد منها بعد تخرجه من مؤسسات إعداده

االشتراك في المؤتمرات والندوات يساعد المعلم على النمو المستمر : المؤتمرات والندوات .5

 .وذلك من خالل ما تعرض له من موضوعات تتناول قضايا تعليمية مختلفة

 ويتضمن عديداً من العناصر من أهمها، البريدية يعتمد على المكاتبات :التعليم بالمراسلة .6

يستفيدون من هذا  التي يراد إكسابها إلى األفراد الذين المواد التعليمية والخبرات التربوية

 .خاصاً األسلوب ويتم إعداد تلك المواد إعداداًُ
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ني تقوم وسائل االتصال الجماهيرية بدور مهم في النمو المه: وسائل االتصال الجماهيرية .7

في نشر المعارف واألفكار بين أفراد المجتمع وكذلك توضيح كثير من  للمعلم حيث تسهم

 ، األمور

  برامج إعداد ورفع كفاءة المعلم المهني

قادرين على مواجهة تحديات العصر المعلوماتي يجب  من أجل إعداد معلمين مهنيين    

والتي ، فير معلمين مدربين ومؤهلينالعمل على إيجاد األطر التنظيمية والهيكلية التي تضمن تو

  :ضمن البرنامجين اآلتيين) 2001(حددها جابر 

  .إعداد المعلم المهني: البرنامج األول

 . رفع الكفاءة المهنية للمعلم المهني: البرنامج الثاني

  برنامج إعداد المعلم المهني : اوالً

  :لرئيسية الثالثة اآلتيةيجب أن يتكون برنامج اإلعداد للمعلم المهني من العناصر ا    

، عناصر الثقافة العامة:مجموعتين هما وتشمل هذه العناصر): التقني(عناصر اإلعداد الفني . 1

  .والعناصر الفنية التخصصية

 عناصر الثقافة العامة. أ

 تهدف هذه العناصر إلى تطوير المستوى الثقافي العام للمعلم المهني لتمكينه من التفاعل      

العامة  وتشمل عناصر الثقافة، مجتمع المحلي والخارجي كمعلم ومواطن وإنسانالنشط مع ال

  :على

 .مواضيع مختارة من العلوم االجتماعية واإلنسانية  •

 . اللغات األجنبية وبخاصة اللغة اإلنجليزية  •
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  .الحاسوب الذي أصبح عنصراً هاماً في الوقت الحاضر  •

  العناصر الفنية التخصصية. ب 

المهنية  اصر إلى تأهيل المدربين بالمعلومات النظرية والمعارف األساسية والعلومتهدف هذه العن

وتشمل هذه العناصر على ثالث  .المتخصصة والمهارات العلمية ذات العالقة بمجال التخصص

  :مجموعات من العناصر هي

عناصر العلوم األساسية التي تمكن المدرب من توسيع مداركه وتعميق مفاهيمه وتيسر  •

مواضيع الفيزياء والكيمياء : ومن هذه العناصر. ملية استيعاب العلوم المهنية التخصصيةع

 .والرياضيات والرسم الفني وغيرها

. عناصر العلوم المهنية التخصصية التي تغطي الجوانب الفنية حسب مجال االختصاص •

األنظمة مواضيع ميكانيكا السيارات والمحركات و: ومن هذه العناصر على سبيل المثال

 .الهيدرولية والهوائية لتخصص ميكانيكا السيارات واآلليات

عناصر التدريب العملي والمهارات العملية التي تغطي الجوانب األدائية للمهنة التي  •

 .سيتولى المدرب المهني تدريب المتدربين عليها

  عناصر اإلعداد التربوي و المسلكي. 2

ين المهنيين باألساليب التربوية التي تمكنهم من تهدف هذه العناصر إلى تأهيل المعلم      

بغرض نقل المعارف والمهارات العملية . تخطيط األنشطة التدريبية وتنفيذها وتقويمها

  :وتشمل هذه العناصر على. واالتجاهات المهنية الصحيحة للمتعلمين

 .أساسيات تصميم البرامج التدريبية وتحديد مستلزماتها وأنماط تنفيذها •

 .ب اإلشراف على التدريب ومتابعته وإدارة تسهيالته وإدامتهاأسالي •

 .أساليب وطرائق التدريب واستخدامها •
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 .طرق وأدوات التقويم •

 .الوسائل المعينة اختياراً وإعداداً وتوظيفاً •

 .المبادئ العامة للتعليم والتعلم ونظريات التعلم وتوظيفها بشكل فاعل في العملية التدريبية •

 :مليةالخبرات الع. 3

المعلمين الذين يعدون للعمل كمعلمين مهنيين للعمل /تعني الخبرة العملية ممارسة الطلبة    

  :الفعلي في مجال تخصصهم وفي مجال التدريب لفترة مناسبة من الوقت لتحقيق األهداف اآلتية

 .إكسابهم المهارات العملية التكميلية التي لم يتم تغطيتها في برنامج اإلعداد الفني •

 .سين مستوى أدائهم للمهارات العملية المكتسبة من خالل برنامج اإلعداد الفنيتح •

تعريضهم للظروف الحقيقية التي تسود قطاع العمل واإلنتاج لتمكينهم من محاكاة هذه  •

 .الظروف في العملية التدريبية خاصة في مجال اإلنتاج من خالل التدريب

ة في واقع العمل واإلنتاج لتمكينهم من تعريفهم بنوع وطبيعة التكنولوجيا المستخدم •

تصميم األنشطة التدريبية وبخاصة العملية منها بحيث تكون متوائمة مع ما هو مطبق 

 .في الواقع

تعزيز أساليب التدريب لديه من خالل قيامهم بتخطيط األنشطة التدريبية وتنفيذها  •

  .وتقويمها

  هنيينبرنامج رفع الكفاءة المهنية للمعلمين الم: ثانياً

يهدف هذا البرنامج إلى تلبية االحتياجات التدريبية المتجددة للمعلمين المهنيين والتي تنشأ     

  :في ضوء التطورات التقنية والعلمية وتطبيقاتها في مجال العمل من حيث
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  دخول معدات وتجهيزات وأدوات جديدة لم تكن موجودة في وقت تنفيذ برنامج اإلعداد. 1 

 .للمدير المهني

 .استخدام معلومات فنية وطرائق لم تكن موجودة أو مطبقة في السابق. 2 

 .استخدام أساليب تدريبية جديدة. 3 

 ظهور أدوار جديدة للمعلم المهني في ضوء الحاجة مما يتطلب تأهيل المعلم لتمكينه من أداء. 4 

 .هذه األدوار بالطريقة الصحيحة

 ية أو النقل أو غيرها من األسباب مما يؤدي إلى تغيير عمل المعلم المهني بسبب الترق .5 

  .التغيير في طبيعة ونوع المهام التي يؤديها ودرجة عمقها

يتضح لنا مما سبق أن المعلم المهني في عصر المعلوماتية يواجه عدة تحديات برزت     

نولوجية هناك العديد من التطورات التك، نتيجة ثورة المعلومات واالتصاالت واالنفجار المعرفي

كما تعددت وتنوعت ، إضافة إلى ازدحام المعلومات وتعدد مصادرها، المتسارعة والمتالحقة

كل هذه التحديات تفرض على المعلم واقعاً ودوراً ، أدوات ووسائل وطرائق التدريس والتدريب

 بد للمعلم لذلك ال، جديداً إذا ما أراد أن يحافظ على مكانته واحترامه ورسالته التعليمية والتربوية

كما ، يسعى دائماً إلى تطوير ذاته مهنياً وفنياً وتكنولوجياً، أن يكون معلماً ومتعلماً في نفس الوقت

أن هذه التحديات تفرض أدواراً ومسؤوليات جديدة تلقى على عاتق وزارة التربية والتعليم العالي 

ترتقي بمستوى جودة مخرجات  إذا ما أرادت أن، والمؤسسات التعليمية والتدريبية التابعة لها

وهذا يتطلب منها أن تنظر بعين االعتبار إلى تلك ، النظام التعليمي في جميع مراحله وأنواعه

وأن توفر جميع اإلمكانات البشرية والمادية ، التحديات عند رسم السياسات ووضع االستراتيجيات

   .من أجل تنفيذ خططها واستراتيجياتها
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 المبحث الثالث

يم الصناعيالتعل  

 مفهوم التعليم الصناعي

إن التعليم الصناعي ال يمكن تجزئته عن النظام التعليمـي فـي شـكله الكبيـر علـى      

هو ذلك النوع من التعليم الذي يجعل فرداً ما ، فالتعليم الصناعي في صورته الواسعة، اإلطـالق

وهـو بهـذا   ، أخـرى قابال للعمل في مجموعة من المهن أفضل من قابليته للعمل في مجموعة 

، الخطيب(يختلف عن التعليم العام الذي يوازيه في األهمية رغم كونه ال يعد األفراد أهالً للعمل 

1995.(  

إنه ذلك النوع من التعليم النظامي الذي يتضمن اإلعداد التربوي والتوجيه السلوكي 

نظامية بمستوى باإلضافة إلى اكتساب المهارات والقدرات المهنية التي تقوم به مؤسسات 

الدراسة الثانوية لغرض إعداد عمال مهرة من مختلف المجاالت والتخصصات المهنية مما 

، بالمساهمة في اإلنتاج الفردي والجماعي، يجعلهم قادرين على تنفيذ المهام التي توكل إليهم

. المهرة والعمال غير) خريجو معاهد التعليم التقني(ويكونان حلقة وصل بين المهارات التقنية 

سنوات عادة ويكون بعد مرحلة ) 3-2(ويستغرق اإلعداد في مثل هذا النوع من التعليم مدة من 

  ). 1994، فالتة(سنة فأكثر  15التعليم األساسية والفئات العمرية التي بلغت 

  نشأة التعليم الصناعي في فلسطين

عندما ، عاماً)144(تعود نشأة نظام التعليم والتدريب المهني في فلسطين إلى ما قبل 

بإنشاء المدارس التي تراها مناسبة في  1856سمحت الحكومة العثمانية للسكان والطوائف عام 

فأنشئ عام ، فانتشرت المدارس العربية اإلسالمية الخاصة والمدارس التبشيرية األجنبية، فلسطين

جنبية اهتمت بالتدريب كأول مدرسة أ" مدرسة شنلر"مدرسة دار األيتام السورية األلمانية  1860

وتجليد ، المهني والحرفي واليدوي بإنشاء عدد من المشاغل للتدريب كالخياطة والنجارة والحدادة
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وكانت تهدف إلى تمكين األيتام ، والخراطة وصناعة الفخار، الكتب والطباعة وصناعة األحذية

  ). 1997، أبو لغد(من إعالة أنفسهم عن طريق اكتساب مهنة ما 

أنشئت مدرسة السلزيان في بيت لحم كمدرسة مهنية لتحقيق األهداف ، 1863م وفي عا

أنشئت دار األيتام اإلسالمية في القدس عام ، وفي عهد االنتداب البريطاني. نفسها لمدرسة شنلر

كمدرسة صناعية لمساعدة األيتام ، تحت إشراف المجلس اإلسالمي األعلى في فلسطين) 1922(

، أبو لغد(حياة كريمة عن طريق اكتساب مهنة معينة في هذه المدرسة والمعوزين في توفير 

1997.(  

لتدريب طلبة القرى ، في طولكرم) 1930(وأنشئت مدرسة خضوري الزراعية عام 

أصبحت ، العرب الذين أنهوا الدراسة االبتدائية على أسلوب الزراعة العامة لمدة سنتين دراسيتين

ريجون كمزارعين ناجحين ليعملوا في قراهم وليدربوا ويعود الخ، 1943ثالث سنوات عام 

وأنشئ أول ، أنشئت أول مدرسة مهنية حكومية في حيفا 1933وفي عام . غيرهم من المواطنين

في ، وقد نقل إلى بيت حنينا. عن طريق االتحاد اللوثري 1948مركز تدريب في القدس عام 

كز من األيتام وأوالد العائالت الفقيرة وكان معظم الطلبة المسجلين في هذا المر، 1964عام 

  ). 1997، أبو لغد(والالجئين 

أما الدور األهم في تطوير التعليم المهني من هذه الفترة فقد قامت به وكالة الغوث 

، التي أنشأت مركزين للتدريب المهني في مستوى مرحلة التعليم الثانوي، لالجئين الفلسطينيين

وقد أنشئ هذان المركزان لتأهيل ، 1954واآلخر في غزة سنة  1953أحدهما في قلنديا سنة 

  ). 1991، معياري(أبناء الالجئين مهنياً بحيث يتمكنون من إعالة أنفسهم وأسرهم بكرامة 

غطى نظام التعليم والتدريب المهني والتقني ، إبان الحكم األردني، 1958ومنذ عام 

حيث ، تحت مظلة وزارة التربية والتعليم األردنية مرحلة التعليم الثانوية ومرحلة التعليم العالي

أنشأت الحكومة ووكالة الغوث الدولية عدداً من المدارس المهنية ومراكز التدريب المهني 

  . وكليات المجتمع
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إضافة إلى المؤسسات الخاصة ووكالة الغوث فقد دخل في الستينيات عامل جديد على 

فأنشأت عدداً ، بية والتعليم االردنية تهتم بالتعليم الصناعيلقد بدأت وزارة التر. التعليم الصناعي

، 1962من المدارس الصناعية في المملكة من ضمنها المدرسة الثانوية الصناعية في نابلس سنة 

فأنشأت المدرسة الصناعية الثانوية في القدس ، وهي مؤسسة خاصة، ثم لحقتها دار اليتيم العربي

) 23(التربية والتعليم األردنية مراكز للنشاط الصناعي في  كذلك أنشأت وزارة. 1965عام 

وكان الهدف ، مدرسة إعدادية للحرف اليدوية في الحدادة والنجارة وأحياناً على الكهرباء البسيطة

، في هذه المراكز هو توليد حب العمل اليدوي لدى الطالب وتشجيعه على ممارسته دونما خجل

قد تؤدي إلى أن يتجه إلى االلتحاق بالمدارس ، التعليم الصناعيوإعطاء الطالب فكرة أولية عن 

  ). 1991، معياري(الصناعية بعد إنهائه المرحلة اإلعدادية 

لقد عانى نظام التعليم والتدريب المهني والتقني مثل غيره من النظم على يد االحتالل 

إذ يفتقر إلى االدارة ، وال زال هذا النظام يعاني إلى اآلن، 1967االسرائيلي نتيجة حرب 

إضافة إلى اإلهمال المتعمد خالل ، وما زال يحمل سمات الماضي، الموحدة والتشريعات الفعالة

وتوجيهه لخدمة االقتصاد االسرائيلي عن طريق إنشاء مراكز تدريب مهنية ، فترة االحتالل

اإلنشاءات مثل غالباً في مجال ، أشهر) 8(إلى ) 3(تقليدية تنظم دورات تدريبية قصيرة من 

والخراطة والحدادة والنجارة والخياطة والدهان وتجليس ، والقصارة، والتبليط، البناء والطوبار

وبذلك يتم ، وبأجور منخفضة، السيارات ليعمل الخريجون في اسرائيل كعمال محدودي المهارات

  ). 1997، وآخرونحشوة (وبأقل مردود لالقتصاد الفلسطيني، استنزاف المواد البشرية الفلسطينية

أقامت  1973ففي عام ، وأنشأت السلطات االسرائيلية ثالث مدارس صناعية ثانوية

وفي نفس الفترة ، سلطات الحكم العسكري مدرسة دير دبوان الثانوية الصناعية في رام اهللا

للتعليم الصناعي " أورط"أقامت بلدية القدس بالتعاون مع وزارة العمل االسرائيلية ومؤسسة 

وأخيراً أقامت السلطات االسرائيلية ، رسة عبد اهللا بن الحسين الثانوية الصناعية في رام اهللامد

كما تم تحويل المشروع االنشائي العربي في . المدرسة الصناعية الثانوية في طولكرم وهكذا

  ). 1991، معياري( 1985أريحا إلى مدرسة صناعية ثانوية عام 
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طينية حينما قدمت إلى أرض الوطن التعليم المهني كل وقد أولت السلطة الوطنية الفلس

االهتمام والرعاية فحرصت على إنشاء العديد من المدارس المهنية إيماناً منها بأهمية هذا القطاع 

فأنشأت ست مدارس في الضفة والقطاع وكان منها ، من التعليم ودوره في االقتصاد الوطني

مدرسة قلقيلية الثانوية الصناعية ، الثانوية الصناعية أربع في الضفة الغربية وهي مدرسة جنين

ومدرستان في قطاع غزة ، ومدرسة سلفيت الثانوية الصناعية ومدرسة بنات دورا الثانوية المهنية

وهي مدرسة دير البلح الثانوية الصناعية ومدرسة بنات غزة الثانوية المهنية وقد استقطبت هذه 

االدارة العامة للكليات والتعليم (لبات في تخصصات مختلفة المدارس العديد من الطلبة والطا

  ). 2008، المهني والتقني

  خصائص التعليم الصناعي

تتميز برامج التعليم الصناعي الناجح بعدد من الخصائص التي البد من توافرها لضمان     

  :ولعل من أهم هذه الخصائص، الفاعلية والكفاءة

تعليمية والتربوية من ناحية وبعالم العمل واإلنتاج من أن تكون وثيقة الصلة باألهداف ال .1

 .ناحية أخرى

أن تنسجم برامج التعليم الصناعي مع العملية التربوية بإطارها الواسع وهيكلها الشامل  .2

 .فتشكل عنصراً من عناصر التنمية المتوازنة والمستمرة لقدرات الفرد

 .ساليب ومواكبة التطورات التكنولوجيةاالستمرارية في التحديث والتطوير في الوسائل واأل .3

والتدريب في المؤسسة ) التدريب الالمؤسسي(التكامل والمزج بين التدريب في مواقع العمل  .4

 ).التدريب المؤسسي(التعليمية 

أن يكون اقتصادياً وذا مردود عال وينعكس ذلك عادة على كفاءة األساليب التدريبية  .5

 .االستفادة من التسهيالت التدريبية المختلفةالمستخدمة ونوعية التجهيزات وطرق 
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وبين المعلومات ، التكامل والتفاعل بين المهارات األدائية والتطبيقات العلمية من جهة .6

 .النظرية الفنية واألسس العلمية التي تدعم هذه المهارات وتشكل قاعدة لها من جهة أخرى

، وتنفيـذه منسجمـاً مع البيئـة وتصميمه، التعليم الصناعي الناجح يكون في التخطيط له .7

، المصري(ويوفر السالمة واألمن للعاملين والتجهيزات، ويحافظ عليها ويبتعد عن تلويثها

1995.(  

  األهداف العامة للتعليم الصناعي

أن برامج التعليم الصناعي كأحد فروع برامج التعليم المهني ) 1990(يرى المصري 

سواء أكانت هذه البرامج إلعداد الدارس لمزاولة مهنة تشترك بمجموعة من األهداف العامة 

أم لرفع كفاءته في المهنة التي يمارسها ضمن مفهوم التعليم المتواصل والتربية ، معينة

ومن ناحية أخرى يتميز كل نوع من . أو لتطعيم التعليم العام بجوانب مهنية وتقنية، المستديمة

هني بأهداف خاصة تمليها طبيعة هذه البرامج والفئات هذه األنواع الثالثة لبرامج التعليم الم

  .المستهدفة فيها

  :فأهدافه العامة تتمثل في

تنمية االتجاهات االيجابية لدى المتدربين الحترام العمل والنظر إليه كأحد القيم الرئيسة  :أوالً

  .التي يستمد منها المجتمع توجهات نموه وتطوره

المساهمة في تحقيق تنمية متوازنة للقدرات الجسدية والعقلية ، ةفي مجال التنمية الفردي :ثانياً

كذلك توفير التسهيالت المناسبة لحصول الفرد . والوجدانية للفرد والقيم األخالقية والجمالية لديه

، والنمو بذلك ألقصى ما تؤهله له قدراته، على المهارات التي تتجاوب مع حاجاته ورغباته

إن تحقيق هذا الهدف يستدعي أن تصمم برامج التعليم المهني . أمامهوتساهم في تحسين الفرص 

، وأن تبنى على أساس علمي وفني متين، لتراعي خصائص الفئات المستهدفة والفروق الفردية

  .مراعية لمتطلبات الفرد وتطلعاته، وأن تكون ذات قاعدة عريضة بعيدة عن التخصص الضيق
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المواءمة بين المهارات التي يحصل عليها : ة واالقتصاديةفي مجال التنمية االجتماعي :ثالثاً

الطالب عن طريق التعليم المهني وبين حاجات المجتمع ومتطلبات التنمية االجتماعية 

واالقتصادية وكذلك المواءمة بين الحاجات القائمة والمتوقعة من مختلف المستويات 

  .والتخصصات وبين برامج اإلعداد المهني بشكل عام

حقيق هذا الهدف يستدعي التنسيق والتجاوب بين حاجات االقتصاد ومجاالت العمل إن ت

وكذلك ، كما يستدعي تجديد البرامج التدريبية وتطويرها حسب الحاجة، بين البرامج التدريبية

، توفير أنواع مختلفة من التدريب لدخول المهنة أو لتغييرها أو لرفع كفاءة العاملين وغير ذلك

  .الحاجات المتطورة لمجاالت العمل المختلفةتجاوباً مع 

تعزيز قدرات الدارس على فهم المبادئ العلمية والتطبيقات التقنية المستخدمة في مختلف  :رابعاً

وهذا يستدعي توثيق العالقة بين المهارات األدائية والمعلومات . مجاالت العمل واإلنتاج

ادة من التجارب الميدانية والتطبيقات في مواقع كما يستدعي االستف، والمفاهيم العلمية والفنية

  . العمل واإلنتاج بقدر االمكان

تعميق فهم الدارس للعالقات االقتصادية واالجتماعية السائدة في مجاالت العمل مما  :خامساً

إن تحقيق هذا الهدف يقتضي مجهوداً من التعليم . يستدعي تهيئته لالندماج في الحياة العملية

  :ترن بالعديد من الممارسات السليمة والمفيدة ومن هذه الممارساتيق، المهني

 .االقتصاد واالهتمام بعناصر كلفة العمل واإلنتاج .1

 .الربط بين نوعية المنتجات وتكاليفها ومتطلبات السوق واحتماالته .2

 .السالمة واألمن لألفراد والتجهيزات .3

 .المحافظة على البيئة وحمايتها من آثار العمل المهني .4

 .التعرف على تشريعات العمل والعالقات المهنية .5
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 .اإلدارة والتنظيم في العمل المهني .6

تنمية القدرات اإلبداعية من ناحية واالتجاهات نحو العمل المهني بأبعاده ومتطلباته وقيوده  .7

وينعكس تحقيق هذا الهدف لدى الدارس على نوعية األعمال . المختلفة من ناحية أخرى

 .التي يلجأ إليها مصمم البرنامج والقائم عل تنفيذه من المعلمين المهنيينوأساليب التدريس 

وذلك من خالل األنماط المحلية ، المحافظة على التقاليد الحرفية الوطنية ونقلها وتطويرها .8

 .والبيئية التي تراعى عند تصميم برامج التعليم المهني وتنفيذها

وذلك بالنظر إلى التعليم المهني على ، المستديمة االنسجام مع مبدأ التعليم المستمر والتربية .9

 .أنه حلقة من حلقات نمو الفرد المتواصل

  األهداف الخاصة للتعليم الصناعي

تمثلت األهداف الخاصة للتعليم الصناعي الذي يشكل جزءاً من إعداد المتدرب لمزاولة : أوالً

  :المهنة كما يلي

ة مجموعة من األعمال في مهنة معينة ضمن اكتساب المهارات التي تؤهل الدارس لممارس .1

 .مستوى محدد

اكتساب قاعدة عريضة من المهارات لتوسيع آفاق العمل أمام الدارس وزيادة فرص  .2

وهذا يستدعي االبتعاد عن . ومساعدته على الرقي بمستوى أدائه، االستخدام لديه

 .التخصصات الضيقة والمهارات المحدودة

اصة للتعليم الصناعي لرفع كفاءة الدارس في المهنة التي يمارسها كما تمثلت األهداف الخ: ثانياً

  :يلي

 .تمكين الدارسين الكبار من تدارك أوجه النقص في إعدادهم المهني السابق .1
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مساعدة الفرد على تحديث مهاراته العملية وتجديدها في الحقل المهني الذي يمارسه وتمكينه  .2

وذلك من خالل التدريب على آالت ومعدات ، هنتهمن متابعة التطورات التي تطرأ على م

 .جديدة أو على أساليب عمل جديدة

 .توسيع آفاق المهنة أمام الفرد وتحسين فرصة العمل المتاحة له .3

 .رفع مستوى أداء العامل وتحسين إنتاجيته كماً ونوعاً .4

التدريب  ويصمم برنامج، االنتقالية من مستوى جديد في المهارة إلى رتبة أعلى في العمل .5

 .العملي في هذه الحالة لتحقيق متطلبات المستوى أو الموقع الجديد للعامل

تمثلت األهداف الخاصة بالتعليم الصناعي الذي يشكل جزءاً من الجوانب المهنية والتقنية  :ثالثاً

  :في التعليم العام كما يلي

لعمل واإلنتاج عن طريق ومد جسر بينه وبين عالم ا، المساهمة في توسيع آفاق التعليم العام .1

  .الخبرات العملية والممارسات التطبيقية التي يقوم بها الطالب

وذلك بتزويدهم بخبرات مهنية وعملية متعددة ، توجيه الطلبة نحو مهنة المستقبل .2

  .لتمكينهم من االختيار السديد لمهمتهم  

الفراغ  في أوقاتاستغالل المهارات العملية لممارسة نشاطات مفيدة ذات مردود اقتصادي  .3

 .في البيت والمجتمع مما يسهم في تحسين البيئة ونوعية الحياة

تزويد الطلبة الذين ال يواصلون تعليمهم النظامي بمجموعة من المهارات التي تساعدهم على  .4

  ).1990، المصري(تنمية االتجاهات المناسبة للعمل 

  طينالمدارس الصناعية في فلس

درسة ثانوية صناعية موزعة على محافظات الضفة يوجد في فلسطين خمس عشرة م

إحدى عشرة مدرسة تابعة لإلدارة العامة للكليات والتعليم المهني ، الغربية ومحافظات قطاع غزة
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وثالث مدارس تابعة ، ومدرسة واحدة تابعة لوزارة األوقاف، والتقني في وزارة التعليم العالي

مع ، المدارس على المحافظات وجهة اإلشراف بين توزيع هذه) 1(والملحق . للقطاع الخاص

توزيع الطلبة ) 2(بينما يوضح الملحق . توضيح المشاغل والمختبرات المتوفرة في كل مدرسة

  .2008/2009والمعلمين المهنيين في هذه المدارس خالل العام الدراسي 

دارس وفي هذا السياق ال بد وأن نستعرض بعض المواضيع ذات العالقة المباشرة بالم

وشروط التحاق الطالب بالمدرسة ، نظام الدراسة: الثانوية الصناعية في فلسطين أهمها

  .والمسارات المتاحة للطالب بعد التخرج من المدرسة الصناعية، الصناعية

  نظام الدراسة: أوالً

ثاني ثانوي + أول ثانوي صناعي ( ينيدرس الطالب في المدرسة الصناعية مدة سنت

ويتلقى التطبيق ، ضي ثالثة أيام من كل أسبوع في المشغل الخاص بهحيث يم، )صناعي

يتلقى الطالب دروساً ، أما في باقي أيام األسبوع، والتدريب العملي والرسم الهندسي الصناعي

، تربية اإلسالميةالو، اللغة العربيةو، فيزياءوال، رياضياتال :في مباحث مختلفة أهمها نظريةً

، علم الصناعة: وهيإضافة إلى مواد التخصص ، اللغة اإلنجليزيةو ،تكنولوجيا المعلوماتو

يوضح المباحث المقررة لطلبة الفرع ) 3(والملحق ، والتدريب العملي، والرسم الصناعي

  .الصناعي في الصفين األول الثانوي الصناعي والثاني الثانوي الصناعي

شهادة الدراسة الثانوية العامة في يتقدم الطالب في نهاية السنة الدراسية الثانية المتحان 

ويحق للناجح في االمتحان االلتحاق بالجامعات والكليات التقنية في البرامج ، الفرع الصناعي

االدارة العامة ( أو االنتقال للعمل في السوق المحلي في مجال اختصاصه، المناظرة لتخصصه

 ).2008، للكليات والتعليم المهني والتقني

  لتحاق الطالب بالمدرسة الثانوية الصناعيةشروط ا: ثانياً

  :في مايلي شروط التحاق الطالب بالمدرسة الثانوية الصناعية
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  .الصف العاشر األساسي نجاح الطالب في .1

  وهو عبارة عن امتحان، أن يجتاز الطالب امتحان القبول الخاص بالمدرسة الصناعية .2

  كما يخضع. النجليزية والتكنولوجيايختبر الطالب في أساسيات مباحث الرياضيات واللغة ا

  .الطالب لمقابلة شخصية لتحديد مستوى سلوكه

 .أن يكون الطالب خالياً من األمراض والعاهات .3

 .الرغبة والميل المهني .4

االدارة العامة للكليات (عاماً في بداية العام الدراسي الجديد) 20(أن اليزيد عمر الطالب عن  .5

  ).2008، و التعليم المهني والتقني

  الطالب بعد التخرج من المدرسة الثانوية الصناعية: ثالثاًً

بعد نجاح الطالب في المرحلـة الثانوية وحصولــه على شهادة الــثانوية العامة في 

  :انالفرع الصناعي يكون أمامه مسار

االنتقال إلى العمل في السوق المحلية حيث يكون الطالب قد اكتسب المهارات  :المسار األول

  .والخبرة العملية الكافية والتي تؤهله للعمل في مجال مهنته وتخصصه

االلتحاق بالكليات أو المعاهد أو الجامعات إلكمال تعليمه العالي وهناك كثير من  :المسار الثاني

  :المجاالت و التخصصات مفتوحة أمام الطالب الصناعي أهمها

، صناعيةو، اتصاالتو، كمبيوترو، ةإلكترونيو، كهر بائية(جميع التخصصات الهندسية  .1

ونشير هنا إلى أنه ليس من الضروري أن يدرس الطالب في ، )وميكانيك، معماريةو، مدنيةو

فيحق مثالً للطالب خريج مشغل اإللكترونيات أن يدرس ، الجامعة نفس تخصصه في المدرسة

  .الهندسة المعمارية

  .تخصصات التربية .2
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  .تخصص تكنولوجيا المعلومات. 3

  ).2008، اإلدارة العامة للكليات و التعليم المهني والتقني(العلوم اإلدارية والمالية اتتخصص .4

  أساليب التدريس و التدريب في التعليم الصناعي

: تصنف أساليب التدريس و التدريب المتبعة في التعليم الصناعي إلى قسمين رئيسيين

وقسم خاص بالتدريس والتدريب في مكان ، قسم خاص بالتدريس والتدريب خارج مكان العمل

   .يبين األساليب الخاصة بكل قسم) 1(والشكل ، العمل

  تصنيفات أساليب التدريس والتدريب في التعليم الصناعي

  

  On Jobالتدريب في مكان العمل       Off Jobالتدريب خارج مكان العمل  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  دريب في التعليم الصناعيتصنيفات أساليب التدريس والت: )1( شكل

  Classroom Programs المحاضرة .1

  Discussionالمناقشة   .2

  panelsفرق الحوار   .3

  Demonstrationالبيان العملي  .4

   Practical Trainingالتدريب العملي .5

  Assignmentsالواجبات الدراسية  .6

 Exerciseالتمارين .7

 Applicationالمشروعات التطبيقية .8

Projects 

  Case Studyدراسة الحالة  .9

  Role Playتمثيل األدوار   .10

  Simulationالمحاكاة   .11

  Apprenticeshipالتلمذة الصناعية . 1

  Coaching توجيهال.2

تدريب العملي خالل الدراسة ال. 3

Internship  
   



 63

 Off Jop )داخل المدرسة(أساليب التدريس والتدريب خارج مكان العمل: أوالً

  :وفيما يلي توضيح لهذه األساليب

 Classroom Programs المحاضرة .1

حيث أنها تمثل واحدة من أكثر يعتبر أسلوب المحاضرة من أكثر األساليب استخداما     

 من طرف واحد لمجموعة صغيرة أو كبيرة من المستمعين الطرق استخداما لنقل المعرفة

)2000 ،Kroehnert .(  

ومن أهم مزاياها أن من الممكن للمدرب توصيل كم كبير من المعلومات في وقت     

وتكون فعالة عندما يكون عدد المتدربين قليالً بحيث يسمح بالمناقشة ويكون لدى المدرب ، قصير

، Mondy & Robert(لمساعدة للحفاظ على انتباه المتدربين المهارة في استخدام الوسائل ا

2005(.  

 Discussionالمناقشة  .2

تصلح عندما  .واآلراء بين المتدربين وبين المدرب بحرية، يتم تبادل المعرفة واألفكار    

هنا يكون  .أو عندما نرغب في استنتاج أو تغيير االتجاهات، تكون المعلومات عرضه للمناقشة

أكثر استعدادا لتغيير اتجاهاتهم بعد المناقشة بعكس الحال إذا قمنا بإخبارهم أثناء المتدربون 

تصلح أيضا كوسيلة للحصول على األثر المرتد بالنسبة . المناقشة بضرورة تغيير اتجاهاتهم

للمدرب وذلك بخصوص الطريقة التي يمكن أن يطبق بها المتدربون المعرفة التي حصلوا 

وقد . متدربون للشرود عن الموضوع أو يفشلوا في مناقشته بطريقة صحيحةقد يتعرض ال. عليها

وقد يعمد المتدربون إلى التمسك باتجاهاتهم بدال من  .تكون المناقشة بأكملها مملة وغامضة

 ).2007، توفيق(االستعداد لتغييرها
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 Panelsفرق الحوار  .3

ق فريق الحوار بتقديم تحت توجيه منس) 3-10(في هذه الطريقة يقوم عدد من األفراد 

الزبيدي (أو في نقاط معينة من موضوع واسع ، وجهات نظرهم في موضوع أو مشكلة

   .)2001، واخرون

وعادة ما تضمن طبيعة هذه الطريقة التي تقوم على المشاركة أن يتم االستحواذ على 

كما في ، مثالعلى سبيل ال. ومن الممكن أن تأخذ هذه الطريقة أشكاال عدة. اهتمام المتدربين

تدريب تقوم من خالله مجموعة بإجراء مناقشة بينما تقوم مجموعة أخرى بمالحظة التقاعالت 

فإن مثل هذه المجموعات تمكن الحاضرين من التعلم من ، وبصفة عامة. بين أفراد المجموعة

 كما تمكنهم من الممارسة والرفع من مستوى المهارات الخاصة بالتعبير عن، خبرة اآلخرين

، كشواى(غير أنه يكون هناك أحياناً خطر سيطرة قلة لبقة على هذه المجموعات ، الذات

2006.(  

 Demonstrationالبيان العملي  .4

حيث يعرض ، يقوم المدرب في طريقة البيان العملي بأدائه الفعلي لعملية أو عمل      

يتم ، و متى، وأين، لماذا :و يستخدم الشرح لبيان، للمتدربين ما يجب القيام به وكيفية القيام به

  :ويستخدم البيان العلمي في الحاالت التالية .ذلك

 .)كيفية أداء شئ ما(التدريب على العمليات الحركية او اإلجراءات  •

 .التدريب على حل المشكالت ومهارات التحليل •

 .)لماذا يعمل شيئا بالطريقة التي يعمل بها(توضيح المبادئ  •

 .التدريب على تشغيل األجهزة •

 .في العمل التدريب على أسلوب الفريق •
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 .بيان المستوى النموذجي الفني للصنعة •

  .التدريب على إجراءات السالمة •

  :ومن مزايا البيان العملي      

  .تستغرق وقتا قليال . أ

 .ال ترتبط بعدد معين  . ب

مع توضيح ، وذلك بعرض األداء المتكامل لإلجراء، توضح طريقة البيان العملي الرؤية  . ت

 .ت بين خطوات اإلجراء وتحقيق األهدافالعالقا

  .تمثيلية طريقة البيان العملي لها جاذبية  . ث

وقد يحدث عطل ، أما عيوب البيان العملي فهي تتمثل في حاجته إلى مهارة عالية جداً    

وقد ال ، كما أنه يتطلب نقل أجهزة لمكان البيان، مما يسبب فشل البيان العملي ةفي األجهز

  ).2001، الزبيدي واخرون(نقل مع عائد البيان تتناسب تكلفة ال

  Practical Trainingالتدريب العملي  .5

والتي تقوم على أن ، تعتمد تقنية التدريب العملي على طريقة التعلم عن طريق االكتشاف    

ويستلزم  .أكثر الطرق فاعلية في التعلم عندما يكون على المتدرب أن يكتشف ويستوضح بنفسه

كون هناك رؤية واضحة في المقام األول بخصوص ما يحتاج المتدرب إلى هذا النهج أن ي

كما يستلزم تحديد المكان الذي ربما يتم الحصول . معرفته حتى يتمكن من تنفيذ مسئولياته بكفاءة

على المعلومات فيه ثم بعد ذلك إعطاء المتدرب ملخصاً بالمعلومات الالزمة وربما تحديد 

وفي النهاية يتم رفع تقرير للشخص المسئول عن مراقبة . ى ذلكالمشروعات التي تعتمد عل

  .)2003، كشواى(التقدم وتوفير اإلرشاد 
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  Assignmentsالواجبات الدراسية  .6

يقوم المدرب في طريقة الواجبات الدراسية بتكليف المتدربين بقراءات في كتب أو     

ت أو تمارين للتدريب على أو يحدد لهم مشكال، أو يكلفهم بإعداد مشروع أو بحث، دوريات

  :وتستخدم الواجبات الدراسية في الحاالت اآلتية. مهارة معينة

 .وذلك قبل تناوله في الصف أو في المعمل، تعريف المتدربين بموضوع معين •

 .التمهيد للمحاضرة أو البيان العملي أو المناقشة •

هم السابقة من خالل مراعاة الفروق الفردية في قدرات المتدربين أو خلفياتهم وخبرات •

 .الواجبات

أو القيام ، إتاحة الفرصة للمتدربين لمراجعة المواد التي تمت تغطيتها في الصف •

 .بالتمرين الالزم لتنمية المهارات أو القدرة على حل المشكالت

  .تزويد المتدربين لمواد إثراء تعليمي •

  :ومن مزايا الواجبات الدراسية

  .تدريبية في وقت قصيرتغطي كمية كبيرة من المادة ال . أ

كما أن هذه الطريقة تعطي المتدربين الفرصة للقيام بالتمرين الكافي للتأكد من إتقانهم   . ب

  .لمهارة موضوع معين

تضمن تقديم المحتوى حسب وجهة نظر الشخص الذي قام بإعداد المادة التدريبية بدالً من   . ت

  .االقتصار على وجهة نظر المدرب

  :الدراسيةومن عيوب الواجبات       

  .تتطلب واقعية عالية من المتدربين . أ
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  .متابعة الواجبات يمثل عبئاً على المدرب  . ب

  ).2001، الزبيدي واخرون(صعوبة تقويم أخطائها  . ت

 Exercises التمارين .7

وبإتباع األسلوب الذي يحدده ، تقوم التمارين بأداء عمل معين للوصول إلى نتيجة معينة    

وقد تستخدم  .و اختبار للمعرفة يكون معروفا قبل بداية التمرينوهي عبارة عن تمرين أ .المدرب

أوأفكارهم قبل إمدادهم بمعلومات  .التمارين في اكتشاف المعرفة الحالية المتوفرة لدى المتدربين

وتصلح ألي موقف يحتاج . وتصلح التمارين مع األفراد والمجموعات .إضافية أو أفكاره جديدة

ويكون المتدربون في . ن على نمط معين من األداء لتحقيق هدف معينفيه المتدربون إلى التمري

  .إلى حد كبير)مندمجين تماما(هذه الحالة 

وتستخدم التمارين بدالً  .وتعتبر التمارين أحد أشكال التعليم التي تتمتع بالفعالية الشديدة    

ي تتوافر لديه والمدرب الذ، من االختبارات الرسمية للتعرف على مقدار استيعاب المتدرب

كما يجب  .يجب أن يتمتع التمرين بالواقعية. القدرة على االبتكار يركز استخدام هذه الطريقة

التأكد من أن النتيجة النهائية للتمرين يمكن للمتدربين الوصول إليها وإال فإن المتدربين سيفقدون 

 ).2007، توفيق(الثقة في الطريقة ويصابون باإلحباط 

  Application Projectsبيقيةالمشروعات التط .8

تشبه التمارين ولكنها تعطي للمتدرب فرصة أكبر لعرض األفكار المبتكرة والخالقة     

ويقوم المدرب بتحديد العمل أو المشروع المطلوب القيام به على أن تترك طريقة الوصول إلى 

مثلها في ذلك مثل  ويمكن أن توجه المشاريع التطبيقية لألفراد أو للمجموعات .الهدف للمتدرب

تتيح المشاريع الحصول على أثر مرتد . تصلح الختبار أو إثارة اإلبداع والخلق .التمارين

ويمكن . للمهارات الشخصية للمتدربين وأيضا للمعرفة المتوفرة لديهم واتجاهاتهم في العمل

ا األسلوب يناسب هذ .استخدام المشاريع بدالً من االختبارات الرسمية كما هو الحال مع التمارين

 .ومن الضروري أن ينفذ المشروع وهو يستحوذ على اهتمام المتدرب تماما. المدرب المبتكر
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وإذا فشل المتدرب أو شعر أنه فشل في أداء . كما يجب أن يكون مرتبطا باحتياجات المتدرب

شديدة  يتمتع المتدرب عادة بحساسية .المشروع فسيفقد الثقة في دوره وقد يتشاجر مع المدرب

  ).2007، توفيق(تجاه االنتقادات الموجهة لتنفيذ المشروع 

   Case Studyدراسة الحالة  .9

، هي عبارة عن وصف لحالة عملية واقعية حيث يتم تركيز الضوء على مشكلة معينة    

ً أساسيات ونظريات تكون معطاة للمتدربين ، هذه المشكلة يمكن حلها بأكثر من طريقة مستخدما

وأما عن تحليل ، لغالب الحالة الدراسية تكون مكتوبة ولكن ممكن أن تكون مصورةفي ا .مسبقاً

وتنقسم دراسة . المشكلة وحلها يكون إما بشكل فردي أو جماعي أو يتم مزج الطريقتين معاً

  :الحالة إلى قسمين رئيسين

 .الدراسة التي يقوم فيها المتدرب بتشخيص أسباب حدوث مشكلة معينة •

  :والهدف منه .قوم فيها المتدرب بحل مشكلة معينةالدراسة التي ي •

تصلح في النظر إلى المشكلة أو إلى ظروف معينة نظرة هادئة بعيداً عن الضغوط التي  .1

  .تتوافر في المواقف الحقيقة

تتيح توافر الفرص لتبادل األفكار والحلول البديلة للمشاكل التي سيواجهها المتدربون في  .2

 .العمل

وقد يفشل المتدربون في استيعاب أن . ن انطباعاً خاطئاً عن العمل الفعليقد تنقل للمتدربي

القرارات التي تتخذ في المواقف الفعلية قد تختلف عن القرارات التي تتخذ في المواقف 

  ).Charney ،Conway، 2005(التدريبية

  Role Playتمثيل األدوار  .10

هوية  - كما هو مفترض  –لمشاركون تدريبياً يحمل فيه ا يعتبر تمثيل األدوار أسلوباً      

وبما يتمشى مع واقع مشاكل افتراضية في مجال العالقات اإلنسانية ، تختلف عن هويتهم األصلية
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وعلى الرغم من أنه أسلوب يستخدم غالبا في سياق معملي إال أن له . وغيره من المجاالت

ديد من السمات التي تعطي لهذا وهناك الع. منهجا مستقالً وبما يكفي لتحقيق التحليل والمعالجة

األسلوب أهميته وفائدته كأداة للتدريس منها أنه من الممكن استخدامه في كافة مجاالت التدريب 

بالتمثيل والتعبير عن أنماط سلوكية يعتقدون  –عند تمثيلهم ألدوارهم  –ويقوم المشاركون . تقريبا

وعلى سبيل المثال يمكن أن يقوم إثنان  .نةأنها تمثل سمة لتلك األدوار في مواقف اجتماعية معي

من المتدربين بتمثيل مقابلة شخصية حيث يقوم إحداهما بدور المدير بينما يقوم اآلخر بدور 

   .المرؤوس وبحيث يكون المدير نفسه مسئوالً عن تقييم األداء الوظيفي للمرؤوس

بمعنى األنماط السلوكية  ،أو متطلبات الدور، هنا يتضمن الدور نفسه المتغيرات الرئيسة    

والموقف االجتماعي المقدم للشخص الذي يمثل ، في الدور) الالعب(المحددة التي يبرزها الممثل 

   .)2007، توفيق(خالل التمثيل  وشخصية المشارك نفسه وهي تبرز و تتداخل، الدور

الذين ولضمان نجاح لعب األدوار يتطلب وجود ثقة ومعرفة عند المتدربين باألشخاص     

لذلك يجب استخدام هذه التقنية في وقت متأخر من التدريب بعد أن يتم ، سيتم التفاعل معهم

  ).Dolasinski and others، 2004(التعارف بين المشتركين

  Simulationالمحاكاة   .11

حيث يتم اختبار قدرات األشخاص على تطبيق ، هي طريقة يتم فيها تقليد الواقع العملي      

تستخدم في التدريب وأيضا عند تقييم أشخاص معينين مثل متقدمين ، أساسياتما تعلموه من 

حيث تتاح الفرصة للمتدربين للتعامل مع . )Charney ،Conway، 2005(للوظيفة معينة

مشكلة أو حالة أو موقف شبيه الى درجة كبيرة جداً بما يوجد أو قد يوجد في بيئة العمل 

  :لوبمن مزايا هذا األس). 2006، جبران(

 .يوفر الفرصة للمتدربين لمعايشة مواقف أقرب ما يمكن إلى ما يصادفونه في حياتهم العملية •

تقوية بصائر المتدربين في توقع نوع المشكالت التي يمكن أن تظهر في عملهم وطرق  •

 .معالجتها
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واتخاذ القرارات ، توفر الفرصة لتنمية قدرة المواجهة والتصرف السريع في المواقف •

 .مةالمالئ

  :ومن جوانب القصور

  .تحتاج إلى وقت وجهد في اإلعداد والتدريب •

  .يصعب في بعض الحاالت توفير جميع المستلزمات •

  .ارتفاع كلفة المحاكاة •

  .تحتاج إلى مدرب يقوم بدور الميسر أو المقيم •

   On Jop)خارج المدرسة(أساليب التدريس والتدريب في مكان العمل : ثانياً

  :ذه األساليبوفيما يلي توضيح له

  Apprenticeshipالتلمذة الصناعية .1

لى إيعني نظام التلمذة الصناعية قيام شخص يمتلك المهارة والخبرة بنقل معرفته وخبرته 

 مفيداً أو مساعداً ماهراً خر جديد ليصبح بدوره بعد فترة من التلمذة الصناعية شخصاًآشخص 

   .)2007، توفيق(

الطرق التدريبية الشائعة االستخدام في أكثر الدول تقدما  تعتبر هذه الطريقة من أقدم    

، شائع بالوظائف الحرفية سمكري، وهو أحد أنواع التدريب في مكان العمل، صناعيا مثل ألمانيا

وتمتد فترة برنامج التلمذة الصناعية من سنتين الى خمس سنوات ، ميكانيكي، نجار، حالق

Mondy & Robert ،2005).(  
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  Coaching توجيهال.2

يشار ، حيث يكون للمشرف دور إيجابي منظم في تدريب المتدربين على أداء أعمالهم

إلى هذا التدريب على أنه طريقة تدريب تحت التوجيه المنظم والمالحظة المستمرة من قبل 

لضمان حصول المتدرب على المعرفة والمهارة والخبرة الالزمة كما في ، المشرف للمتدرب

  ).2001، الزبيدي واخرون(القدم  مدرب فريق كرة

  Internship تدريب العملي خالل الدراسةال.3

حيث يقضي الطالب خالل دراسته وقتاً في العمل ، هى أحد أنواع التدريب في مكان العمل 

حيث تتاح الفرصة للمتدرب بدمج ما تعلمه ، داخل مؤسسة لفترة من الوقت كمتطلب للتخرج

ويكون على المؤسسة أن تقدم تقريراً تقييمياً لعمل ذلك ، في العملنظرياً بالممارسة العملية 

  ).(Mondy & Robert ،2005المتدرب خالل فترة تدربه 

وربط مخرجاته بالتنمية ، إن المرحلة الحالية تتطلب االهتمام الكبير بالتعليم الصناعي    

لعالقة بين نسبة التحاق حيث أن ا، الصناعية من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة

كما يتضح مما سبق أن . الطلبة بهذا النوع من التعليم ونسبة النمو االقتصادي عالقة طردية

فهو يسعى إلى اكساب ، التعليم الصناعي يحقق التقانة من خالل الجمع بين النظرية والتطبيق

وهو نظام تعليمي ، نتهمالطلبة المعارف والمهارات األدائية واالتجاهات ذات العالقة بمجال مه

حيث يستطيع الخريج من المدرسة الصناعية متابعة دراسته في الجامعات ، مفتوح ومرن

لذلك ال بد وأن تتغير النظرة الدونية لهذا النوع من التعليم في . والكليات والمعاهد التقنية

لبة ذوي المستوى مجتمعاتنا العربية والتي تنظر إلى التعليم الصناعي على أنه من اختصاص الط

فالتعليم الصناعي بحاجة إلى طالب جيد من الناحية ، المتدني من الناحية األكاديمية والسلوكية

  . العلمية ومنضبط سلوكياً ولكن بشرط توفر الرغبة والميل المهني لديه
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  الدراسات السابقة: ثانياً

المباشرة مع موضـوع   تناول الباحث عدداً من الدراسات العربية واألجنبية ذات العالقة

وذلـك مـن خـالل    ، وقد ساهمت هذه الدراسات في دعم البحث بالجوانـب العلميـة  ، الدراسة

وقـد تـم تقسـيم    ، استقصائها وتحديد أدواتها ومنهجيتها والنتائج والتوصيات التي خرجت بهـا 

ي كما و دراسات أجنبية تم عرضها وفقاً للتسلسل الزمن، دراسات عربية: مجموعة الدراسات إلى

  : يلي

  الدراسات العربية

الكفايات الضرورية لمعلمي التعليم المهني في المرحلة " بعنوان): 1990(دراسة عليمات 

  "الثانوية في األردن من وجهة نظر معلمي المدارس المهنية ومديريها

  :هدفت الدراسة إلى

ية في األردن من وجهة تحديد الكفايات الضرورية لمعلمي التعليم المهني في المرحلة الثانو. 1

  . نظر معلمي المدارس المهنية ومديريها

  . توفير أداة تقدير الكفايات الضرورية لمعلمي التعليم المهني. 2

معرفة الكفايات الضرورية لمعلمي التعليم المهني في تخطيط برامج لتدريب المعلمين . 3

  .وتأهيلهم

معلماً ) 180(عينة الدراسة منوتكونت . واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي

وتمثل عينة المعلمين كل المعلمين الذين يعلمون تعليماً مهنياً ، مديراً ورئيس قسم) 38(و، ومعلمة

  : وتوصلت الدراسة إلى. في المدارس التي شملت الدراسة

  . كفايات التخطيط جميعها كانت مهمة من وجهة نظر المعلمين. 1

  . وأظهر المعلمون الحاجة إلى كفايات اإلدارة، وجيه واإلدارة مهمةكفايات مجال اإلرشاد والت. 2
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  . يتفق المعلمون بأن كفايات التخطيط والتنفيذ والتقويم مهمة جداً لعمل المعلمين. 3

) في المرحلة اإللزامية والثانوية(وأوصت الدراسة بـاالهتمام بمعلمي التعليم المهني     

  . عداد والتدريب والتأهيلومعلمي التعليم الفني من حيث اإل

نظم إعداد معلمي الورش للتعليم الصناعي بجمهورية " بعنوان): 1998(دراسة عبد الحميد

  "ضوء خبرات بعض الدول مصر العربية في

تهدف الدراسة الحالية إلى تحديد االحتياجات الحالية والمستقبلية لمعلمي المشاغل بالتعليم     

االقتصادي والتقدم التكنولوجي والنظر في المناهج الدراسية  الصناعي بمصر بما يالئم النمو

الحالية ومدى موافقتها للتقدم الصناعي ومعالجة النقص الكمي الشديد في معلمي الدرس من 

والتعرف على مصادر تمويل جديده تساهم في اإلنفاق على إعداد معلمي المشاغل ، الجامعيين

وما يتفق ومتطلبات الحياة ، يواكب االتجاهات المعاصرة وتطوير نظام إعداد معلمي المشاغل بما

  .في المجتمع المصري

واستخدم الباحث في ، واعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي والمنهج المقارن    

وقام الباحث بتطبيق ، دراسته إستبياناً كأداة للتعرف على الواقع الحالي إلعداد معلمي المشاغل

 .والتي تقوم بإعداد معلمي المشاغل، ث مدارس صناعية نظام الخمس سنواتهذه األداة على ثال

  .طالباً في هذه المدارس) 315(وتكونت عينة الدراسة من 

وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها تلك الدراسة هي عجز في معلمي الدرس     

قلة ساعات ، مليةعجز في الخامات المستخدمة في أداء التدريبات الع، لتخصصات دون أخرى

انعدام الصلة بين المدارس والمصانع التي يتدرب فيها ، المواد الثقافية في الخطة الدراسية

عدم اتساق فترات التدريبات العملية ، وتدني كفاءة معلمي الدرس للقيام بالتدريب العملي، الطالب

ناعي إلعداد معلمي قلة ساعات المواد التربوية بمناهج التعليم الص، مع الوقت المقرر لها

تشعيب الطالب يتم على أساس مجموع الدرجات الحاصل عليها الطالب في المرحلة ، المشاغل
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عدم اكتمال ، اإلعدادية لزيادة كثافة الفصول أثناء التدريبات العملية يقلل من استفادة الطالب

  .خطة التدريب والتوجيه واختصار التدريبات العملية لنقص الخامات

توظيف الحاسب اآللي والمعلوماتية في مناهج  "بعنوان :)2001(وزيد وعماردراسة أب

  "التعليم الفني بدولة البحرين

 :هدفت الدراسة إلى

الصناعي (واقع توظيف الحاسب اآللي والمعلوماتية في مناهج التعليم الفني  التعرف إلى - 

  .بدولة البحرين )والتجاري

كانيات الحاسب اآللي والمعلوماتية في مناهج التعليم تحديد الصعوبات التي تعوق توظيف إم - 

، اإلمكانات المادية، المعلمين، البرمجيات: وذلك في المجاالت التالية، الفني بدولة البحرين

  .والطالب، إختصاصي المناهج، الخطة الدراسية، المناهج، التخطيط والتدريب

 :اليةاستخدم الباحثان األدوات التلتحقيق أهداف الدراسة     

مجموعة مقابالت مع المديرين والمديرين المساعدين المعلمين واألخصائيين بإدارتي التعليم  - 

  .والمناهج بوزارة التربية والتعليم بدولة البحرين

ستبيان يتضمن الصعوبات التي تعوق توظيف الحاسب والمعلوماتية في مناهج التعليم الفني إ - 

  .بدولة البحرين

والمقررات التخصصية بالتعليم ، من معلمي الحاسوب معلماً 24ث من تكونت عينة البح    

للعام الدراسي  بدولة البحرين الفني الصناعي والتجاري بمدارس وزارة التربية والتعليم

  .أخصائيين للمناهج الصناعية والتجارية بدولة البحرين 6باإلضافة الى  .1999/2000

توظيف الحاسوب والمعلوماتية في مناهج  وقد أشارت نتائج الدراسة في تشخيص واقع

  : بدولة البحرين إلى ما يلي) الصناعي والتجاري(التعليم الفني 
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 بنسبة )حصة دراسية 60(ساعات معتمدة  )4(خصص لمادة الحاسب في التعليم الصناعي . 1 

خصص لمادة  .ساعة )210(من الخطة الدراسية والتي مجموع عدد ساعاتها % 1.9

من % 2.56 بنسبة )حصة دراسية 60(ساعات معتمدة  )4( لتعليم التجاريفي ا الحاسب

 .ساعة )156(الخطة الدراسية والتي مجموع عدد ساعاتها 

جاء من خالل ، ن توظيف الحاسب اآللي كأداة تعليمية في الخطة العامة بالتعليم الصناعيإ. 2

قع ساعتين معتمدتين لكل وتطبيقات في الحاسوب بوا، مقررين هما الرسم بمساعدة الحاسوب

من الخطة العامة %)  1.9(بنسبة مئوية كلية ) ساعات 4(منهما بنسبة وإجمالي عدد ساعات 

وجاءت نسبة توظيف الحاسب كأداة تعليمية في ، )ساعة 210(والتي مجموع عدد ساعاتها 

 .)ساعة 120(والتي عدد ساعاتها  )%3.34(مناهج التخصص بنسبة 

اسب اآللي كأداة تعليمية في الخطة العامة بالتعليم التجاري جاء من أن توظيف الحكما     

وتطبيقات عملية في الحاسوب بواقع ، )ساعات 4(خالل ثالثة مقررات هي لوحة المفاتيح بواقع 

وبنسبة مئوية  )ساعة 14(وإجمالي ) ساعات 6(تطبيقات في المواد التجارية بواقع  )ساعات 4(

وجاءت نسبة ، )ساعة156(لعامة والتي مجموع عدد ساعاتها من الخطة ا%)  8.96(كلية 

 ).%16.66(توظيف الحاسب كأداة تعليمية في مناهج التخصص بنسبة 

ن توظيف الحاسب اآللي في المواد التخصصية في التعليم الصناعي قد جاء في مادتي إ. 3

ت معتمدة أسبوعيا ساعا) 3(والرسم الهندسي والصناعي الرسم الكهربي للسنة الثالثة بواقع 

 )ساعة120(من الخطة الدراسية والتي مجموع عدد ساعاتها  )% 2.5(بنسبة مئوية 

 .)Circuit maker ،Visio ،AutoCAD ،Word)ويستخدم لذلك برامج 

أن توظيف الحاسب اآللي في المواد التخصصية في التعليم التجاري قد جاء ضمن كما     

السفر ، البنوك، التأمين، الرياضة المالية، المحاسبة، كتبيةاألعمال الم(مجموعة من المواد هي 

من  )%4.76% 4.76، %4.76، %9.52، %16.66، %16.66(بنسب مئوية هي  )والسياحة

 Word ،Powerويستخدم لذلك برامج  )ساعة 84(الخطة الدراسية والتي مجموع عدد ساعاتها 

point ،excel، .  
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أهم مجاالت الصعوبات التي تعوق توظيف الحاسب  أنكما أشارت نتائج الدراسة إلى     

، اإلمكانيات المادية، المعلمين، البرمجيات :هي تنازلياً اآللي في مناهج التعليم الفني مرتبة ترتيباً

الطالب حيث بلغت ، ختصاصي المناهجإ، الخطة الدراسية، المناهج، التخطيط والتدريب

واألهمية النسبية لها هي ، )2.22، 2.27، 2.33 ،2.41، 2.49، 2.6، 2.69، 2.76(متوسطاتها 

 .على الترتيب )74%، 75.7%، 77.7%، 80.3%، 83%، 86.7%، 89.7%، % 92(

) 2.76(كثر المجاالت حدة هو مجال البرمجيات حيث بلغ المتوسط الحسابي له أوبالتالي 

لمتوسط الحسابي الطالب حيث بلغ ا واقل المجاالت حدة هو مجال%) 92(واألهمية النسبية له 

  .%)74(واألهمية النسبية له )2.22(له 

برنامج مقترح لتدريب المعيدين والمدرسين المساعدين " بعنوان :)2001(دراسة عبد المعطي

اإلسكندرية على بعض استخدامات شبكة اإلنترنت وفقاً إلحتياجاتهم  جامعة بكلية التربية في

  "التدريبية

مج لتدريب المعيدين والمدرسين المساعدين بكلية التربية هدفت الدراسة إلى تصميم برنا    

تكونت . بجامعة اإلسكندرية على بعض استخدامات شبكة اإلنترنت وفقاً إلحتياجاتهم التدريبية

  .معيداً ومدرساً مساعداً) 66(عينة الدراسة من 

ت استخدام واختبار أداء بعض مهارا، استخدم الباحث بطاقة لتحديد اإلحتياجات التدريبية    

وأعد برنامج المتطلبات القبلية . الحاسوب واختبار أداء بعض استخدامات شبكة اإلنترنت

  .الستخدام شبكة اإلنترنت وبرنامج التدريب على استخدام الشبكة

  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية

لومات عبر البحث عن المع، استخدام الحاسوب: حاجة أفراد المجموعة إلى التدريب على .1 

  .وتصميم الصفحات اإللكترونية، استخدام البريد اإللكتروني، اإلنترنت
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وجود فاعلية للبرنامج التدريبي المقترح في تدريب مجموعة البحث على بعض استخدامات . 2

، برامج تصفح الشبكة، البريد اإللكتروني، البحث عن المعلومات: شبكة اإلنترنت ومنها

  %.30فات بنسبة مئوية للكسب تزيد عن نقل المل، مقدمة نظرية

وجود كفاءة للبرنامج في تدريب مجموعة البحث على بعض استخدامات شبكة اإلنترنت . 3

باستثناء الجانب المهاراتي ) 100/80(بنسبة عالية في الجانب المعرفي والمهاراتي بنسبة

  ).65/80(المتعلق بنقل الملفات حيث بلغت كفاءة البرنامج 

مشكالت المدارس الثانوية الصناعية الحكومية في محافظات " بعنوان :)2002(اندراسة حمد

  "وجهة نظر المعلمين الضفة الغربية من

  :هدفت الدراسة إلى

تحديد درجه مشكالت المدارس الثانوية الصناعية الحكومية في محافظات في الضفة الغربية . 1

  .من وجهه نظر المعلمين

ومجال ، نس والعمر وموقع المدرسة وسكن المعلم والمؤهل العلميالج(تحديد تأثير كل من . 2

على تقييم مشكالت ) وتخصص المعلم، وسنوات الخبرة ومستوى الدخل الشهري، التدريس

  .المدارس الثانوية الصناعية الحكومية في محافظات الضفة الغربية من وجهة نظر المعلمين

حلوالً لهذه المشكالت من وجهة نظر المعلمين تحديد أهم المقترحات التي يمكن أن تكون . 3

  . العاملين في تلك المدارس

فقرة ) 62(استخدم خالله إستبانة تكونت من ، استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي    

تحقق من صدق األداة من خالل مجموعة من ، جاءت على نمط مقياس ليكرت الخماسي

  . استبانة) 120(نة قصدية تكون من المحكمين على مجتمع الدراسة الذي يمثل عي

  : ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث هي
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إن الدرجة الكلية للمشكالت في المدارس الثانوية الصناعية الحكومية في محافظات الضفة . 1

حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة إلى ، الغربية من وجهة نظر المعلمين كانت كبيرة

ال مشكالت األهالي والطالب في المرتبة االولى بينما كان مجال وكان مج، %)74.4(

  .مشكالت المناهج في المرتبة األخيرة

مجال التنظيم واألنظمة : توجد فروق دالة إحصائياً لمتغير المؤهل العلمي في ثالث مجاالت. 2

  . ومجال مشكالت المناهج ومجال مشكالت األهالي والطالب

اً تعزى لمتغير الدخل الشهري في مجال مشكالت المعلمين توجد فروق دالة إحصائي. 3

  . والمدربين

  . توجد فروق دالة إحصائياً تعزى لمتغير التخصص في مجال مشكالت األهالي والطالب. 4

مجال ، مكان السكن، العمر: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغير كل من. 5

  . موقع المدرسة، برةسنوات الخ، )نظري أو عملي(التدريس 

  : وأوصت الدراسة على

  . ضرورة تقديم الدعم المادي للمدارس الصناعية وتوفير التجهيزات واإلمكانات الحديثة. أ

  . ربط التعليم الصناعي بالتنمية الصناعية لمواكبة التطور التكنولوجي الحديث. ب

  . إعداد برامج تدريبية هادفة للمعلمين. جـ

اتجاهات المشرفين األكاديميين نحو اإلنترنت واستخداماتها في " بعنوان): 2003(دراسة حناوي

  "القدس المفتوحة في فلسطين التعليم في جامعة

هدفت الدراسة التعرف إلى إتجاهات المشرفين األكاديميين نحو اإلنترنت واستخداماتها     

مشرفاً اكاديمياً ) 1348( بلغ مجتمع الدراسة. في التعليم في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين
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 .مشرفاً ومشرفةً) 360(تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية تكونت من . ومشرفة

  :وقد توصلت الدراسة إلى ما يلي

كانت اتجاهات المشرفين األكاديميين نحو اإلنترنت واستخداماتها في التعليم في جامعة  .1

بدرجة كبيرة جداً على جميع المجاالت وعلى الدرجة  القدس المفتوحة في فلسطين ايجابية

  .الكلية لها

وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المشرفين األكاديميين نحو اإلنترنت  .2

واستخداماتها في التعليم في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين تعزى لمتغير البرنامج 

وامتالك جهاز ، ن مهارة استخدام اإلنترنتومدى إتقا، ومعدل استخدام اإلنترنت، األكاديمي

 .حاسوب

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المشرفين األكاديميين نحو اإلنترنت  .3

، واستخداماتها في التعليم في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين تعزى لمتغير الجنس

 .ةوعدد سنوات الخبر، والعمر، والمؤهل العلمي، والوضع الوظيفي

وقد أوصت الدراسة بضرورة عقد دورات تربوية تعنى بالمناهج والتدريس وتركز على         

 .المنهج الحاسوبي واإلنترنتي

  "فاعلية استخدام الحاسب اإللكتروني على التحصيل" بعنوان): 2004(دراسة سرحان والتالحمة

سيلة لتعليم هدفت هذه الدراسة إلى تفحص فاعلية استخدام الحاسب اإللكتروني كو      

من مقرر ) المثلث والقطاع الدائري والقطعة الدائرية(الرياضيات في موضوع حساب المساحات 

الرياضيات للصف العاشر األساسي في فلسطين من خالل بيان أثر كل من طريقة التدريس 

  .المتبعة والجنس والتفاعل بين المتغيرين على تحصيل الطلبة

طالباً وطالبةً جميعهم من المدارس الحكومية التابعة ) 141(تشكلت عينة الدراسة من 

ضابطة تم تعليمهم بالطريقة : تم تقسيمهم إلى مجموعتين، لتربية جنوب الخليل في فلسطين
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تم تعليمهم بطريقة ، وتجريبية، )طالبةً 37طالباً والثانية من  37شعبة تكونت من (التقليدية 

وقد تم اختيار ، )طالبة 34طالباً والثانية من  33من  شعبة تكونت(، استخدام الحاسب اإللكتروني

وذلك لتوفر مختبرات للحاسبات اإللكترونية عالية التقنية ، المدرستين بطريقة العينة القصدية

  .تمكن من تطبيق التجربة بشكل مناسب

، )من إعداد أحد الباحثين(تكونت أدوات الدراسة من البرنامج المحوسب للمادة التعليمية     

وذلك للتأكد من تكافؤ المجموعتين وتمت معالجته إحصائياً باستخدام (واختبار تحصيلي قبلي 

تمت معالجته إحصائياً باستخدام اختبار تحليل (واختبار تحصيلي بعدي ، )اختبار ت ستيودنت

=  α(وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ). التباين الثنائي

القطعة ، القطاع الدائري، المثلث(بين تحصيل الطلبة الذين تعلموا مواضيع المساحة ) 0.05

باستخدام الحاسب اإللكتروني ) الصف العاشر األساسي(من مقرر مادة الرياضيات ) الدائرية

وتحصيل زمالئهم الذين تعلموا نفس المواضيع بالطريقة التقليدية ولصالح طريقة استخدام 

=  α(في حين لم توجد فروق ذات داللة إحصائية عند نفس مستوى الداللة . ترونيالحاسب اإللك

بين تحصيل الطلبة الذين تعلموا نفس المواضيع باستخدام الحاسب اإللكتروني تعزى إلى ) 0.05

  .الجنس أو للتفاعل بين طريقة التدريس والجنس

 م بكليات التربية في مصرتصور مقترح لمنظومة إعداد المعل" بعنوان): 2004(دراسة نصار

  "استخدام تكنولوجيا المعلومات بالتعليم قبل الجامعي في ضوء متطلبات

هدفت الدراسة إلى التعرف على فلسفة تضمين تكنولوجيا المعلومات في مجال التعليم     

والتعرف على آراء أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية في أهمية جوانب التجديد المقترحة 

ة إعداد المعلم في ضوء متطلبات استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم قبل الجامعي لمنظوم

  .والتعرف على أدوار المعلم المتوقعة في استخدام تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية

واستخدم الباحث إستبياناً بهدف التعرف على آراء عينة من أعضاء هيئة التدريس     

وطبقت هذه األداة على ، ة في أهمية جوانب التجديد المقترحة لمنظومة إعداد المعلمبكليات التربي
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تم اختيارهم ، عضواً من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية بمصر) 130(عينة تكونت من 

  .2004/2005بطريقة عشوائية طبقية خالل الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 

توصلت اليها الدراسة أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات في وكان من أهم النتائج التي     

تحقيق اإلعداد الفعال للمعلم لممارسة أدواره المتوقعة في العملية التعليمية بمراحل التعليم قبل 

وإن من أهم أهداف إعداد المعلم في استخدام تكنولوجيا المعلومات هو توعيتهم ، الجامعي

وجيا المعلومات وإكسابهم مهارات التدريس المعتمدة على تكنولوجيا بأخالقيات التعامل مع تكنول

وإدراك أفراد العينة بأهمية توفير اإلمكانات التعليمية المادية منها والبشرية في نجاح ، المعلومات

ويجب اتباع أساليب تدريس قائمة على تكنولوجيا ، إعداد المعلم الستخدام تكنولوجيا المعلومات

  .جب إنشاء موقع خاص بالكلية على شبكة اإلنترنتوي، المعلومات

التدريس في  تنمية الكفايات الالزمة ألعضاء هيئة "بعنوان): 2004(دراسة الحلبي وسالمة

  "عتماد األكاديمياال ونظامضوء معايير الجودة الشاملة 

 التدريس في ضوء معايير هيئةإعداد قائمة بالكفايات الالزمة لعضو  الدراسة إلى هدفت

. الكفايات الالزمة لعضو هيئة التدريس لتنميةواقتراح برنامج ، الجودة ونظام االعتماد األكاديمي

خبرة أقل  يمن أعضاء هيئة التدريس ذو) 120( بلغتتكونت عينة الدراسة من عينة عشوائية 

رت وأظه، –شطر الطالبات  -بجامعة الملك عبد العزيز  واألدبيةسنوات بالكليات العلمية  5من 

تحديد المهام و “: و حصلت اللوائح، كبيراً بالنسبة للمحاور اهتماماًآراء عينة الدراسة 

 تحقيقضرورة أن تساعد األهداف على “: األهداف ”النشاط الجامعي تحكمجراءات التي اإل

في كافة  التعليميةتوفير المستلزمات “: المباني و التجهيزات”التكامل مع الخطة العامة بالدولة

و حاجات المجتمع  العملإنشاء قواعد معلومات حول احتياجات سوق “: اإلدراة”غرف الدراسيةال

على استخدام و توظيف  التدريسقدرة عضو هيئة “ : أعضاء هيئة التدريس”و المشكالت البيئية

بالتدريس و البحث العلمي و خدمة  قيامهوسائل التقنية الحديثة في العملية التعليمية إضافة إلى 

“ : التمويل، ”روح المواطنة و الوالء للوطن تنمية“ : رعاية الطالب، لمجتمع بكفاءة و توازنا
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تمكن الخريجيين من “: والخريجين، ”االحتياجات لمقابلةتوفير موارد مالية ثابتة و كافية 

  .متوسط أعلىعلى ” تخصصاتهم بكفاءة عالية

توسطي درجات العينة وفقا فروق دالة إحصائياً بين م وجودوأظهرت النتائج عدم 

الباحثان بضرورة الوقوف على أهداف التعليم الجامعي  أوصىو ، للتخصص العلمي واألدبي

والمراجعة ، في اطار من الشمولية والمرونة والتوجه المستقبلي تحقيقهاوتحديد أولوياتها وآليات 

  .والعالميةحديات المحلية اللوائح الجامعية لتتواءم مع المتغيرات والت ونصوصالمستمرة لمواد 

مشكالت التعليم النهني في المدارس الثانوية المهنية ". بعنوان ):2005(دراسة أبو عصبة

  "الفلسطينية من وجهة نظر المعلمين المهنيين والطلبة

هدفت هذه الدراسة التعرف على مشكالت التعليم المهني في المدارس الثانوية المهنية     

، النوع: (إضافة إلى تحديد أثر المتغيرات، ظر المعلمين المهنيين والطلبةالفلسطينية من وجهة ن

وأثر ، بالنسبة للمعلمين المهنيين) والمحافظة، وسنوات الخبرة، والمؤهل العلمي، والتخصص

بالنسبة للطلبة على تحديد درجة ) والفرع المهني والمحافظة، والصف، النوع(المتغيرات 

  . المدارس الثانوية المهنية الفلسطينية مشكالت التعليم المهني في

ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة عشوائية طبقية من المعلمين المهنيين قوامها     

وعلى عينة عشوائية طبقية من ، من المجتمع األصلي%) 48.5(ومعلمة تشكل  /معلماً) 132(

من المجتمع %) 9.4(لبة تشكل وطا/طالباً) 479(الطلبة في المدارس الثانوية المهنية قوامها 

األولى تتعلق بالمعلمين المهنيين مكونة من ، وقد تم جمع البيانات باستخدام إستبانتين، األصلي

، مجال اإلدارة والتنظيم: (فقرة موزعة على ستة مجاالت لقياس المشكالت المتوافرة وهي) 62(

ومجال تمويل قطاع التعليم ، سيةومجال المناهج والخطط الدرا، ومجال النمو المهني للمعلمين

أما اإلستبانة ، )ومجال نظرة المجتمع للتعليم المهني، ومجال اإلمكانات والتجهيزات، المهني

فقرة موزعة على خمسة مجاالت هي ) 45(الثانية فتتعلق بالطلبة في المدارس المهنية مكونة من 

ومجال ، جال اإلمكانات والتجهيزاتوم، مجال النمو المهني للمعلمين، مجال اإلدارة والتنظيم(

  ). المناهج والخطط الدراسية ومجال نظرة المجتمع للتعليم المهني
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  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية    

أن الدرجة الكلية للمشكالت التي تواجه التعليم المهني في المدارس المهنية من وجهة نظر  - 

وكان مجال تمويل قطاع ، %)72(نسبة المئوية المعلمين المهنيين كانت كبيرة حيث وصلت ال

حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة ، التعليم المهني في المرتبة األولى للمشكالت المتوافرة

بينما كان مجال النمو المهني للمعلمين في المرتبة األخيرة حيث وصلت ، %)81(لها إلى 

  %).61(النسبة المئوية لالستجابة إلى 

الكلية للمشكالت التي تواجه التعليم المهني في المدارس المهنية من وجهة نظر أن الدرجة  - 

وكان مجال اإلمكانات ، %)58(الطلبة كانت متوسطة حيث وصلت النسبة المئوية 

حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة لها ، والتجهيزات في المرتبة األولى للمشكالت المتوافرة

و المهني للمعلمين في المرتبة األخيرة حيث وصلت النسبة في حين كان مجال النم%) 66(

  %). 49(المئوية لالستجابة إلى 

من حيث مشكالت ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  - 

التعليم المهني في المدارس المهنية الفلسطينية من وجهة نظر المعلمين المهنيين يعزى 

بينما كانت الفروق دالة احصائياً تبعاً لمتغير ، والمحافظة، سنوات الخبرةو، لمتغيرات النوع

وكانت الفروق دالة احصائياً تبعاً لمتغير التخصص ، ولصالح البكالوريوس، المؤهل العلمي

ولصالح الصناعي على كل من االقتصاد المنزلي والفندقي ولصالح الزراعي على كل من 

  . صالح التجاري على كل من االقتصاد المنزلي والفندقياالقتصاد المنزلي والفندقي ول

من حيث مشكالت ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  - 

التعليم المهني في المدارس المهنية الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة في المدارس المهنية 

الة احصائياً تبعاً لمتغير الفرع المهني بينما كانت الفروق د، والصف، يعزى لمتغيري النوع

ولصالح التجاري على ، ولصالح الزراعي على كل من الصناعي والفندقي واالقتصاد المنزلي

واالقتصاد المنزلي ولصالح الصناعي على كل من االقتصاد ، كل من الصناعي والفندقي
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الضفة الغربية وقطاع (نطقة وكانت الفروق دالة احصائياً تبعاً لمتغير الم، المنزلي والفندقي

  . وكانت الفروق لصالح الضفة الغربية) غزة

أثر استخدام الوسائط المتعددة في تدريس اللغة " بعنوان): 2005( دراسة ابولوم وزمالئه

  "اإلنجليزية للصف الثالث األساسي على التحصيل الدراسي للتالميذ

لمتعددة على التحصيل الدراسي هدفت الدراسة إلى استقصاء أثر استخدام الوسائط ا    

لتحقيق ذلك تم بناء برمجية ، لتالميذ الصف الثالث األساسي في مادة اللغة اللغة االنجليزية

، Visual Basic 6(0، 6وسائط متعددة تعليمية محسوبة باستخدام لغة البرمجة فيجوال بيسك 

للصف الثالث  (Action Pack 3)للوحدة الدراسية الثانية من كتاب اللغة االنجليزية  )0

 "Letters ،words and numbers".األساسي بعنوان

تلميذاً وتلميذة من أربع مدارس حكومية في محافظة ) 150(وتكونت عينة الدراسة من     

 75(تجريبية : تم توزيعهم عشوائياً على مجموعتين، الزرقاءوافقت على المشاركة في الدراسة

 75(المتعددة المحسوبة ومجموعة ضابطة  طستخدام برمجية الوسائتم تدريسها با) تلميذاً وتلميذة

تم إعداد وتطبيق اختبارين تحصيليين على . تم تدريسها بالطريقة التقليدية) تلميذاً وتلميذة

  .مجموعتي الدراسة

بينت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى بين متوسطات     

وفي . صالح المجموعة التي درست باستخدام البرمجية المحسوبةالتحصيل بين المجموعتين ل

ضوء هذه النتيجة أوصت الدراسة بضرورة إجراء دراسات مشابهة تتناول وحدات مختلفة من 

وضرورة توفير كوادر بشرية متخصصة ، )والعلوم، والرياضيات، كاللغة العربية(مواد أخرى 

التعليمية المحسوبة في موضوعات متنوعة لمرحلة  في تصميم وإنتاج برمجيات الوسائط المتعددة

  .التعليم األساسي
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تصميم برمجية تعليمية محوسبة ودراسة أثر استخدامها في " بعنوان): 2005(دراسة أحمد

  "تحصيل الطلبةالجامعيين لمفاهيم الجداول واالستعالمات في قواعد المعلومات

ليمية محوسبة في تحصيل الطلبة هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام برمجية تع

. الجامعيين لمفاهيم الجداول واالستعالمات في قواعد المعلومات بكلية التربية في جامعة البحرين

ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث بتصميم يرمجية تعليمية محوسبة طبقت على عينة الدراسة 

ريبية درست المادة العلمية األولى تج: طالباً وطالبة وزعت في مجموعتين) 40(المكونة من 

واألخرى ضابطة درست ، طالباً وطالبة) 20(بأستخدام البرمجية المحوسبة التعليمية وبلغ عددها 

كذلك استخدم اختباراً تحصيلياً . طالباً وطالبة) 20(المادة ذاتها بالطريقة العادية وبلغ عددها 

وطبق االختبار قبل البدء بإجراء  .لقياس أثر تحصيل الطالب لمفاهيم الجداول واالستعالمات

 .كما طبق بعد انتهائه لقياس الفروق في التحصيل، الدراسة للتاكد من تكافؤ المجموعتين

وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل لمفهوم االستعالم لصالح 

تلك النتائج عدم وجود فروق في حين أظهرت . الطلبة الذين درسوا بإستخدام البرمجية المحوسبة

وفي ضوء . ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في تعلم مفاهيم الجداول

ولمستويات دراسية ، هذه النتائج أوصت الدراسة بضرورة تصميم برمجيات تعليمية متنوعة

   .ودراسة أثرها في التعلم، مختلفة

  "فلسطين في والتعليم تواالتصاال المعلومات اتكنولوجي "بعنوان): 2006(دراسة وهبة

 تكنولوجيا يمتلك من بين المتنامية الفجوة إزاء الواسع العالمي الجدل علىت الدراسةركز    

وهدفت بشكل أساسي  " الرقمية الفجوة" بـ العادة في إليه ُيشار ما أو، إليها يفتقر ومن المعلومات

 ذلك وأثر، والطالب المعلمين جانب من واالتصال المعلومات تكنولوجياالتعرف إلى واقع استخدام 

  ."الرقمية الفجوة" على

 تشمل التي الحاالت من عدد تم تحليل، مصغّر مستوى على حالة دراسة طريقة خالل ومن    

 مقسمةً، الغربية الضفة في األونروا ومدارس والخاصة الحكومية المدارس في ومعلمين طالباً
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، لالجئين مخيم، ريف، قرية الجغرافي والتوزيع، االقتصادي االجتماعي عوالوض، الجنس(بحسب

  .)مدينة

 ومقابالت بؤرية ومجموعات صفية ومالحظات مواقع زيارات وقد اشتملت الدراسة على  

 لتكنولوجيا مهم كعنصر اإلنترنت على بالتركيز، ومهتمين أمور وأولياء وطالب معلمين مع

  :اظهرت النتائج ما يلي، جمعها تّم التي المعلومات عواق ومن واالتصال المعلومات

 ومساهمة، والطالب المعلمين جانب من واالتصال المعلومات تكنولوجيا استخدام اختالفات. 1

 االجتماعية التفاوتات حول واالتصال المعلومات تكنولوجيا صفوف في التربوية المعلمين

  ".الرقمية الفجوة"و واالقتصادية

 فيما فلسطين في المعلمون يتلقاه الذي التدريب جودةسببها انخفاض  "الرقمية الفجوة" مشكلة أن. 2

 .أخرى وموضوعات واالتصال المعلومات تكنولوجيا يخص

ل في واالتصا المعلومات تكنولوجيا لدمج إيجابية نتائج رؤية من أجل الدراسة اقترحتو 

 كما اقترحت إعادة، في المدارس رنتاإلنتخدمة و كمبيوتر أجهزة توفير التعليم في فلسطين

  .مغزى ذي تعلّم في ويساهمون المجتمع في فّعالين ليكونوا والمعلمين الطالب بأدوارالتفكير 

مدى إمتالك معلمي المدارس األردنية لمهارات " بعنوان): 2006(دراسة خزاعلة وزمالئه

  "استخدام الحاسوب ودرجة ممارستهم لها

شف عن مدى امتالك المعلمين في المدارس األردنية للمهارات هدفت الدراسة إلى الك      

طور الباحثون إستبانة مؤلفة من ، ولتحقيق أهداف الدراسة. الحاسوبية ودرجة ممارستهم لها

فقرةً عالجت أربعة مجاالت تتعلق بتكنولوجيا المعلومات ) 52(قائمتي فحص اشتملت على 

 41، ذكور 33(معلماً ومعلمة ) 74(ائية تكونت من تم جمع البيانات من عينة عشو .واالتصاالت

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية باإلضافة الى استخدام اختبار ). إناث

  .لتحديد اية فروق دالة إحصائياً تعزى للمتغيرات التصنيفية للدراسة" ت"
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=  α(مستوى الداللة أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند       

ألثر كل من المرحلة الدراسية ونوع الدوام المدرسي على مدى إمتالك المعلمين ) 0.05

للمهارات الحاسوبية ودرجة ممارستهم لها ولصالح معلمي المرحلة األساسية المعينين في الخدمة 

الك المعلمين كما أظهرت نتائج الدراسة وجود درجة عالية من االنسجام بين مدى إمت .الدائمة

وأوصت الدراسة الى اإلستمرار في تدريب المعلمين  .للمهارات الحاسوبية ودرجة توظيفهم لها

في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مع التركيز على تصميم البرمجيات التعليمية 

  .وإنتاجها

 الهاشمية في الصعوبات التي يواجهها طلبة الجامعة" بعنوان): 2006(دراسة هنداوي و حسين

  "توظيف اإلنترنت في التعليم الجامعي

الدراسة إلى معرفة صعوبات توظيف اإلنترنت في التعليم الجامعي وتعرف اثر  هدفت    

بلغت عينة ، كل من الجنس والتخصص والخبرة الحاسوبية والتفاعل بينها على هذه الصعوبات

فقرة ) 18(واستخدمت إستبانة من، ئيةطالباً وطالبة تم اختيارهم بطريقة عشوا )502( الدراسة

وأجريت التحليالت ، طورها الباحثون وكانت ذات صدق وثبات كافيين ألغراض الدراسة

وكشفت نتائج الدراسة عن صعوبات كبيرة في توظيف اإلنترنت في التعليم ، اإلحصائية المناسبة

خصص والتفاعالت الثنائية ولم يكن هناك فروق دالة إحصائية تبعا لمتغير الجنس والت، الجامعي

بينما كان هناك فروق دالة إحصائياً تبعا لمتغير الخبرة الحاسوبية ، والثالثية بين المتغيرات

وتضمنت الدراسة مجموعة من التوصيات التي تقلل من ، ولصالح أصحاب الخبرة القليلة

  .ام اإلنترنتصعوبات توظيف اإلنترنت في التعليم الجامعي منها تشجيع الطلبة على استخد

الكفايات التكنولوجية للمعلمين في مدينة إربد من وجهة " بعنوان :)2007(دراسة المومني

  "نظرالمشرفين التربويين

الكفايات التكنولوجية الالزمة للمعلمين من وجهة نظر  أهمعلى  التعرفهدفت الدراسة   

مشرفاً ومشرفة ) 87(راسة من وتكونت عينة الد، ربد في األردنإ مدينةالمشرفين التربويين في 

) 33(من  تكونتستبانة إولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتطوير ، ربدإفي مديريات تربية 
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، استخدام الحاسوب في العملية التعليمية، المهارات الحاسوبية(موزعة على أربعة مجاالت  فقرة

درجة ممارسة الكفايات وتوصلت الدراسة إلى أن  ).وسائل االتصال، الوسائل التعليمية

وجاء ، ربد من وجهة نظر المشرفين التربويين كانت عاليةإلدى المعلمين في مدينة  التكنولوجية

كما حصل مجال الوسائل ، عالية ممارسة وبدرجةالمرتبة األولى  في الحاسوبيةمجال المهارات 

ام الحاسب في العملية استخد أما مجال، التعليمية على المرتبة الثانية بدرجة ممارسة عالية

كما جاء مجال وسائل االتصال ، التعليمية فقد جاء في المرتبة الثالثة وبدرجة ممارسة عالية ايضا

  .في المرتبة الرابعة بدرجة ممارسة متوسطة

 دور تقنيات المعلومات في تطوير التعليم في مؤسـسـات "بعنوان :)2007(دراسة العريشي

  "اص والعامبقطاعيه الخ العاليالتعليم 

 دور تقنيات المعلومات في تطوير التعليم في مؤسساتهدفت الدراسة التعرف إلى     

لتحقيق أهداف الدراسة صمم . في مدينتي الرياض وجده التعليم العالي بقطاعيه الخاص والعام

 )800(تكونت عينة الدراسة من . فقرة موزعة على أربعة أجزاء) 66(الباحث إستبانة من 

أعضاء هيئة التدريس العاملين في الجامعات والكليات االهلية في جده والرياض في  عضواً من

  .المملكه العربية السعودية تم اختيارها بطريقة عشوائية

  :وقد توصلت الدراسة إلى

أن أكثر تقنيات المعلومات أهمية بالنسبة الستخدامها في التعليم العالي ومن وجهة نظر . 1

ويليها في الترتيب البريد ، شبكة اإلنترنت: انت بالتسلسل كالتاليأعضاء هيئة التدريس ك

ثم التعليم بواسطة الحاسوب ثم نظام نقل ، ثم استخدام األقراص المدمجة، اإللكتروني

 .الملفات

ارتفاع المؤهل األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس أدى إلى ارتفاع إلمامهم بتقنيات المعلومات . 2 

تقريباً من مفردات عينة البحث أيدوا استخدام هذه % 90حيث أن نسبة ، موأهميتها في التعلي

 .تقريباً% 10في حين كان نسبة غير المؤيدين ، التقنيات في التعليم
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 أن الكثير من أعضاء هيئة التدريس يشجعون استخدام تقنيات المعلومات المختلفة في. 3 

 .التعليم

 مجال تقنية المعلومات وتوفير معامل الحاسب اآلليأن االستعانة بالخبرات العالمية في . 4 

وبناء شبكة داخلية تغطي جميع أقسام وكليات الجامعة وتوفير خدمة االتصال باإلنترنت يعد 

 .أمراً مهماً الستخدام تقنيات المعلومات في التعليم

مناهج معوقات توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في " بعنوان :)2007(دراسة ابو زيد

  "التجارية بالتعليم الثانوي بدولة البحرين المواد

هدفت الدراسة التعرف إلى معوقات توظيف تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في 

باإلضافة إلى ، مناهج المواد التجارية بالتعليم الثانوي بدولة البحرين من وجهة نظر المعلمين

تكونت عينة الدراسة . في تحديد هذه المعوقات تعرف أثر متغير الجنس ومتغير المادة الدراسية

) 66(معلمة و ) 54(، معلماً ومعلمة للمواد التجارية بالمدارس الثانوية في البحرين) 120(من 

فقرة موزعة على ستة مجاالت ) 50(لتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحث إستبانة من . معلماً

والمعوقات المتعلقة بمعلمي المواد ، لتجاريةالمعوقات المتعلقة بمناهج المواد ا: أساسية هي

والمعوقات المتعلقة بفني تكنولوجيا المعلومات ، والمعوقات المتعلقة بالطالب، التجارية

والمعوقات المتعلقة بالتجهيزات ، والمعوقات المتعلقة بالجوانب اإلدارية والتنظيمية، واالتصاالت

  :ليوقد أشارت نتائج الدراسة الى ما ي. المادية

تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في مناهج المواد  التي تعوق توظيف أهم المعوقات. 1

الجوانب اإلدارية ، طالبال: هي تنازلياً مرتبة ترتيباً التجارية بالتعليم الثانوي بدولة البحرين

، تصاالتفنيو تكنولوجيا المعلومات واال، التجهيزات المادية، معلمو الموادالتجارية، والتنظيمية

، %83، %86، %88( النسبة المئوية للمجاالت الستةحيث بلغت ، مناهج المواد التجارية

حيث  الطالبكثر المجاالت حدة هو مجال أوبالتالي ؛ لى الترتيبع%) 79، 81%، 82%

 تحيث بلغ مناهج المواد التجارية قل المجاالت حدة هو مجالأو) %88( المئويةة بالنس بلغت

  .)%79(له ية المئوة بالنس
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تحديد معوقات توظيف تكنولوجيا االتصاالت . 2

والمعلومات في مناهج المواد التجارية بالتعليم الثانوي بدولة البحرين تعزى إلى متغير الجنس 

  .ومتغير المادة الدراسية

  :وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث بما يلي

دريب معلمي المواد التجارية على توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في االهتمام بت .1

  .عملية التدريس

توفير مختبرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المدارس بما يتناسب مع أعداد الطلبة  .2

 .وتزويدها باألجهزة الحديثة

نجليزية وآدابها في استطالع اتجاهات طلبة قسم اللغة اال" بعنوان): 2008(دراسة يوسف

  "الزرقاء الخاصة نحو استخدام مصادر المعلومات االلكترونية جامعة

هدفت الدراسة التعرف إلى اتجاهات الطلبة الدارسين للغة اإلنجليزية وآدبها نحو 

أجريت الدراسة على طلبة قسم اللغة االنجليزية وآدبها . استخدام مصادر المعلومات اإللكترونية

رقاء الخاصة والمسجلين في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي في جامعة الز

وقد تمت الدراسة على عينة تمثلت في . طالباً وطالبة)888(والبالغ عددهم ، 2006/2007

وتوصلت الدراسة إلى النتائج . فقرة) 30(طالباً وطالبة أجابوا عن إستبانة تكونت من )132(

  :التالية

  .لديهم اتجاهات إيجابية نحو استخدام مصادر المعلومات اإللكترونيةأن جميع افراد العينة  .1

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في اتجاهاتهم نحو المصادر  .2

 .اإللكترونية

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهاتهم نحو المصادر اإللكترونية تعزى إلى  .3

  .مساق مهارات الحاسوبالمستوى الدراسي أو دراسة 
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  الدراسات االجنبية

كيف تدعم منتديات المناقشة على شبكة اإلنترنت " بعنوان :)Carboni، 1999(راسة كاربوني

  "التنمية المهنية للمعلمين في الرياضيات؟

هدفت الدراسة إلى تحديد أثر استخدام منتديات المناقشة على شبكة اإلنترنت في تدعيم       

وهذه الدراسة كانت إطاراً لدراسة الباحث للدكتوراه في ، ة لمعلمي الرياضياتالتنمية المهني

  .بجامعة نورث كارولينا في الواليات المتحدة االمريكية) 2003(عام

معلماً من معلمي الرياضيات للمرحلة الثانوية تم ) 14(استخدمت الدراسة مجموعة من       

 .ذوا وقتاً في منتديات المناقشة على اإلنترنتوقد أخ. اختيارهم بشكل عشوائي من ثالث مدارس

رؤى المعلمين عن تدريس ، المناقشة، مشاركة المعلمين: وقد تم بناء مجموعات المناقشة حول

  .الرياضيات بالمرحلة الثانوية

وتوصلت الدراسة إلى أن استخدام منتديات المناقشة على اإلنترنت يدعم برامج التنمية       

   :ياضيات من حيثالمهنية لمعلمي الر

  . توضيح تبادل رؤى المعلمين في تدريس الرياضيات. 1 

 ".مجتمع التعلم" نشر روح التعاون بينهم بصورة . 2 

دراسة مخرجات التعلم وسلوك المتعلم في " بعنوان :)Changzai، 2000(دراسة شانكازي

م باستخدام الحاسب المدرسة الثانوية أثناء تعلم الطلبة لألعداد الحقيقية من خالل التعل

  "اإللكتروني

وقد هدفت إلى دراسة مخرجات التعلم وسلوك المتعلم في المدرسة الثانوية أثناء تعلم       

وتكونت عينة الدراسة من ، الطلبة لألعداد الحقيقية من خالل التعلم باستخدام الحاسب اإللكتروني

: وكانت أدوات الدراسة. يلندمتعلماً درسوا في ثالث مدارس في مدينة بونكشاي في تا) 34(
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، واالختبار البعدي، واالختبار األولي، والبرنامج المحوسب، المادة المتعلمة بالطريقة التقليدية

  .وسجل مالحظات لتسجيل المالحظات المهمة حول سلوك الطلبة وآلية عملهم

اء كل وحدة من وبعد انته، تلقى الطلبة المادة المتعلمة عن طريق الخطة التقليدية للتعلم      

تلقى الطلبة نفس المادة المتعلمة بوساطة الحاسب  - موضوع البحث - الوحدات الثالث 

اإللكتروني وأثناء ذلك كان الباحث يسجل المالحظات المهمة عن سلوك الطلبة وردود أفعالهم 

  .على كل موقف تعليمي

البعدي المبرمج مسبقاً  تلقى الطلبة اختبار التحصيل، بعد انتهاء تدريس الوحدات الثالث      

عقد بعد تلقي الطلبة المادة المتعلمة (ثم حللت نتائج االختبار األولي . على الحاسب اإللكتروني

والبعدي بأخذ األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لبيان مدى تقدم الطلبة ) بالطريقة التقليدية

تعلموا باستخدام الحاسب اإللكتروني كانت  حيث بينت النتائج أن أغلبية الطلبة الذين، تعليمياً

من نتائج االختبار األولي وأن انتباههم % 50نتائجهم أعلى بعد االستعانة بهذا البرنامج بنسبة 

  .وانضباطهم وتحملهم للمسؤولية حقق أعلى المستويات بعد استخدام الحاسب اإللكتروني

  "لتدريس في غرفة الصفدمج التكنولوجيا في ا"بعنوان :)Joy، 2000(جوي دراسة

هدفت إلى بيان أثر استخدام الحاسب اإللكتروني كطريقة للتعليم على تحصيل الطلبة     

وذلك في مدينة ، واتجاهاتهم وتغيير مهارات المعلمين واتجاهاتهم نحو هذه الطريقة التعليمية

ام الحاسب فقد أكد المعلمون الذين علموا باستخد. روان في الواليات االمريكية المتحدة

حيث اكتسبوا مهارات تعليمية إضافية مفيدة لهم للتعامل ، رضاهم عن هذه الطريقة، اإللكتروني

كما أشارت النتائج أن الطلبة الذين تعلموا باستخدام الحاسب ، مع المواقف التعليمية المختلفة

ى جهاز رغبتهم بوجود شريك لهم عل% 95اإللكتروني زادت دافعيتهم نحو التعلم إذ أشار 

كما أكدوا زيادة ، الحاسب اإللكتروني وعللوا ذلك بتلقيهم المساعدة عند وجود المسائل الصعبة

أما الطلبة الذين تعلموا بالطريقة التقليدية فقد . استمتاعهم بالدرس التعليمي أثناء وجود الشريك

الذين تعلموا للطلبة % 38عن االختبار القبلي مقابل % 23حصلوا على فائدة تعليمية بنسبة 
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ويؤكد الباحث أن هذه النتائج هي دليل على أن طريقة استخدام . باستخدام الحاسب اإللكتروني

  .الحاسب اإللكتروني في التعليم تسرع اكتساب الطلبة للمفاهيم

إدارة المعرفة والتعلم اإللكتروني كنموذج للتنمية " بعنوان :)Zahner، 2002(دراسة زاهنر

  "المهنية للمعلم

، هدفت الدراسة إلى تحديد العالقة بين التنمية المهنية عبر اإلنترنت وإدارة المعرفة      

واستخدمت الدراسة مجموعة مناقشة . والتعلم اإللكتروني باالعتماد على المناقشة عبر اإلنترنت

  .معلماً ومعلمة لتقديم يرنامج للتنتمية المهنية) 46(عبر اإلنترنت تكونت من 

  :سة إلى النتائج التاليةوتوصلت الدرا    

  .فاعلية تقديم برامج التنميةالمهنية عبر اإلنترنت .1

  .توجد عالقة طردية بين إدارة المعرفة وتقديم البرنامج عبر اإلنترنت .2

التعلم عن بعد كطريقة لتشجيع التنمية المهنية لمعلمي : )Chen، 2003(دراسة شن

  "ل استخدام التكنولوجياالرياضيات في المدارس الثانوية في تايوان من خال

هدفت الدراسة إلى فحص أثر التقارير الذاتية في مشروع التعليم عن بعد في برامج       

التنمية المهنية لمعلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية بتايوان في استخدام التكنولوجيا بواسطة 

  .CD-ROMاسطوانات الليزر 

وتطبيق برامج ، والدافعية واإلبداع، علمينوقد ركزت الدراسة على زيادة كفايات الم        

وتحديد العوائق ، وقد استكشفت الدراسة االستخدام الفعلي لتكنولوجيا الكمبيوتر، الجداول الحسابية

  .التي تمنعهم من التدريب على الكمبيوتر

معلم 100وتم تقسيم ، واستخدمت الدراسة تصميم المجموعة الضابطة باختبار بعدي فقط    

وقد . إلى مجموعتين تجريبية وضابطة، الرياضيات بأحد مناطق الضواحي بتايوان من معلمي
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وتدربت ، لمدة أسبوعين(CD-ROM)تدربت المجموعة التجريبية من خالل اسطوانات الليزر

وبعد ، المجموعة الضابطة بدون اإلسطوانات ولم تستلم االسطوانات حتى بعد انتهاء التدريب

  .لم في المجموعتين أن يكمل إستبيان تقييم ذاتيمضي أسبوعين طلب من كل مع

  :وتوصلت نتائج الدراسة إلى مايلي    

والجداول ، )الورد(أن المعلمين في المجموعة التجريبية استخدموا برامج تنسيق النصوص  - 

وبصورة رئيسية ، بحرية (Chat)وبرامج التواصل والدردشة ، وتصفح اإلنترنت، الحسابية

والبحث عن المولد التدريسية على ، وحساب درجات الطالب، يميةلكتابة المواد التعل

ومعظم المعلمين كانوا شغوفين . والتواصل والدردشة مع الزمالء والطالب، اإلنترنت

فلقد كانوا محرومين من ذلك بسبب قلة الوقت ، ومتشوقين لتعلم كيفية التدريس بالكمبيوتر

 .بعض الموضوعات ذات العالقةو، والموارد المالية في المدارس والمقاطعات

، ودافعيتهم، واهتماماتهم، طور كفايات المعلمين (CD-ROM)أن مشروع اسطوانات الليزر - 

والدوال ، واإلحصاء، االحتمال(وقدرتهم على استخدام الجداول الحسابية في تدريس 

 .وفي حساب النتائج، )الرياضية

أكبر على استخدام تكنولوجيا الكمبيوتر  تعامل المعلمين مع الكمبيوتر لينالوا معرفة وقدرة - 

 .في التدريس

 (CD-ROM)تقويم المعلمين للمشروع أوضح أنهم فضلوا محتوى وتصميم االسطوانات - 

  .على التصميمات العادية للتدريب

نقل المهارات :التنمية المهنية عبر اإلنترنت"بعنوان): Coffman، 2004(دراسة كوفمان

   "المستفادة إلى غرفة الصف

 المهنية للتنمية من برنامج المستفادة المهارات المعلمين نقل مدي تحديد إلى الدراسة هدفت      

أجريت الدراسة في . الفصول صفية داخل ممارسات إلى اإلنترنت عبر التخيلي المجتمع في
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 الشخصية المقابالت الباحث واستخدم. مدارس مدينة منيسوتا في الواليات المتحدة االمريكية

 ومستوى، الخبرات فهم مدى لتحديد المعلمين من البيانات المباشرة لجمع والمالحظة تباراتواالخ

 كيفية جانب تحديد إلى .الدراسية فصولهم إلى المتعلمة المعرفة نقلهم ومدى، مشاركة المعلمين

 ئةبي تنظيم مثل وممارسات من خبرات التدريبي البرنامج يتضمنه لما الخاص فهمهم المعلمين إبداع

 .البيانات لتحليل النوعي الكمي والتحليل التحليل الباحث واستخدم .التعلم

 :التالية النتائج إلى الدراسة وتوصلت    

 عبر التدريب برنامج من تعلموها التي واالستراتيجيات التكنولوجيا استخدموا المعلمين أن - 

 .كبيرة بدرجة الدراسية فصولهم داخل اإلنترنت

 حول المتمركزة مداخل التعلم على االعتماد يدعم االنترنت عبر المقدم المهنية التنمية برنامج - 

 .والخبراء األقران بين والتعاون، الفعالة والمشاركة، الذاتي االكتشاف تشجع والتي المتعلم

  .التنمية المهنية للمعلمين برامج في مهًما بديالً يعد اإلنترنت عبر المقدم المهنية التنمية برنامج - 

المعلمين والطلبة في فنلندا كمستخدمين لتكنولوجيا "بعنوان):Atjonen، 2005(دراسة أتجونن

  "المعلومات واالتصاالت

هدفت الدراسة إلى وصف توقعات المعلمين وخبراتهم والتغيير الممكن من خالل       

بجمع ولتحقيق ذلك قام الباحث ، في التعليم ICT)(توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

المعلمين العاملين في  البيانات على ثالث مراحل بواسطة إستبانة تم توزيعها على عينة من

م حيث 1999تم إجراء المرحلة األولى من الدراسة سنة ، المدارس الثانوية في شرق فنلندا

م تم إجراء المرحلة الثانية من الدراسة 2001وفي سنة ، معلماً) 156(تكونت عينة الدراسة من 

م 2004وأخيراً تم إجراء المرحلة الثالثة سنة ، معلماً) 155(يث تكونت عينة الدراسة منح

  .معلماً) 81(وتكونت عينة الدراسة من 

  :وقد أشارت نتائج الدراسة إلى ما يلي    
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زيادة واستمرار توظيف التطبيقات المختلفة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من قبل  .1

، معالجة البيانات: ومن أكثر التطبيقات استخداما، ثالثة للدراسةالمعلمين في المراحل ال

  .و محرك األقراص المضغوطة، البريد اإللكتروني، متصفحات اإلنترنت

تطور قدرات المعلمين في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت خالل مراحل  .2

 .الدراسة

تخدام وسائل تكنولوجيا المعاومات زيادة النشاطات التعاونية بين المعلمين الزمالء في اس .3

 .واالتصاالت

توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم أدى الى تحسن مستوى التالميذ على  .4

          . المستويين السلوكي واالكاديمي

استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في " بعنوان :)Gulbahar، 2006(دراسة جلبهار

  "التعليم العالي

هدفت الدراسة إلى تحديد دور استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم من       

وبشكل ، قبل المعلمين الطلبة والهيئة التدريسية في كلية التربية في جامعة باسكت في أنقرة

أساسي هدفت إلى تحديد العوامل التي تؤثر على مستوى توظيف تكنولوجيا المعلومات 

إضافة الى تقديم اقتراحات وتوصيات في ضوء نتائج ، العملية التعليمية التعلميةواالتصاالت في 

  . التوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم الدراسة من أجل

اإلستبانة األولى تم توزيعها على الطلبة المعلمين في كلية ، طور الباحث إستبانتين      

كما تكونت عينة . انية فقد تم توزيعها على أعضاء الهيئة التدريسيةأما اإلستبانة الث، التربية

  .من أعضاء الهيئة التدريسية) 25(من الطلبة المعلمين و) 558(الدراسة من 

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى فشل برامج تنمية المعلمين في تقديم تسهيالت للمعلمين       

، ت في األنشطة الصفية واألنشطة الالصفيةمن أجل توظيف تكنولوجيات المعلومات واالتصاال
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كما كشفت نتائج الدراسة عن ثالثة عوامل تؤثر بفعالية على مستوى توظيف تكنولوجيا 

  :المعلومات واالتصاالت في العملية التعلمية التعليمية هي

  .البنية التحتية الالزمة لتوظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .1

 .ل استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتكفايات المعلمين في مجا .2

  .المنهاج وما يتضمن من أنشطة تساعد على توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .3

  :وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث بما يلي    

ضرورة تعاون المؤسسة التعليمية مع خبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات واإلسترشاد  .1

  .بهم

ات الدراسية بجميع التجهيزات التي تدعم توظيف تكنولوجيا المعلومات تزويد القاع .2

 .واالتصاالت في التعليم

واالتصاالت والتي توفر للطلبة إمكانية استخدام شبكة  توفير مختبرات تكنولوجيا المعاومات .3

 .)Multimedia(والوسائط المتعددة )Internet(المعلومات العالمية 

جل توفير أنشطة تدعم توظيف تكنولوجيا المعلومات التخطيط الجيد للدرس من أ .4

  .واالتصاالت في داخل غرفة الصف

تكنولوجيا  كفايات الطلبة المعلمين في استخدام"بعنوان): Palmira، 2007(دراسة بالميرا 

  "المعلومات واالتصاالت

كنولوجيا هدفت الدراسة إلى تحديد الكفايات األساسية والكفايات التعليمية في استخدام ت      

. المعلومات واالتصاالت لدى الطلبة المعلمين في كلية التربية في جامعة فيلينيوس في لتوانيا

على ) ثاني ثانوي+ أول ثانوي (إضافة إلى تحديد أثر تعلم المعلوماتية في المرحلة الثانوية 

المعلومات  الكفايات األساسية والكفايات التعليمية للطلبة المعلمين في استخدام تكنولوجيا
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القسم األول : صمم الباحث إستبانة تكونت من قسمين. في العملية التعليمية )ICT(واالتصاالت 

أما ، تضمن أسئلة ذات عالقة بالكفيايات األساسية في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

نولوجيا المعلومات القسم الثاني فقد تضمن أسئلة ذات عالقة بالكفايات التعليمية في استخدام تك

طالباً وطالبة من طلبة ) 900( وزعت اإلستبانة على عينة الدراسة والتي شملت. واالتصاالت

  . كلية التربية في جامعة فيلينيوس

  :وقد أشارت نتائج الدراسة إلى ما يلي    

 يتمتع الطلبة المعلمون بمستوى جيد من الكفايات األساسية والكفايات التعليمية في استخدام .1

، حيث كان لديهم القدرة على استخدام الحاسوب، )ICT(تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

، كذلك إعداد النصوص وإنتاج المواد التعليمية المرئية إضافة إلى تصميم قواعد البيانات

ولكنهم يفتقرون إلى المهارات والقدرات الالزمة إلنتاج البرمجيات التعليمية وتصميم المواقع 

  .ة على شبكة اإلنترنتالشخصي

وجود عالقة مباشرة بين تعلم المعلوماتية في المرحلة الثانوية والقدرة على تطوير الكفايات  .2

حيث بينت الدراسة أن ، األساسية والتعليمية في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

تكنولوجيا  اً في استخدامالطلبة الذين درسوا المعلوماتية في المرحلة الثانوية كانوا أكثر نجاح

 .المعلومات واالتصاالت

  : وقد أوصت الدراسة بما يلي        

ضرورة استخدام اإلنترنت بفعالية ألغراض البحث عن المواد التعليمية من جهة ومن أجل  .1

  .تعزيز العمل التعاوني من جهة أخرى

تكنولوجيا تنمية قدرات ومهارات الطلبة المعلمين وبشكل مستمر في استخدام وتوظيف  .2

 .المعلومات واالتصاالت في العملية التعليمية من أجل إثراء البيئة التعليمية في غرفة الصف
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  ملخص الدراسات السابقة

بعد استعراض الدراسات السابقة العربية واألجنبية توصل الباحث إلى عدد من 

  :المحاور األربعة التالية االستنتاجات تم تصنيفها ضمن

  معوقات توظيف المعلوماتية في التعليم والتدريبمشكالت و: أوالً

  :أشارت نتائج الدراسات السابقة الى المشكالت التالية

ودراسة أبوزيد ، )1998(وهذا ما أشارت إليه دراسة عبد الحميد، ضعف اإلمكانات المادية .1

  . )2007( ودراسة أبوزيد، )2005( ودراسة أبوعصبة، )2001( وعمار

 ).1998(كما بينته دراسة عبد الحميد، ة وسوق العملضعف الصلة بين المدرس .2

 وهذا ما أشارت إليه دراسة أبوزيد وعمار، نقص في البرمجيات التعليمية والتدريبية .3

)2001.( 

كما بينته دراسة ، ضعف كفايات المعلمين في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .4

 ودراسة أتجونن، )2007( أبوزيد ودراسة، )2006( ودراسة وهبة، )2001( أبوزيد وعمار

)2005 ،Atjonen.( 

ودراسة عبد ، )1998(كما بينته دراسة عبد الحميد، ندرة الدورات الفنية المتطورة للمعلمين .5

 ).2001(المعطي

 ).2005(كما بينته دراسة أبوعصبة، ضعف النمو المهني للمعلمين .6

 ).2006(بينته دراسة وهبةكما ، عدم توفر العدد الكافي من أجهزة حاسوب في المدارس .7

 ).2006، وهبة(وهذا ما أشارت إليه دراسة، عدم توفر خدمة اإلنترنت في المدرسة .8
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، )2001(وهذا ما أشارت إليه دراسة أبوزيد وعمار، تدني المستوى األكاديمي للطلبة .9

 ).2007(ودراسة أبوزيد

 ).2007(كمابينته دراسة أبوزيد، القيود اإلدراية والتنظيمية .10

وهذا ما أشارت إليه دراسة أبوزيد وعمار ، لمناهج واألنشطة المرافقة لهاضعف ا .11

 ).Atjonen، 2005( ودراسة أتجونن، )2007( ودراسة أبوزيد، )2001(

 ).2006(كما بينته دراسة وهبة، انخفاض مستوى جودة التدريب الذي يتلقاه المعلمون .12

  اتجاهات المعلمين نحو المعلوماتية : ثانياً

تائج الدراسات السابقة إلى أن المعلمين يحملون اتجاهات إيجابية نحو أشارت ن    

  :من خالل ما يلي، المعلوماتية

وكانت أكثر التقنيات المستخدمة على ، المعلمين لديهم اتجاهات إيجابية نحو تقنيات المعلومات. 1

ستخدام وا، واستخدام األقراص المدمجة، والبريد اإللكتروني، شبكة اإلنترنت: التوالي

وهذا ما ، ومتصفحات اإلنترنت، ومعالجة البيانات، ونظام نقل الملفات، الحاسوب في التعليم

ودراسة ، )2003(ودراسة حناوي، )Atjonen، 2005(أشارت إليه دراسة أتجونن

  ). 2007(العريشي

بينته  كما، غالبية المعلمين يشجعون توظيف تقنيات المعلومات المختلفة في التعليم والتدريب. 2

  ).2007(دراسة العريشي

 كما بينته دراسة يوسف، اتجاهات المعلمين إيجابية نحو مصادر المعلومات اإللكترونية. 3

)2008.(  

، 2003( كما بينته دراسة شن، اتجاهات المعلمين إيجابية نحو التدريس باستخدام الحاسوب. 4

Chen(.  
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  للمعلميندور المعلوماتية في تنمية األداء المهني : ثالثاً

أشارت نتائج الدراسات السابقة الى أن بعض مكونات المعلوماتية لها دور إيجابي في 

  :تنمية األداء المهني للمعلمين من خالل ما يلي

ارتفاع المؤهل العلمي للمعلم أدى إلى ارتفاع مستوى إلمامه بتقنيات المعلومات وإدراكه . 1

  ).2007( شيوهذا ما أشارت إليه دراسة العري، ألهميتها

كما بينته ، أهمية استخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في تحقيق اإلعداد الفعال للمعلم. 2

  ).2004(دراسة نصار

استخدام منتديات المناقشة عبر شبكة اإلنترنت يدعم التنمية المهنية للمعلمين وينشر روح . 3

  ).Carboni، 1999( وهذا ما أشارت إليه دراسة كاربوني، التعاون بينهم

حيث تشجعهم على االعتماد على ، فاعلية برامج التنمية المهنية للمعلمين عبر اإلنترنت. 4

مداخل التعلم المتمركز حول المتعلم مما يشجع االكتشاف الذاتي والمشاركة الفعالة والتعاون 

 ة كوفمانودراس، )Zahner، 2002(وهذا ما أشارت إليه دراسة زاهنر، بين األقران والخبراء

)2004 ،Coffman.(  

وجود عالقة مباشرة بين دراسة المعلم للمعلوماتية في المرحلة الثانوية وبين قدرته على . 5

، 2007( كما بينته دراسة بالميرا، تطوير كفاياته في توظيف المعلوماتية في التعليم والتدريب

Palmira.(  

كما ، هارات الحاسوب ودرجة توظيفهم لهاوجود درجة انسجام عالية بين امتالك المعلمين لم. 6

  ).2006( بينته دراسة خزاعلة وزمالئه

  أثر توظيف المعلوماتية في التعليم والتدريب على الطلبة: رابعاً

أشارت نتائج الدراسات السابقة إلى أن توظيف المعلوماتية في التعليم والتدريب يؤثر 

  :بشكل إيجابي على الطلبة من خالل ما يلي
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تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم أدى إلى تحسن المستوى األكاديمي  توظيف .1

ودراسة ، )2004(وهذا ما أشارت إليه دراسة سرحان والتالحمة، والسلوكي للطلبة

  ).Atjonen، 2005(أتجونن

، التعليم باستخدام الحاسوب يسرع في اكساب الطلبة المفاهيم المختلفة ويزيد من دافعيتهم .2

 .)Joy، 2000(ما بينته دراسة جوي وهذا

الطلبة الذين تلقوا التعليم والتدريب بواسطة الحاسوب أكثر انضباطاً وانتباهاً وتحمالً  .3

 ).Changzai، 2000(وهذا ما بينته دراسة شانكزاي، وحصلوا على نتائج أعلى، للمسؤولية

وهذا ما بينته دراسة  ،استخدام الوسائط المتعددة في التعليم أدى إلى تحسن مستوى الطلبة .4

 ).2005(أبولوم وزمالئه

وهذا ما ، استخدام البرمجيات المحوسبة يؤثر بشكل إيجابي على مستوى تحصيل الطلبة .5

 ). 2005(أشارت إليه دراسة أحمد

  :وتتلخص أهم توصيات الدراسات السابقة في مايلي    

ا ما أوصت به دراسة وهذ، االهتمام بمعلمي التعليم الصناعي من حيث اإلعداد والتدريب .1

  ).2007( ودراسة أبوزيد، )2002( ودراسة حمدان، )1990( عليمات

و توفير ، ربط التعليم الصناعي بالتنمية الصناعية من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية .2

 ).2002( وهذا ما أوصت به دراسة حمدان، الدعم المادي الالزم للمدارس الصناعية

ريس وتدريب حديثة قائمة على تكنولوجيا المعلومات ضرورة استخدام أساليب تد .3

 ).2004( وهذا ما أوصت به دراسة نصار، واالتصاالت

وهذا ما أوصت به ، إنشاء موقع إلكتروني خاص بالمؤسسة التعليمية على شبكة اإلنترنت .4

 ).2004(دراسة نصار
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وهذا ما أوصت به  ،توفير اإلمكانات المادية والبشرية من أجل نجاح إعداد المعلم وتنميته .5

 ).2007(دراسة نصار

وهذا ما أوصت به دراسة أبولوم ، ضرورة تصميم برمجيات تعليمية وتدريبية متنوعة .6

 ).2005(ودراسة أحمد، )2005(وزمالئه

، ضرورة توفير العدد الكافي من أجهزة الحاسوب في المدرسة وتزويدها بخدمة اإلنترنت .7

 ).2006(وهذا ما أوصت به دراسة وهبة

وهذا ما ، إلستمرارية في تدريب المعلمين في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتا .8

ودراسة ، )2006(ودراسة خزاعلة وزمالئه، )2003(أوصت به دراسة حناوي

 ).Palmira، 2007(بالميرا

وهذا ما أوصت به ، االستعانة بالخبرات العالمية من أجل توظيف المعلوماتية في التعليم .9

 ).Atjonen، 2005(ودراسة أتجونن، )2007(شيدراسة العري

وهذا ما أوصت ، ضرورة توفير مختبر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في كل مدرسة  .10

  ).Atjonen، 2005(ودراسة أتجونن، )2007(به دراسة أبوزيد

  :وقد استفادت الدراسة الحالية من الدارسات السابقة في مايلي    

  .وتحديد متغيرات الدراسة، أداة الدراسةجمع االطار النظري وبناء . 1

  .واألساليب اإلحصائية المناسبة، اختبار منهج الدراسة وإجراءاتها. 2

  .التعرف على أهم المشكالت التي تواجه المدارس الصناعية. 3

  .التعرف إلى الكفايات الضرورية لمعلمي المعلوماتية. 4

  .ةالتعرف إلى اتجاهات المعلمين نحو المعلوماتي. 5
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  .التعرف إلى أثر توظيف المعلوماتية في التعليم على الطلبة. 6

  .االطالع على تجارب عربية وأجنبية في توظيف المعلوماتية في التعليم. 7

  .تفسير النتائج وتقديم التوصيات واالقتراحات. 8

  :وقد تميزت الدراسة الحالية عن الدارسات السابقة في ما يلي    

  .وأجهزة وعتاد، وبرمجيات، عناصر المعلوماتية من موارد معرفية اهتمت بدراسة جميع . 1

ركزت على تسليط الضوء على أهم المشكالت التي تحد من توظيف المعلوماتية في التعليم  . 2

  .والتدريب في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين

أجهزة ، أجهزة حاسوب، خدمة اإلنترنت(بحثت في أثر بعض موجودات المدرسة . 3

على استجابة المديرين ) برمجيات تعليمية أو تدريبية، شبكة حاسوب محلية، LCDعرض

والمعلمين المهنيين في تقييم دور المعلوماتية في تنمية األداء المهني للمعلمين المهنيين في 

  .المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين
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  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات

  

  منهج الدراسة -

  مجتمع الدراسة و عينة الدراسة  -

  أداة الدراسة -

  صدق األداة -

 ثبات األداة -

 متغيرات الدراسة -

  إجراءات الدراسة  -

  المعالجات اإلحصائية -
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  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات

وكيفيـة بنـاء أداة   ، ومجتمع الدراسة وعينته، يتضمن هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة

وما تم ، الالت الصدق والثبات المستخدمة في هذه الدراسة ومتغيراتها المستقلة والتابعةالبحث ود

  : وفيما يلي بيان ذلك، من معالجات إحصائية في استخالص النتائج وتحليلها

  منهج الدراسة

استخدم الباحث المنهج الوصفي بإستخدام اإلستبانة كأداة لجمع البيانات وذلك لمالئمتها 

   .راسةألغراض الد

  مجتمع الدراسة وعينة الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جميع المديرين والمعلمين المهنيين العاملين في المدارس 

الثانوية الصناعية في كل من محافظات الضفة الغربية ومحافظات قطاع غزة خالل العام 

) 211(و  يراًمد) 15(، معلما مهنياً ومديراً) 226(حيث بلغ عددهم ، 2008/2009الدراسي 

  .معلماً مهنياً

وقد قام الباحث نفسه بتوزيع وجمع اإلستبانات من المدارس الثانوية الصناعية في 

أما في مدارس محافظات قطاع غزة فقد تم توزيع اإلستبانات وجمعها ، محافظات الضفة الغربية

إستبانة ) 188(ى ووصلت حصيلة اإلستبانات التي جمعت إل، بواسطة الفاكس والبريد اإللكتروني

) 1(والجدول ، وبهذا يصبح أفراد مجتمع الدراسة بمنزلة عينة متيسرة، إستبانة )226( من أصل

  :يبين توزيع عينة الدراسة وفقاً لمتغيرات الدراسة



 107

  توزيع عينة الدراسة وفقاً لمتغيرات الدراسة :)1(جدول 

 النسبة المئوية العدد مستويات المتغير المتغير الرقم

  %87  164  ذكر الجنس .1

  %13  24  أنثى

  %8  15  مدير الوظيفة .2

  %92  173  معلم مهني

  %30  56  دبلوم المؤهل العلمي .3

  %62  117  بكالوريوس

  %8  15  ماجستير فأعلى

  %48  92  كهرباء عائلة التخصص العلمي .4

  %26  48  ميكانيك

  %26  48  غير ذلك

  %30  56  اتسنو 5أقل من  سنوات الخبرة .5

  %25  48  سنوات 10-5من 

  %45  84  سنوات 10أكثر من 

  %82  154  حكومية الجهة المشرفة .6

  %18  34  غير حكومية

  %47  88  شمال المحافظة .7

  %40  76  وسط

  %13  24  جنوب

  %81  152  نعم توفر خدمة االنترنت .8

  %19  36  ال

  %76  143  نعم توفر جهاز حاسوب .9

  %24  45  ال

  %75  140  نعم LCDتوفر جهاز عرض  .10

  %25  48  ال

  %61  114  نعم توفر شبكة حاسوب محلية .11

  %39  74  ال

توفر برمجيات تعليمية  .12

 أوتدريبية

  %52  97  نعم

  %48  91  ال
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  :أداة الدراسة

  :الباحث إستبانة واحدة تكونت من أربعة أقسام هي لتحقيق أهداف الدراسة صمم    

والمؤهل ، والوظيفة، الجنس: تضمن معلومات أولية خاصة بالمدير أو بالمعلم هي: قسم االولال

  .والمحافظة، والجهة المشرفة، وسنوات الخبرة، وعائلة التخصص العلمي، العلمي

  :تضمن معلومات عن موجودات المدرسة وهي: القسم الثاني

 .خدمة اإلنترنت متاحة لك في المدرسة .1

 .في المدرسة اسوبيتوفر لك جهاز ح .2

 .LCD يتوفر في المدرسة أجهزة عرض .3

 .يتوفر في المدرسة شبكة حاسوب محلية .4

  .يتوفر في المدرسة برمجيات حاسوب تعليمية أو تدريبية في مجال تخصصك .5

وزعت على ثالثة مجاالت كما  فقرة) 44(اشتمل على فقرات اإلستبانة وعددها : القسم الثالث

  :يلي

  .فقرة) 20(ويشتمل على  )Knowledge-Ware(يةمجال الموارد المعرف .1

 .فقرة )12(ويشتمل على  )Soft-Ware(مجال البرمجيات  .2

 .فقرة )12(ويشتمل على  )Hard-Ware(األجهزة والعتادمجال  .3

ذو التدريج ) Likert Scale(اإلستبانة على نمط مقياس ليكرت  وقد جاءت فقرات    

  ). معارض بشدة، ضمعار، محايد، موافق، موافق بشدة(الخماسي 
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تضمن سؤاالً حول أهم المشكالت التي تحد من توظيف المعلوماتية في المدارس  :القسم الرابع

  .الثانوية الصناعية في فلسطين

، وقد استند الباحث في إعداد اإلستبانة إلى الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة  

وزارة التربية والتعليم العالي والمالحظات التي ومنشورات ، واألدبيات في التعليم الصناعي

، ومديرو المدارس الصناعية، دونها العاملون في اإلدارة العامة للكليات والتعليم المهني والتقني

  .كما استند الباحث إلى آراء المحكمين الذين عرضت عليهم اإلستبانة بصورتها األولية

  صدق األداة

فقد عرضت في ، مد الباحث طريقة صدق المحتوىللتحقق من صدق األداة فقد اعت  

من ذوي الخبرة ) 5، ملحق(على ثالث عشرة محكماً ) 4، ملحق(صورتها األولية 

والمتخصصين في مجاالت اإلدارة التربوية وأساليب التدريس والمناهج وتكنولوجيا التعليم 

كلية العلوم التربوية بجامعة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتكنولوجيا الوسائط المتعددة في 

وجامعة القدس المفتوحة والجامعة العربية األمريكية ومختصين في التعليم ، النجاح الوطنية

المهني والتقني في اإلدارة العامة للكليات والتعليم المهني والتقني ومديري المدارس الصناعية 

لمحكمة جميعها وأجمعوا على وقد عادت اإلستبانات ا، ممن لهم خبرة عالية في هذا المجال

صدقها ومالءمتها لقياس األبعاد التي وضعت من أجلها وذلك بعد إجراء التعديالت بالحذف 

  ). 6، ملحق(واإلضافة في ضوء آرائهم ومالحظاتهم وتوجيهاتهم لتصبح في صورتها النهائية 

  ثبات األداة

) 2(مل الثبات ونتائج الجدولالستخراج معا) كرونباخ ألفا(قام الباحث باستخدام معادلة   

  :تبين ذلك
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  ثبات أداة الدراسة باستخدام معادلة كرونباخ الفا): 2(جدول

 معامل الثبات المجاالت الرقم

 0.77 مجال الموارد المعرفية .1

 0.91 مجال البرمجيات .2

 0.70 مجال األجهزة والعتاد .3

 0.89 الثبات الكلي

- 0.70(مالت الثبات لمجاالت اإلستبانة تراوحت بينأن معا) 15(يتضح من الجدول     

وجميعها معامالت ثبات عالية تفي بأغراض ) 0.89(ومعامل الثبات الكلي لإلستبانة ، )0.91

   .الدراسة

  متغيرات الدراسة

  :اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية

  المتغيرات المستقلة: والًأ

  ).انثى، ذكر(الجنس وله مستويان  .1

 ).معلم مهني، مدير(وله مستويان الوظيفة  .2

 ).ماجستير فأكثر، بكالوريوس، دبلوم(المؤهل العلمي وله ثالثة مستويات  .3

 ).غير ذلك، ميكانيك، كهرباء(عائلة التخصص العلمي وله ثالثة مستويات  .4

 )).10اكثر من(، )10-5من (، )5اقل من((سنوات الخبرة ولها ثالثة مستويات  .5

 .)غير حكومي، حكومي(ان وله مستوي الجهة المشرفة .6

 :المحافظة وله ثالث مستويات هي .7

 ).سلفيت، قلقيلية، طولكرم، نابلس، جنين(شمال. أ 
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  ). القدس، بيت لحم، الخليل، رام اهللا(وسط .ب 

 ).محافظات قطاع غزة(جنوب. ج 

 ).ال، نعم(توفر خدمة اإلنترنت وله مستويان  .8

 ).ال، نعم(توفر جهاز حاسوب وله مستويان  .9

 ).ال، نعم(وله مستويان  LCDر جهاز عرض توف .10

 ).ال، نعم(توفر شبكة حاسوب محلية في المدرسة وله مستويان  .11

  ).ال، نعم(توفر برمجيات تعليمية أوتدريبية في المدرسة وله مستويان  .12

تحدد المتغير التابع في استجابة أفراد عينة الدراسة على فقرات وأسئلة  :المتغير التابع: ثانياً

انة والمتعلقة بالتعرف على دور المعلوماتية في تنمية األداء المهني للمعلمين المهنيين في اإلستب

   .المدارس الثانوية الصناعية من وجهة نظر المديرين والمعلمين

  إجراءات الدراسة

  : لقد تم إجراء الدراسة وفق الخطوات التالية

ت العليا بعد الموافقة على أداة تم توجيه كتاب رسمي من المشرف إلى رئيس قسم الدراسا. 1

  . الدراسة

اإلدارة العامة للكليات والتعليم المهني /تم توجيه الكتاب إلى وزارة التربية والتعليم العالي. 2

والتقني من أجل الحصول على موافقتهم على توزيع أداة الدراسة في المدارس الثانوية 

  . الصناعية

المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين للتمكن من توزيع  تم توجيه كتب الموافقة إلى مديري. 3

  . أداة الدراسة
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العام  قام الباحث بتوزيع اإلستبانة على المديرين والمعلمين المهنيين في الفصل الثاني من. 4

  . 2008/2009الدراسي 

  . تبويب البيانات وترميزها وإدخالها إلى الحاسوب. 6

  ).SPSS(ستخدام البرنامج االحصائي للعلوم االجتماعية معالجة البيانات إحصائياً با. 7

  .إستخراج النتائج وجدولتها وتحليلها ومناقشتهاوالتعليق عليها. 8

  المعالجات اإلحصائية

من أجل اإلجابةعن أسئلة الدراسة استخدم برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية     

)SPSS( ، اآلتيةوذلك بإستخدام المعالجات اإلحصائية:  

واالنحرافات المعيارية لتحديد دور المعلوماتية في ، والنسب المئوية، المتوسطات الحسابية. 1

تنمية األداء المهني للمعلمين المهنيين في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين من وجهة نظر 

ية في المدارس كذلك لتحديد أهم المشكالت التي تحد من توظيف المعلومات، المديرين والمعلمين

  .الثانوية الصناعية في فلسطين

  .t-test Independentلمجموعتين مستقلتين  -ت  -اختبار. 2

  .One Way ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي . 3

  . للمقارنات البعدية للمتوسطات الحسابية) LSD(اختبار . 4
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

تناول هذا الفصل عرضاً للنتائج التي تم الوصول إليها وتحليلها باستخدام المتوسطات     

والتي ، الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة

هدفت التعرف إلى دور المعلوماتية في تنمية األداء المهني للمعلمين المهنيين في المدارس 

كما هدفت إلى التعرف على أثر متغيرات . نوية الصناعية من وجهة نظر المديرين والمعلمينالثا

وسنوات ، وعائلة التخصص العلمي، والمؤهل العلمي، والمركز الوظيفي، الجنس(الدراسة 

وتوفر ، وتوفر جهاز حاسوب، وتوفر خدمة اإلنترنت، والمحافظة، والجهة المشرفة، الخبرة

من وجهة ) وتوفر برمجيات تعليمية أو تدريبية، ر شبكة حاسوب محليةوتوف، LCDجهازعرض

نظر المديرين والمعلمين في تقييم دور المعلوماتية في تنمية األداء المهني للمعلمين المهنيين في 

  .المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين

  . وفيما يلي نتائج الدراسة تبعاً لتسلسل أسئلتها

  علقة بالسؤال االولالنتائج المت:أوالً

ما دور المعلوماتية في تنمية األداء المهني للمعلمين المهنيين في المدارس الثانوية 

  الصناعية في فلسطين من وجهة نظر المديرين والمعلمين؟

لإلجابةعن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب   

واعتمد ، ستبانة ومن ثم ترتيبها تنازلياً وفق المتوسط الحسابيالمئوية لفقرات ومجاالت اإل

  :الباحث المستويات اآلتية للموافقة

  . فأكثر درجة كبيرة جداً% 80

  . درجة كبيرة% 79.9- 70%

  .درجة متوسطة% 69.9- 60%

  .درجة قليلة% 59.9- 50%
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  . قليلة جداً درجة% 50أقل من 

  ).2002(ودراسة حمدان) 2003(اويوقد استخدمت هذه المستويات في دراسة حن

  :التالية تبين هذه النتائج) 3، 4، 5، 6(والجداول 

  :مجال الموارد المعرفية. 1

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسـب المئويـة لفقـرات مجـال     ): 3(جدول 

  المواردالمعرفية مرتبة تنازلياً وفق المتوسط الحسابي

فيرقمها  الرقم

ةاالستبان
المتوسط   الفقـــرة

*الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

  المئوية

 الدرجة

يسهم توفر خدمة اإلنترنت للمعلمين   1 .1

  في تنمية أدائهم المهني بإستمرار المهنيين

كبيرة   91.1%  0.68  4.55

 جدا

تسهم الدورات الفنية التخصصية في   14 .2

  تطوير المهارات الفنية للمعلمين المهنيين

كبيرة   89.5%  0.68  4.47

 جدا

شبكة اإلنترنت  تسهم المتصفحات على  2 .3

في تطوير مهارات البحث العلمي لدى 

  المعلمين المهنيين

كبيرة   88.6%  0.67  4.43

 جدا

تساعد شبكة اإلنترنت المعلمين المهنيين   7 .4

في تعرف المواصفات الفنية لألجهزة 

  المطلوبة

كبيرة   88.3%  0.65  4.41

 جدا

تساعد شبكة اإلنترنت المعلمين المهنيين   3 .5

  في إثراء المنهاج الدراسي

كبيرة   87.7%  0.66  4.38

 جدا

تضمن شبكة اإلنترنت مواكبة المعلمين   9 .6

  المهنيين للمستحدثات التكنولوجية

كبيرة   86.5%  0.71  4.32

 جدا

تسهم المكتبات اإللكترونية على شبكة   5 .7

العامة  اإلنترنت في توسيع الثقافة

  للمعلمين المهنيين

كبيرة   85.6%  0.70  4.28

 جدا

يعزز إنشاء قاعدة معلومات موحدة   12  .8

للمدارس الصناعية القدرات الفنية 

  للمعلمين المهنيين

كبيرة   84.7%  0.70  4.22

 جدا

كبيرة   %83.9  0.77  4.19المعلمين المهنيين في  تساعد الكتالوجات  19  .9
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 داج  صيانة االجهزة واآلآلت

يدعم المعلمون المهنيون بعضهم مهنيا   17 .10

 من خالل تبادل الخبرات واإلستشارات

  فيما بينهم

كبيرة   83.0%  0.88  4.14

 جدا

المنتديات على شبكة اإلنترنت في  تسهم  4  .11

زيادة المخزون المعرفي للمعلمين 

  المهنيين

كبيرة   82.5%  0.81  4.12

 جدا

ات التعلم الذاتي تعزز شبكة اإلنترنت كفاي  8 .12

  للمعلمين المهنيين

كبيرة   82.3%  0.81  4.11

 جدا

تسهم توجيهات مدير المدرسة في تعزيز   15 .13

  الدور التربوي للمعلميين المهنيين

كبيرة   82.0%  0.81  4.10

 جدا

البريد اإللكتروني العالقات  يدعم إستخدام  10 .14

  المهنية بين المعلمين المهنيين

كبيرة   82.0%  0.79  4.10

 جدا

تساعد المجالت العلمية المتخصصة   20 .15

المعلمين المهنيين على النمو الذاتي في 

  مجال تخصصهم

كبيرة   81.1%  0.76  4.05

 جدا

تدعم شبكة اإلنترنت مشاركة المعلمين   6 .16

  المهنيين في األنشطة المدرسية

كبيرة   80.5%  0.77  4.02

 جدا

سوق العمل يسهم الفنيون العاملون في   18 .17

في تحديث المهارات الفنية للمعلمين 

  المهنيين

 كبيرة  74.8%  1.00  3.73

يعزز استخدام البريد االلكتروني االتصال   11 .18

  والتواصل بين المعلمين المهنيين والطلبة

 كبيرة  74.0%  0.91  3.70

المشرف التربوي في  تسهم إرشادات  16  .19

  ينتطوير األداء الفني للمعلمين المهني

 كبيرة  73.7%  0.94  3.68

تسهم برامج القنوات الفضائية التعليمية    13  .20

في تحديث أساليب التدريس للمعلمين 

 المهنيين

 كبيرة  72.5% 0.91  3.62

كبيرة %82.7 0.44  4.13 الدرجة الكلية 

  جدا

  درجات ) 5(أقصى درجة لالستجابة 
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ية األداء المهني للمعلمين المهنيين في أن دور المعلوماتية في تنم) 3(يتضح من الجدول     

المدارس الثانوية الصناعية من وجهة نظر المديرين والمعلمين لفقرات مجال الموارد المعرفية 

، 19، 17، 15، 14، 12، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1(كانت كبيرة جداً على الفقرات 

، 18(وكانت كبيرة على الفقرات ، )%80(إذ كانت النسبة المئوية لالستجابة لها أكثر من) 20

وفي ما ، %)79- %70(إذ كانت النسبة المئوية لالستجابة لها تتراوح ما بين ) 11، 13، 16

حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة لها ، يتعلق بالدرجة الكلية على المجال كانت كبيرة جداً

  %).82.7(إلى 

  :مجال البرمجيات. 2

بية واالنحرافات المعياريـة والنسـب المئويـة لفقـرات مجـال      المتوسطات الحسا):4(جدول 

  مرتبة تنازلياً وفق المتوسط الحسابي البرمجيات

رقمها في الرقم

االستبانة

المتوسط  الفقـــرة

 *الحسابي

االنحراف

  المعياري

النسبة 

  المئوية

  الدرجة

تسهم البرمجيات المضادة للفيروسات   31  1

معلمين في حمايةالمعلومات المهمة لل

  المهنيين

كبيرة   86.8%  0.71  4.34

 جدا

يعزز توظيف الوسائط المتعددة في   23  2

التفاعل بين المعلمين  غرفة الصف

  المهنيين والطلبة

كبيرة   85.8%  0.60  4.29

 جدا

 ميكروسوفت أوفيس تساعد برمجيات  29  3

المعلمين المهنيين في إعداد األعمال 

  الكتابية

كبيرة   85.5%  0.68  4.27

 داج

) أوتوكاد(يساعد برنامج الرسم   27  4

المعلمين المهنيين في تركيز مبادئ 

  الرسم الهندسي لدى الطلبة

كبيرة   84.3%  0.76  4.21

 جدا

تساعد برمجيات المحاكاة المعلمين   24  5

  المهنيين في توصيل المهارات للطلبة

كبيرة   84.1%  0.71  4.20

 جدا
 تساعد برمجيات الحاسوب المختلفة  28  6

المعلمين المهنيين في إستثمار الوقت 

  بشكل فعال

كبيرة   84.0%  0.67  4.20

 جدا



 118

) Power Point(يساعد برنامج   25  7

المعلمين المهنيين في عرض المادة 

  التعليمية

كبيرة   83.9%  0.67  4.19

 جدا

تمكن برمجيات الحاسوب التعليمية   22  8

المعلمين المهنيين من التنوع في 

  أساليب التدريس

كبيرة   82.2%  0.79  4.11

 جدا

تسهم اإلصدارات الحديثة من   32  9

برمجيات الحاسوب في تطوير 

  المهارات البرمجية للمعلمين المهنيين

كبيرة   81.8%  0.72  4.09

 جدا

تسهم برمجيات الحاسوب التعليمية   21  10

في تحسين األداء الفني للمعلمين 

  المهنيين في غرفة الصف

ة كبير  81.5%  0.83  4.07

 جدا

تسهم برمجيات الحاسوب المختلفة   30  11

في تطوير المهارات اإلدارية 

  للمعلمين المهنيين

كبيرة   80.8%  0.77  4.04

 جدا

تمكن برمجيات الحاسوب المختلفة   26  12

المعلمين المهنيين من التنوع في 

 أساليب تقويم الطلبة

 كبيرة  79.5%  0.77  3.97

كبيرة   %83.3  0.49  4.16 ا لدرجة الكلية للمجال 

  جدا

  درجات ) 5(أقصى درجة لالستجابة 

أن دور المعلوماتية في تنمية األداء المهني للمعلمين المهنيين في ) 4(يتضح من الجدول 

المدارس الثانوية الصناعية من وجهة نظر المديرين والمعلمين لفقرات مجال البرمجيات كانت 

إذ كانت النسبة ) 32، 31، 30، 29، 28، 27، 25، 24، 23، 22، 21(كبيرة جداً على الفقرات

إذ كانت النسبة المئوية ) 26(وكانت كبيرة على الفقرة ، %)80(المئوية لالستجابة لها أكثر من

حيث وصلت ، وفي ما يتعلق بالدرجة الكلية على المجال كانت كبيرة جداً، %)79(لالستجابة لها 

  %).83.3(النسبة المئوية لالستجابة لها إلى 



 119

  :مجال األجهزة والعتاد.3

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات مجال االجهزة ):5(جدول 

 مرتبة تنازلياً وفق المتوسط الحسابي والعتاد

رقمها في الرقم

االستبانة

المتوسط  الفقـــرة

 *الحسابي

االنحراف 

  المعياري

النسبة 

  المئوية

 الدرجة

 إستخدام جهاز العرضيسهل   41  1

)LCD(  مهام المعلمين المهنيين

  في العملية التدريسية

كبيرة   89.4%  0.70  4.46

  جدا

يساعد توفر أجهزة حاسوب في   33  2

المعلمين المهنيين على  المدرسة

  اإلبداع في مجال مهنتهم

كبيرة   88.9%  0.67  4.44

 جدا

يمكن جهاز الحاسوب المعلمين   36  3

ع في الوسائل المهنيين من التنو

  التعليمية

كبيرة   87.2%  0.63  4.36

 جدا

يدعم تحديث أجهزة الحاسوب   35  4

التطور الفني المستمر للمعلمين 

  المهنيين

كبيرة   87.1%  0.77  4.35

 جدا

يشجع جهاز الحاسوب المعلمين   37  5

المهنيين على استخدام أساليب 

  حديثة في التدريس

كبيرة   86.5%  0.71  4.32

 جدا

ساعد جهاز الحاسوب المعلمين ي  34  6

المهنيين على التخلص من الروتين 

  اليومي

كبيرة   85.6%  0.76  4.28

 جدا

يعزز استخدام جهاز   42  7

قدرات المعلمين ) LCD(العرض

  المهنيين في إدارة الصف

كبيرة   85.2%  0.81  4.26

 جدا

تسهم أجهزة الفحص المحوسبة   40  8

المحمولة يدويا في تطوير 

لتدريبية للمعلمين المهارات ا

  المهنيين

كبيرة   82.5%  0.74  4.12

 جدا
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يعزز بناء شبكة حاسوب محلية في   39  9

المدرسة االتصال المهني بين 

  المعلمين المهنيين داخل المدرسة

كبيرة   82.3%  0.76  4.11

 جدا

يعزز الجهاز الخليوي االتصال   44  10

والتواصل بين المعلمين المهنيين 

  وأولياء االمور

  كبيرة  78.9%  0.91  3.94

الجهاز الخليوي المعلمين  يمكن  43  11

المهنيين من تبادل اإلستشارات 

  الفنية

  كبيرة  75.5%  0.99  3.77

يساعد جهاز الحاسوب المعلمين   38  12

المهنيين على تشخيص نقاط 

 الضعف لدى الطلبة

  كبيرة  73.1% 0.89  3.65

 كبيرة %83.5  0.54  4.17 الدرجة الكلية للمجال 

  جدا

  درجات) 5(أقصى درجة لالستجابة 

أن دور المعلوماتية في تنمية األداء المهني للمعلمين المهنيين في ) 5(يتضح من الجدول 

المدارس الثانوية الصناعية من وجهة نظر المديرين والمعلمين لفقرات مجال األجهزة والعتاد 

إذ كانت النسبة ) 42، 41، 40، 39، 37، 36، 35، 34، 33(كانت كبيرة جداً على الفقرات

إذ كانت ) 38، 43، 44(وكانت كبيرة على الفقرات، %)80(المئوية لالستجابة لها أكثر من

وفي ما يتعلق بالدرجة الكلية على ، %)79- %70(النسبة المئوية لالستجابة لها تتراوح ما بين 

  %).83.5(ى حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة لها إل، المجال كانت كبيرة جداً
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  :ترتيب مجاالت االستبانة والدرجة الكلية. 4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمجـاالت االسـتبانة   ):6(جدول 

  والدرجة الكلية مرتبة تنازلياً وفق المتوسط الحسابي

المتوسط  المجــــــال الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

  المئوية

  لدرجةا

  كبيرة جدا%83.5  0.54  4.17  مجال االجهزة والعتاد:المجال الثالث  1
  كبيرة جدا  %83.3  0.49  4.16  مجال البرمجيات: المجال الثاني  2
  كبيرة جدا%82.7 0.44  4.13 مجال الموارد المعرفية: المجال االول  3

  كبيرة جدا  %83.2  0.44  4.16  الدرجة الكلية  

وبدرجة % 83.5أن المجال الثالث حصل على أعلى نسبة وهي ) 6(يتبين من الجدول   

 ومن ثم المجال األول، وبدرجة كبيرة جداً% 83.3ومن ثم جاء المجال الثاني بنسبة ، كبير جداً

بدرجة % 83.2أما الدرجة الكلية فقد حصلت على نسبة ، وبدرجة كبير جداً% 82.7بنسبة 

  .كبيرة جداً ايضاً

  :تعلقة بالسؤال الثانيالنتائج الم: ثانياً

في  ما أهم المشكالت التي تحد من توظيف المعلوماتية في المدارس الثانوية الصناعية

  فلسطين؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم تحديد أهم المشكالت التي تحد من توظيف المعلوماتية في     

وذلك من ، مهنيينالمدارس الثانوية الصناعية في فلسطين من وجهة نظر المديرين والمعلمين ال

كما تم حصر ، خالل حصر هذه المشكالت من اإلستبانات التي تم جمعها من عينة الدراسة

ومن ثم حساب النسبة المئوية لها بقسمة تكرارها على مجموع تكرارات جميع  تكرار كل مشكلة

ت تنازليا بعد ذلك تم ترتيب المشكال، مشكلة) 18(المشكالت التي تم التوصل إليها والبالغ عددها 

  .تبين ذلك) 7(ونتائج الجدول ، حسب تكرار المشكلة
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التكرارات والنسب المئوية ألهم المشكالت التي تحد من توظيـف المعلوماتيـة فـي    ):7(جدول

  المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين من وجهة نظر المديرين والمعلمين المهنيين

 المشكلة الرقم
النسبة  التكرار

 المئوية

 %15.9 49 درة الدورات الفنية المتخصصة للمعلمين المهنيينن .1

 %13 40 نقص التجهيزات الالزمة لتوظيف المعلوماتية في التعليم والتدريب .2

 %11.4 35 ضعف اإلمكانات المادية .3

 %8.1 25 ضعف كفايات المعلمين في توظيف المعلوماتيةفي التعليم والتدريب .4

 %6.5 20 نترنت للمعلمين المهنيين في المشاغلعدم توافر خدمة اإل .5

 %6.2 19 تدني المستوى األكاديمي لطلبة التعليم الصناعي .6

قلة اهتمام اإلداريين وأصحاب القرار في دمج المعلوماتية في  .7

 التعليم

17 5.5% 

 %5.2 16 قلة توفر الوقت الكافي بسبب انشغال المعلمين باألعمال الروتينية .8

 %4.5 14 لة التواصل بين المعلمين في المدارس الصناعية المختلفةق .9

 %4.3 13 ضعف مواكبة األجهزة والعتاد للتطورات التكنولوجية .10

 %3.6 11 غياب التخطيط التطويري في المدارس الثانوية الصناعية .11

 %3.2 10 قلة توافر البرمجيات التعليمية والتدريبية .12

 %2.9 9 بكة حاسوب محلية في المدرسةعدم توافر ش .13

 %2.6 8 عدم توفر قاعدة معلومات موحدة لجميع المدارس الصناعية .14

 %2.3 7 ضعف العالقة بين المدارس الصناعية وسوق العمل المحلي .15

 %1.9 6 القيود اإلدارية .16

 %1.6 5 عدم توفر مواقع إلكترونية خاصة بالمدارس الصناعية .17

 %1.3 4 تالف التجهيزات بين المدارس الصناعية المختلفةاخ .18

 %100 308 المجموع 

ندرة الدورات الفنية المتخصصة للمعلمين (تبين أن ) 7(من خالل نتائج الجدول       

وضعف ، ونقص التجهيزات الالزمة لتوظيف المعلوماتية في التعليم والتدريب، المهنيين

بر ثالث مشكالت تحد من توظيف المعلوماتية في المدارس كانت تشكل أك) اإلمكانات المادية

الثانوية الصناعية من وجهة نظر المديرين والمعلمين إذ كانت النسبة المئوية لها على 

  .من مجموع المشكالت الكلي%) 40.3(وتشكل ما نسبته %) 11.4، %13، %15.9(التوالي
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وعدم توفر مواقع إلكترونية خاصة ، اريةالقيود اإلد(وفيما يتعلق بأقل ثالث مشكالت كانت حول 

وقد كانت النسبة ) واختالف التجهيزات بين المدارس الصناعية المختلفة، بالمدارس الصناعية

  %). 1.3، %1.6، %1.9(المئوية لها على التوالي

  النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة:ثالثاً

  :النتائج المتعلقة بالفرضية األولى. 1

في متوسطات ) α  =0.05(ت داللة إحصائية عند مستوى الداللة التوجد فروق ذا

استجابات المديرين والمعلمين في تقييم دور المعلوماتية في تنمية األداء المهني للمعلمين المهنيين 

  .في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين تعزى لمتغير الجنس

 لعينتين مستقلتين ونتائج الجدول) ت(إلختبار الفرضية األولى استخدم الباحث اختبار     

  :تبين ذلك) 8(

في مجـاالت   الجنسفراد العينة وفق متغير مستقلتين أل لعينتين) ت(اختبار  نتائج :)8( جدول

  والدرجة الكلية الدراسة

 العدد الجنس المجال
المتوسط

 الحسابي

االنحراف

 المعياري

درجة 

 الحرية

)ت(قيمة  

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

  ردالموا

 المعرفية

1.115-  186  0.46  4.12  164 ذكر  0.266 

  0.32  4.23  24 انثى

البرمجيات
1.492-  186  0.50  4.14  164 ذكر  0.137 

  0.39  4.30  24 انثى

األجهزة 

 والعتاد

2.215-  186  0.55  4.14  164 ذكر  *0.028 

  0.41  4.40  24 انثى

الدرجة 

 الكلية

1.859-  186  0.44  4.13  164 ذكر  0.065 

 0.34 4.31 24 انثى

  )α  =0.05(دال إحصائياً عند مستوى داللة  *
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  أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 8( يتضح من الجدول    

)α  =0.05 ( في متوسط استجابة المديرين والمعلمين في تقييم دور المعلوماتية في تنمية األداء

مهنيين في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين في مجال الموارد المعرفية المهني للمعلمين ال

في حين كانت الفروق دالة إحصائياً ، ومجال البرمجيات والدرجة الكلية تعزى لمتغير الجنس

  .على مجال األجهزة والعتاد ولصالح االناث

  :النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية. 2

في متوسطات ) α  =0.05(حصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إ

استجابات المديرين والمعلمين في تقييم دور المعلوماتية في تنمية األداء المهني للمعلمين المهنيين 

  .في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين تعزى لمتغير الوظيفة

) 9(تين مستقلتين ونتائج الجدوللعين) ت(إلختبار الفرضية الثانية استخدم الباحث اختبار     

  :تبين ذلك

في مجـاالت   الوظيفةفراد العينة وفق متغير مستقلتين أل لعينتين) ت(اختبار  نتائج :)9(جدول

  والدرجة الكلية الدراسة

 العدد الوظيفة المجال
المتوسط

 الحسابي

االنحراف

 المعياري

درجة 

 الحرية

)ت(قيمة  

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

الموارد 

 لمعرفيةا

  0.41  4.27  15 مدير
186 1.207 0.229 

  0.45  4.12  173معلم مهني

  0.44  4.31  15 مديرالبرمجيات
186 1.208 0.228 

  0.49  4.15  173معلم مهني

األجهزة 

 والعتاد

  0.47  4.09  15 مدير
186 -0.605  0.546 

  0.55  4.18  173معلم مهني

الدرجة 

 الكلية

  0.38  4.22  15 مدير
186 0.609 0.543 

 0.44 4.15 173معلم مهني

  )α  =0.05(دال إحصائياً عند مستوى داللة  *
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  أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 9(يتضح من الجدول     

)α  =0.05 ( في متوسط استجابة المديرين والمعلمين في تقييم دور المعلوماتية في تنمية األداء

  .مهني للمعلمين المهنيين في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين تعزى لمتغير الوظيفةال

  :النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة. 3

في متوسطات ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

داء المهني للمعلمين المهنيين استجابات المديرين والمعلمين في تقييم دور المعلوماتية في تنمية األ

  .في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين تعزى لمتغير المؤهل العلمي

 One -Way إلختبار الفرضية الثالثة استخدم الباحث اختبار تحليل التباين االحادي    

ANOVA ،المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجاالت والدرجة ) 10(ويبين الجدول

نتائج تحليل التباين االحادي لداللة ) 11(في حين يبين الجدول، الكلية تبعاً لمتغير المؤهل العلمي

  :الفروق للمجاالت والدرجة الكلية تبعا لمتغير المؤهل العلمي

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجاالت والدرجة الكلية تبعاً لمتغير  ):10(جدول 

 المؤهل العلمي

  مجـالال

  بكالوريوس N=56دبلوم

 N =117  

  ماجستير فأكثر

 N =15  

الوسط

  الحسابي

االنحراف

 المعياري

الوسط

  الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  0.33  4.33  0.46  4.13  0.42  4.07 الموارد المعرفية

  0.44  4.38  0.51  4.18  0.43  4.07 البرمجيات

  0.36  4.39  0.58  4.21  0.46  4.03 عتاداألجهزة وال

  0.35  4.37  0.46  4.18  0.38  4.06  الدرجة الكلية
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نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق للمجاالت والدرجة الكلية تبعاً لمتغيـر  ):11(جدول 

  المؤهل العلمي

  مصدر التباين  المجاالت
مجموع

 المربعات

درجات

 الحرية

متوسط مجموع 

  المربعات

F 
 المحسوبة

مستوى 

  الداللة

  الموارد

 المعرفية

  0.388  2  0.775  بين المجموعات

  0.2000  185  36.910  داخل المجموعات  0.146  1.943

    187  37.685  المجموع

 البرمجيات

  0.621  2  1.241  بين المجموعات

  0.240  185  44.473  داخل المجموعات  0.078  2.582

    187  45.714  المجموع

األجهزة 

 والعتاد

  1.035  2  2.071  بين المجموعات

  0.293  185  54.278  داخل المجموعات  *0.031  3.529

    187  56.349  المجموع

  الدرجة

  الكلية

  0.631  2  1.262  بين المجموعات

  0.189  185  34.938  داخل المجموعات  *0.038  3.340

  36.199187  المجموع

  )α  =0.05(توى داللة دال إحصائياً عند مس* 

  أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 11(يتضح من الجدول    

)α  =0.05 ( في متوسط استجابة المديرين والمعلمين في تقييم دور المعلوماتية في تنمية األداء

الموارد المعرفية المهني للمعلمين المهنيين في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين في مجال 

في حين كانت الفروق دالة إحصائياً على مجال ، ومجال البرمجيات تعزى لمتغير المؤهل العلمي

للمقارنات البعدية بين  )LSD(ولتحديد الفروق استخدم اختبار، األجهزة والعتاد والدرجة الكلية

  :تبين ذلك) 13(، )12(المتوسطات الحسابية ونتائج الجداول 
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   جهزة والعتادمجال األ. 1

للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لمجال األجهـزة   )LSD(نتائج اختبار):12(جدول 

  والعتاد تبعاً لمتغير المؤهل العلمي

  ماجستير فأكثر  بكالوريوس  دبلوم المؤهل العلمي

 *0.3617-   *0.1852 -     دبلوم

 0.1765-       بكالوريوس

        ماجستير فأكثر

  )α  =0.05(ياً عند مستوى داللة دال إحصائ * 

في  )α  =0.05(أن الفروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ) 12(يتضح من الجدول    

كذلك بين الدبلوم ، مجال األجهزة والعتاد بين الدبلوم والبكالوريوس ولصالح البكالوريوس

  . إحصائياًفي حين لم تكن المقارنات األخرى دالة ، والماجستير ولصالح الماجستير

   الدرجة الكلية. 2

 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية للدرجة الكليـة )LSD(نتائج اختبار ): 13(جدول 

  تبعاً لمتغير المؤهل العلمي

  ماجستير فأكثر  بكالوريوس  دبلوم المؤهل العلمي

 *0.3101-   0.1184-     دبلوم

 0.1917-       بكالوريوس

        ماجستير فأكثر

  )α  =0.05(إحصائياً عند مستوى داللة دال  * 

فـي  ) α  =0.05(أن الفروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ) 13(يتضح من الجدول     

في حين لم تكن المقارنـات األخـرى   ، الدرجة الكلية بين الدبلوم والماجستير ولصالح الماجستير

  . دالة إحصائياً
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  :النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة. 4

في متوسطات ) α  =0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال

استجابات المديرين والمعلمين في تقييم دور المعلوماتية في تنمية األداء المهني للمعلمين المهنيين 

  .في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين تعزى لمتغير عائلة التخصص العلمي

 One -Wayرابعة استخدم الباحث اختبار تحليل التباين االحادي إلختبار الفرضية ال    

ANOVA ، المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجاالت ) 14(ويبين الجدول

نتائج تحليل ) 15(في حين يبين الجدول، والدرجة الكلية تبعا لمتغير عائلة التخصص العلمي

  :الدرجة الكلية تبعا لمتغير عائلة التخصص العلميالتباين االحادي لداللة الفروق للمجاالت و

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجاالت والدرجة الكلية تبعاً لمتغير ): 14(جدول 

 عائلة التخصص العلمي

  المجـال

  N =48غير ذلك   N  =48ميكانيك N=92كهرباء

الوسط

  الحسابي

االنحراف

  المعياري

الوسط

  الحسابي

النحراف ا

  المعياري

الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  0.38  4.00  0.58  4.17  0.38  4.18 الموارد المعرفية

  0.43  4.06  0.61  4.09  0.43  4.25 البرمجيات

  0.45  4.05  0.76  4.10  0.43  4.28 األجهزة والعتاد

  0.36  4.04  0.58  4.12  0.36  4.24  الدرجة الكلية

  



 129

التباين األحادي لداللة الفروق للمجاالت والدرجة الكلية تبعاً لمتغيـر  نتائج تحليل ): 15(جدول 

  عائلة التخصص العلمي

  مصدر التباين  المجاالت
مجموع

 المربعات

درجات

  الحرية

متوسط مجموع 

  المربعات

F 
 المحسوبة

مستوى 

  الداللة

  الموارد

 المعرفية

  0.536  2  1.072  بين المجموعات

  0.198  185  36.613  تداخل المجموعا  0.069  2.709

    187  37.685  المجموع

 البرمجيات

  0.727  2  1.454  بين المجموعات

  0.293  185  44.260  داخل المجموعات  *0.050  3.039

    187  45.714  المجموع

األجهزة 

 والعتاد

  1.004  2  2.007  بين المجموعات

  0.294  185  54.341  داخل المجموعات  *0.035  3.416

    187  56.349  جموعالم

  الدرجة

  الكلية

  0.664  2  1.329  بين المجموعات

  0.188  185  34.870  داخل المجموعات  *0.031  3.525

  36.199187  المجموع

  )α  =0.05(دال إحصائياً عند مستوى داللة *

  أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 15( يتضح من الجدول    

)α  =0.05 ( في متوسط استجابة المديرين والمعلمين في تقييم دور المعلوماتية في تنمية األداء

المهني للمعلمين المهنيين في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين في مجال الموارد المعرفية 

في حين كانت الفروق دالة إحصائياً على مجال ، تعزى لمتغير عائلة التخصص العلمي

 )LSD(ولتحديد الفروق استحدم اختبار، ات ومجال األجهزة والعتاد والدرجة الكليةالبرمجي

  :تبين ذلك) 18(، )17(، )16(للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية ونتائج الجداول 
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   مجال البرمجيات. 1

للمقارنات البعدية بـين المتوسـطات الحسـابية لمجـال      )LSD(نتائج اختبار ): 16(جدول 

  تبعاً لمتغير عائلة التخصص العلمي لبرمجياتا

  غير ذلك ميكانيك كهرباء عائلةالتخصص العلمي

 *0.1887  0.1609    كهرباء

 0.0227      ميكانيك

        غير ذلك

  )α  =0.05(دال إحصائياً عند مستوى داللة * 

في ) α  =0.05(أن الفروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ) 16(يتضح من الجدول     

في حين لم تكن ، مجال البرمجيات بين عائلة الكهرباء وعائلة غير ذلك ولصالح عائلة الكهرباء

  . المقارنات األخرى دالة إحصائياً

   مجال األجهزة والعتاد. 2

للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لمجال االجهزة )LSD(نتائج اختبار ): 17(جدول 

  ة التخصص العلميتبعاً لمتغير عائل والعتاد

  غير ذلك ميكانيك كهرباء عائلةالتخصص العلمي

  *0.2287   0.1784    كهرباء

 0.0503      ميكانيك

        غير ذلك

  )α  =0.05(دال إحصائياً عند مستوى داللة  * 

في ) α  =0.05(أن الفروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ) 17(يتضح من الجدول      

في حين لم ، بين عائلة الكهرباء وعائلة غير ذلك ولصالح عائلة الكهرباءمجال األجهزة والعتاد 

  . تكن المقارنات األخرى دالة إحصائياً
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   الدرجة الكلية. 3

للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية  )LSD(نتائج اختبار ): 18(جدول 

  لمتغير عائلة التخصص العلمي تبعاً

  غير ذلك ميكانيك كهرباء لميعائلةالتخصص الع

 * 0.1983  0.1177    كهرباء

 0.0805      ميكانيك

        غير ذلك

  )α  =0.05(دال إحصائياً عند مستوى داللة  *

في ) α  =0.05(أن الفروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ) 18(يتضح من الجدول 

في حين لم تكن ، عائلة الكهرباءالدرجة الكلية بين عائلة الكهرباء وعائلة غير ذلك ولصالح 

  . المقارنات األخرى دالة إحصائياً

  :النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة. 5

في متوسطات ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

المهنيين  استجابات المديرين والمعلمين في تقييم دور المعلوماتية في تنمية األداء المهني للمعلمين

  .في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين تعزى لمتغير سنوات الخبرة

 One -Way)(إلختبار الفرضية الخامسة استخدم الباحث اختبار تحليل التباين االحادي     

ANOVA ،المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجاالت والدرجة ) 19(ويبين الجدول

نتائج تحليل التباين االحادي لداللة ) 20(في حين يبين الجدول، سنوات الخبرة الكلية تبعاً لمتغير

  :الفروق للمجاالت والدرجة الكلية تبعاً لمتغير سنوات الخبرة
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجاالت والدرجة الكلية تبعاً لمتغير ): 19(جدول 

 سنوات الخبرة

  المجـال

 سنوات5اقل من

N  =56  

  سنوات 10-5من

N  =48  

  سنوات 10أكثر من 

N =84  

الوسط

  الحسابي

االنحراف

  المعياري

الوسط

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  0.53  4.06  0.36  4.14  0.35  4.23 الموارد المعرفية

  0.50  4.12  0.42  4.19  0.53  4.21 البرمجيات

  0.55  4.03  0.39  4.30  0.61  4.28 األجهزة والعتاد

  0.49  4.07  0.30  4.21  0.44  4.24  الدرجة الكلية

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق للمجاالت والدرجة الكلية تبعاً لمتغيـر   :)20(جدول 

  سنوات الخبرة

مجموع مصدر التباين  المجاالت

 المربعات

درجات

 الحرية

متوسط 

مجموع 

  المربعات

F 
 سوبةالمح

مستوى 

  الداللة

  الموارد

 المعرفية

  0.088  2.466  0.489  2  0.979  بين المجموعات

  0.198  185  36.707  داخل المجموعات

    187  37.685  المجموع

 البرمجيات

  0.478  0.740  0.181  2  0.363  بين المجموعات

  0.245  185  45.351  داخل المجموعات

    187  45.714  المجموع

 األجهزة

 والعتاد

  *0.004  5.594  1.607  2  3.213  بين المجموعات

  0.287  185  53.135  داخل المجموعات

    187  56.349  المجموع

  الدرجة

  الكلية

  *0.045  3.148  0.596  2  1.192  بين المجموعات

  0.189  185  35.007  داخل المجموعات

  36.199187  المجموع

  )α  =0.05(ة دال إحصائياً عند مستوى دالل *
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  أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 20(يتضح من الجدول      

)α  =0.05 ( في متوسط استجابة المديرين والمعلمين في تقييم دور المعلوماتية في تنمية األداء

المعرفية  المهني للمعلمين المهنيين في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين في مجال الموارد

في حين كانت الفروق دالة إحصائياً في مجال ، ومجال البرمجيات تعزى لمتغير سنوات الخبرة

للمقارنات البعدية بين  )LSD(طبق اختبار ، ولتحديد الفروق، األجهزة والعتاد والدرجة الكلية

  :تبين ذلك) 22(، )21(ونتائج الجداول ، المتوسطات الحسابية

   تادمجال األجهزة والع. 1

للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لمجال األجهزة  )LSD(نتائج اختبار ): 21(جدول 

  والعتاد تبعاً لمتغير سنوات الخبرة

 سنوات 10أكثر من   سنوات 10-5من سنوات5أقل من سنوات الخبرة

 * 0.2510  0.2455-     سنوات 5أقل من 

 *0.2755      سنوات 10- 5من 

        واتسن 10أكثر من 

  )α  =0.05(دال احصائياً عند مستوى *

في ) α  =0.05(أن الفروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ) 21(يتضح من الجدول 

سنوات ) 10(سنوات ومن خبرتهم أكثر من) 5(مجال األجهزة والعتاد بين من خبرتهم أقل من

سنوات ومن خبرتهم ) 10-5(وبين من تتراوح خبرتهم ما بين، )5(ولصالح من خبرتهم أقل من

في حين لم تكن ، سنوات) 10- 5(سنوات لصالح من تتراوح خبرتهم ما بين ) 10(أكثر من

  . المقارنات األخرى دالة إحصائياً
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   الدرجة الكلية. 2

للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية  )LSD(نتائج اختبار ): 22(جدول 

  لخبرةتبعاً لمتغير سنوات ا

  سنوات 10أكثر من   سنوات 10- 5من  سنوات 5أقل من  سنوات الخبرة

 *0.1737  0.0309-     سنوات 5أقل من 

 0.1412      سنوات 10- 5من 

 10أكثر من 

  سنوات

      

  )α  =0.05(دال إحصائياً عند مستوى  * 

في ) α  =0.05(أن الفروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ) 22(يتضح من الجدول

سنوات ولصالح ) 10(سنوات ومن خبرتهم أكثر من) 5(الدرجة الكلية بين من خبرتهم أقل من

  . في حين لم تكن المقارنات األخرى دالة إحصائياً، )5(من خبرتهم أقل من

  :النتائج المتعلقة بالفرضية السادسة. 6

 في متوسطات) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

استجابات المديرين والمعلمين في تقييم دور المعلوماتية في تنمية األداء المهني للمعلمين المهنيين 

  .في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين تعزى لمتغير الجهة المشرفة

لعينتين مستقلتين ونتائج ) ت(إلختبار الفرضية السادسة استخدم الباحث اختبار     

   :تبين ذلك) 23(الجدول
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في  الجهة المشرفةفراد العينة وفق متغير مستقلتين أل لعينتين) ت(اختبار  نتائج: )23( جدول

  والدرجة الكلية مجاالت الدراسة

 المجال
الجهة

 المشرفة
 العدد

المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

)ت(قيمة  

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

الموارد 

 المعرفية

 0.564 0.578 186  0.45  4.144  154 حكومية

  0.43  4.095  34 غير حكومية

 0.658 0.443 186  0.50  4.17  154 حكومية البرمجيات

  0.44  4.13  34 غير حكومية

األجهزة 

 والعتاد

 0.185 1.331 186  0.56  4.20  154 حكومية

  0.47  4.06  34 غير حكومية

الدرجة 

 الكلية

 0.361 0.915 186  0.45  4.17  154 حكومية

  0.38 4.09 34 غير حكومية

  )α  =0.05(دال إحصائياً عند مستوى داللة  *

=  α(أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 23(يتضح من الجدول    

في متوسط استجابة المديرين والمعلمين في تقييم دور المعلوماتية في تنمية األداء المهني ) 0.05

  .لمين المهنيين في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين تعزى لمتغير الجهة المشرفةللمع

  :النتائج المتعلقة بالفرضية السابعة. 7

في متوسطات ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة     

داء المهني للمعلمين المهنيين استجابات المديرين والمعلمين في تقييم دور المعلوماتية في تنمية األ

  .في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين تعزى لمتغير المحافظة

 One -Wayإلختبار الفرضية السابعة استخدم الباحث اختبار تحليل التباين االحادي

ANOVA المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجاالت والدرجة ) 24(ويبين الجدول

نتائج تحليل التباين االحادي لداللة ) 25(في حين يبين الجدول، اً لمتغير المحافظةالكلية تبع

  .الفروق للمجاالت والدرجة الكلية تبعاً لمتغير المحافظة
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجاالت والدرجة الكلية تبعاً لمتغير ): 24(جدول 

 المحافظة

 شمال المجـال

N  =88  

  وسط

N =76  

  جنوب

N =24  

الوسط

  الحسابي

االنحراف

  المعياري

الوسط

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  0.27  4.10  0.42  4.07  0.49  4.19 الموارد المعرفية

  0.23  3.97  0.45  4.17  0.56  4.21 البرمجيات

  0.31  4.07  0.45  4.13  0.65  4.24 األجهزة والعتاد

  0.22  4.05  0.39  4.12  0.50  4.21  الكلية الدرجة

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق للمجاالت والدرجة الكلية تبعاً لمتغيـر  ): 25(جدول 

  المحافظة

مجموع مصدر التباين  المجاالت

 المربعات

درجات

 الحرية

متوسط 

مجموع 

  المربعات

F 
 المحسوبة

مستوى 

  الداللة

 الموارد

 المعرفية

  0.318  2  0.636  المجموعاتبين 

  0.200  185  37.049  داخل المجموعات  0.207  1.589

    187  37.685  المجموع

 البرمجيات

  0.527  2  1.054  بين المجموعات

  0.241  185  44.660  داخل المجموعات  0.116  2.183

    187  45.714  المجموع

األجهزة 

 والعتاد

  0.380  2  0.761  بين المجموعات

  0.300  185  55.588  داخل المجموعات  0.284  1.266

    187  56.349  المجموع

  الدرجة

  الكلية

  0.325  2  0.650  بين المجموعات

  0.192  185  35.549  داخل المجموعات  0.187  1.691

  36.199187  المجموع

  )α  =0.05(دال إحصائياً عند مستوى داللة  *
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=  α(جد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة أنه ال تو) 25(يتضح من الجدول    

في متوسط استجابة المديرين والمعلمين في تقييم دور المعلوماتية في تنمية األداء المهني ) 0.05

  .للمعلمين المهنيين في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين تعزى لمتغير المحافظة

  :النتائج المتعلقة بالفرضية الثامنة. 8

في متوسطات ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

استجابات المديرين والمعلمين في تقييم دور المعلوماتية في تنمية األداء المهني للمعلمين المهنيين 

  .في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين تعزى لمتغير توفر خدمة اإلنترنت

لعينتين مستقلتين ونتائج ) ت(ثامنة استخدم الباحث اختبار الختبار الفرضية ال    

   :تبين ذلك) 26(الجدول

 توفر خدمة اإلنترنتفراد العينة وفق متغير مستقلتين أل لعينتين) ت(اختبار  نتائج: )26( جدول

  والدرجة الكلية في مجاالت الدراسة

 المجال
توفر خدمة

 االنترنت
 العدد

المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

لمعياريا  

درجة 

 الحرية

)ت(قيمة  

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

الموارد 

 المعرفية

  0.40  4.14  152 نعم
186 0.533 0.595 

  0.59  4.10  36 ال

 البرمجيات
  0.46  4.17  152 نعم

186 0.560 0.576 
  0.60  4.12  36 ال

األجهزة 

 والعتاد

  0.45  4.19  152 نعم
186 1.166 0.245 

  0.83  4.08  36 ال

 الدرجة الكلية
  0.38  4.17  152 نعم

186 0.876 0.382 
 0.61  4.10 36 ال

  )α  =0.05(دال إحصائياً عند مستوى داللة  *



 138

=  α(أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 26(يتضح من الجدول

وماتية في تنمية األداء المهني في متوسط استجابة المديرين والمعلمين في تقييم دور المعل) 0.05

  للمعلمين المهنيين في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين تعزى لمتغير توفر خدمة اإلنترنت 

  :النتائج المتعلقة بالفرضية التاسعة. 9

في متوسطات ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

في تقييم دور المعلوماتية في تنمية األداء المهني للمعلمين المهنيين استجابات المديرين والمعلمين 

  .في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين تعزى لمتغير توفر جهاز حاسوب

 لعينتين مستقلتين ونتائج الجدول) ت(الباحث اختبار  إلختبار الفرضية التاسعة استخدم    

   :تبين ذلك) 27(

 توفر جهاز حاسوبفراد العينة وفق متغير مستقلتين أل لعينتين) ت(اختبار  نتائج: )27( جدول

  والدرجة الكلية في مجاالت الدراسة

 المجال
توفر جهاز

 حاسوب
 العدد

المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

)ت(قيمة  

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

الموارد 

 المعرفية

  0.39  4.17  143 نعم
186 2.396 *0.018 

  0.56  3.99  45 ال

  0.44  4.21  143 نعمالبرمجيات
186 2.188 *0.030 

  0.62  4.02  45 ال

األجهزة 

 والعتاد

  0.45  4.21  143 نعم
186 1.894 0.060 

  0.76  4.04  45 ال

الدرجة 

 الكلية

  0.37  4.20  143 نعم
186 2.430 *0.016 

 0.57  4.02 45 ال

  )α  =0.05(لة دال إحصائياً عند مستوى دال *

 α(أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 27(يتضح من الجدول 

في متوسط استجابة المديرين والمعلمين في تقييم دور المعلوماتية في تنمية األداء ) 0.05= 
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والعتاد المهني للمعلمين المهنيين في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين في مجال األجهزة 

في حين كانت الفروق دالة إحصائياً على مجال الموارد ، تعزى لمتغير توفر جهاز حاسوب

وجميع الفروق لصالح من يتوفر لهم جهاز ، المعرفية ومجال البرمجيات والدرجة الكلية

  .حاسوب

   :النتائج المتعلقة بالفرضية العاشرة. 10

في متوسطات ) α  =0.05(اللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الد

استجابات المديرين والمعلمين في تقييم دور المعلوماتية في تنمية األداء المهني للمعلمين المهنيين 

  .LCDفي المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين تعزى لمتغير توفر جهاز عرض 

  ين ونتائج الجدوللعينتين مستقلت) ت(الباحث اختبار  إلختبار الفرضية العاشرة استخدم    

  :تبين ذلك) 28(

توفر جهاز عـرض   فراد العينة وفق متغيرمستقلتين أل لعينتين) ت(اختبار  نتائج: )28( جدول

LCD والدرجة الكلية في مجاالت الدراسة  

 المجال
 توفر جهاز

عرض  LCD 
 العدد

المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

)ت(قيمة  

 المحسوبة

مستوى 

داللةال  

الموارد 

 المعرفية

  0.41  4.13  140 نعم
186 0.195 0.846

  0.54  4.12  48 ال

  0.46  4.16  140 نعم البرمجيات
186  -0.077 0.939

  0.57  4.17  48 ال

األجهزة 

 والعتاد

  0.48  4.20  140 نعم
186 1.038 0.301

  0.71  4.10  48 ال

الدرجة 

 الكلية

  186  0.40  4.16  140 نعم
 0.468 0.640

  0.53  4.13  48 ال

  )α  =0.05(دال إحصائياً عند مستوى داللة  *
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 α(أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 28( يتضح من الجدول    

في متوسط استجابة المديرين والمعلمين في تقييم دور المعلوماتية في تنمية األداء ) 0.05= 

لمهنيين في المدارس الصناعية في فلسطين تعزى لمتغير توفر جهاز عرض المهني للمعلمين ا

LCD.  

  :النتائج المتعلقة بالفرضية الحادية عشرة. 11

في متوسطات  )α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

هني للمعلمين المهنيين استجابات المديرين والمعلمين في تقييم دور المعلوماتية في تنمية األداء الم

  .في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين تعزى لمتغير توفر شبكة حاسوب محلية

لعينتين مستقلتين ونتائج ) ت(إلختبار الفرضية الحادية عشرة استخدم الباحث اختبار       

   :تبين ذلك) 29(الجدول

توفر شبكة حاسوب ة وفق متغير فراد العينمستقلتين أل لعينتين) ت(اختبار  نتائج: )29( جدول

  والدرجة الكلية في مجاالت الدراسة محلية

 المجال
توفر شبكة

 محلية
 العدد

المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

)ت(قيمة  

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

  الموارد

 المعرفية

  0.38  4.12  114 نعم
186  -0.545 0.586

  0.53  4.15  74 ال

  0.43  4.14  114 نعمتالبرمجيا
186  -0.881 0.380

  0.56  4.20  74 ال

األجهزة 

 والعتاد

  0.51  4.13  114 نعم
186  -1.385 0.168

  0.59  4.24  74 ال

الدرجة 

 الكلية

  0.38  4.13  114 نعم
186  -1.091 0.277

 0.51 4.20 74 ال

  )α  =0.05(دال إحصائياً عند مستوى داللة  *

=  α(أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 29(دوليتضح من الج

في متوسط استجابة المديرين والمعلمين في تقييم دور المعلوماتية في تنمية األداء المهني ) 0.05

  .الصناعية في فلسطين تعزى لمتغير توفر شبكة حاسوب محلية للمعلمين المهنيين في المدارس
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  :لقة بالفرضية الثانية عشرةالنتائج المتع. 12

في متوسطات ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

استجابات المديرين والمعلمين في تقييم دور المعلوماتية في تنمية األداء المهني للمعلمين المهنيين 

  .تعليمية أو تدريبيةفي المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين تعزى لمتغير توفر برمجيات 

لعينتين مستقلتين ونتائج ) ت(إلختبار الفرضية الثانية عشرة استخدم الباحث اختبار     

   :تبين ذلك) 30( الجدول

تـوفر برمجيـات   فراد العينة وفق متغيـر  مستقلتين أل لعينتين) ت(اختبار  نتائج: )30( جدول

  والدرجة الكلية في مجاالت الدراسة تعليمية أوتدريبية

 المجال
توفر

 برمجيات
 العدد

المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

)ت(قيمة  

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

الموارد 

 المعرفية

0.222 1.226 186  0.41  4.17  97 نعم

  0.48  4.09  91 ال

0.501 0.673 186  0.43  4.19  97 نعمالبرمجيات

  0.55  4.14  91 ال

األجهزة 

 والعتاد

0.258 1.134 186  0.46  4.22  97 نعم

  0.62  4.13  91 ال

الدرجة 

 الكلية

  0.255 1.141 186  0.38  4.19  97 نعم

  0.49 4.12  91 ال

  )α  =0.05(دال إحصائياً عند مستوى داللة  *

=  α(أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 30(يتضح من الجدول

سط استجابة المديرين والمعلمين في تقييم دور المعلوماتية في تنمية األداء المهني في متو) 0.05

للمعلمين المهنيين في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين تعزى لمتغير توفر برمجيات 

  .تعليمية أوتدريبية

  



 142

  

  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات

  

  مناقشة النتائج: أوالً -

  توصياتال: ثانياً -
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات

  مناقشة النتائج : أوالً

هدفت الدراسة التعرف إلى دور المعلوماتية في تنمية األداء المهني للمعلمين المهنيين 

إضافة إلى ، في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين من وجهة نظر المديرين والمعلمين

، وعائلة التخصص العلمي، والمؤهل العلمي، والوظيفة، الجنس( تحديد أثر متغيرات الدراسة

، وتوفر جهاز حاسوب، وتوفر خدمة اإلنترنت، والمحافظة، والجهة المشرفة، وسنوات الخبرة

 )وتوفر برمجيات تعليمية أو تدريبية، وتوفر شبكة حاسوب محلية، LCDوتوفر جهاز عرض 

ء المهني للمعلمين المهنيين في المدارس االثانوية على تقييم دور المعلوماتية في تنمية األدا

ولتحقيق ذلك تم إجراء الدراسة على ، الصناعية في فلسطين من وجهة نظر المديرين والمعلمين

عينة متيسرة من المعلمين المهنيين والمديرين العاملين في المدارس الثانوية الصناعية في 

وبعد عملية جمع البيانات وتبويبها عولجت . لماًمديراً و ومع)188(وقد بلغت العينة، فلسطين

وفيما يلي مناقشة النتائج التي ) SPSS(إحصائياً باستخدام البرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية 

  : تم التوصل إليها

  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوالً

ين في المدارس االثانوية ما دور المعلوماتية في تنمية األداء المهني للمعلمين المهني

  الصناعية في فلسطين من وجهة نظر المديرين والمعلمين؟

لإلجابة عن هذا السؤال استخدمت المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لكل فقرة ولكل     

أن دور المعلوماتية في ) 6(، )5(، )4(، )3(إذ أظهرت نتائج الجداول ، مجال وللدرجة الكلية

هني للمعلمين المهنيين في المدارس االثانوية الصناعية في فلسطين من وجهة تنمية األداء الم

مجال (نظر المديرين والمعلمين حصل على درجة كبيرة جداً على مجاالت الدراسة الثالثة 

وقد جاء مجال األجهزة والعتاد ، )ومجال األجهزة والعتاد، ومجال البرمجيات، الموارد المعرفية
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وجاء مجال ، )%83.5(حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة عليه إلى في المرتبة األولى 

أما ، )%83.3(البرمجيات في المرتبة الثانية حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة عليه إلى 

مجال الموارد المعرفية فقد جاء في المرتبة الثالثة حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابه عليه 

يتعلق بالدرجة الكلية لدور المعلوماتية في تنمية األداء المهني للمعلمين  أما فيما. )%82.7(إلى 

المهنيين في المدارس االثانوية الصناعية في فلسطين من وجهة نظر المديرين والمعلمين كانت 

  %).83.2(كبيرة جداً إذ وصلت النسبة المئوية لالستجابة عليها إلى

، 2003(وشن، )2003(دراسة كل من حناوي ومثل هذه النتائج جاءت متفقة مع نتائج    

Chen( ،ونصار)2005(واتجونن، )2004 ،Atjonen( ،والعريشي)2008(ويوسف، )2007 .(

، حيث أظهرت نتائج هذه الدراسات أن اتجاهات المعلمين نحو عناصر المعلوماتية كانت إيجابية

ى أهمية دمج تكنولوجيا كما أشارت إل، وأن المعلمين يشجعون توظيف المعلوماتية في التعليم

   .المعلومات واالتصاالت في برامج إعداد المعلم وتنميته مهنياً

إن هذه النتائج تؤكد أهمية المعلوماتية بجميع عناصرها ومكوناتها في تحقيق التنمية 

وهذا يتطلب االهتمام بتوفير جميع ، المهنية للمعلمين المهنيين في المدارس الثانوية الصناعية

وأجهزة وعتاد من أجل تحقيق األهداف ، وبرمجيات، لمعلوماتية من موارد معرفيةعناصر ا

وحتى نستطيع توظيف المعلوماتية ، المرجوة فيما يتعلق بالنمو المهني المستمر للمعلمين المهنيين

  .في جميع األنشطة التعليمية والتدريبية واإلدارية في المدارس الثانوية الصناعية

ئج حصول الدرجة الكلية لدور المعلوماتية في تنمية األداء المهني لقد أظهرت النتا    

للمعلمين المهنيين في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين من وجهة نظر المديرين والمعلمين 

ويعتقد الباحث أن السبب في ذلك قد يعود إلى أن جميع عناصر ، على درجة كبيرة جداً

وهي ضرورة البد منها في عصرنا ، يثة وسريعة التطورتقنيات حد ومكونات المعلوماتية

خاصة أننا نعيش منذ بداية األلفية الثالثة وحتى اآلن ثورة كبيرة جداً في مجال ، الحالي

وأن ، وهناك العديد من التطورات التكنولوجية المتسارعة والمتالحقة، المعلومات واالتصاالت

البد منها من أجل مواكبة هذه التطورات جميع عناصر المعلوماتية ومكوناتها ضرورةً 
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كما يرى الباحث أن السبب قد يعود إلى أن غالبية عينة الدراسة من مديرين . والمستجدات

ومعلمين مهنيين هم من خريجي كليات الهندسة والتكنولوجيا بفروعها والمعاهد الفنية والكليات 

بالمعلوماتية واألكثر ادراكاً ألهميتها في  وهذه الفئة هي األكثر استخداماً لكل مايرتبط، التقنية

  .تحقيق التنمية المهنية لهم؛ وبالتالي تحسين جودة مخرجات التعليم الصناعي

كما أظهرت النتائج تقارباً كبيراً في نسبة استجابة العينة على مجاالت الدراسة الثالثة 

ميعها على استجابة بدرجة كما حصلت ج، )واألجهزة والعتاد، والبرمجيات، الموارد المعرفية(

ويعتقد الباحث أن السبب في ذلك قد يعود إلى تساوي مجاالت الدراسة الثالثة من ، كبيرة جداً

إضافة إلى تساويها من حيث األهمية فيما يتعلق ، حيث وزنها كمكونات أساسية للمعلوماتية

أجل توظيف المعلوماتية في  بتحقيق التنمية المهنية للمعلمين في المدارس الثانوية الصناعية ومن

فالبرمجيات التعليمية والتدريبية ال يمكن توظيفها في التعليم والتدريب بدون توفر ، هذه المدارس

، وفي الوقت نفسه اليمكن توفير هذه البرمجيات بدون توفر الموارد المعرفية، األجهزة والعتاد

   .مع المجاالت االخرى حيث أن كل مجال من هذه المجاالت يحقق التكامل والتوازن

  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانيا

التي تحد من توظيف المعلوماتية في المدارس الثانوية الصناعية في  ما أهم المشكالت

  فلسطين؟

مشكلة تحد من توظيف المعلوماتية في ) 18(أنه يوجد ) 7(أظهرت نتائج الجدول    

وكان أهم هذه . لسطين من وجهة نظر المديرين والمعلمينالمدارس الثانوية الصناعية في ف

، %)015.9(المشكالت هو ندرة الدورات الفنية التخصصية للمعلمين المهنيين بنسبة مئوية 

، %)13(ونقص التجهيزات الالزمة لتوظيف المعلوماتية في التعليم والتدريب بنسبة مئوية 

وضعف كفايات المعلمين في توظيف  ،%)11.4(وضعف اإلمكانات المادية بنسبة مئوية 

وكان أقل المشكالت التي تحد من توظيف %). 8.1(المعلوماتيةفي التعليم والتدريب بنسبة مئوية 

المعلوماتية في المدارس الثانوية الصناعية هي اختالف التجهيزات بين المدارس الثانوية 

  ).%1.3(الصناعية المختلفة بنسبة مئوية



 146

وأبوزيد ، )1998(متفقة مع دراسة كل من عبد الحميد وجاءت هذه النتائج    

، 2006(وجلبهار، )2006(ووهبة، )2005(وأبوعصبة، )2002(وحمدان، )2001(وعمار

Gulbahar (وأبوزيد)في أن مشكالت المدارس الثانوية الصناعية ومعوقات توظيف ، )2007

إضافة إلى ، تجهيزات الالزمةالمعلوماتية فيها تتمثل في ضعف اإلمكانات المادية وعدم توفر ال

  .ضعف النمو المهني لدى المعلمين بسبب قلة التدريب أثناء الخدمة

ويرى الباحث أن السبب في مشكلة ندرة الدورات الفنية المتخصصة التي تقدم للمعلمين   

حة وقد تكون غير متا، المهنيين قد يعود إلى أن غالبية هذه الدورات تحتاج إلى تكاليف عالية جداً

كما أن ، للسفر إلى دولة متقدمة في مجال تخصص المعلم وأحياناً تحتاج، في السوق المحلي

العدد القليل من الدورات الفنية المتاحة للمعلمين يقتصر على تعاون عدد من الدول المانحة مع 

ديم وزارة التربية و التعليم العالي من خالل استضافة بعض المعلمين المهنيين في بالدها و تق

  .التدريب الالزم لهم

كما يرى الباحث أن السبب في مشكلة نقص التجهيزات ومشكلة ضعف اإلمكانات     

وانخفاض ميزانياتها من جهة ، قد يعود إلى النفقات الكثيرة للمدارس الصناعية من جهة المادية

د الخام فالمدرسة الصناعية تحتاج بشكل مستمرإلى تزويد المشاغل والمختبرات بالموا، أخرى

باإلضافة إلى التحديث والتطوير المستمر لإلجهزة والمعدات لتواكب ، والمواد المستهلكة

  متطلبات العصر 

أما بالنسبة لمشكلة ضعف كفايات المعلمين المهنيين في توظيف المعلوماتية في التعليم 

تى تقدم للمعلمين والتدريب فيرى الباحث أن السبب قد يعود إلى قلة الدورات الفنية التخصصية ال

باإلضافة إلى نقص التجهيزات والخدمات الالزمة لتوظيف ، المهنيين ونتائج الدراسة تؤكد ذلك

. المعلوماتية في التعليم والتدريب والتي من أهمها أجهزة الحاسوب وملحقاتها وخدمة اإلنترنت

أجل مواجهة هذه ومن . حيث أن هذه المشكلة هي نتيجة طبيعية لوجود المشكالت سابقة الذكر

المشكالت البد ألصحاب القرار والمخططون في مجال التعليم المهني والتقني أن يهتموا بتنمية 

ألن االهتمام ، الموارد البشرية وتطوير الموارد المادية معاً لتحقيق التوازن والتكامل بينهما
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جات التعليم المهني مما يؤثر سلباً على مخر، بجانب دون آخر سيزيد من اتساع الفجوة بينهما

   .ويؤدي إلى هدر الطاقات والموارد، والتقني

كما يرى الباحث أن السبب في انخفاض مشكلة اختالف التجهيزات في المدارس الثانوية 

الصناعية قد يعود إلى تشابه هذه المدارس من حيث اإلمكانات المادية ومن حيث توفر األجهزة 

  .والوسائل واألدوات والمواد

  مناقشة النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة :ثالثا

  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية األولى. 1

في متوسطات ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

استجابات المديرين والمعلمين في تقييم دور المعلوماتية في تنمية األداء المهني للمعلمين المهنيين 

  .ارس الثانوية الصناعية في فلسطين تعزى لمتغير الجنسفي المد

) 8(حيث أظهرت نتائج الجدول ، لعينتين مستقلتين) ت(ولفحص الفرضية طبق اختبار     

في مجال الموارد ) α  =0.05(أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

حيث كانت قيمة مستوى ، ير الجنسالمعرفية ومجال البرمجيات والدرجة الكلية تعزى لمتغ

، )0.05(الداللة على مجال الموارد المعرفية ومجال البرمجيات وعلى الدرجة الكلية أكبر من 

 حيث كانت قيمة مستوى الداللة، في حين كانت الفروق دالة إحصائياً على مجال األجهزة والعتاد

  .ناثوقد كانت الفروق لصالح اإل، على هذا المجال) 0.05(أقل من

 وهنداوي وحسين، )2004(وجاءت هذه النتيجة متفقة مع دراسة كل من حناوي    

 والتي بينت أن االتجاهات نحو عناصر، )2008( ويوسف، )2007( وأبوزيد، )2006(

   .المعلوماتية ومدى إدراك معوقات توظيف المعلوماتية في التعليم ال تختلف باختالف الجنس

روق في االستجابة بين الجنسين قد يعود إلى أن كال ويرى الباحث أن عدم وجود ف    

الجنسين من المعلمين المهنيين والمعلمات المهنيات يمتلكون مهارات وكفايات متشابهة و 
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رسم (ويطبقون نفس الخطة الدراسية ويدرسون نفس المباحث، يخضعون لنفس معايير التوظيف

ابه إدراكهم ألهمية توظيف باإلضافة إلى تش، )وتدريب عملي، وعلم صناعة، صناعي

، المعلوماتية في التعليم والتدريب خاصة أن جميع عناصر المعلوماتية من موارد معرفية

  .فهي ليست حكراً على الذكور دون اإلناث، وأجهزة متاحة للذكور ولإلناث، وبرمجيات

  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية. 2

في متوسطات ) α  =0.05(ية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائ    

استجابات المديرين والمعلمين في تقييم دور المعلوماتية في تنمية األداء المهني للمعلمين المهنيين 

  .في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين تعزى لمتغير الوظيفة

) 9(ائج الجدول حيث أظهرت نت، لعينتين مستقلتين) ت(ولفحص الفرضية طبق اختبار 

في جميع مجاالت  )α  =0.05(أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

حيث كانت قيمة مستوى الداللة على جميع ، الدراسة والدرجة الكلية تعزى لمتغير الوظيفة

ة وجاءت هذه النتيجة متفقة مع دراس). 0.05(مجاالت الدراسة وعلى الدرجة الكلية أكبر من 

والتي بينت أن اتجاهات المعلمين نحو اإلنترنت باعتباره أحد العناصر األساسية ، )2003(حناوي

  .للمعلوماتية التختلف باختالف الوظيفة

ويرى الباحث أن السبب في عدم ظهور فروق قد يعود إلى تشابه مؤهالت وتخصصات     

حيث أن غالبيتهم من ، الصناعيةالمديرين والمعلمين المهنيين العاملين في المدارس الثانوية 

خريجي كليات الهندسة والتكنولوجيا والكليات التقنية والمعاهد الفنية وجميعها تندرج تحت مظلة 

كما أن العمل اإلداري في المدرسة الثانوية الصناعية ، مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني

أيضا أنشطة إدارية من خالل إدارة  فالمعلم المهني يمارس، ليس حكراً على مدير المدرسة

وبالمقابل فإن عمل مدير المدرسة كمشرف مقيم داخل المدرسة يزيد من ، المشغل الذي يعمل فيه

تواصله مع المعلمين المهنيين ويجعله أكثر تقديراً الحتياجاتهم التكنولوجية وأكثر اتفاقاً معهم 

  .بأهمية المعلوماتية في تنمية أدائهم المهني
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  ناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثةم. 3

في متوسطات ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة     

استجابات المديرين والمعلمين في تقييم دور المعلوماتية في تنمية األداء المهني للمعلمين المهنيين 

  .ر المؤهل العلميفي المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين تعزى لمتغي

) 11(ولفحص الفرضية طبق اختبار تحليل التباين األحادي حيث أظهرت نتائج الجدول     

أنه ال توجد فروق ذات ) 13(و، )12(للمقارنات البعدية في الجداول ) LSD(ونتائج اختبار 

يات في مجال الموارد المعرفية ومجال البرمج )α  =0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

على هذه ) 0.05(حيث كانت قيمة مستوى الداللة أكبر من ، تعزى لمتغير المؤهل العلمي

في حين كانت الفروق دالة إحصائياً في مجال األجهزة والعتاد والدرجة الكلية تعزى ، المجاالت

على مجال األجهزة ) 0.05(حيث كانت قيمة مستوى الداللة أقل من ، لمتغير المؤهل العلمي

  .د وعلى الدرجة الكليةوالعتا

وقد كانت الفروق في مجال األجهزة والعتاد بين الدبلوم والبكالوريوس لصالح     

أما بالنسبة للفروق في الدرجة الكلية ، وبين الدبلوم والماجستير لصالح الماجستير، البكالوريوس

لبكالوريوس فقد كانت بين الدبلوم والماجستير ولصالح الماجستير؛ مما يعني إدراك حملة ا

والماجستير لدور المعلوماتية في تنمية األداء المهني للمعلمين المهنيين أكثر من أقرانهم من 

  .حملة الدبلوم

والتي بينت أن مدى إدراك  )2007(وجاءت هذه النتائج متفقة مع نتائج دراسة العريشي    

ومية والخاصة يختلف دور تقنيات المعلومات في تطوير التعليم في المؤسسات التعليمية الحك

والتي بينت أن االتجاهات ) 2003(وقد اختلفت مع نتائج دراسة حناوي، باختالف المؤهل العلمي

  . نحو اإلنترنت باعتباره أحد المكونات األساسية للمعلوماتية التختلف باختالف المؤهل العلمي

مين المهنيين ويرى الباحث أن السبب في ظهور مثل هذه الفروق قد يعود إلى أن المعل

حيث أنهم مروا ، من حملة الماجستير يمتلكون مخزوناً معرفياً يفوق أقرانهم من حملة الدبلوم
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وعلى فترات زمنية مختلفة اكسبتهم خبرات ومهارات إضافية وجعلتهم في  بمحطات تعلمية عدة

يثة؛ حالة اتصال دائم مع كل ما هو جديد في مجال تخصصهم من معارف ومهارات وتقنيات حد

وبالتالي هم أكثر إدراكا من أقرانهم من حملة الدبلوم ألهمية المعلوماتية ودورها في تحقيق 

  . التنمية المهنية للمعلم المهني

  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة. 4

في متوسطات ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة     

ن والمعلمين في تقييم دور المعلوماتية في تنمية األداء المهني للمعلمين المهنيين استجابات المديري

  .في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين تعزى لمتغير عائلة التخصص العلمي

) 15(ولفحص الفرضية طبق اختبار تحليل التباين األحادي حيث أظهرت نتائج الجدول     

أنه ال توجد فروق ، )18(، )17(، )16(البعدية في الجداول للمقارنات) LSD(ونتائج اختبار 

في مجال الموارد المعرفية تعزى  )α  =0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

على هذا ) 0.05(حيث كانت قيمة مستوى الداللة أكبر من ، لمتغيرعائلة التخصص العلمي

ل البرمجيات ومجال األجهزة والعتاد في حين كانت الفروق دالة إحصائياً في مجا. المجال

حيث كانت قيمة مستوى الداللة على ، والدرجة الكلية تعزى لمتغير عائلة التخصص العلمي

وقد كانت جميع ، )0.05(مجال األجهزة والعتاد ومجال البرمجيات والدرجة الكلية أقل من 

  .ءالفروق بين عائلة الكهرباء وعائلة غير ذلك ولصالح عائلة الكهربا

، )2005(وأبوعصبة) 2002(وجاءت هذه النتائج متفقة مع نتائج دراسة كل من حمدان 

وقد اختلفت مع نتائج دراسة ، والتي أظهرت وجود فروق دالة إحصائياً تعزى لمتغير التخصص

  .والتي أظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائياً تعزى لمتغير التخصص) 2006(هنداوي وحسين

بب في ظهور مثل هذه الفروق قد يعود إلى أن المعلمين المهنيين ويرى الباحث أن الس

صيانة أجهزة (الذين ينتمون إلى عائلة الكهرباء هم من يعملون في مختبرات ومشاغل 

، )وكهرباء استعمال، واإللكترونيات الصناعية، واالتصاالت، وتكنولوجيا المعلومات، الحاسوب
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بط بشكل مباشر مع جميع عناصر المعلوماتية من وكما نالحظ فإن جميع هذه التخصصات ترت

أما المعلمون المهنيون الذين ينتمون إلى عائلة غير . أجهزة وعتاد وبرمجيات وموارد معرفية

وكما نالحظ أن ) المساحة والبناء، التنجيد والديكور، النجارة(ذلك هم من يعملون في مشاغل 

اصر المعلوماتية؛ وبالتالي فإن من ينتمي هذه التخصصات ال ترتبط بشكل مباشر مع جميع عن

  .إلى عائلة الكهرباء أكثر تقديراً ألهمية دور المعلوماتية في تحقيق التنمية المهنية للمعلم المهني

  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة. 5

في متوسطات ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة     

بات المديرين والمعلمين في تقييم دور المعلوماتية في تنمية األداء المهني للمعلمين المهنيين استجا

  .في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين تعزى لمتغير سنوات الخبرة

) 20(ولفحص الفرضية طبق اختبار تحليل التباين األحادي حيث أظهرت نتائج الجدول     

أنه ال توجد فروق ذات داللة ، )22(، )21(رنات البعدية في الجداولللمقا) LSD(ونتائج اختبار 

في مجال الموارد المعرفية ومجال البرمجيات تعزى ) α  =0.05(إحصائية عند مستوى الداللة 

. على هذين المجالين) 0.05(حيث كانت قيمة مستوى الداللة أكبر من ، لمتغير سنوات الخبرة

ئياً في مجال األجهزة والعتاد والدرجة الكلية تعزى لمتغير في حين كانت الفروق دالة إحصا

على مجال األجهزة والعتاد ) 0.05(حيث كانت قيمة مستوى الداللة أقل من ، سنوات الخبرة

) 5(وقد كانت الفروق في مجال األجهزة والعتاد بين من خبرتهم أقل من ، وعلى الدرجة الكلية

وبين من ، سنوات) 5(ت لصالح من خبرتهم أقل من سنوا) 10(سنوات ومن خبرتهم أكثر من 

سنوات لصالح من خبرتهم ) 10(سنوات ومن خبرتهم أكثر من ) 10- 5(خبرتهم تتراوح من

) 5(وكانت الفروق في الدرجة الكلية بين من خبرتهم أقل من . سنوات) 10-5(تتراوح من

  . سنوات) 5(سنوات لصالح من خبرتهم أقل من ) 10(سنوات ومن خبرتهم أكثر من 

والتي أظهرت فروق ) 2006(وجاءت هذه النتائج متفقة مع نتائج دراسة هنداوي وحسين

وقد اختلفت مع نتائج دراسة كل من حمدان ، دالة إحصائياً تعزى لمتغير سنوات الخبرة
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والتي أظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائياً ، )2005(وأبوعصبة، )2003(وحناوي، )2002(

  . نوات الخبرةتعزى لمتغير س

ويرى الباحث أن السبب في ذلك قد يعود إلى أن المعلمين المهنيين ممن خبرتهم أقل من       

فهم أكثر مواكبة للتطورات التكنولوجية الحديثة ، سنوات في الغالب من الخريجين الجدد) 5(

علموا وتدربوا بها كما أن األساليب التدريسية والتدريبية التي ت، وأكثر استخداما للتقنيات الحديثة

خالل دراستهم في الجامعات والكليات أكثر حداثةً وتطوراً من تلك األساليب التقليدية التي تعلم 

سنوات؛ وبالتالي فهم أكثر دراية بأهمية ) 10(بها المعلمون المهنيون ممن خبرتهم أكثر من 

، ات التعليم والتدريباألجهزة والبرمجيات واألساليب التدريسية الحديثة والمتطورة في عملي

  .وأكثر دراية بأهميتها في تحقيق التنمية المهنية للمعلم

  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية السادسة. 6

في متوسطات ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة     

داء المهني للمعلمين المهنيين استجابات المديرين والمعلمين في تقييم دور المعلوماتية في تنمية األ

  .في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين تعزى لمتغير الجهة المشرفة

) 23(حيث أظهرت نتائج الجدول ، لعينتين مستقلتين) ت(ولفحص الفرضية طبق اختبار 

في جميع مجاالت ) α  =0.05(أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

حيث كانت قيمة مستوى الداللة على جميع ، ة والدرجة الكلية تعزى لمتغير الجهة المشرفةالدراس

  ).0.05(مجاالت الدراسة وعلى الدرجة الكلية أكبر من 

ويرى الباحث أن السبب قد يعود إلى تشابه الظروف المادية والتعليمية والتدريبية في     

كما أن اإلدارة العامة للكليات و ، الحكومية المدارس الثانوية الصناعية الحكومية منها وغير

التعليم المهني والتقني في وزارة التعليم العالي هي مرجعية جميع المدارس الثانوية الصناعية 

الحكومية وغير الحكومية في فلسطين في القضايا التعليمية والتدريبية من مناهج وخطط دراسية 

  .وبرامج وامتحانات
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  تعلقة بالفرضية السابعةمناقشة النتائج الم. 7

في متوسطات ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة     

استجابات المديرين والمعلمين في تقييم دور المعلوماتية في تنمية األداء المهني للمعلمين المهنيين 

  .في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين تعزى لمتغير المحافظة

) 25(حيث أظهرت نتائج الجدول ، الفرضية طبق اختبار تحليل التباين االحادي ولفحص

في جميع مجاالت ) α  =0.05(أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

حيث كانت قيمة مستوى الداللة على جميع ، الدراسة والدرجة الكلية تعزى لمتغير المحافظة

وقد جاءت هذه النتائج متفقة مع نتائج ). 0.05(جة الكلية أكبر من مجاالت الدراسة وعلى الدر

  .والتي أظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائياً تعزى لمتغير المحافظة) 2005(دراسة أبوعصبة

ويرى الباحث أن السبب قد يعود إلى تشابه جميع المدارس الثانوية الصناعية في الضفة     

نات المادية والظروف التعليمية والتدريبية والسياسات الغربية وقطاع غزة من حيث اإلمكا

باإلضافة إلى تعرض ، والمناهج والخطط الدراسية ومعايير تعيين الموظفين ومعايير قبول الطلبة

  .هذه المدارس لنفس التحديات والمشكالت

  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثامنة. 8

في متوسطات ) α  =0.05(مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند     

استجابات المديرين والمعلمين في تقييم دور المعلوماتية في تنمية األداء المهني للمعلمين المهنيين 

  .في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين تعزى لمتغير توفر خدمة اإلنترنت

) 26(ظهرت نتائج الجدول حيث أ، لعينتين مستقلتين) ت(ولفحص الفرضية طبق اختبار       

في جميع مجاالت ) α  =0.05(أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

حيث كانت قيمة مستوى الداللة على ، الدراسة والدرجة الكلية تعزى لمتغير توفر خدمة اإلنترنت

  ).0.05(جميع مجاالت الدراسة وعلى الدرجة الكلية أكبر من 
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 ث أن السبب في ذلك قد يعود إلى أن خدمة اإلنترنت متوفرة للمعلم المهنيويرى الباح    

سواًء أكان ذلك في المنازل أم في مراكز ، ليس فقط داخل المدرسة بل متوفرة أيضاً خارجها

  .فالمعلم الذي ال تتوفر له خدمة اإلنترنت داخل المدرسة فهي متوفرة له خارجها، اإلنترنت

  تعلقة بالفرضية التاسعةمناقشة النتائج الم. 9

في متوسطات ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة     

استجابات المديرين والمعلمين في تقييم دور المعلوماتية في تنمية األداء المهني للمعلمين المهنيين 

  .في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين تعزى لمتغير توفر جهاز حاسوب

) 27(حيث أظهرت نتائج الجدول ، لعينتين مستقلتين) ت(ولفحص الفرضية طبق اختبار     

في مجال األجهزة ) α  =0.05(أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

في حين كانت ، على هذا المجال )0.05(حيث كانت قيمة مستوى الداللة أكبر من ، والعتاد

ياً في مجال البرمجيات ومجال الموارد المعرفية والدرجة الكلية تبعاً لمتغير الفروق دالة إحصائ

على مجال البرمجيات ) 0.05(حيث كانت قيمة مستوى الداللة أقل من ، توفر جهاز حاسوب

وقد كانت الفروق لصالح من توفر لهم المدرسة جهاز ، ومجال الموارد المعرفية والدرجة الكلية

  .حاسوب

 وخزاعله وزمالئه) 2003(ذه النتائج متفقة مع نتائج دراسة كل من حناويوقد جاءت ه    

والتي أظهرت فروق دالة إحصائياً تعزى لمتغير توفر جهاز حاسوب ولصالح من ، )2006(

  . يتوفر له جهاز حاسوب

ويعتقد الباحث أن السبب في ذلك قد يعود إلى أن من يتوفر لهم جهاز حاسوب في 

استخداماً له ولبرمجياته وأكثر اتصاالً بشبكة اإلنترنت ممن ال يتوفر لهم  المدرسة يكونون أكثر

جهاز حاسوب في المدرسة؛ وبالتالي يكتسبون مهارات ومعارف إضافية واتجاهات إيجابية نحو 

مما يزيد من إدراكهم ألهمية دور المعلوماتية بجميع عناصرها ، استخدام الحاسوب وبرمجياته
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حيث يعتبر الحاسوب من األجهزة األساسية التي تدعم توظيف ، مهنية لهمفي تحقيق التنمية ال

  .المعلوماتية في المدارس الصناعية

  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية العاشرة. 10

في متوسطات ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة     

المعلوماتية في تنمية األداء المهني للمعلمين المهنيين  استجابات المديرين والمعلمين في تقييم دور

  .LCDفي المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين تعزى لمتغير جهاز عرض 

) 28(حيث أظهرت نتائج الجدول ، لعينتين مستقلتين) ت(ولفحص الفرضية طبق اختبار     

في جميع مجاالت ) α  =0.05(أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

حيث كانت قيمة مستوى الداللة على ، LCDالدراسة والدرجة الكلية تعزى لمتغير جهاز عرض 

   ).0.05(جميع مجاالت الدراسة وعلى الدرجة الكلية أكبر من 

في  LCDويرى الباحث أن السبب في ذلك قد يعود إلى االنتشار الكبير لجهاز

باالضافة إلى استخدامه باستمرار في ، وتدريب المعلمينالمؤسسات التعليمية ومراكز إعداد 

ورش العمل والدورات والمؤتمرات التي يحضرها المعلمون والمديرون؛ مما أدى إلى اتفاق 

المديرين والمعلمين المهنيين على أهمية هذا الجهاز كأحد المكونات المادية للمعلوماتية بغض 

يث يتميز هذا الجهاز بقدرته على عرض عناصر ح، النظر عن توفر هذا الجهاز في مدارسهم

، والبرامج الحاسوبية بأنواعها المختلفة بشكل واضح) حركة، صورة، نص(الوسائط المتعددة 

كما يعتبر مصدر إثارة وتشويق للطلبة مما يزيد من دافعيتهم ، مما يوفر جهد ووقت المعلم

   .للتعلم

  ية عشرةمناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الحاد. 11

في متوسطات ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة     

استجابات المديرين والمعلمين في تقييم دور المعلوماتية في تنمية األداء المهني للمعلمين المهنيين 

  .في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين تعزى لمتغير توفر شبكة حاسوب محلية
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) 29(حيث أظهرت نتائج الجدول ، لعينتين مستقلتين) ت(لفرضية طبق اختبار ولفحص ا

في جميع مجاالت  )α  =0.05(أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

حيث كانت قيمة مستوى الداللة على ، الدراسة والدرجة الكلية تعزى لمتغير شبكة حاسوب محلية

  ).0.05(الدرجة الكلية أكبر من  جميع مجاالت الدراسة وعلى

ويعتقد الباحث أن السبب في ذلك قد يعود إلى الدور البارز لشبكة الحاسوب المحلية في     

تعزيز االتصال والتواصل وتبادل المعلومات والبيانات بين جميع العاملين في المدرسة الصناعية 

بكة حاسوب محلية في المدرسة مما أدى إلى عدم ظهور فروق بين من تتوفر لديهم ش، الواحدة

  .وممن ال تتوفر لديهم هذه الشبكة

  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية عشرة .12

في متوسطات ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة     

ي للمعلمين المهنيين استجابات المديرين والمعلمين في تقييم دور المعلوماتية في تنمية األداء المهن

  .في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين تعزى لمتغير توفر برمجيات تعليمية أو تدريبية

) 30(حيث أظهرت نتائج الجدول ، لعينتين مستقلتين) ت(ولفحص الفرضية طبق اختبار     

الت في جميع مجا) α  =0.05(أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

حيث كانت قيمة ، الدراسة والدرجة الكلية تعزى لمتغير توفر برمجيات تعليمية أو تدريبية

  ).0.05(مستوى الداللة على جميع مجاالت الدراسة وعلى الدرجة الكلية أكبر من 

ويرى الباحث أن السبب في ذلك قد يعود إلى أهمية توفر البرمجيات التعليمية والتدريبية     

المعلوماتية في التعليم والتدريب باعتبارها عنصراً مهماً ومكوناً اساسياً من من أجل توظيف 

إضافة إلى أهميتها في دعم األداء الفني للمعلم ، مكونات المعلوماتية كما أظهرت نتائج الدراسة

حيث أن المعلم الذي التتوفر لديه هذه البرمجيات يدرك مدى أهميتها ومدى ، داخل غرفة الصف

   .في تحسين أدائهمساهمتها 
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  التوصيات :ثانياً

  توصيات في ضوء نتائج الدراسة : اوالً

ضرورة توفير جميع عناصر المعلوماتية في المدارس الثانوية الصناعية من موارد معرفية . 1

  .وبرمجيات وأجهزة وعتاد

ة ضرورة العمل على توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في جميع األنشطة اإلداري. 2

  .في المدارس الثانوية الصناعية والتربوية والتعليمية والتدريبية

ضرورة اإلهتمام بتنمية الموارد البشرية العاملة في المدارس الثانوية الصناعية في مجال . 3

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ لتتمكن من مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة 

  . ومواجهة االنفجار المعرفي

، وضع الخطط والمشاريع التطويرية التي تضمن دمج المعلوماتية في التعليم المهني والتقني. 4

وذلك من خالل تعاون أصحاب القرار في مجال التعليم المهني والتقني والمخططون 

  . التربويون

ين وب، العمل على تحقيق التكامل والتوازن بين التنمية المهنية للمعلمين المهنيين من جهة. 5

  .تطوير وتحديث األجهزة والوسائل واألساليب التعليمية والتدريبية من جهة اخرى

العمل على توفير خدمة اإلنترنت لجميع المعلمين واإلداريين العاملين في المدارس الثانوية . 6

  . الصناعية

  مقترحات حول إجراء دراسات مستقبلية: ثانياً

  .ية األخرى كالتجاري أو الزراعيإجراء دراسة مماثلة على الفروع المهن. 1

  .إجراء دراسة حول واقع توظيف المعلوماتية في المدارس الثانوية المهنية في فلسطين. 2

 إجراء دراسة حول اتجاهات طلبة المدارس الثانوية المهنية في فلسطين نحو تكنولوجيا.3

   .المعلومات واالتصاالت
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  المراجعقائمة المصادر و

  ربيةالمراجع الع: أوالً

معوقات توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مناهج ).2007.(أبو زيد، عبد الباقي

للمؤتمر الدولي األول الستخدام تكنولوجيا بحث مقدم .المواد التجارية بالتعليم الثانوي

  . ، مدينة مبارك للتعليم، مصرالمعلومات واالتصاالت لتطوير التعليم قبل الجامعي

تاريخ، واقع، وضرورات : التعليم الفلسطيني"). 1997. (هيم، وحماد، حسينأبو لغد، ابرا

  .، جامعة بيرزيت، بيرزيت، فلسطينالمؤتمر الدولي للدراسات الفلسطينية، "المستقبل

أثر استخدام الوسائط المتعددة في تدريس ).2005.(أبو لوم، أمجد وأبوجابر، ماجد و أحمد، ايمان

مجلة  العلوم .ثالث األساسي على التحصيل الدراسي للتالميذاللغة اإلنجليزية للصف ال

  .، كلية التربية، جامعة البحرين، البحرين4، العدد 7، مجلد التربوية والنفسية

توظيف الحاسب االلي والمعلوماتية في مناهج التعليم ).2001.(أبوزيد، عبد الباقي وعمار، حلمي

عشر  المؤتمر السادسمنشور في أعمال  بحث .واقعه وصعوباته: الفني بدولة البحرين

  .المملكة العربية السعودية ،للحاسب والتعليم

مشكالت التعليم المهني في المدارس الثانوية المهنية الفلسطينية من . )2005. (أبوعصبة، مي

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح .وجهة نظر المعلمين المهنيين والطلبة

  . طينالوطنية، نابلس، فلس

تصميم برمجية تعليمية محوسبة ودراسة أثر استخدامها في تحصيل ). 2005.(أحمد، عقيل

العلوم  مجلة .الطلبةالجامعيين لمفاهيم الجداول واالستعالمات في قواعد المعلومات

  .، كلية التربية، جامعة البحرين، البحرين2، العدد 8، مجلدوالنفسية التربوية

 منشورات وزارة التربية والتعليم). 2008.(والتعليم المهني والتقنياإلدارة العامة للكليات 

  .، رام اهللا، فلسطينالعالي
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دار الفاروق للنشر . توظيف تكنولوجيا المعلومات في المدارس). 2003.(باكارد وريس

  . والتوزيع، القاهرة، مصر

المهنية لإلدارة مركز الخبرات ، "كيف تصبح مدرباً فعاالً؟"، )2007(توفيق، عبد الرحمن 

  .، القاهرة، مصر)بميك(

، المركز العربي للتدريب 1، ط"دليل إعداد البرامج والمواد التدريبية"، )2001(جابر، سميح 

  .المهني وإعداد المدربين، ليبيا

دائرة التربية والتعليم، وكالة الغوث ، "دليل مرجعي في التدريب"، )2006(جبران، وحيد 

  .الدولية، عمان

مكتبة الشقري، . تخطيط المناهج وتطويرها من منظور واقعي).2000.(ي، إبراهيمالحارث

  . الرياض، المملكة العربية السعودية

دراسة حول تقويم البرمجيات الرياضية المستخدمة على الحاسب  ).1995. (مطلقالحازمي، 

ج، لي، مكتب التربية العربي لدول الخ55، العدد مجلة رسالة الخليج العربي اآللي،

  .، المملكة العربية السعوديةالرياض

مكتبة التربية العربي لدول الخليج، الرياض،  .مدرسة المستقبل). 2001.(الحر، عبد العزيز

  . المملكة العربية السعودية

التدريب المهني الوضع الحالي والرؤى (في مالقاة التحدي ) "1997. (حشوة، مازن وآخرون

  .في التدريب المهني، وزارة العمل، رام اهللا، فلسطين، طاقم الخبراء )"المستقبلية

تنمية الكفايات الالزمة ألعضاء  ).2004. (محمود وسالمة، مريم عبد القادر الحلبي، إحسان

دراسة مقدمة . االعتماد األكاديمي ونظامالتدريس في ضوء معايير الجودة الشاملة  هيئة

اهللا بن عبد العزيز حول التعليم  بدعورشة عمل طرق تفعيل وثيقة اآلراء لألمير  في

  . السعوديةالعزيز،  بدهـ، جامعة الملك ع1425ذو الحجة  21- 19العالي 
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مشكالت المدارس الثانوية الصناعية الحكومية في محافظات الضفة ). "2002(حمدان، مراد 

، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة "وجهة نظر المعلمين الغربية من

   .النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين

اتجاهات المشرفين األكاديميين نحو اإلنترنت واستخداماتها في التعليم ).2003.(حناوي، مجدي

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح .القدس المفتوحة في فلسطين في جامعة

  .الوطنية، نابلس، فلسطين

 االبتدائية لتحقيق النمو مديري المدارسالممارسات اإلدارية ل ).1988(.حواشين، برهان

رسالة ماجستير غير . ألردنا يراها المعلمون والمديرون في للمعلمين كما المهني

  .ربد، األردنإمنشورة، جامعة اليرموك، 

مدى امتالك معلمي المدارس ). 2006.(خزاعلة، تيسير و الهرش، عايد و جوارنة، طارق

 مجلة العلوم التربوية.ب ودرجة ممارستهم لهااالردنية لمهارات استخدام الحاسو

  .، كلية التربية، جامعة البحرين، البحرين4، العدد 8، مجلدوالنفسية

  .دار المستقبل للنشر والتوزيع، عمان األردن. الحقائب التدريبية). 1997.(الخطيب، أحمد

ي استراتيجيات ، دراسة ف"األصول العامة للتعليم الفني والمهني). "1995. (الخطيب، محمد

، األصول الفلسفية واالجتماعية وأصول المناهج، 1التعليم الفني والمهني ومشكالته، ج

  .السعودية: مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض

ترجمة محمد البهنسي، .العولمة والتعليم والثورة التكنولوجية). 2001.(خوسيه، برونر

  . القاهرة، مصرمستقبليات، مركز مطبوعات اليونسكو، 

اثر استخدام العاب الحاسب اآللي وبرامجه التعليمية في التحصيل ونمو ).2006.(دويدي، علي

التفكير اإلبداعي لدى تالميذ الصف األول االبتدائي في مقرر القراءة والكتابة بالمدينة 

  .، المملكة العربية السعودية92، العدد مجلة رسالة الخايج العربي. المنورة
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  .عمان، األردن. دار صفاء للنشر والتوزيع .قضايا معلوماتية). 2007.(، مفتاحدياب

، مركزبحوث التنمية الدولي. مستوى معلم المرحلة االولى بمصر).1983.(رشدي، لبيب

  .القاهرة، مصر

 ، المملكة العربية58، العدد مجلة المعرفة.الثقافة االسالمية والعولمة). 2002.(الرماش، عمر

  .السعودية

 الوسائل والتقنيات التعليمية الحديثة في التدريب، )2001(الزبيدي، محمد و العبيدي، ناهل، 

  .، المركز العربي للتدريب المهني وإعداد المدربين، ليبياالمهني والتقني

 .فاعلية استخدام الحاسب اإللكتروني على التحصيل). 2004.(سرحان، غسان والتالحمة، بشير

، كلية )فلسطين/ احات في الرياضيات لطلبة الصف العاشر األساسي تجربة تدريس المس(

  .التربية، جامعة القدس، فلسطين

مجلة البحوث  . تقويم برامج تدريب المعلمين الزراعيين اثناء الخدمة). 1994.(السعيد، فوزي

  .، العدد الثالث، السنة العاشرة، الرياض، المملكة العربية السعوديةالنفسية والتربوية
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  .ية، مصرالمكتب الجامعي الحديث، االسكندر.والعشرين

، ، الرياض1، العددمجلة مناهج .نعم للمنهج الرقمي ولكن).2004.(الصالح، بدر بن عبداهللا

  .المملكة العربية السعودية

مجلة . أكثر جاذبية، أكثر سهولة:التعليم اإلسالمي عبر الكمبيوتر). 2001.(ظاظا، ميسون

  .، المملكة العربية السعودية48، العدد المعرفة
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 163
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  المالحق

  )1(ملحق 

  المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين
الجهة المحافظة المدرسة  لرقما

  المشرفة

  التخصصات المتوفرة

نابلس الثانوية   1

   الصناعية

  )13(=عدد لتخصصات

صيانة ، راديو وتلفزيون، كهرباء استعمال  حكومي  نابلس

، الكترونيات صناعية، أجهزة حاسوب

لحام ، خراطة وتسوية، ميكانيك سيارات

أدوات صحية وتدفئة ، وتشكيل معادن

تنجيد ، نجارة، تكييف وتبريد، مركزية

  اتصاالت، مساحة وبناء، وديكور
سيلة الظهر الثانوية   2

  الصناعية

  )7= (عدد التخصصات

، صيانة أجهزة حاسوب، كهرباء استعمال  حكومي  جنين

، كهرباء سيارات، الكترونيات صناعية

  نجارة، تكييف وتبريد، ميكانيك سيارات
طولكرم الثانوية   3

  الصناعية

تخصصات عدد ال

)=10(  

، صيانة أجهزة الحاسوب، كهرباء استعمال  حكومي  طولكرم

، كهرباء سيارات، الكترونيات صناعية

، نجارة، تكييف وتبريد، ميكانيك سيارات

لحام وتشكيل ، راديو وتلفزيون، مساحة وبناء

  معادن
الخليل الثانوية   4

  الصناعية

  )6= (عدد التخصصات

، صيانة أجهزة الحاسوب، كهرباء استعمال  حكومي  الخليل

، كهرباء سيارات، الكترونيات صناعية

  نجارة، ميكانيك سيارات
بنات دورا الثانوية   5

عدد  المهنية

  )1=(التخصصات 

  صيانة أجهزة حاسوب  حكومي  الخليل

دير دبوان الثانوية   6

عدد ،الصناعية

  )10=(التخصصات

ة صيان، راديو وتلفزيون، كهرباء استعمال  حكومي  رام اهللا

، الكترونيات صناعية، أجهزة الحاسوب

، لحام وتشكيل معادن، ميكانيك سيارات

تكييف ، أدوات صحية وتدفئة مركزية

  مساحة وبناء، نجارة، وتبريد
  سلفيت الثانويةالصناعية  7

  )4=(عدد التخصصات 

، صيانة أجهزة حاسوب، راديو وتلفزيون  حكومي  سلفيت

  الكترونيات صناعية، اتصاالت
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الجهة المحافظة المدرسة  الرقم

  المشرفة

  التخصصات المتوفرة

  جنين الثانوية الصناعية  8

  )4=(عدد التخصصات 

، صيانة آالت مكتبية، صيانة أجهزة حاسوب  حكومي  جنين

  الكترونيات صناعية، اتصاالت
دير البلح الثانوية   9

  الصناعية

  )7=(عدد التخصصات 

صيانة ، لفزيونراديو وت، كهرباء سيارات  حكومي  ديرالبلح

، الكترونيات صناعية، أجهزة الحاسوب

  نجارة، ميكانيك سيارات، كهرباء استعمال
 الثانوية المدرسة  10

  القدس/الصناعية

  )9=(عدد التخصصات 

غير   القدس

  حكومي

صيانة ، راديو وتلفزيون، كهرباء استعمال

، صيانة آالت مكتبية، أجهزة الحاسوب

أدوات ، ادنلحام وتشكيل مع، خراطة وتسوية

تنجيد ، نجارة، صحية وتدفئة مركزية

  وديكور
العيزرية الثانوية   11

  الصناعية

  )5=(عدد التخصصات 

، تنجيد وديكور، نجارة، كهرباء استعمال  حكومي  القدس

  طباعة وتغليف، لحام وتشكيل معادن

عبد اهللا بن الحسين   12

  الصناعية

  )5=(عدد التخصصات 

غير   القدس

  حكومي

صيانة ، ميكانيكا سيارات، اراتكهرباء سي

راديو ، كهرباء استعمال، أجهزة حاسوب

  وتلفزيون
السلزيان الثانوية  13

  الصناعية

  )3=(عدد التخصصات 

غير   بيت لحم

  حكومي

خراطة ، راديو وتلفزيون، كهرباء استعمال

  وتسوية

بنات غزة الثانوية  14

  المهنية

  )2(عدد التخصصات 

  اتصاالت، حاسوبصيانة أجهزة ال  حكومي  غزة

قلقيلية الثانوية  15

  الصناعية

  )5=(عدد التخصصات 

صيانة آالت ، صيانة أجهزة الحاسوب  حكومي  قلقيلية

، الكترونيات صناعية، اتصاالت، مكتبية

  كهرباء استعمال

)2008، االدارة العامة للكليات و التعليم المهني والتقني(  
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  )2(ملحق 

  فلسطين على المدارس الثانوية الصناعية في لطلبةو ا توزيع المعلمين المهنيين

  2008/2009خالل العام الدراسي 

  عدد الطلبة عددالمعلمين المهنيين المدرسة الصناعية  الرقم

  اناث  ذكور  اناث ذكور

    112    9  مدرسة جنين الصناعية  .1

    155    14 مدرسة سيلة الظهر الصناعية  .2

  20  243  3  20 مدرسة طولكرم الصناعية  .3

    122    9 مدرسة قلقيلية الصناعية  .4

    72    7 مدرسة سلفيت الصناعية  .5

    356    32 مدرسةنابلس الصناعية  .6

    144    22 مدرسة ديردبوان الصناعية  .7

  25  170  4  15 مدرسة الخليل الصناعية  .8

  79    8   مدرسة بنات دورا المهنية  .9

    210    16 القدس/ المدرسة الثانوية الصناعية  .10

    52    11 مدرسة العيزرية الصناعية  .11

    87    8 مدرسةالساليزيان الصناعية  .12

    54    10 مدرسةعبداهللا بن الحسين الصناعية  .13

    160    16  مدرسة دير البلح الصناعية  .14

  75    7    مدرسة بنات غزة المهنية  .15

  199  1937  22  189  المجموع

 2136 211 المجموع الكلي

 )2008، رة العامة للكليات و التعليم المهني والتقنياالدا(
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  األول الثانوي الصناعي والثاني الثانوي الصناعي ينلصفا لطلبة المباحث المقررة

عدد الحصص  العالمة

 االسبوعي

 المادة المبحث

 مواد عامة اللغة العربية 3 100
 التربية االسالمية 3 100
 اللغة االنجليزية 3 100
 الرياضيات 4 100
 الفيزياء 4 100
 تكنولوجيا المعلومات 2 50

راسب/ناجح التربية الرياضية 1 
علم الصناعة 4 150  مواد التخصص
 التدريب العملي 16 150
 الرسم الصناعي 4 150

 المجموع 44 1000

  )2008، االدارة العامة للكليات و التعليم المهني والتقني(
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  )4(قملح

  االستبانة بصورتها االولية

  جامعة النجاح الوطنية

  العليا الدراسات كلية

  أخي المعلم/ديرالم خيأ

  ؛طيبة وبعد تحية

دور المعلوماتية في تنمية األداء المهني للمعلمين ( بعنوان جراء دراسةإالباحث ب يقوم 

، )ديرين والمعلمينالممن وجهة نظر  في فلسطين الصناعيةالثانوية  المدارس فيالمهنيين 

ول يشمل معلومات شخصية خاصة القسم األ، من ثالثة اقسام ستبانةإالغرض صمم الباحث  ولهذا

أما القسم الثالث فيتضمن سؤاال ، الثالثة ستبانةمجاالت اإل يشمل والقسم الثاني، بالمعلمو أ ديربالم

إن .ية الصناعية في فلسطينحول المشكالت التي تحد من توظيف المعلوماتية في المدارس الثانو

بتعبئة االستبانة  التكرم منكم يرجى لذلك، البحث العلمي فقط غراضأهدف هذا البحث خدمة 

  .وموضوعيةدقة بأمانة و

  ، ، شاكرا لكم حسن التعاون 

  حثناويواثق نجيب  :الباحث 

  

 معلومات اولية:القسم األول

زاء كل فقرة من فقرات إوضعك  الىشير الذي ي المناسبفي المربع ) √(شارة إوضع  الرجاء

  ستبانةاإل

  □ غير حكومية □ حكومية :جهة المشرفةال. 1

  □سنوات) 10(من كثرأ □سنوات) 10- 5(من □سنوات) 5(من  قلأ :الخبرة سنوات. 2 

   □ معلم مهني □مدير : الوظيفة. 3

  □ماجستير □بكالوريوس □دبلوم  :المؤهل العلمي. 4

   □جنوب □ وسط □شمال :المحافظة. 5
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 مجاالت اإلستبانة:الثانيالقسم

  
 )Knowledge-Ware(الموارد المعرفية: اوال

موافق  الفقرات الرقم

 بشدة

معارض  معارض محايد موافق

 بشدة

فـي   يسهم توفر خدمة اإلنترنت للمعلمين المهنيين .1

 تنمية أدائهم المهني بإستمرار

     

ترنت في تطـوير  شبكة اإلن تسهم المتصفحات على .2

 مهارات البحث العلمي لدى المعلمين المهنيين 

     

يلجأ المعلمون المهنيون الى شبكة اإلنترنت إثـراء   .3

 المنهاج الدراسي

     

المنتديات على شبكة اإلنترنت فـي زيـادة    تسهم  .4

 المخزون المعرفي للمعلمين المهنيين

     

كة اإلنترنت في تسهم المكتبات اإللكترونية على شب .5

 توسيع الثقافة العامة للمعلمين المهنيين 

     

تدعم شبكة اإلنترنت مشاركة المعلمين المهنيين في  .6

 األنشطة المدرسية

     

تساعد شبكة اإلنترنت المعلمين المهنيين في تعرف  .7

  المواصفات الفنية لألجهزة المطلوبة

     

المدرسة على يضمن انشاء موقع الكتروني خاص ب  .8

شبكة االنترنـت اسـتمرارية تواصـل المعلمـين     

  المهنيين بالمدرسة

     

تسهم النشرات التربوية التي تصدرها وزارة التعليم   .9

  العالي في تعزيز الدور التربوي للمعلمين المهنيين

     

البريد اإللكتروني العالقات المهنيـة   يدعم إستخدام .10

  بين المعلمين المهنيين

     

تسهم المكتبة المدرسية في توسيع المعرفة المهنيـة    .11

  للمعلمين المهنيين

     

يعزز إنشاء قاعدة معلومـات موحـدة للمـدارس     .12

  الصناعية القدرات الفنية للمعلمين المهنيين

     

تسهم برامج القنوات الفضائية التعليمية في تحديث   .13

  أساليب التدريس للمعلمين المهنيين

     

تسهم الدورات الفنيـة التخصصـية فـي تطـوير      .14

  المهارات الفنية للمعلمين المهنيين

     

تسهم توجيهات مدير المدرسة في تعزيـز الـدور    .15

  التربوي للمعلميين المهنيين
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المشرف التربوي في تطوير األداء  تسهم إرشادات .16

  الفني للمعلمين المهنيين

     

لمون المهنيون بعضهم مهنيا من خـالل  يدعم المع .17

  فيما بينهم تبادل الخبرات واإلستشارات

     

يسهم الفنيون العاملون في سوق العمل في تحـديث   .18

  المهارات الفنية للمعلمين المهنيين

     

المعلمين المهنيين في صـيانة   تساعد الكتالوجات   .19

  االجهزة واآلآلت 

     

لعلميـة المتخصصـة المعلمـين    تساعد المجالت ا  .20

  المهنيين على النمو الذاتي في مجال تخصصهم

     

 )Soft-Ware(البرمجيات : ثانيا

موافق  الفقرات الرقم

 بشدة

معارض  معارض محايد موافق

 بشدة

تسهم برمجيات الحاسوب التعليمية في تحسين  .21

 األداء الفني للمعلمين المهنيين في غرفة الصف 

     

يعزز توظيف الوسائط المتعددة في غرفة الصف  .22

  التفاعل بين المعلمين المهنيين والطلبة

     

تساعد برمجيات المحاكاة المعلمين المهنيين في  .23

  توصيل المهارات للطلبة

     

المعلمين المهنيين ) Power Point(يساعد برنامج  .24

  في عرض المادة التعليمية

     

الحاسوب المختلفة المعلمين  تمكن برمجيات  .25

  المهنيين من التنوع في أساليب تقويم الطلبة

     

يستخدم المعلمون المهنيون برمجيات التصميم في  .26

 تصميم الدروس والتجارب 

     

تساعد برمجيات الحاسوب المختلفة المعلمين   .27

  المهنيين في إستثمار الوقت بشكل فعال

     

المهنيون برمجيات في اعداد  يشارك المعلمون  .28

 وتصميم برمجيات الحاسوب التعليمية

     

تسهم برمجيات الحاسوب المختلفة في تطوير  .29

 المهارات اإلدارية للمعلمين المهنيين

     

تسهم البرمجيات المضادة للفيروسات في حماية  .30

  المعلومات المهمة للمعلمين المهنيين

     

الحديثة من برمجيات الحاسوب  تسهم اإلصدارات .31

 في تطوير المهارات البرمجية للمعلمين المهنيين 

     

تخلق مشاركة المعلمين المهنيين في تصميم   .32

  برمجيات الحاسوب روح المنافسة بينهم
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 )Hard-Ware(األجهزة والعتاد الصلب  :ثالثا

موافق  الفقرات الرقم

 بشدة

معارض  معارض محايد موافق

 شدةب

يساعد توفر أجهزة حاسوب في المدرسة المعلمين  .33

  المهنيين على اإلبداع في مجال مهنتهم

     

يساعد جهاز الحاسوب المعلمين المهنيين على  .34

  التخلص من الروتين اليومي

     

تساعد االقراص المضغوطة واالقراص القابلة  .35

هم لالزالة المعلمين المهنيين في تخزية معلومات

  المهمة

     

يمكن جهاز الحاسوب المعلمين المهنيين من التنوع  .36

  في الوسائل التعليمية

     

يشجع جهاز الحاسوب المعلمين المهنيين على  .37

  استخدام أساليب حديثة في التدريس

     

تسهم انظمة التدريب في توفير وقت وجهد المعلمين   .38

  بةالمهنيين في توصيل المهارات للطل

     

بناء شبكة حاسوب محلية في المدرسة  عززي  .39

االتصال المهني بين المعلمين المهنيين داخل 

  المدرسة

     

تسهم أجهزة الفحص المحوسبة المحمولة يدويا في   .40

  تطوير المهارات التدريبية للمعلمين المهنيين

     

مهام ) LCD(يسهل إستخدام جهاز العرض  .41

 يين في العملية التدريسيةالمعلمين المهن

     

يساعد جهاز بلوتوث المعلمين المهنيين في نقل  .42

  البيانات

     

يمكن الجهاز الخليوي المعلمين المهنيين من تبادل  .43

  اإلستشارات الفنية

     

يساعد الجهاز الخليوي المعلمين المهنيين على نقل  .44

 وتخزين معلوماتهم

     

 الثالث القسم

  في فلسطين؟ ذكر ثالث مشكالت تحد من توظيف المعلوماتية في المدارس الثانوية الصناعيةا

1............................................................................................. 

2............................................................................................. 

3 .............................................................................................  

  شكرا لتعاونكم



 176

  )5(ملحق

  أسماء المحكمين في أداة الدراسة

  نابلس-جامعة النجاح الوطنية أفنان دروزة. د.أ

  بلسنا–جامعة النجاح الوطنية  عبد الناصر القدومي.د.أ

  بريطانيا-جامعة نوتنجهام احمد قبها.د

  نابلس-جامعة النجاح الوطنية حسن تيم.د

  جنين-الجامعة العربية االمريكية خالد ربايعة.د

  رام اهللا-كلية رام اهللا للبنات رائد فريحات.د

  جنين-جامعة القدس المفتوحة سائد ربايعة.د

  جنين-جامعة القدس المفتوحة محمود البيك.د

  جنين-الجامعة العربية االمريكية عاذ صبحةم.د

  جنين-جامعة القدس المفتوحة رائد ادريس. أ

  جنين-جامعة القدس المفتوحة مراد ابوالهيجا.أ

  مدرسة سيلة الظهر الصناعية جمال شيخ ابراهيم.م

  األنروا-مركز تدريب مهني غزة عال حداد.أ
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  )6(ملحق

  االستبانة بصورتها النهائية

  النجاح الوطنيةجامعة 

  العليا الدراسات كلية

  أخي المعلم /ديرالم خيأ

  ؛طيبة وبعد تحية

  

دور المعلوماتية في تنمية األداء المهني للمعلمين المهنيين ( بعنوان جراء دراسةإالباحث ب يقوم

 ولهذا، )المديرين والمعلمينمن وجهة نظر  في فلسطين الصناعيةالثانوية  المدارس في

ول يشمل معلومات شخصية خاصة القسم األ، أربعة أقسام ستبانة منإباحث الغرض صمم ال

والقسم ، معلومات عامة عن موجودات المدرسة والقسم الثاني يشمل، بالمعلم المهنيو أ ديربالم

أما القسم الرابع فيتضمن سؤاال حول المشكالت التي تحد ، الثالثة ستبانةمجاالت اإل الثالث يشمل

هدف هذا البحث خدمة إن .ماتية في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطينمن توظيف المعلو

  .وموضوعيةدقة بأمانة وبتعبئة االستبانة  التكرم منكم يرجى لذلك، البحث العلمي فقط غراضأ

  ، ، شاكرا لكم حسن التعاون 

  حثناويواثق نجيب  :الباحث 

  

 معلومات اولية:القسم األول

زاء كل فقرة من فقرات إوضعك  الىالذي يشير  المناسبي المربع ف) √(شارة إوضع  الرجاء

  ستبانةاإل

  □أنثى  □ذكر  :الجنس. 1

   □ معلم مهني □مدير : الوظيفة. 2

  □ماجستير □بكالوريوس □دبلوم  :المؤهل العلمي. 3

  □غير ذلك  □ميكانيك  □كهرباء :عائلة التخصص العلمي. 4

   □سنوات) 10(من كثرأ □سنوات) 10- 5(من □سنوات) 5(من  قلأ :الخبرة سنوات. 5

   □ غير حكومية □ حكومية :جهة المشرفةال.6

   □جنوب □ وسط □شمال :المحافظة. 7
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 معلومات عامة عن موجودات في المدرسة:ثانيالالقسم

  .التي تعبر عن واقع مدرستك الخانةفي ) √(شارة إوضع  الرجاء
  ال  نعم الفقرة  الرقم

      تاحة لك في المدرسةخدمة االنترنت م  .1

      في المدرسة يتوفر لك جهاز حاسوب  .2

     LCDsيتوفر في المدرسة اجهزة عرض  .3

      يتوفر في المدرسة شبكة حاسوب محلية  .4

      يتوفر في المدرسة برمجيات حاسوب تعليمية أو تدريبية في مجال تخصصك  .5

  

 مجاالت اإلستبانة:لثالقسم الثا
 )Knowledge-Ware(موارد المعرفيةال: المجال األول

موافق  الفقراتالرقم

 بشدة

معارض معارضمحايد موافق

 بشدة

في تنمية  يسهم توفر خدمة اإلنترنت للمعلمين المهنيين .1

 أدائهم المهني بإستمرار

     

شبكة اإلنترنت في تطوير مهارات  تسهم المتصفحات على .2

  البحث العلمي لدى المعلمين المهنيين

     

تساعد شبكة اإلنترنت المعلمين المهنيين في إثراء المنهاج  .3

 الدراسي

     

المنتديات على شبكة اإلنترنت في زيادة المخزون  تسهم  .4

 المعرفي للمعلمين المهنيين

     

تسهم المكتبات اإللكترونية على شبكة اإلنترنت في توسيع  .5

 الثقافة العامة للمعلمين المهنيين 

     

تدعم شبكة اإلنترنت مشاركة المعلمين المهنيين في  .6

 األنشطة المدرسية

     

تساعد شبكة اإلنترنت المعلمين المهنيين في تعرف  .7

  المواصفات الفنية لألجهزة المطلوبة

     

تعزز شبكة اإلنترنت كفايات التعلم الذاتي للمعلمين   .8

  المهنيين

     

مواكبة المعلمين المهنيين  تضمن شبكة اإلنترنت  .9

  للمستحدثات التكنولوجية

     

البريد اإللكتروني العالقات المهنية بين  يدعم إستخدام .10

  المعلمين المهنيين

     

يعزز استخدام البريد االلكتروني االتصال والتواصل بين   .11

  المعلمين المهنيين والطلبة
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ة للمدارس الصناعية يعزز إنشاء قاعدة معلومات موحد .12

  القدرات الفنية للمعلمين المهنيين

     

تسهم برامج القنوات الفضائية التعليمية في تحديث أساليب   .13

  التدريس للمعلمين المهنيين

     

تسهم الدورات الفنية التخصصية في تطوير المهارات  .14

  الفنية للمعلمين المهنيين

     

درسة في تعزيز الدور التربوي تسهم توجيهات مدير الم .15

  للمعلميين المهنيين

     

المشرف التربوي في تطوير األداء الفني  تسهم إرشادات .16

  للمعلمين المهنيين

     

يدعم المعلمون المهنيون بعضهم مهنيا من خالل تبادل  .17

  فيما بينهم الخبرات واإلستشارات

     

عمل في تحديث يسهم الفنيون العاملون في سوق ال .18

  المهارات الفنية للمعلمين المهنيين

     

المعلمين المهنيين في صيانة االجهزة  تساعد الكتالوجات   .19

  واآلآلت 

     

تساعد المجالت العلمية المتخصصة المعلمين المهنيين على   .20

  النمو الذاتي في مجال تخصصهم

     

 )Soft-Ware(البرمجيات : المجال الثاني

موافق  الفقراترقمال

 بشدة

معارض معارضمحايد موافق

 بشدة

تسهم برمجيات الحاسوب التعليمية في تحسين األداء الفني  .21

 للمعلمين المهنيين في غرفة الصف 

     

تمكن برمجيات الحاسوب التعليمية المعلمين المهنيين من  .22

 التنوع في أساليب التدريس

     

ط المتعددة في غرفة الصف التفاعل يعزز توظيف الوسائ .23

  بين المعلمين المهنيين والطلبة

     

تساعد برمجيات المحاكاة المعلمين المهنيين في توصيل  .24

  المهارات للطلبة

     

المعلمين المهنيين في ) Power Point(يساعد برنامج  .25

  عرض المادة التعليمية

     

المعلمين المهنيين من  تمكن برمجيات الحاسوب المختلفة .26

  التنوع في أساليب تقويم الطلبة

     

المعلمين المهنيين في ) أوتوكاد(يساعد برنامج الرسم  .27

 تركيز مبادئ الرسم الهندسي لدى الطلبة 

     

تساعد برمجيات الحاسوب المختلفة المعلمين المهنيين في   .28

  إستثمار الوقت بشكل فعال
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المعلمين المهنيين ) ميكروسوفت أوفيس(ياتتساعد برمج  .29

 في إعداد األعمال الكتابية 

     

تسهم برمجيات الحاسوب المختلفة في تطوير المهارات  .30

 اإلدارية للمعلمين المهنيين

     

تسهم البرمجيات المضادة للفيروسات في حماية المعلومات  .31

  المهمة للمعلمين المهنيين

     

صدارات الحديثة من برمجيات الحاسوب في تسهم اإل .32

 تطوير المهارات البرمجية للمعلمين المهنيين 

     

 )Hard-Ware(األجهزة والعتاد الصلب  :الثالث مجالال

موافق  الفقراتالرقم

 بشدة

معارض معارضمحايد موافق

 بشدة

يساعد توفر أجهزة حاسوب في المدرسة المعلمين المهنيين  .33

 اع في مجال مهنتهم على اإلبد

          

يساعد جهاز الحاسوب المعلمين المهنيين على التخلص من  .34

  الروتين اليومي

          

يدعم تحديث أجهزة الحاسوب التطور الفني المستمر  .35

  للمعلمين المهنيين

          

يمكن جهاز الحاسوب المعلمين المهنيين من التنوع في  .36

  الوسائل التعليمية

          

يشجع جهاز الحاسوب المعلمين المهنيين على استخدام  .37

  أساليب حديثة في التدريس

          

يساعد جهاز الحاسوب المعلمين المهنيين على تشخيص  .38

  نقاط الضعف لدى الطلبة

          

بناء شبكة حاسوب محلية في المدرسة االتصال  عززي  .39

  المهني بين المعلمين المهنيين داخل المدرسة

          

تسهم أجهزة الفحص المحوسبة المحمولة يدويا في تطوير   .40

  المهارات التدريبية للمعلمين المهنيين

          

مهام المعلمين ) LCD(يسهل إستخدام جهاز العرض  .41

 المهنيين في العملية التدريسية

          

قدرات المعلمين ) LCD(يعزز استخدام جهاز العرض  .42

  المهنيين في إدارة الصف

          

يمكن الجهاز الخليوي المعلمين المهنيين من تبادل  .43

  اإلستشارات الفنية

          

يعزز الجهاز الخليوي االتصال والتواصل بين المعلمين  .44

 المهنيين وأولياء االمور
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Abstract 

This study aimed to define the the role of informatics in developing 

vocational performance of vocational teachers in industrial schools in 

Palestine from the views of the principals and teachers, and tried to 

determine the effects of certain variables on evaluating the role of 

informatics in developing vocational performance of vocational teachers in 

industrial schools in Palestine. Concerning the variables related to the 

principals and teachers; they are (gender, jop, academic qualification, 

family of scientific specialization, years of experience, sponsor, 

governorate, internet availability, computer availability, LCD availability, 

local computer network availability, educational software availability), 

also it aimed at determining the problems of informatics utilizing in 

industrial schoos in Palestine. 

For the purpose of this study, available sample was used for the 

principals and teachers. The sample consisted of (188) principal and 

teacher forming (83%) of the study population. 

Questionaire was developed to fulfill the aims of the study; it 

consisted of (4) parts, part 1 included primary information, part 2 included 

general information a bout what exist in school, part 3 included (44) items 

of questionaire, these items were distributed over (3) areas(knowledge-
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ware, soft-ware, hard-ware). Part 4 included a question about problems of 

informatics utilizing in industrial schoos in Palestine. 

For establishing the instrument reliability, the reliability coefficient 

was computed using cronbach Alfa formula for questionaire. The obtained 

reliability coefficient was (0.89). This value was so reliable to fulfill the 

aims of the study.  

To analyse the data statistically, means percentages, t-test, One way 

Anova analysis of variance and (LSD) test were used. 

The findings of the study indicated the following: 

- Concerning the total degree of the role of informatics in developing 

vocational performance of vocational teachers in industrial schools in 

Palestine from the views of the principals and teachers was very great, it 

was (83.2%).  

- Lack of technical and specialised training for vocational teachers came 

first among the existing problems of informatics utilizing in industrial 

schoos in Palestine., while the difference of equipments in industrial 

schools came last. The percentages of these problems were (15.9%) and 

(1.3%) in order.  

- There were no significant differences (α =0.05) related to the evaluation 

of the role of informatics in developing vocational performance of 

vocational teachers in industrial schools in Palestine from the views of 

the principals and teachers due to(gender, jop, sponsor, governorate, 
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internet availability, LCDavailability, local-computer-network 

availability, educational software availability). 

- There were significant differences (α =0.05) related to evaluation the role 

of informatics in developing vocational performance of vocational 

teachers in industrial schools in Palestine from the views of the principals 

and teachers due to (academic qualification, family of scientific 

specialization, years of experience, computer availability).the differences 

were between Diploma and Master in favour of Master, and between the 

family of Electricity and otherwise family in favour of the family of 

Electricity, and between less than (5) years experience and more than (10) 

years experience in favour of less than (5) years experience, and between 

computer availability and not computer availability in favour of computer 

availability. 

On the basis of these findings, the researcher recommended the 

following: 

1.Saving of informatics component in industrial secondery schools in 

Palestine (knowledge-ware, soft-ware, hard-ware). 

 2.Utilizing Information and Communication Technology (ICT) in all 

activities of the industrial secondery schools in Palestine. 

 3.Great interest of human resourses development in industrial secondery 

schools in Palestine in order to update new technologies and cope 

information polution. 




