
 

ُيمُ لُ العُ ُثُ حُ اُوالبُ ليُ العُ ُاتُ راسُ الد ُ ُيةُ ل  ُكُ 

ُةُ ميُ عليُ التُ ُارةُ اإلدُ ُجُ نامُ رُ بُ 

فيُيُونُ ترُ لكُ اإُلُعليمُ التُ ُجُ دمُءُ وُ نياُفيُض ُالدُ ُةُ األساسيُ ُيُالمرحلةُ لمعلمُ ُالتدريبيةُ ُحتياجاتُ اال

ُينالمعلمُ ُنظرُ ُوجهةُ ُنُ مُ اُطُ ي ُُوتعليمُ ُربيةُ تُ ُةُ ديريمُ 

Training Needs of Lower Basic Stage Teachers in Light of Blending 

Online Learning in Yatta Directorate of Education from Teachers' 

Perspectiveُ

ُعدادُ إ

ُةعواجُ نُ حمودُحمدُمُ مُ ُحمنُ الرُ ُعبدُ 

ُشرافُ إ

ُارنشُ أبوُمُ ُداجُ مُ ُنالمُ كتورةُالدُ 
ُ

ُراساتُ يةُالد ُ ل  ُكُ منُُيميةُ علالتُ ُالماجستيرُفيُاإلدارةُ ُدرجةُ ُنيلُ ُمتطلباتُ ل ُُاستكماالُاُهذهُالرسالةُ ُدمتُ قُ 

ُطينسُ لُ ،ُفُ الخليلُ ُيُفيُجامعةُ مُ العلُ ُثُ العلياُوالبحُ 
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ُالةُ سُ الر ُ ُإجازةُ 
 

يُفيُونُ ترُ لكُ اإُلُعليمُ التُ ُدمجُ ُوءُ نياُفيُض ُالدُ ُةُ يُ اس ُاألسُ ُيُالمرحلةُ لمعلمُ ُدريبيةُ التُ ُتُ حتياجااال

ُينالمعلمُ ُنظرُ ُجهةُ وُ ُنُ اُمُ يطُ ُوتعليمُ ُتربيةُ ُمديريةُ 

Training Needs of Lower Basic Stage Teachers in Light of Blending 

Online Learning in Yatta Directorate of Education from Teachers' 

Perspectiveُ
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ُاإلقرارُ 
ُ:إقرارُ 

ُمُ أُقرُ أُ  ُقُ ن ُأبُالرسالةُ ُهذهُ ُعدُ نا ُد ُ ها ُلنيلُ الخليلُ ُلىُجامعةُ إمت ُنتيجةُُ وأنُ ُ،ستيرُ لماجاُدرجةُ ُ، يُبحاثُ أها

ُدرجةُ ُلنيلُ ُمُ قدُ يُ ُها،ُلمُ منُ ُزءُ جُأيُ ُوُ أ،ُالدراسةُ ُهذهُ ُنُ أ،ُُوماُوردُ يثُ حُ ُلهُ ُاإلشارةُ ُماُتمُ ُ،ُباستثناءُ ةُ الخاصُ 

ُ.رُ خُ آُمعهدُ ُوُ أُجامعةُ ُلياُألي ُ عُ 

ُ
ُم5ُُُُُ/2ُُُُُ/2022:ُُخُ اريُ التُ 

ُ
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ُي ُ اللغُوُقُ دق ُ المُ ُرارُ قُ إُ 
 

ُدمجُ ُوءُ ياُفيُضُ الدنُ ُساسيةُ األُيُالمرحلةُ علمُ مُ لُالتدريبيةُ ُحتياجاتُ ها:ُ)االانُ نُويُعُ التُ ُالرسالةُ ُنُ أُقرُ أ

ُتحتُ ُغوياُاهاُلُ مراجعتُ ُتمُ ُ،ُقدُ (المعلمينُنظرُ ُوجهةُ ُنُ مُ ُاطُ يُ ُوتعليمُ ُتربيةُ ُديريةُ مُ ُيفُ ُيلكترونُ اإُلُالتعليمُ 

ُ.عتُ ق ُوُ ُعليهُ ُبناءُا؛ُُواللغويةُ ُاألخطاءُ ُنُ مُ ُاُاالعلميُسليمُرسالةُ الُأسلوبُ ُي،ُوأصبحُ شرافُ إ

ُ

ُ:اللغويُ ُالمدققُ 

 أسامة يوسف

 دار العلوم -ليسانس اللغة العربية والعلوم اإلسالمية

 حاصل على إجازة في القرآن الكريم بروايتي حفص وشعبة عن عاصم

 مصر -لتعليممشرف اللغة العربية والتربية اإلسالمية بالتربية وا

   1995مدقق لغوي منذ عام 

ُ

ُاإلنجليزية:ُاللغةُ ُمدققُ 

 أحمد عبد هللا

 قمت بترجمة العديد من المقاالت المنشورة في دوريات مختلفة

 2004أعمل في الترجمة منذ عام 

ُُالتعليميةُ ُ/اإلدارةُ ُالتربيةُ ُكليةُ 

ُُالخليلُ ُةُ جامع
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 هداءُ اإل
ي ف   تبحر  و  الصفحات   الف  آ لتقرأ  ، دام  ق  اإلن م   سعا  مت   ة  ي القم  ف   أن   ي تؤمن  الت   يى ذات  ل  إُُُُ
نى المع   بعظيم   الة  س  ر   ال لبنات   ، فتصنع  يبنفس   ا يليق  م   ى تجد  حت   ،ن المفردات  م   المرهق   يذ  ذ  الل  

  ...ات  المحط   في هذه   لتقف  
  جل  أن م   ناضل   نم   ى كل   ل  إ ،ر  وثائ شبل   ى كل   ل  إ ى،ح  رى، الجر  س  األ، ، الشهداء  الشرفاء   الشرفاء   ىل  إ

 األبدية   العاصمة   لى لحن  ع   ت  عزف   بندقية   لى كل   إ الوطن   بناء  
 لمُ ودُالجُ محمُ ُالشهيدُ ُيد ُ جُ ….  الصهور   الليث   الحر    ، الرجلصيلة  األ خوة  الن   ى شهيد  ل  إ
 ملدُالجُ محمُ ُالقديرُ ُاألستاذُ ُيب ُأي لراحت   المشاق  د وتكب   يألجل   حا  فر   هطاعت   ت  وجب   ن  لى م  إ

حرُسُ ُيم ُ أ لقاسية  ا الحياة   في هذه   ن األمل  وعا  م  ي ينب  في قلب   تفجر  ل ،الرحمن   ها بعرش  قلب   ن ارتبط  لى م  إ

 ةعُ نواجُ 
 ديُزيُ أخُ  بالجنون   مليء   في عالم   التعقل   ، أساس  األمل   إذا غاب   األمل   ،الذكرى  ، ومفصل  الذاكرة   زاوية  لى إ

  سالمإية،ُآالء،ُآي:ُأخواتُ  الكريم   القرءان   حفظة  لى إي قلب   أعماق  من  الغامرة   سعادة  ال بلغة  
 عةأسماءُنواجُ ُتُالمعلمةُ األخُ بها  افتخارا   ت  بما أنجز   اليا  ا ع  رؤوسن   رفعت   ن  م   ،المضيئة   لى الجوهرة  إ

  محمود،ُأدهمُيُحامد،خوتُ إ ينواالستثنائي المستقيم   والفكر   البديل   لى الدواء  إ
حث وجدت لزاما علي أن أبالفلسطينيات الماجدات  ولو حرفا من أجل األمهاتوجدت لزاما علي أن أكتب 

الى  و أسجل بعضا من أسماء لسيدات األسماء اللواتي تنحني أمام عظمتهن كل المسميات واأللقاب
 أمُفراسُأبوُتركي الخالة

 صانع  و    امرةمخُد.ُكمال التربية   كلية   عميد   .الكرام   ساتذتيأو حارثُيُأخُ ُ.س  المقد   الفضل   لى أصحاب  إ
  وُعقيلبراهيمُأبُ إُد. الجميل  

 إبراهيمُالمصرُينسان اإللدكتور ي افي وجود   ببا  س   كان   ن  لى م  إ
 عدوانُيمُ د.ُسا همت  ودر  ….  التربوية   اإلدارة   وعمالقة  

 يراحت   محور  و ي قوت   مصدر   أنتم  
 ذاه  ي جهد   ثمرة   م  لك

  ث  الباح  
 ةع  نواج  د محم   ن  م  الرح   عبد  

https://mawdoo3.com/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%86_%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://mawdoo3.com/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%86_%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A
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ُديرُ قُ وتُ ُكرُ شُ 
ل ي   م ت  ع  م ت ك  ال ت ي أ ن ع  ك ر  ن ع  ن ي أ ن  أ ش  ز ع  ق ال  ر ب   أ و  ال   وعلى"و  ل  و  خ  أ د  اه  و  ا ت ر ض  ال ح  م ل  ص  ن ي د ي  و أ ن  أ ع 

" ين  ال ح  ك  الص  ب اد  م ت ك  ف ي ع   ( 19ةي ُآ )سورة النمل، ب ر ح 

  مين  عال  ال رب    لل   الحمد  

ُ.هُ عرفُ أالُُمُ أُهعرفُ أيُدراستُ مُُ يُإتمافُ ُيدُ ُهُ ل ُُكانُ ُنُ مُ ُىُكل ُ ل ُإُوالعرفانُ ُالشكرُ ُبجزيلُ ُأتقدمُ ُنُ أليُُيطيبُ 

والتي  ،نشاروُمُ أبُ دُجُ ماالُمنُ ُلدكتورةاُالطيبُ ُاألثرُ ُصاحبةُ  ن  م   الشكر   وعظيم   التقدير   افر  و ب م  أتقد  كما 

ي على رسالت   راف  شاإل بقبول   ت  تفضل   ي أيضا  والت   ،الفاضلة والمربية   األخت   عم  نت ن  ها فكاعلى يدي   تتلمذت  

 األثر   له   ا كان  لم   لكثير  اها ن وقت  ي م  فمنحتن   ؛القيمة   التوجيهات   وابداء  األثر  وإبقاء   التألق   نحو  ي بيد   خذ  واأل

 .الرسالة   هذه   إتمام  في 

  يادن  ال األساسية   المرحلة  ومشرفات ي مشرف  و  ا،ط  ي   وتعليم   تربية   لمديرية   موصول   والشكر  

 على  الرسالة   أدوات   بتحكيم   لتفضلهم   فاضل  األي ساتذت  ألى إ الشكر   بخالص   م  أتقد   ن  أني ويسر  

  لكرام  ا يساتذت  أل والتقدير   ر  الشك وكل  ، الرسالة   هذه   بإتمام   ت  ساهم   قيمة   توجيهات   ن  وا لي م  ما قدم  

 المناقشة   نة  لج ة  ألساتذ والتقدير   الشكر   وكل   رشيد رشيد وأ. هاني حمامدة، أ. يي دراست  ف   الفضل   الذين لهم  

 .الرسالة   مناقشة   بقبول  

 ا ط  ي   يم  وتعل تربية   مديرية   ( في4-1يا )الدن   ة  األساسي    ي المرحلةعلم  لى م  إ أيضا   موصول   والشكر  

 .الدراسة   أداة   عن   في اإلجابة   هم  على تعاون  

ُُحترامُ واالُوالتقديرُ ُالمحبةُ ُكلُ ُمُ كيُفلُ نجاحُ ُفيُإتمامُ ُساهمتُ ُيدُ ُلكل ُ ُالشكرُ ُلُ وكُ 

  

  :ث  اح  الب  

 ةع  د نواج  محم   ن  م  الرح   عبد  
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ُم2021/2022

ُلخُ مُ   ةُ يُ ربُ العُ ُةُ لغُ بالُ ُةُ راسُ الد ُ ُص 
في  ؛معلمي المرحلة األساسية الدنيارف على االحتياجات التدريبية للى التعإهدفت الدراسة الحالية 

المؤهل  – االجتماعي )النوع :في ضووووووء متغيرات ،روني من وجهة نظر المعلمينلكتاإلضووووووء دمج التعليم 

يع ون مجتمع الدراسووة من جمك  وت   التحليلي. اسووتخدم الباحث المنهج الوصووفي وقد(. سوونوات الخبرة–العلمي 

من الفصووووووووووول الدراسوووووووووووي الثاني للعام الدراسوووووووووووي  ،اط  في تربية وتعليم ي   لمرحلة األسووووووووووواسوووووووووووية الدنيامعلمي ا

وأجريووت  ( معلمووة.358و) معلمووا   (193)ومعلمووة منهم  ( معلمووا  551)عووددهم  (، والبووال م2020/2021)

تم توزيع أداة  حيث ؛الدراسة( من مجتمع %60وبنسبة )  (331)الدراسة على عينة عشوائية طبقية بلغت 

 خمسووووة موزعة علىفقرة  (37) من تكونتوقد أداة لجمع البيانات، سووووتبانة واسووووتخدمت االالدراسووووة عليهم، 

ني، المتعلقة بالتخطيط للمادة التدريسووووووووووية في ضوووووووووووء دمج التعليم اإللكترو  االحتياجات التدريبية): تمجاال

لتدريبية االحتياجات ا ،لكترونياإلاالحتياجات التدريبية المتعلقة بطرائق تنفيذ الدرس في ضووووء دمج التعليم 

متعلقة االحتياجات التدريبية ال ،دارته في ضوووووء دمج التعليم اإللكترونيإو المتعلقة بضووووبط الموقف التعليمي 

عليمية االحتياجات التدريبية المتعلقة بالمصوووووووووادر الت، لكترونياإلبتقويم أداء الطلبة في ضووووووووووء دمج التعليم 

 .اإلحصائية المالئمة بالطرق  وثباتهاجرى التأكد من صدقها  ، هذا وقد(الرقمية
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ُ:تيةُ اآلُلىُالنتائجُ إُتُالدراسةُ وصلُ تُقدُ ُو

 لكتروني فياإلاالحتياجات التدريبية لمعلمي المرحلة األساسية الدنيا في ضوء دمج التعليم أن   .1

ي حيث بل  المتوسط الحساب ؛كانت بدرجة مرتفعة -مديرية تربية وتعليم يطا من وجهة نظر المعلمين

 المتعلقةاالحتياجات التدريبية وكانت االحتياحات كما يلي:  (.0.534( مع انحراف معياري )3.98)

عليمي" قف الت("اختيار الوسائل التعليمية المناسبة للمو 3)الفقرة وجاءت  ،بالتخطيط للمادة التدريسية

("تزويد 3وجاءت الفقرة) ،االحتياجات التدريبية المتعلقة بطرائق تنفيذ الدرس ومن  .مرتفعة جدا   بدرجة

قف االحتياجات التدريبية المتعلقة بضبط المو مرتفعة، ومن  بتغذية راجعة مناسبة" بدرجة التالميذ

تياجات االحمرتفعة، ومن  لية" بدرجةدارة الموقف التعليمي بفاعإ("1)الفقرة وجاءت  ،دارتهوإالتعليمي 

هداف األعداد فيديوهات تعليمية تناسب إ  ("2وجاءت الفقرة ) ،بالمصادر التعليميةالتدريبية المتعلقة 

(" 2)رة وجاءت الفق ،بتقويم أداء الطلبةاالحتياجات التدريبية المتعلقة من مرتفعة، و كية" بدرجة السلو 

 ة.عمرتفوق الفردية" بدرجة سئلة الصفية مع مراعاة الفر األتوزيع 

( في α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )أظهرت الدراسة أنه  .2

 في ؛ساسية الدنيادريبية لمعلمي المرحلة األالتمتوسطات تقدير درجات عينة الدراسة لالحتياجات 

، االجتماعي النوعمتغيرات ل تبعا   ؛لكتروني من وجهة نظر المعلمين أنفسهماإلضوء دمج التعليم 

 المؤهل العلمي، سنوات الخبرة.

ُليهاُالدراسة،ُأوصىُالباحثُعدةُتوصيات،ُأهمها:إوفيُضوءُالنتائجُالتيُتوصلتُ

ة المتعلقة االحتياجات التدريبية الفعليعلى بناء  ؛(4-1) لمعلمي المرحلة األساسية الدنياعداد برامج تدريبية إ 

ق ببرامج ( بأهمية االلتحا4-1) العمل على توعية معلمي المرحلة األساسية الدنياجابات عينة الدراسة، و بإ

عناصر العملية مع  ،لكترونياإلمتعلقة بدمج التعليم عقد دورات وورش تدريبية لكتروني، و اإلدمج التعليم 

في حالة وجود تقصير و  ،تحقيق األهداف المرجوةل ؛ وذلكعلى حد سواءمن متعلم ومعلم ومنهاج  :التعليمية



 ظ

ضرورة ، و بأكملهاسوف يؤدي ذلك إلى وجود خلل في العملية التعليمية فالعناصر هذه أو خلل في أحد 

االستفادة و عداد البرامج التدريبية للمعلمين، إ ( في 4-1شراك مشرفي ومشرفات المرحلة األساسية الدنيا )إ

 من قائمة االحتياجات التدريبية التي تضمنتها أداة الدراسة.

ُني.لكترُواإُلُاألساسية،ُالتعليمالمرحلةُُومعلمُالتدريبية،ُالمفتاحية:ُاالحتياجاتالكلماتُ
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: Abstractُ
The current study aimed to identify the training needs of lower-basic-stage teachers; In 

light of the integration of E-learning from the teachers' perspective, and in light of the variables 

of gender, educational qualification and years of experience. 

The researcher used the “Descriptive Analytical Method”. The population of thte study 

consists of all the teachers in the primary stage in Yatta Directorate of Education, from the 

second semester of the academic year 2020/2021. They are (551) male and female teachers, 

divided into (193) male and (358) female teachers. 

The study was conducted on a stratified random sample of (331) teachers, which 

represents (60%) of the study community. The study tool was distributed among them, and the 

questionnaire was used as a tool to collect data. 

The questionnaire consists of (37) items divided into five domains: Measuring of the 

training needs related to planning for the subject studied in light of the integration of E-learning; 

the methods of implementation of the lesson in the light of the integration of E-learning. 

Training needs related to controlling and managing the educational situation in light of the 

integration of E-learning. training needs related to evaluating students’ performance in light of 

the integration of E-learning; training needs related to digital educational resources whose 

validity and stability have been verified; and using appropriate statistical methods. This has 

been confirmed for its validity and stability by appropriate statistical methods. 

The main conclusions of the study are as follows:  

1- The training needs of the primary stage teachers that are related to the integration of E-

learning in the Yatta Directorate of Education, from the teachers’ perspective, were at a high 

degree where the arithmetic mean was (3.98) with a standard deviation (0.534). The 

requirements were as follows:  



 غ

 In training needs related to the planning of the teaching subject, Paragraph (3) "Choosing 

the appropriate educational means for the educational situation" was at a very high level; 

 In the training needs related to the methods of implementing the lesson, Paragraph (3) 

“Providing students with appropriate feedback” was at a high level; 

 In the training needs related to controlling and managing the educational situation, 

Paragraph (1) “Managing the educational situation effectively” was at a high level; 

 In training needs related to the educational resources, Paragraph (2) “Preparing educational 

videos that fit behavioral goals” was at a high level; 

 In the training needs related to the evaluation of the students’ performance, Paragraph (2) 

“Distributing the class questions with regard to individual differences” was at a high level. 

2. The study showed that there are no statistically significant differences at the significance 

level (α≤0.05) in the average grades of the study sample for the training needs of the primary 

stage teachers that are related to the integration of E-learning from the teachers' perspective; 

and this is according to the gender, educational qualification, and years-of-experience variables. 

In light of the results of the study, the researcher recommended the following 

recommendations: 

-Preparing training programs for teachers in the primary stage (Year 1 to 4) ; according to the 

actual training needs related to the results of the study sample. 

-Aiming at educating teachers in the primary stage (Year 1 to 4) about the importance of 

enrolling in the E-learning integration programs. 

-Holding training courses and workshops related to integrating e-learning, with the elements of 

the educational process: learner, teacher, and curriculum in order to achieve the desired goals. 

In case of a shortcoming or defect exists in one of these elements, this will lead to a defect in 

the whole educational process. 



 ف

-The necessity of involving the supervisors of the primary stage (Year 1 to 4) in preparing 

training programs for teachers, and benefiting from the list of training needs included in the 

study tool. 
Keywords: Training needs, Teachers in the primary stages, E-learning. 

 



 

 لاألوُ ُالفصلُ 

 ةُ راسُ للد ُ ُالعامُ ُاإلطارُ 
 

  ُُةمُ قد ُ م

  ُُهاسئلتُ وأُالدراسةُ ُمشكلة

  ُُةالدراسُ ُفرضيات

 ُةالدراسُ ُهدافُ أ

  ُُةالدراسُ ُأهمية

  ُُةالدراسُ ُحدود

  ُُةالدراسُ ُمحددات

  ُُةالدراسُ ُمصطلحات

 

ُ

ُ



2 

 لاألوُ ُالفصلُ 

 راسةللد ُ ُالعامُ ُاإلطارُ 
ُمة:قد ُ مُ 

لى تعديل أنظمتها إالمجتمعات البشرية  تسع، نتيجة التقدم الحاصل في مناحي الحياة المختلفة

وأكثرها ت بدوره أكبر المجاالوالذي يعد  ؛دارتهإو التعليم  :منها ،انب الحياةفي مختلف جو الداخلية والخارجية 

قدمه التقنيات خذ بما تاألللقائمين على التعليم غير  بالتطورات المتسارعة، ولم تترك هذه التطورات خيارا   را  تأث

ا الثورة رافقته التيمعرفية الثورة ال تتطورا يالئمبما العملية التعليمية  المختلفة، وبما يعود بالنفع على

 .لكترونيةاإل

نسان من فهم متطلبات العمل وتحقيق اإلن بمدى تمك ا  وتطورها مرتبطم الشعوب صبح تقدأكما 

فرادها أبتدريب  ؛زدهارصبح ضرورة حتمية ألي مؤسسة طامحة في التطور وااللي ،على مستويات اإلنتاجأ 

 ا  أساس ونهمن رواد المعرفة ك كبيرا   خذ التعليم  اهتماما  أف  ،التعامل مع  التطورات المتسارعة منوتمكينهم 

امج البر  رتكز عليهاتصناعة أولية   االحتياجات التدريبية عتبرتكما  ،تصوراتهه و يبنى عليه المجتمع خطط

ر واالزدهار لكي تقوم هذه المجتمعات بالتطو  ؛فراد والمجتمعاتاألثر دائم  في بناء أذات كما أنها  ،التدريبية 

ا في ليهإوبناء رؤية مستقبلية تستند  ،المستقبلفراد قادرين على مواجهة أ إليجاد؛ وسد الفجوات والثغرات

 .والتربوية المجتمعيةالتعليمية األنظمة 

 تابع امتدادوهي  ،وجدها المجتمع لخدمة أبنائهأوارتكزت المهمة التعليمية للمدرسة كمؤسسة تربوية 

وتوسيع آفاق الطفل المعرفية وتنمية خبراته وقدراته في التفاعل مع  ،تربية الطفل وتنشئته لدور األسرة في

في عناصر العملية  أساسيا   كما جاءت الدراسات الحديثة لتعتبر المعلم محورا  ، عناصر العملية التعليمية

ضمن خطة متكاملة عالجت يره تطو  تم ن وإحتى ن المنهاج أل؛ ستغناء عنهال يمكن اال ا  التعليمية وركن
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( يدل ذلك 2021 ،نواجعة)مام المعلم الضعيفأسوف يضمحل  ؛هاركان العملية التعليمية بجميع جوانبأ

يتمتع بقدرة فائقة  كما أنه ،التعليمية العملية  عناصروأهم عنصر من  ،ن المعلم هو الدوالب والعجلةأ على

 .المرادة األهداف التعليميةق حقيل ؛مناسبةبيئة صفية  ضمنلب الطااحتياجات  على دمج المنهاج مع 

يثة حدوسائل االتصال الالمصادر التعليمية الرقمية و  ففي ظل التطور التكنولوجي الكبير ومع انتشار

ن التعليم جعلت م متعددة، مثل: الصوت، والصورة، والفيديو،السائط الو نترنت، و إمن حاسوب، وشبكة 

في  اآلن في أمس الحاجة إلى التطويرالمعلم أصبح حتى  ،عليه يجب االرتكاز متكامال   لكتروني نظاما  اإل

 اة،لكي يستطيع مالحقة التغيرات السريعة في مجال المعرفة اإلنسانية وتطبيقاتها في واقع الحي ؛إعداده

حوالة، و والتكيف معها والتغلب على مشكالتها )محمد  ،من مواكبة الحياة المعاصرة ومالحقة تغييراتها ليتمكن

من : جات المنظومة التعليمية بكاملهالبحث عن جوانب الضعف والتقصير في  مدخالت ومخر ا، و (2005

ن معرفة إو ، معلم ومنهاج ومتعلم، واستراتيجيات تدريس وأساليب تقويم لمعالجتها ومعرفة متطلباتها

ق وتحقية لتحقيق األهداف المنشود ؛حتياجات التدريبية للمعلمين ضرورة ملحة لبناء الخطة التعليميةاال

 .(Laird، 2010تعليمية في المخرجات )الجودة ال

لوجية، خاصة بعد و لتطورات التكنان التعليم اإللكتروني جاء نتيجة ( أKoumi,2006ويرى كومي )

 لقيتألذلك  ،أن تأثرت العملية التعليمية بشكل مباشر بأتمتة الصناعة وتطور تكنولوجيا "الذكاء الصناعي"

ي(،  لكتروناإلفي مدى فهمه وتنمية وعيه واستيعابه لمتطلبات العصر) التعليم  مسؤوليات جديدة على المعلم

التقليدي  لى جنب التعليمإويسري  ،لكتروني مواكبا  اإلصبح التعليم أللتطور الكبير في مجاالت الحياة  ونظرا  

ية،  لكتروناإلبرامج المن خالل استحداث  حليالمجتمع الم ها معوربط ،لخدمة األهداف األساسية من المدرسة

لوصول أتاح المجال ل حيث؛ في إنجاح العملية التعليمية ا  ساسيوأ ا  مهم ا  ن للتعليم اإللكتروني دور أكما 

 (.2020، وآخرون أبو شخيدم )بكل سهولة ويسر، وبأقل وقت وجهد للمعلومات
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؛ لكتروني ضرورة ملحةاإلالتعليم دمج البحث عن احتياجات المعلمين التدريبية في ضوء  وقد أصبح

( 2012 شارت دراسة )يونس،أكما ، مناسبةتوفيرها وإيجاد البرامج البت كافية للمعنيين إلعطاء  معلوما وذلك

م وبما أن التعلي، لن يعطي نفعا   ؛ن أي برنامج تعليمي ال يبنى على معرفة مسبقة عن حاجات المعلمينأ

لية هو وسيلة إلعداد األجيال الحاضرة والمقبلة؛ فإن المعلم يعد أحد المداخل األساسية من مدخالت العم

د اجدراسة )و ( 2008،أوصت دراسة )أبو عطوان كما، هذا المعلمالتعليمية، لذا وجب علينا االهتمام بإعداد 

   .التدريبية( بأخذ رأي المعلمين في احتياجاتهم 2011،هللا

ضرورة تقصي أهم االحتياجات ب بحاث التربويةواألات السابقة وقد أوصت العديد من الدراس

فقط أن يخضع  ليس مراألن أل ؛لكترونياإلن دمج التعليم والتي تمكن المعلمين م ،زمةالالضرورية وال

ورات نما  صياغة محتوى الدإو  ؛لكتروني  في التعليماإلالمعلم لدورات تدريبية تؤهلهم الستخدام التعليم 

(  2018ت دراسة )الشرع،في التعليم، ومن هذه الدراسا لكترونياإلوالبرامج في سياق حاجاتهم لدمج التعليم 

تشمل االحتياجات التدريبية من وجهة نظر مديري م برامج تدريبية للمعلمين الجدد تصميب التي أوصت

بناء على  ؛التي أوصت بتطوير برامج تدريبية (2006ودراسة)عياصرة، ردن، األساسية في األالمدارس 

 (2013،وصت دراسة )الفرا أكما  ،للمتغيرات الحاصلة والمحيطة بمديري المدارس االحتياجات التدريبية تبعا  

وصت بضرورة أو كما  ،حتياجات المعلمين التدريبيةال صياغة األهداف من خالل مسح حقيقيبضرورة 

داء أثبتته من تحسن في ألما  ؛برامج التدريبية القائمة على أساس الكفايات في تدريب المعلميناعتماد ال

 .ذا ما تم مقارنة أدائه قبل تنفيذ تلك البرامجإ ؛المعلمين بشكل واضح
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 :هاسئلتُ أُوُالدراسةُ ُمشكلةُ 
ذي المؤشر الفعال البمثابة  حتياجات التدريبية لمعلمي المرحلة األساسيةاالتعد عملية الكشف عن 

 األساسية،معلمي المرحلة لداء األكفاءة وحسن البحيث يمكن تحقيق  ؛يوجه التدريب نحو االتجاه الصحيح

عكس تشاركة التربويين أهمية مشاركة المعلمين في تحديد حاجاتهم التدريبية، ألن هذه الم الكثير من  وذكر

 يشغلون موقعا  مهما  األساسية بما أن معلمي المرحلة و  المرحلة األساسية، معلموعيشها الحقيقة التي ي

لعملية مجريات الالمطلوبة  وتحقيق الكفاءةاحتياجاتهم التدريبية لسدها  لىإنظر ن ي  أ ما  كان لزا ؛وحساسا  

 لمية.يالتع

لى إنية في فلسطين بادرت وزارة التربية والتعليم الفلسطيف لكتروني من أهمية بالغة،اإلعليم ولما للت

كتروني لاإللكتروني في مدارسها، وحوسبة المناهج التعليمية بما ينسجم مع مبادرة التعلم اإلإنجاح التعليم 

لتعليم اطاع في نظام قأكبر ان 19-كما أوجدت جائحة كوفيد، (2014لديها )وزارة التربية والتعليم الفلسطينية،

قد و  ،زمة االبتكار في قطاع  التعليماألحفزت فقد ومن ناحية أخرى  .غالق المدارسإ لى في التاريخ؛ أدى إ

خدام تقنيات تواس التعليمية الرزمسواء من اإلذاعة والتلفزيون أو  ؛يدعم استمرارية التعليم مبتكرا   رأينا نهجا  

 .وفيسأزوم ومايكروسفت 

، يطاتعليم التابعة لمديرية تربية و  الحكومية حدى المدارسإفي  ومن خالل عمل الباحث معلما  

نتيجة التخبط بين  لمناقشة االحتياجات التي نشأتوتواصله المستمر مع معلمي ومعلمات المرحلة األساسية 

تبين وجود ضعف في أداء المعلمين  -لكترونياإلالتعليم الوجاهي )التقليدي( والقدرة على توظيف التعليم 

هناك احتياجات عديدة ال بد  من معرفتها لتطوير المعلمين  وانلكتروني،اإلوقدرتهم على توظيف التعليم 

التربية والتعليم  وزارةفي رغبة  أن هناك تبين على الدراسات السابقة الباحث  اطالعومن خالل  فيها،

على ( 2020 خرون،وآقطينة ) دراسة أوصتو كما  ،لكتروني في مدارسهااإلل التعليم دخاإلالفلسطينية 

 ،في مدارس وزارة التربية والتعليم الفلسطينية لكترونياإلظيف التعليم لتو  وتأهيلهمالمعلمين معرفة احتياجات 
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 ليسير موازيا   ؛لكتروني في المدارساإلالتعليم من   همتمكينلاحتياجات المعلمين وتدريبهم  كشف عنوال

 .(2020ي،المشهراو )و (2018،لئفي توصيات دراسة )حما كما جاء ،يللتعليم التقليد

ُتمحورتُمشكلةُالدراسةُفيُالسؤالُالرئيسي:ُو

ية تربية في مدير  رونيلكتاإلما االحتياجات التدريبية لمعلمي المرحلة األساسية الدنيا في ضوء دمج التعليم "

 ؟ "من وجهة نظر المعلمينوتعليم يطا 

 :ينتياآل ينالفرعي ينويتطلب لإلجابة عن السؤال الرئيسي اإلجابة عن السؤال

 يلكتروناإلاالحتياجات التدريبية لمعلمي المرحلة األساسية الدنيا في ضوء دمج التعليم ما درجة  .1

 ؟من وجهة نظر المعلمينفي مديرية تربية وتعليم يطا 

متوسطات تقديرات  ( فيα≤0.05حصائية عند مستوى الدالة )إهل توجد فروق ذات داللة  .2

يرية في مد لكترونياإلفي ضوء دمج التعليم  ؛سية الدنيالمرحلة األسااالحتياجات التدريبية لمعلمي ا

 ، والمؤهلبرةالخ ، وسنواتنوعال اتلى متغير إتعزى  من وجهة نظر المعلمين ؛تربية وتعليم يطا

 العلمي؟

 ة:ُالدراسُ ُفرضياتُ 
 تي:كاآل ،فرضيات صفرية الثاني ينبثق عن سؤال الدراسة الفرعي

( بين متوسطات تقدير درجات α≤0.05عند مستوى الدالة )حصائية إال توجد فروق ذات داللة  .1

في ضوء دمج التعليم  ؛ساسية الدنيادريبية لمعلمي المرحلة االعينة الدراسة لالحتياجات الت

 .نثى(أ)ذكر،  االجتماعي نوعال لى متغيرإتعزى ين لكتروني من وجهة نظر المعلماإل

بين متوسطات تقدير درجات  (α≤0.05)حصائية عند مستوى الدالة إال توجد فروق ذات داللة  .2

في ضوء دمج التعليم  ؛ساسية الدنيادريبية لمعلمي المرحلة االعينة الدراسة لالحتياجات الت

 .العلمي )بكالوريوس، دراسات عليا(المؤهل  متغير لىإتعزى روني من وجهة نظر المعلمين لكتاإل
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( بين متوسطات تقدير α≤0.05حصائية عند مستوى الدالة )إذات داللة  ال توجد فروق فروق  .3

ليم في ضوء دمج التع ؛االساسية الدنيادريبية لمعلمي المرحلة درجات عينة الدراسة لالحتياجات الت

 لىإ 5سنوات، من  5قل من أ) برةسنوات الخ متغير لىإتعزى  كتروني من وجهة نظر المعلمينلاإل

 .سنوات فأكثر(10،سنوات 10قل من أ

 ة:الدراسُ ُهدافُ أ
 لى:إهدفت الدراسة  

روني تلكاإلفي ضوء دمج التعليم  ؛لمعلمي المرحلة األساسية الدنيا التدريبية على االحتياجاتالتعرف  .1

 معلمي المرحلة األساسية الدنيا.من وجهة نظر 

 في ضوء دمج التعليم ؛الدنيااالحتياجات التدريبية لمعلمي المرحلة األساسية التعرف على درجة  .2

 معلمي المرحلة األساسية الدنيا.لكتروني من وجهة نظر اإل

( بين متوسطات تقدير α≤0.05حصائية عند مستوى الدالة )إذات داللة  وجود فروق معرفة مدى  .3

في ضوء دمج التعليم  ؛درجات عينة الدراسة لالحتياجات التدريبية لمعلمي المرحلة االبتدائية

-االجتماعي لنوعلى متغيرات )اإتعزى  معلمي المرحلة األساسية الدنيالكتروني من وجهة نظر اإل

 (.برةالمؤهل العلمي _سنوات الخ

 ة:راسُ الد ُ ُةُ أهميُ 
 فيما يلي:  ،تتمثل أهمية الدراسة في جوانبها النظرية والتطبيقية

وهو  الأالتعليمية، األمور المهمة في اإلدارة  أحدتكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تتناول  -1

 ؛لكترونياإلفي ضوء دمج التعليم  ؛االحتياجات التدريبية لدى المعلمين في المرحلة األساسية الدنيا

لكتروني في اإلتعليم يطا بتوظيف التعليم يد من المدارس التابعة لمديرية تربية و حيث تقوم العد

لذا سعت هذه الدراسة للكشف عن هذه االحتياجات  ؛نماطه المختلفةأو  بأشكالهالعملية التعليمية 
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ظل الظروف التي نعيشها خاصة في  ،االحتياجاتهم هذه أ على التدريبية لدى المعلمين والوقوف 

 .لكتروني الذي أصبح واقعا  اإلحيث ال يمكن  االستغناء عن التعليم  ؛كورونا بسبب جائحة

كتروني لإلا ليملدمج التععداد برامج تدريبية إ ن تفيد نتائج هذه الدراسة وزارة التربية والتعليم في أتوقع ي   -2

ين مما يسهم في رفع مستوى أداء المعلم ؛على احتياجات المعلمين اعتمادا   ؛في العملية التعليمية

 لكتروني.اإلنحو التعلم 

 موالتعليفي هذا المجال في مديريات التربية دراسات متشابهة  جراءإلتحفز هذه الدراسة الباحثين  -3

 .الفلسطينية

لضوء لكتروني في المدارس وتسليط ااإلالتعليم  ن لدراسة واقع تجربة دمجمام الباحثيأتفتح المجال   -4

 التعليمية.كخطوة لبناء البرامج  ؛على الكشف عن االحتياجات التدريبية

 ة:راسُ الد ُ ُحدودُ 
 :تيةاآل الحدود إطار أجريت الدراسة في

 :الدنيا.معلمي المرحلة األساسية اقتصرت على  الحدودُالبشرية 

 :تعليم يطاتربية و  التابعة لمديرية الحكومية أجريت على المدارس الحدودُالمكانية.  

 :(م2020/2021)العام الدراسي  الثاني منالدراسي الفصل اقتصرت على  الحدودُالزمانية. 

 :ليم في ضوء دمج التع معلمي المرحلة األساسية الدنيابية لاالحتياجات التدري الحدودُالموضوعية

 .من وجهة نظر المعلمين في مديرية تربية وتعليم يطا لكترونياإل

 ة:راسُ الد ُ ُداتُ محد ُ 
 لتدعيم االستبانةمقابالت  إلجراءى أفراد من عينة الدراسة عدم القدرة على الوصول إل. 

  معلمي للتعرف على االحتياجات التدريبة ؛ لالدراسةموضوع  التي تتناولقلة الدراسات السابقة

 لكتروني.اإلفي ضوء دمج التعليم  ؛المرحلة األساسية
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 االستبانة ، وتوزيع صعوبة الوصول إلى عينة الدراسة في الوضع الراهن من انتشار فيروس كورونا

 .باستخدام البريد اإللكتروني واستقبالها إلكترونيا  

  لعدم توفر وسائل االتصال مع كافة  ؛استخدام العينة بأسلوب الحصر الشامل القدرة علىعدم

 العشوائية البسيطة. الطبقية لذلك تم اختيار العينة بالطريقة ؛المعلمين والمعلمات

 ة:راسُ الد ُ ُتُ مصطلحا
  :تتحدد مصطلحات الدراسة فيما يلي

 لى مجموعة منإ الفرد في مؤسستهحاجة بانها  :(2013)خرون آو السديري  يعرفه االحتياجاتُالتدريبية:

ية هداف المؤسسة بفاعلأ ية جل تلبأمن ليه إالتي أوكلت  هتوظيف لتأدية ؛رف واالتجاهاتالمهارات والمعا

 .وكفاءة

للبحث عن القصور والضعف في  ؛حداثهاإمجموعة التغيرات التي يجب  :(2009خشاب وسعيد ) يعرفهو 

 .عالجته لرفع مستوى أداء المعلميناألداء التدريسي، وم

لضعف جوانب االبحث عن  :حتياجات التدريبة في هذه الدراسةاالب ثويقصد الباح :جرائياُاإويعرفهاُالباحثُ

والتي  ،ااألساسية الدنيرحلة محداثها لمهارات معلمي الإالمطلوب في العملية التعليمية  المعلموالقصور لدى 

لتي الكتروني بفاعلية وكفاءة تقاس بالدرجة اإلدمج التعليم في ضوء  ؛مكنهم من أداء عملهم بجودة عاليةت

، ت والقيم الموجهة الحتياجات نفسهفيما يخص جملة من المعارف المهارات واالتجاها ؛يضعها المعلم

هذا الغرض، لداة المعدة لألباستجابة أفراد عينة الدراسة الية وتتحدد هذه االحتياجات التدريبية في الدراسة الح

س_ التقويم _ ضبط طرائق تنفيذ الدر) التخطيط للمادة التدريسية _:والتي تشتمل على خمسة مجاالت

 .ة(دارته _ المصادر التعليمية الرقميوإالموقف التعليمي 
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 ،فلسطينة في من مراحل التعليم اإللزامي النظامي، مرحلةالقاعدة األساسية للتعليم  :الدنياالمرحلةُاألساسيةُ

مر ، وتمتد حتى الصف الرابع، ويتراوح عاألول"المرحلة التعليمية التي تبدأ من الصف  :عرف أنهات  كما 

 .(mostafa,2016)أعوام" 10إلى  6الطالب فيها من 

 ،نوقت في إيصال المعلومات للمتعلمي وأسرعتكلفة  قلأبانه  :(2015عامر ) عرفه اإللكتروني:التعليمُ

ائط ليات االتصال الحديثة كالهاتف والحاسوب والوسآوبصورة تمكن من إدارة العملية التعليمية باستخدام 

منظومة تفاعلية  :نهبأ (Berg Simonson,2018) بيرج وسيمونسون  وعرفهُنترنت.اإلالمتعددة وشبكات 

ة تعرض وتقوم هذه المنظومة باالعتماد على وجود بيئة إلكترونية رقميترتبط بالعملية التعليمية التعلمية، 

  .الذكيةواألجهزة  للطالب المقررات واألنشطة بواسطة الشبكات اإللكترونية

هو عملية  :أن التعليم اإللكتروني (Basilaia, Kvavadze, 2020)ويرى كل من باسياليا وكفافادزي  

 فاعال  وت ا  وأفالممنظمة تهدف إلى تحقيق النتاجات التعليمية باستخدام وسائل تكنولوجية توفر صوتا  وصورة 

 بين المتعلم والمحتوى واألنشطة التعليمية في الوقت والزمن المناسب له.

 يه منبما تحتو  ؛ليميوسيلة يتم توظيفها في العملية التعليمية لتثري المنهاج التع :نهاأب الباحثُويعرفه

يق تحقو  ،لتحقيق أكبر فعالية للموقف التعليمي اكتساب المعرفة تساعد فيكي  ؛لوجية الحديثةو التقنيات التكن

 األهداف التعليمية.

 



ُ

ُيانُ الفصلُالثُ 
 

 ةقُ ابُ اتُالسُ راسُ الد ُ ُُُُُُُُُُوُُُُُُُُُُُُظريُ النُ ُارُ اإلطُ 
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ُيانُ الثُ ُالفصلُ 
ع والدراسوووات السوووابقة العربية واألجنبية المتعلقة بموضوووو  ،لى اسوووتعراض اإلطار النظري إيهدف هذا الفصووول 

 الدراسة.

ُيُ ظرُ النُ ُ:ُاإلطارُ الُاأوُ 

ُ:ُمهيدُ تُ 
التعليم في نقوول الخبرات والمعووارف والتجووارب على اعتموودت المنظومووة التربويووة تبين للبوواحووث أن 

ل لكترونيوووات وفي مجوووااإلتقووودم كبير في مجوووال  لىإلوجيوووة والمعلومووواتيوووة و لثورة التكنالتقليووودي، كموووا أدت ا

ر المهمة وبات من األمو  ،لكترونياإللى ظهور مصووووووطلح التعليم إ أدى مما ؛الحاسوووووووب وتقنياته وتطبيقاته

ظرا  لما ن ؛لوجية والحاسووووووب في التعليمو للتطورات التكن جعل التعليم المدرسوووووي مواكبا   في العملية التعليمية 

رات فأصوووووبحت التطو  ؛وفوائد لإلنسوووووان على كافة األصوووووعدة، ومنها الت عليم من تسوووووهيالت   لوجياو تق دمه التكن

دخووال أسووووووووووووووواليووب تعليميووة حووديثووة في مجووال التعليم، لتمكين معلمي المرحلوة إالمعرفيووة الهووائلووة تعتموود على 

  ،رونيلكتاإلسووووواليبهم ومهاراتهم لدمج التعليم أن لتطوير والعشوووووريمن مهارات القرن الواحد  األسووووواسوووووية الدنيا

كسوووووووووووووابهم وإ ،تحسوووووووووووووين أدائهمفي والتعرف على المزيد من االحتياجات التدريبية التي تمثل رغبة المعلمين 

أداء الطلبووة وتقويم  ،المعلومووات والمعووارف في التخطيط وطرائق تنفيووذ الوودرس وضووووووووووووووبط الموقف التعليمي

يكونوا  نوأ ،لتعامل مع التطور الكبير الذي يشوووهده العالمعلى اليكونوا قادرين  ؛والمصوووادر التعلمية الرقمية

 هم الدراسية بكفاءة وفاعلية.حصص لتأدية ؛في استيعاب التعليم المدمج ومتطلباته كفئا  
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ُ:علمُ والتُ ُعليمُ التُ 
إن و  ،سوووووووووووووواس هو المتعلمواألإن ما يؤكده التربويون حديثا  هو أن العملية التعليمية محورها األهم ُ

كبر التعليم بشوكل عام، هو مجموعة من المتطلبات سوواء كانت مادية أو وجدانية، غايتها األسواسوية تقديم أ

لينتج  قدر ممكن من العون والمساعدة للمتعلم، لتجعله عنصرا  نشطا ، فاعال ، متفاعال  مع كل ما يحيط به؛

ب من مختلف الجوان ؛وتنمية وتطوير نفسووه يمتلك األدوات الالزمة الكتسوواب متعلممن هذا التفاعل النشووط 

معالجتها المعرفية، والحركية، والوجدانية، وكيف يسوووتخدم العادات العقلية في تنفيذ أنشوووطة التعلم المختلفة و 

ن، وتوظيفها في الحياة، مما يؤدي إلى تلبية احتياجات المتعلم الشووخصووية واالجتماعية على حد سووواء)زيتو 

2007).ُ

التعلم هي حصوويلة عملية التعليم ونتيجتها، حيث يعد سوولوك المتعلم وما يحدث  في حين أن عملية

ب فالتعلم هو ذلك الجان ى حدوث ذلك التعليم المنشووووود،دليال  عل ؛فيه من تغيرات تتصووووف بالثبوت النسووووبي

 .(2016، يلةمرعي، الحمباشر )شديد الصلة بالمتعلم بحد ذاته، والمنعكس على سلوكياته بشكل 

أدى ذلك إلى ظهور العديد من اسووووتراتيجيات  ؛الذي شووووهده العصوووور الحديث في التكنولوجيا التطور ونتيجة

 الذي سوف نتطرق له في هذا الفصل.و  ؛لكترونياإلالتعليم  :ومن أهمها ؛التعلم

 ي:ونُ ترُ لكُ اإُلُعليمُ التُ 
أدى التطور والتقدم في مجال تكنولوجيا التعليم إلى ظهور الكثير من المستحدثات التكنولوجيوة، 

حيث أصبح من الضرورة توظيفها في العملية التعليمية؛ لالستفادة منها في رفع كفاءة العملية التعليمية، 

ومون أهم تلك  ،وتنمية المهارات ودعم العملية التعليمية وتحولها من طور التلقين إلى طور اإلبداع والتفاعل

م اإللكتروني، حيث ظهر في منتصف التسعينيات، ونتيجة لالنتشار الواسع يالتعل :لوجيةو التكن المستحدثات

 لتدريبيةلتكنولوجيوا المعلوموات واالتصواالت، ، تمكنت المؤسسات التعليمية من إطالق برامجها التعليمية وا

إيجاد بيئة تفاعلية غنية بالتطبيقات تجمع كل األشكال  دفبه؛ إلكترونيا   يميةوتوظيفها لخدمة العملية التعل
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تصال والوسائط االحيث تعتمد على تطبيقات الحاسبات اإللكترونية وشبكات  ؛اإللكترونية للتعليم والتعلم

يتم حيث  ؛وتضم تطبيقات عبر الويب وغرف التدريس االفتراضية ؛المتعددة في نقل المهارات والمعارف

ويمكن الطالب من الوصول إلى مصادر  ،تقديم محتوى دروس عبر اإلنترنت واألشرطة السمعية والفيديو

ُ.(2009، ةشحات) التعليم في أي وقت وأي مكان

ُي:ونُ ترُ اإللكُ ُعليمُ التُ ُمفهومُ 

ُتالي:منهاُكالُي،ُيمكنُذكرُبعضترونُ اإللكُ ُتعليمُ للُةُ يالمعرفُوالمفاهيمُ ُالتعريفاتُ ُتدعدُ تُ 

بأنه: تقديم المحتوى التعليمي بصورة رقمية من خالل لكتروني اإل ( التعليم2011عرف الهادي )

ة الوسائل التكنولوجية، وتتضمن البرمجيات والحواسيب التي تتيح التفاعل والتواصول بين عناصر العملي

لعملية أفراد المجتمع، ورفع كفاءة وجودة االتعليمية عبر شبكات اإلنترنت؛ بهدف إتاحة عملية الوتعلم لكل 

 التعليمية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليميوة، وتدريب الطالب على العمل بإيجابية واستقاللية.

اسب ( بأنه: طريقة للتعليم باسوتخدام آليوات االتصال الحديثة من ح2005وعرفه كل من الموسى والمبارك )

صوت وصورة ورسومات وآليوات بحث ومكتبات إلكترونية، وكذلك بوابات  :وشبكاته ووسائطه المتعددة من

وة اإلنترنت سواء كان عن بعد أو في الفصل الدراسي؛ لتحقيق التواصل بين المتعلمين والمعلمين والمؤسس

 التعليميوة، وتحقيق االستخدام األمثل للمستحدثات التكنولوجية من أجهزة وبرامج.

: استخدام وسائل االتصاالت وتقنية المعلومات من أجل تقديم البرامج ( بأنه2004وعرفه سالم )

دد التعليمية وخدمات التدريب للمتعلمين في أي زمان وفي أي مكان؛ وذلك من أجل توفير مناخ تفاعلي متع

علم وذلك لترسيخ الت ؛المصادر واألدوات بطريقة متزامنة )في الفصل الدراسي( أو غير متزامنوة )عن بعد(

 لذاتي المستمر لدى المتعلمين، وتحقيق التفاعل النشط بين المعلم والمتعلمين.ا

تلك التعليمات والتوجيهات ( التعلم اإللكتروني بأنه:  Clark , Mayer,2002)ك ومايرعرف كالر و 

ستخدام الأو شبكات اإلنترنت عن طريق األقراص المدمجة  ؛التي تعطى للمتعلمين من خالل الحاسوب
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 ة ومهارات جديدة لدى المتعلمين،المتعددة إليصال المحتوى التعليمي؛ وذلك بهدف بناء معرفالوسائط 

 باإلضافة إلى اإلشراف عليها. 

 ي:ترونُ اإللكُ ُعليمُ التُ ُأهدافُ 

 إلى يحقق التعلم اإللكتروني أهدافا  عدة تسعى إلى تطوير العملية التعليمية بمجملها، ويسعى أيضا  

ستفادة التعليم؛ من خالل االعتماد على أحدث ما توصولت إليوه التكنولوجيوا الحديثة، واالتطوير طرق تقديم 

حقيق تمن التقنيات المختلفة في مجال التعليم، والناظر إلى مفهوم التعلم اإللكتروني يجد أنوه يهدف إلى 

 الكثير من الغايات.

تعزيز ودعم التفاعل بين المعلم م اإللكتروني يهدف إلى ي( إلى أن التعل2007أشار الحيلة ) 

تصال والمتعلم، وذلك عبر تبادل الخبرات وعقد الحووارات والنقاشات التربوية، من خالل استخدام شبكات اال

ية اسوتيت من المختلفة، من أجل زيادة كفاءة كل من المعلمين والمتعلمين والمؤسسات التعليمية، وقال كل

مدرسة روني يهدف إلى خلق بيئة تعليمية تفاعلية بين أولياء األمور والأن التعليم اإللكت :(2008وسرحان )

، وتنوع تقنيات متنوعة تؤدي إلوى تنووع أدوات االتصال والتواصلدرسة والبيئة المحيطة، وذلك عبر وبوين الم

 مصادر الحصول على المعلومات، ووسائل اكتساب الخبرات.

 أن التعليم اإللكتروني يهدف إلى تحسوين األداء األكاديمي للطلبة عبر :(2009سماعيل ) إويرى 

تكنولوجيا في بيئات التعلم المحفزة التي يوفرها التعلم اإللكتروني للطلبة، لضومان استعداد الطلبة الستخدام ال

عددة ص تعلم متظل عصر المعرفة، وتزويدهم بالمهوارات والخبورات الالزمة لذلك، ويهدف أيضا  إلى توفير فر 

ُ.لمساعدة الطلبوة على التفاعل مع النهضة اإللكترونية ؛وذات جودة مرتفعة

يفتح المجال لشرائح أكبر من  :( أهم أهداف التعليم اإللكتروني بأنه2009وحدد هندواي وآخرون )

سات التعلويم، طلبة سكان المناطق النائية والبعيدة عن مؤسوخاصة ؛ حاق في العملية التعليميةالطلبة لاللت

ويوفر الفرصة للطلبة لالستفادة من الخدمات التعليمية المختلفة، ويتيح الفرصة لتعويض النقص في بعض 
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وإضافة إلى أن التعلم اإللكتروني يعمل على تغيير مية عن طريق الفصول االفتراضية، القطاعات التعلي

والزمالء ومصادر المعرفة المختلفة، وتعديل  المعلم :دور المتعلم، وذلك عبر توسيع دائرة التفاعل لتشمل

 شوكل الفصول الدراسي ليتماشى مع عصر التكنولوجيا.

 على مختلف م اإللكتروني يهدف بشكل عام إلى تحسين العملية التعليميةيمما سبق نستنتج أن التعل

ي فحديثة والمختلفة مع التطورات ال لتلبية احتياجات المجتمعات واألفراد، ؛مستوياتها وتحسين مخرجاتها

 هدافها.العملية التعليمة أل ققيلعديد مون المشكالت التي تعيق تحوإيجاد الحلول المناسبة ل جوانب الحياة،

لكتروني خلق جو من المنافسة، كما يسد النقص في اإلمن أهداف التعليم  :(2009)كنعان،ويضيف 

ُخرين.اآلويساعد على االنفتاح والتواصل مع  المعلمين، ونقص تجهيزات المدارس،

ُي:اإللكترونُ ُعليمُ التُ ُأنواعُ 

ُيمكنُذكرهاُبماُيلي:ُ،أنواعُرئيسيةُة(ُأنواعُالتعليمُاإللكترونيُبثالث2010حددُالمالحُ)

1. ُ ُالمتزامن: ُاإللكتروني لومات أسلوب وتقنيات التعليم المعتمدة على الشبكة العالمية للمعالتعليم

 في نفس الوقت الفعلي لتدريس ؛وتبادل المحاضرات ومواضيع األبحاث بين المتعلم والمعلملتوصيل 

 يجابيات التعليم اإللكترونيرية، أو الفصول االفتراضية، ومن إغرف المحادثة الفو : المادة عبر

 ي الحلفاو ويؤكد  .المتزامن حصول المتعلم على تغذية راجعة فورية وتقليل التكلفة والجهد والوقت

لى أجهزة حديثة وشبكات اتصال جيدة ومن أدواته إالحاجة  (2005) والموسى والمبارك( 2006)

smart board, chatting room, :ُvideo conference, conference, Virtual 

ClassroomُAudio.ُُ

المتزامنُ: .2 اإللكترونيُغيُر حصص وهو التعليم غير المباشر، يحصل المتعولم على دورات أو التعليُم

ينتقي فيه األوقات واألماكن التي تتناسب مع ظروفه عن طريق توظيف  ؛وفق برنامج دراسي مخطط

بعض أساليب و أدوات التعليم اإللكتروني مثل: )البريد اإللكتروني، الشبكة العنكبوتية العالمية، 
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أن المتعلم  ه:تالقوائم البريدية، مجموعات النقاش، نقل الملفات، األقراص المدمجة(، ومن إيجابيا

يختار الوقت والزمان المناسب له إلنهاء المادة التعليمية وإعادة مادة التعلم ودراستها والرجوع إليها 

عدم استطاعة المتعلم الحصول على تغذية فورية راجعة من  :ي وقت، ومن سلبياتهأفي  إلكترونيا  

 .المحاضر مباشرة

ها التعليم المدمج يشتمل على مجموعة من الوسائط التي يتم تصميمها لتكمل بعض التعليمُالمدمج: .3

علم برمجيات الت :البعض، وبرنامج التعلم المدمج يمكن أن يشتمل على العديد من أدوات التعلم، مثل

 ة دعمنترنت، ومقررات التعلم الذاتي، وأنظماإلالتعاوني االفتراضي الفوري، المقررات المعتمدة على 

 ؛لى النشاطمتعددة معتمدة ع ا  كذلك يمزج أحداث ،األداء االلكترونية، وإدارة نظم التعلم، التعلم المدمج

ذاتي والتعلم ال ،لوجه تتضمن التعلم في الفصول التقليدية التي يلتقي فيها المعلم مع الطالب وجها  

 .تزامن وغير المتزامنين التعلم المفيه مزج ب

ُ  ي:ونُ لكترُ اإُلُعليمُ التُ ُخصائص 

 منها: ،أن التعلم اإللكتروني يرتبط بالعديد من الخصائص والمزايا (2009يرى هنداوي وآخرون )

بغوض النظور عون السون  ،لى توسيع الفرص التعليمية للمتعلمين لالعتماد على أنفسهمقدرته ع .1

 والمسوتوى االجتماعي واالقتصادي.

 إلى المحتوى في أي مكان وزمان، ودوره فوي نشر الثقافة اإللكترونية. مكانية الوصولإتسهيل  .2

مكتبات يسهل على المتعلم الوصول إلى المعرفة الرقمية مثول: )الخودمات المعلوماتية التي تقدمها ال  .3

ئات إتاحوة الفرصوة للمتعلم التحكم في تعلمه من خالل التفاعل مع بي مما يؤدي إلى ؛اإللكترونية(

 تحقيق مبدأ التعلم المستمر.ل وتسهيل عملية التعلم الذاتي؛ ،يم الرقميةالتعل
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 أن خصائص التعليم اإللكتروني تتمثل بما يلي: (2009شحاتة ) ويرى 

 يسهم في تنمية التفكير وينمي القدرات اإلبداعية والناقدة للمتعلم. .1

 طريقة حل المشكالت.ألنه يعتمد على  ؛يزيد من نشاط الطلبة وفاعليتهم في تعلم المادة .2

 يقدم المحتوى التعليمي بطرق متنوعة من صور، ومقاطع فيديو ورسومات ومحاكاة، وكتوب إلكترونية .3

 ومقررات إلكترونية، مما يجعل عملية التعلم أكثر إثارة ودافعية للمتعلموين.

وسائل  عن طريق ؛توفير حرية التواصل مع المعلم في أي وقت وطرح موا يريود مون استفسارات  .4

 البريد اإللكتروني وغرف الدردشة. :مختلفة مثل

 يووفر تنوعا  في مصادر التعلم.  .5

ء يوفر أيضا  تنوع زمالء المتعلم من مختلف أنحاء العالم، فال يجود صعوبة في التعرف على أصدقا .6

 ةقتصر غير مفتصبح  ؛مما يزيد من رقعة التفاعل ؛من مختلف العالم يتبادل معهم الخبرات واآلراء

 .على زمالء الصف

ه ويختلف مع ،م اإللكتروني يتفق مع الوتعلم التقليدي في الهدف من عملية التعلمينالحظ أن التعل

 في الطريقة المتبعة لتحقيق ذلك الهدف، ويتمثل هدف هذين النوعين من التعليم في الحصول على مخرجات

تلف بة وتلبية متطلبات العصر الحديث، في حين تخوعلوى مستوى عال  من مواك ،تتميز بالمعرفوة المتقدموة

ُالطريقوة التي يستخدمها كل منهما في تحقيق غاياته وأهدافه.

ُي:اإللكترونُ ُعليمُ التُ ُتوظيفُ ُمتطلباتُ 

 م اإللكتروني ما يلي:ي( أن من متطلبات تطبيق التعل2010يرى كل من حنا وجورج )

)أجهزة كمبيوتر، شبكات اإلنترنت، شبكات الحاسب المحلية، أنظمة  :المطالب المباشرة: تتمثل في .1

إدارة الفصول، برمجيات مساعدة لمصادر التعلم، المحتوى العلمي اإللكتروني، الكتاب اإللكتروني 
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الرقمي، بوابة تعليمية متخصصة، منظومة لالختبارات التفاعلية اإللكترونية، منظومة فصول 

ُق بيئة تواصل تحاوري مباشر(.إلكترونية تفاعلية لتحقي

ة )برامج التدريب المستمر، بيئة تعليمية مالئمة، تهيئ :المطالب غير المباشرة: تتمثل في كل من .2

، الطلبة وتدريبهم، مصادر تعليم رقمية، اشتراكات في مكتبات إلكترونية، أنظمة وبرمجيات مناسبة

 ة بشأن تطبيق أدوات التعليم اإللكترونيضرورة تبني استراتيجية واضحة من قبل اإلدارات المختص

 (.تأهيل وتدريب المعلمين ،ووضع اللوائح والتشريعات الخاصة بها

ُ يم:علُ والتُ ُمُ التعلُ ُيُعمليةُ يُفُ اإللكترونُ ُعليمُ التُ ُاستراتيجياتُ 

ُ:من استراتيجيات التعليم والتعلم اإللكتروني بما يلي ا  بعض (2005حدد الشرقاوي )

 يوذلك بمصاحبة بعض المواد التعليمية من خالل موقع الباحوث اإللكتورون اإللكتروني:اإللقاءُ .1

لويم بجانب قاعات التدريس التقليدية؛ لعرض محتووى ومهوارات التع ،بالعرض المتزامن وغير المتزامن

ُوالتعلم اإللكتروني.

خوالل  وتستخدم هذه االستراتيجية لتبادل المعلومات اإللكترونية بين الطالب من التعليمُالتعاوني: .2

  الوسائط والمواقع اإللكترونية.

ت ويستخدم التدريب اإللكتروني لتدريب الطالب على إتقان مفاهيم ومهوارا التدريبُاإللكتروني: .3

ب ريب العلمي ليجورب الطالووذلك لتكون وسيلة مساعدة يدعمها التج ؛التعليم والتعلم اإللكتروني

 بنفسه بعد تدريبه.

وهو  ،لكترونيةلزيادة تنمية وإتقان مفاهيم ومهارات التعليم والتعلم اإل التعلمُالذاتيُوالتعلمُالفردي:  .4

ودخل دافوه دون تتعلم يقوم به المتعلم وفق قدراته واستعداداته الخاصة، وبسرعته الذاتية لتحقيق أه

 المعلم.مباشر من 

ُ  
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ُي:ترونُ اإللكُ ُعليمُ التُ ُأشكالُ 

لكتروني بمجموعة من األشكال تتمثل فيما اإل( أشكال التعلم 2009حدد عبد العاطي، وأبو خطوة )

 يلي:

ليم، شهد عقد الثمانينات استخدام األقراص المدمجة في التع التعلمُباستخدامُاألقراصُالمدمجة: .1

غير أنه كان ينقصها التفاعل بين المادة والمتعلم، ومع التطورات التي حدثت اشتمل هذا النمط 

بين البرنامج والطالب الذي  :على برامج تعليمية؛ صممت بطريقة توفر تفاعال  في اتجاهين

ُ.تعليم كصورة مكملة ألساليب التعليم التقليديةيستخدمه. ويعتمد هذا النمط من ال

عليمية. تقوم المؤسسة التعليمية بتصميم موقع خاص بها لطرح موادها الت التعلمُباستخدامُاإلنترنت: .2

يسمح هذا النمط من التعليم للمتعلمين باالتصال من أي مكان خارج المؤسسة التربوية ومتابعة 

ومناقشة المحاضرين وفق جداول زمنية محددة، ومن هنا فإن المحتوى في هذا النوع من  ،دروسهم

 .تاإلنترنلكترونيا  في موقع عبر إالتعليم هو المقررات المعدة 

يئة هلكتروني أو أي مطبوع بشكل عام يوجد على اإلالكتاب  لكترونية:التعلمُباستخدامُالكتبُاإُل .3

لملفات، للكتروني والنقل المباشر اإلت والبريد اإلنترن :نيا  عن طريقلكترو إلكترونية، ويمكن توزيعه إ

تعليم لكترونية في مجال الاإلأو النقل على أي من الوسائط التخزينية المختلفة، بدأ استخدام الكتب 

 .في بعض مدارس الواليات المتحدةعلى سبيل التجربة  ؛(2000لكتروني مع بداية عام )اإل

ُي:ترونُ لكُ اإُلعليمُفيُالتُ ُةُ األساسيُ ُالمرحلةُ يُرُمعلمُ دوُ 

 دور المعلم في التعليم اإللكتروني بما يلي: (2016لخص عبد الهادي )

ُأ .1 ُالتعليم: بها  صبح المعلم يعرف بالمصمم التعليمي، ويقوم بكافة النشاطات التي يقومتصميم

الشخص المكلف بتصميم المادة الدراسية، بهدف وضع أهدافها وتحليل محتواها، وتنظيمها واختيار 
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الطرائق التعليمية المناسوبة لهوا، واقتراح األدوات والمواد واألجهزة والوسائل التعليمية الالزمة لتعليمها، 

ُ .رات التقويمية لمحتواهاواقتراح الوسائل اإلدراكية المسواعدة على تعلمها وتصميم االختبا

وبالتالي يقع على عاتقه مسؤولية كبيرة في اإللمام بكل ما هو حديث في مجال التربية، وكيفية 

أسلوب بوإخراج المادة العلمية  ،عرض التعليم بطريقة ممتعة ومناسبة لمستوى المتعلم مثيرة لدافعتيهم

مر بالطبع دور سينعكس بشكل مباشر على ولهذا األ ل متناسوق وألوان وأشكال متناسقة،شيق وشوك

ة ألن المعلمين الذين يمارسوون تصميم التعليم سيكون لديهم جودة عالي ؛إنجاز الطالب األكاديمي

 .وهذا يؤدي إلى جودة عالية في مستوى الطوالب وتحصيلهم ،في طريقة التعليم

جيوا ني يتطلب اسوتخدام تكنولو أصبح الدور الرئيسي لمعلمي التعليم اإللكترو توظيفُالتكنولوجيا:ُ .2

المعودات واألجهزة بفاعلية، وتوجد تقنيات يمكن للمعلم أن يستخدمها وهي: )المواد المطبوعة، 

 (.التكنولوجيا المعتمدة على الصوت، الرسوم اإللكترونية، تكنولوجيا الفيديو، الحاسووب وشبكاته

3. ُ ُالطالب: ُتفاعل ل الوذي أخوذ مكانه في التعليم أربعة أنواع من التفاع تبين أن هناكتشجيع

ع : )تفاعل المتعلم والمحتوى، وتفاعل المتعلم مع المشرف، وتفاعل المتعلم ماإللكتروني، باألخص

 المتعلم، وتفاعل المتعلم مع نفسه(.

قرير ما في تاالستقالل بشكل كبير و قدرة المتعلم علوى الممارسوة،  يأتطويرُالتعلمُالذاتيُللطالب:ُ .4

ة هو نافع للتعلم وكيف يقترب من مهمة التعلم. وهو محاولة لحفز الطلبوة لغرض االستجابة الشخصي

 .وإشراك المراقبة الذاتية واإلدارة الذاتية لعملية بناء، وتحقيق معنى، ومخرجات التعلم الجيد

ُي:ترونُ لكُ اإُلُعليمُ يُالتُ فُ ُالطالبُ ُدورُ 

في عملية التعلم اإللكتروني، فبدال  من أن يكون متلقيوا  سولبيا  للمعلومة؛  للمتعلم دور فعال ومهم

ُالمقررراد أالمعلم، و  هانفسه إلى المفاهيم التي أرادبيصل  ن  وم   ،أصبح هو من يكتشف الموضوعات

االستزادة اإللكتروني أن يوصلها له، بطريقة تدفعه الستيعاب كامل المضمون العلموي فوي الموادة التعليمية، و 



22 

في دور المتعلم ية أخورى، وبذلك أصبح هناك تحول نوعي من المعلومات عبر االطالع على مصادر تعليم

من الدور التقليدي القائم على حفوظ المعلومات الواردة في الكتب الدراسية المعتمدة، وتخزينهوا فوي الوذاكرة 

جعله مشاركا  فاعال  في عملية التعليم، ويعرض أفكاره واسوتدعائها وقوت االمتحان، إلى الدور اإليجابي الذي ي

 قادرا  علىكما ويكون ، ويسهم في تطوير وإنتاج المعرفة، خرى أ بحرية، وينتقد أفكارا ، ويعرض أفكارا  وآراء

 .(2009)دعمس، اسوتخدام الحاسوب بمهارة فائقة

( أنه يقع على عاتق المتعلم جزء كبير من عملية التعلم، 2008وإسماعيل ) ويرى كل من شمى

يقع عليه فهو مكلوف بالقيوام بالنشواطات والواجبات التي يقدمها المعلم من خالل بيئة التعلم اإللكتروني، و 

 التعامل والتفاعل موع مصادر التعلم المتنوعة التي يقدم بها المحتوى اإللكتروني.

ُ:يترونُ لكُ اإُلُعليمُ لتُ اُعيقاتُ مُ 

 ( أن للتعليم االلكتروني العديد من المعيقات أهمها:2006يرى الخزندار ومهدي )

الب على من المتطلبات التي تحفز وتشجع الطالتي تعتبر  ضعف األنظمة والحوافز التشجيعية .1

ال يزال التعليم اإللكتروني يعاني من عدم وضوح األنظمة والطورق التعليم اإللكتروني، حيث 

 التعليم بشكل واضح.واألساليب التي يتم فيها 

ج نقص المعايير لوضع وتشغيل برنامو نقص الدعم والتعاون المقدم من أجل طبيعة التعليم الفعالة،  .2

 .ل، نقص الحوافز لتطوير المحتوياتفعال ومستق

غالبا  ما تؤخذ القرارات التقنية من قبل التقنيين  المنهج أو طرق التدريس ن في علمغياب المختصي .3

معتمدين في ذلوك علوى استخداماتهم وتجاربهم الشخصية، وغالبا  ال يؤخذ بعين االعتبار ؛ أو الفنيين

 ؛مصلحة الموستخدم، أموا عندما يتعلق األمر بالتعليم فال بد لنا من وضع خطة وبرنامج معياري 

لك يؤثر بوصورة مباشرة على المعلم )كيف يعلم( وعلى الطالب )كيف يتعلم(. وهذا يعني أن ألن ذ

التعليم اإللكتروني هم من المتخصصين في مجال التقنية أو علوى األقول  علىمعظم القوائمين 
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وني، ن في مجال المناهج والتربية والتعليم فليس لهم رأي في التعليم اإللكتر المتخصصو أكثورهم، أموا 

أو على األقل ليسوا هو صناع القرار في العملية التعليمية. ولذا فإنه من األهمية بمكان ضم 

 .التربوويين والمعلمين والمدربين في عملية اتخاذ القرار

إن حدوث هجمات على المواقع الرئيسية في اإلنترنوت، أثورت  حيث ؛اختراق الخصوصية والسرية .4

م ووضعت في أذهانهم العديد من األسئلة حول تأثير ذلك على التعلوي ،علوى المعلموين والتربويين

 مستقبال .رونوي اإللكت

عدم استجابة الطالب مع النمط الجديد وتفاعلهم معه، وعدم مراقبة طرق تكامل قاعات الدرس مع  .5

 التعليم الفوري والتأكد من أن المناهج الدراسية تسير وفق الخطة المرسومة لها.

ن ستمرة لتدريب ودعم المتعلمين واإلداريين في كافة المستويات، حيوث أن هذا النوع مالحاجة الم .6

ُ.التعليم يحتاج إلى التدريب المستمر وفقا  لتجدد التقنية

ُي:كترونُ لُ اإُلُعليمُ التُ ُتصميمُ 

 بالمراحل التالية: تمر عملية التصميم التعليمي للتعلم اإللكترونيأن  (2010)العنزي بين 

ات يعتبر التحليل أول الخطوات لتصميم التعلم اإللكتروني، حيث يمر بمتطلبات واحتياجو التحليل: .1

تاج العمليوة التعليمية، وتحليل خصائص واحتياجات الطالب، وتحليول المعلوموات والمهارات التي يح

صورة  الطالب الكتسابها ضمن أهداف العملية التعليميوة، وتحليل خصائص المتعلمين لتكوين

ول موقع وتحلية التعليمية التفاعلية المناسبة، واضحة عن قدراتهم ومهاراتهم للمساعدة فوي إعداد الماد

لتعلم ااإلنترنت الخاصة بالمؤسسات التعليمية، وتحليل قاعات الدراسة اإللكترونية، واسوتخدام أدوات 

ُمة لوذلك.ة الالز اإللكتروني بالمؤسسة التعليمية لتحديد المواد والميزاني

يختلف المستوى المعرفي للمتعلمين مون شوخص آلخر، لذلك فإن تحديد المستوى التعليمي التصميمُ: .2

 للمتعلم يعد أمرا  ضروريا  ومهما  من أجل تحديد طبيعة المادة التعليميوة المطلوب إعطاؤها للمتعلم،



24 

ومن  رورية لتحقيق األهداف،تحديد األهداف واالستراتيجيات، واألساليب التعليمية المختلفة والض

مساعدة المتعلمين في اكتشاف المادة التعليمية  دارة المدرسيةلإلويح التصوميم الضروري أن يت

تعلم بمفردهم، قبل أن يبودأ المعلم باسوتعراض المادة التعليمية باستخدام أدوات تكنولوجيا ال

 .اإللكترونوي

تي تشوكل تأتي هذه المرحلة بعد مرحلة التصميم مباشرة يتم فيها تنفيذ الوحدات التعليمية ال التطوير: .3

ادة المقرر، وتستخدم الطرائق المختلفة لبناء المادة التعليمية، وتتضمن أيضا  وضوع الخطط لالستف

 تطويرهوا.إلعداد الموواد التعليميوة و  ؛من المصادر المتوافرة

حدد المرحلة إعداد خطة تنفيذ التعلم باستخدام نظام التعلم اإللكتروني، وي يتم في هذهالتطبيق:ُ .4

يق من ، ومتطلبات تشوغيل النظام وكيفية تفاعل المتعلمين، ويتم التطبالمعلم والمتعلم من: أدوار كل

 تقدمو القاعات الدراسية والمعامل التعليمية ومراكز اإلنترنت،  :من بينها ،خالل أماكن تعلم متنوعة

 ،يةعملية التعليممتنوعة لتوفير التفاعالت المختلفة بين عناصر ال ا  المستحدثات التكنولوجية طرق

من خالل ما يطرحه  ؛ز المواد والمصادر المتوافرة باستمراريوتهدف هذه المرحلة أيضا  إلى تعز 

إلى  هان أجل إيصالالتقدم العلمي المسوتمر مون تقنيوات إلكترونية جديدة تستخدم المادة التعليمية، م

 مون خالل فحص مدى ؛، ويتم في هذه المرحلة تحليل النتائج باستمرارالمتعلمين بأقل جهود ووقوت

استيعاب المتعلمين للمادة التعليمية المطروحة، وتشخيص موواطن الضعف التي تحتاج إلى إعادة 

 علم.ا للمتتصميم جديدة تؤدي إلى تحديث الموادة التعليميوة وطورق إيصاله

ئدة التي ويتضمن التقويم للمواد التعليمية ومدى كفايتها ومالئمتها للمساق، وكذلك مدى الفاالتقويم:ُ .5

 ائي أو الختوامي.تحققها، ومن ثم إجراء التقوويم النهو
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ُج:مُ المدُ ُعليمُ التُ 
 :كل منلم تعد عملية التعليم والتعلم في هذا العصوووووووور قائمة على العناصوووووووور التقليدية المتمثلة في 

ل المعلم والطالب، وأصووووووووووووووبح التركيز على آلية تلقي الطالب للمعلومة له أهمية كبيرة مثله مثل عملية نق

المعلومووات من المعلم إلى الطووالووب، ولمووا كووان الموقف التعليمي هو موقف اتصوووووووووووووووالي تتفوواعوول فيووه كووافووة 

 هذه الرؤية تتطور باسووووتمرارالمرسوووول والمسووووتقبل والرسووووالة والوسوووويلة، فإن  :عناصوووور االتصووووال المتمثلة في

 بتطور وسيلة االتصال بين طرفي الموقف التعليمي )المعلم والمتعلم(.

ُج:دمُ المُ ُعليمُ التُ ُمفهومُ 

 أخوووووووووووووووورى الووووووووووووووووتعلم حيث يطلق عليه أحيانا  التعلم الخليط، وأحيانا   ؛تعددت مسوميات التعلم المدمج

لمتبعة يختلف في آلية التقديم، أو طريقة التدريس ا المتمازج، أو التعلم المؤلف، ولكن اختالف األسووووووماء ال

ين أنمواط في هذا الونمط مون أنمواط التعلم. يوجد العديد من التعريفات للتعلم المدمج تتفق على أنه الجمع ب

فضل أسلوب وأ لوجه، والتعلم الذاتي، وجها  قليدي عوووودة موووون الووووتعلم، مثوووول الووووتعلم اإللكتروني مووووع الووووتعلم الت

 .دمج هو الذي يجمع بين عدة طرق للحصول على أعلى إنتاجية بأقل تكلفةلل

نظووووام تعليمي متكوووواموووول يجمع بين التعليم  :بووووأنووووه ( التعليم الموووودمج2015) أبو الروسويعرف 

حديثووووووة اإللكتروني واألسلوب التقليوووووودي في التعليم؛ بحيث ال يرتبط بالزمان والمكان، ويوظووووووف التقنيووووووات ال

مسبقا ،  ووسووائل االتصال وبوورامج الحاسوووب في خدمووة العملية التعليمية ويراعي األهداف التعليمية المحددة

ائق لنفسوووووووية، وحاجووووووواتهم التعليميوووووووة. كوووووووما تتنوع فيه االستراتيجيات التعليمية وطر وخصوووووووائص الدارسوووووووين ا

 .التدريس ووسائل التقويم والتغذية الراجعة بين المعلم والمتعلم

برات، ( بأنه: التعليم الذي يقوم على توفير البيئة المناسبة لوووتعلم الخووو2012) وفي حين يعرفه زامل

حيث يتفاعل الغنيوووة والتفاعليوووة والمعتمدة على تقنيات الحاسب اآللي واإلنترنت، ب والتوووي تمتووواز بالتطبيقوووات

 الطالب مع مصادر الوتعلم واألنشطة في اللقواءات الوجاهية واإللكترونية.
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يها الت عل م فم التي يندمج عل  عليم أو الت  أحد صووي  الت   :التعليم المدمج بأنه( 2005)زيتون  ي عرفكما  

لمعتمدة ااإللكتروني مع الت عل م الصفي التقليدي في إطار واحد، حيث توظف أدوات الت عل م اإللكتروني سواء 

على الكمبيوتر أو على الشووووووووووبكة في الدروس، مثل معامل الكمبيوتر والصووووووووووفوف الذكية ويلتقي المعلم مع 

 الطالب وجها  لوجه معظم األحيان.

( بأنه: تعليم قائم على المزج بين خصووووووووووووووائص كل من التعليم Milheim, 2006ميلهايم ) وعرفه

 ما.الصفي التقليدي والتعلم عبر اإلنترنت في نموذج متكامل، يستفيد من أقصى التقنيات المتاحة لكل منه

طريقة مبتكرة لتقديم تصووووووووووميم تفاعلي جيد متمركز حول  :( على أنهKhan, 2005ويعرفه خان )

شووخص في أي مكان، وفي أي وقت من خالل االسووتفادة من سوومات ومصووادر  يألتعلم، وإتاحة التعلم الم

يئة بالتقنيات الرقمية المختلفوووووووووووووووووووووووة، والتي تعمل بجانب أشوووووووووكال أخرى من المواد التعليمية المالئمة لتوفير 

 تعليمية مفتوحة، ومرنة.

( على أنه: التوازن ما بين Osguthorpe, Graham, 2003وسووووووووووووووحوثروت وجراهام )ويعرفه أ

ت متطلبا تضووويهتقحسوووب ما  ؛لوجه، بما يضووومن توفير التنوع واالختالف وجها  التعلم عبر اإلنترنت والتعلم 

 .كل موقف تعليمي"

وأخرى غير متصووووولة  ،فيعرفه بأنه: تعليم يجمع بين نماذج متصووووولة( Singh, 2003وأما سوووووين  )

ي فمتصووووولة اللمتصووووولة من خالل اإلنترنت، بينما تحدث النماذج غير من التعليم، وغالبا  ما تكون النماذج ا

 .الفصول التقليدية

 :والوووووووووووووووذي وضوووووووووووووووعه كووووووووووووووول مووووووووووووووون ،ويمكن توضح مفهوم التعليم المدمج من خالل الشكل التالي

 .(براموفيتشي، ستيكولشيك)
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 مفهومُالتعليمُالمدمج:1ُشكلُ
لى عهو التعليم القائم  :مدمجالسوووووووابقة يمكن االسوووووووتنتاج بأن التعليم البعد االطالع على التعريفات 

 بين التعليم التقليدي المعتمد على التلقين الوجاهي، والتعليم اإللكتروني. الدمج

ُ:جدمُ المُ ُعليمُ التُ ُةُ أهميُ 

وال  تجاهله،ترجع أهمية هذا المدخل في أنه ال يمكننا االسووووتغناء عن النظام التعليمي التقليدي، أو 

ا كمو يمكننوا أيضوووووووووووووووا  االسووووووووووووووتغنواء عن التكنولوجيوا اإللكترونيوة، أو تجواهلهوا، وتتمثول أهميوة التعليم المودمج

 فيما يلي: (2007يبينها)الشمري، 

 يعمل على تحسين مخرجات العملية التعليمية بصورة أفضل. .1

 أي مكان.ت و طالع عليه ودراسته في أي وقة للطالب الستكشاف المحتوى وااليتيح الفرص .2

من  ؛يركز على دور الطالب النشوووط في بالحصوووول على التعلمكما  ،قدرته على زيادة فعالية التعلم .3

ل في الفردية والتعاونية والمشووواريع بدال  من الدور السووولبي للطالب المتمث نشوووطةاألخالل الدمج بين 

 استقبال المعلومات.
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ته ويختار الوسوووويلة المناسووووبة لقدر  ،وسوووويلة للمعرفةف أكثر من فيوظ ؛يحقق المرونة الكافية للمتعلم .4

 ومهاراته من بين العديد من الوسائل اإللكترونية والتقليدية.

 يجعل المتعلم على اتصال دائم بالمعرفة ومصادرها المختلفة. .5

فمن  ؛اإلفادة من أفضوووووووووووووول صووووووووووووووور التكنولوجيا ومعطياتها، حيث أن خيارات التعليم المدمج كثيرة .6

 الدارسة المراد تدريسه. موضوعو التقنية التعليمية المناسبة بما يتالءم  الممكن اختيار

ُج:مُ المدُ ُعليمُ التُ ُمميزاتُ 

بمجموعة من الخصووووووووووائص يمكن ذكر أهمها بما يتميز التعليم المدمج ( أن 2011) الفقي يشووووووووووير

 يلي:

 والطالب والمحتوى، والطالب والمصوووووووووادر والطالب والطالب،زيادة التفاعل بين الطالب والمعلمين،  .1

 الخارجية

 .زيادة إمكانات الوصول للمعلومات .2

 .التكوين المتكامل وجمع آليات التقييم للطالب والمعلم .3

 الالزم.تحقيق األفضل من حيث كلفة التطوير والوقت  .4

 فإن أهم مميزات التعليم المدمج هي كما يلي:( Krause, 2008أما بالنسبة لكراوس )

يمكن المتعلمين من الحصووووووووووووول على متعة التعامل مع معلميهم وزمالئهم وجها  لوجه، وتعزيز  .1

 .الجوانب اإلنسانية والعالقات االجتماعية بينهم

 يلبي االحتياجات الفردية وأنماط التعلم لدى المتعلمين باختالف صفاتهم. .2

 المعلمين.يرفع من جودة العملية التعليمية، وجودة المنتج التعليمي وكفاءة  .3

يسوووووهل التواصووووول الحضووووواري بين مختلف الثقافات؛ لالسوووووتفادة من كل ما هو جديد في العلوم  .4

 .المختلفة
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يسووووووووووتطيع المتعلم أن يكتسووووووووووب المعرفة بقدر ما يملك من مهارات وما يحتاج إليه عبر التعليم  .5

 .المدمج

دون أن يتأخر  هزمالؤ يمكن المتعلم في حال عدم تمكنه من حضور الدرس أن يتعلم ما تعلمه  .6

التعلم في  سوووووووووووووريعتأمراض مزمنة، كما أنه مفيد لعنهم، وهو مفيد للمتعلمين الذين يعانون من 

 الحصول على عدد أكبر من المعلومات.

ُج:مُ المدُ ُعلمُ التُ ُمستوياتُ 

مسووووووتويات للتعليم المدمج، والتي تصوووووونف وفقا  لطبيعته، ودرجة  ( إلى وجود2011وأشووووووار الفقي )

ُالدمج بين مكوناته، ودرجة التعقيد، ويمكن ذكرها بما يلي:

يقوم على الربط بين األدوات التي توصووووووووووول المعلومات، وبين محتوى التعلم،  المستتتتتتتتوىُالمركب: .1

، ر وأدوات التعلم اإللكترونيومثال ذلك النموذج ثنائي المكون، ويتم ذلك من خالل استخدام مصاد

ج ثم يلي ذلك تعلم في الغرفة الصفية، باستخدام أسلوب الحوار والمناقشة والمحاضرة، وهناك نموذ

ثالثي المكون، ويتم ذلك بالوقوف على مسووووتوى تعلم الطالب من خالل التغذية الراجعة، وبعد ذلك 

ادية في التدريس، ثم يتم اسوووووووتخدام يتم تصوووووووحيح تعلم الطالب من خالل الطرق واألسووووووواليب االعتي

 .التعلم اإللكتروني إلثراء عملية التعلم وتعزيزها

ستوىُالمتكامل: .2  يعمل على التكامل بين مختلف عناصوور التعلم اإللكتروني، ومثال ذلك الدمج الم

كووالوودمج بين مصووووووووووووووودر المعلومووات المتوافرة عبر اإلنترنووت، ومجموعووات  مكونووات:مووا بين ثالثووة 

 .لمتواصلة عبر اإلنترنت، وعملية التقويم المباشرة التي تتم عبر اإلنترنتالمناقشة ا

يقوم على الدمج بين المعلم سووووووووواء كان المعلم تقليديا ، أم إلكترونيا ، وما بين  المستتتتتتوىُالتعاوني: .3

مجموعوووات التعلم داخووول الغرف الصووووووووووووووفيوووة التقليوووديوووة، أو مجموعوووات التعلم التعووواونيوووة من خالل 

الدمج بين األدوار التقليدية للمعلم والمتعلم، والمعلم  على هذا المسووووووووووووووتوى: اإلنترنت، ومن األمثلة
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ني من خالل اإلنترنووووت، أو الوووودمج بين األدوار التقليووووديووووة للمعلم والمتعلم داخوووول الغرفووووة اإللكترو 

 .الصفية، ومجموعات التعلم التعاونية من خالل اإلنترنت

ة يقوم هذا المسووووووووووتوى على الدمج بين التعليم التقليدي داخل الغرف مستتتتتتتوىُاالمتدادُواالنتشتتتتتتار: .4

البريد اإللكتروني،  :لكتروني غير المتصووووووووووووولة، مثلالصوووووووووووووفية التقليدية، وبين مصوووووووووووووادر التعلم اإل

 .والوسائط اإللكترونية، والبرمجيات المحوسبة، واألجهزة الخلوية المحمولة

  ج:دمُ المُ ُعليمُ يُالتُ فُ ُمُ المعل ُ ُدورُ 

 لكتروني في العملية التعليمية ال يعني إلغاء دور المعلم، بل يصووووووووووووووبح دورهاإلإن توظيف التعليم 

دار، كفاءة عالية يدير العملية التعليمية باقت ا  ذامبدع ا  وأكثر صووووعوبة، ويصووووبح المعلم شووووخصووووأكثر أهمية 

يعني  ن دور المعلم سوف يبقى لألبد، فالتعلم اإللكتروني الإويعمل على تحقيق طموحات التقدم والتقنية، و 

وهذا  ،ت اإللكترونيةولكن بطريقة محددة وبتوجيه السووووووووووووتخدام المعلوما ،تصووووووووووووفح اإلنترنت بطريقة مفتوحة

 .يعتبر من أهم أدوار المعلم

ى فهو يحث الطالب عل ؛وفي التعليم المدمج يكون دور المعلم المحفز على توليد المعرفة واإلبداع

لدراسوية بطرح اسوتخدام الوسوائل التقنية وابتكار البرامج التعليمية التي يحتاجونها، ويتيح لهم التحكم بالمادة ا

 (.2006)قنديل،  نظرهمهم ووجهات آرائ

ي من الضوووووورورة أن يختلف دور المعلم باختالف اسووووووتراتيجية التعليم المتبعة، ومن أهم التغيرات الت

 :ما يلي (2016كما يوضحها الشرمان ) ت على دور المعلم في التعلم المدمجرأط

 :كن لقين، ولوهذا ال يلغي أسوووووولوب المحاضوووووورة والت منُالملقنُللمعلومةُإلىُالميستتتترُلتعلمُطلبته

يعمل على إعادة النظر في هذه المحاضووووورة، فبدال  من أن يتوجه لجميع المتعلمين، من الممكن أن 

 .توجه لمجموعات صغيرة
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 :يمي يعطي االستعانة بالتكنولوجيا في أثناء تنفيذ الموقف التعل منُالشارحُإلىُالمعينُعلىُالتعلم

ة ث عملية التعلم، مما يمكنه من تقديم المسووووواعدللمعلم فرصوووووة أكبر لالهتمام بطلبته في أثناء حدو 

 وجميع اللحظات الصعبة منها والسهلة. ،في جميع األوقات

 ُمن بدال  فُ:منُاالهتمامُبالمحتوىُفقطُإلىُاالهتمامُبالمهاراتُوأنماطُالتفكيرُباإلضتتافةُللمحتوُى

 على محتوى الدرس فقط، يمتد اهتمام المعلم للتركيز أيضووووووووا  على المهارات التي سووووووووينميها التركيز

 عند طلبته، بناء على ما اكتسبوه من المعارف والقدرات. 

سطى يجاد منطقة و إل في محاولةويرى الباحث أن الجمع بين التعليم التقليدي والتعليم اإللكتروني، 

كتروني يعد التعليم اإلل السووووووريعة بحيثبينهما، له أهمية بالغة في ظل الظروف الراهنة والتطورات المعرفية 

ك جاء لذل ؛، وذلك لصووووعوبة تدريس جميع المناهج بالتعليم اإللكترونيمحلهمكمال  للتعليم التقليدي وال يحل 

 بنظام تعليمي مناسب لجميع المناهج والظروف. ليخرج ؛التعليم المدمج للدمج بين الطريقتين

  ج:مُ دُ المُ ُعليمُ يُالتُ فُ ُالبُ الطُ ُورُ دُ 

للمعلومات إلى مشووووووووووووووارك  ا  يمكن القول إنه في ظل التعلم المدمج قد تحول الطالب من كونه متلقي

ولكي يقوم الطالب بهذا الدور البد من  ،ومتفاعال   فاعال   ا  في صووووووووووونع المحتوى، وأصوووووووووووبح الطالب عنصووووووووووور 

رات فعلى الطالب أن يمتلك مها ،إكسوواب الطالب بعض المهارات، والكفايات التي تؤهلهم للقيام بهذا الدور

سووووواء مع المعلم أو مع  ؛من أجل البحث عن المعلومات ومن أجل االتصووووال والتواصوووول ؛تصووووفح اإلنترنت

 أقرانه من خالل توظيف برنامج المحادثة )الدردشة(.

ن امتالك الطالب للمهارات سوووووووف يخرجه من دائرة السوووووولبية التي اتصووووووف بها دوره في وبالتالي فإ

ة يوة العمليوبوالتوالي هوذا يزيود من فعوال ؛يجوابيوة في ظول التعلم المودمجالتقليوديوة للتعليم إلى دائرة اإل الطريقوة

ُ.(2010الغامدي، )التعليمية 

ُ  
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ُج:مُ مدُ الُ ُعليمُ التُ ُجُ ماذُ نُ 

قام مجموعة من التربويين وغيرهم من المهتمين بالتعليم اإللكتروني والمدمج بوضووووووووع مجموعة من 

 النماذج، لتوظيفها في مجال التعلم المدمج وهي:

( AAAبتطوير نموذج ) سووووووووووووووريونجكولول حيووووث قووووامووووتُ(.Sriwongkolol, 2007نموذجُ) .1

(Analysis, Activities, Assessment لتصوووووووووووميم التعلم –األنشوووووووووووطة  –( )التحليل )؛التقييم 

لما  ليناسووووب التعليم المدمج وذلك بناء على فلسووووفة اقتصوووواد الكفاية، وقد تم إعداد هذا النموذج وفقا  

 يلي:

طة ( التصوووووميم التعلم بواسوووووAssessment, Activities، Analysis) AAA)بناء النموذج ) .أ

 ويتضوووومن كل ،التحليل واألنشووووطة والتقييم :وهذا يتم من خالل ثالثة أبعاد هي ،التعليم المدمج

 ح في الشكل التالي:موضبعد مجموعة من المهام كما هو 

 

 :ُالتفاعلُفيُبيئةُالتعلمُالمدمج2شكلُ
 (Harriman, 2004) 

يرسوووووووووووووولها  ،لخريطة مفاهيم من المقرر األكاديميقياس تحصوووووووووووووويل كل طالب من خالل بنائه  .ب

 .(ا  أسبوع 15من خالل اإليميل ولمدة ) سبوعيا  أ
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مسووح آراء الطالب حول النموذج القائم على التعلم المدمج من خالل اسووتخدام خرائط المفاهيم  .ت

 كما هو موضح في الشكل التالي: ؛وتقنية التعليم اإللكتروني

 

 (ُللتعليمُالمدمجAAA:ُنموذجُ)3شكلُ
(Sriwongkol, 2007)  

ُُ
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 :جمُ دُ المُ ُعلمُ قيُللتُ جُالفُ موذُ ن ُ .3

 

 :ُنموذجُالفقيُللتعليمُالمدمج4شكلُ
(2011)الفقي،   

ُ  
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ُج:دمُ المُ ُعلمُ ةُالتُ تراتيجي ُ اسُ ُنجاحُ ُعواملُ 

مه التووووي يجووووب توافرهووووا، ومراعاتهووووا عنوووود تصوووومييرتكز نجاح التعلم المدمج على عدد من العواموووول 

 ( إلى عدد من العوامل، أهمها:2007شوملي، )و (2005)سالمة،  :وتنفيذه، وقد أشار كل من

يد يتضوووووومن التخطيط الجيد توظيف التقنيات الحديثة في بيئة التعلم المدمج؛ وتحد التخطيطُالجيد: .1

 ة.كيفية استخدامه من قبل المعلمين والمتعلمين بدقوظيفة كل وسيط في البرنامج، وتحديد آلية أو 

: التعلم المدمج يمكن المتعلمين من الحصووووول على المعلومات، واإلجابة تنوعُمصتتتادرُالمعلومات .2

أن  ؛ وعليه ال بدعن التسوووووواؤالت بغض النظر عن المكان والزمان، والتعلم السووووووابق لدى المتعلمين

 ؛لمينتحقيقا  لمراعاة الفروق الفردية فيما بين المتع ؛تلفةومخ تضمن التعلم المدمج مصادر متنوعةي

 .ضوء مستوياتهم تمكينا  لهم من أن يجدوا ضالتهم بين البدائل المتاحة في

لمين، وذلك موون أهووم عواموول نجوواح الووتعلم الموودمج التواصوول بووين المعلم والمتع التواصتلُواإلرشتاد: .3

 المسوووووواعدة أو نوووووووع األجهووووووزة يحتوووووواجون متووووووى  يعرفووووووون ألن المتعلمين في هذا الوووووونمط الجديوووووود ال 

 .يةوالمعودات واألدوات والبرمجيات، لذا فإن التعلم المدمج البد أن يتضمن إرشادات وتعليمات كاف

تنوواول المووتعلم، ووضووع شووبكات المعلومووات المحليووة والعالميووة فووي م تتتوفيرُمختبتتراتُالحاستتوب، .4

الل تووووووووووفير وتزيد المعلم والمتعلم بالمهارات الضرورية السوووووووووتخدام الوسوووووووووائط المتعوووووووووددة، مووووووووون خووووووووو

 .الدورات التدريبية الالزمة

لمعلمين وإعداد التدريب الالزم ل ادُعلىُالذاتُوالتعليمُالمستتتتتتتتتتمر:تدريبُالمتعلمينُعلىُاالعتم .5

 وتوفير المناهج التعليمية المناسبة لهذا النوع من االستراتيجيات الحديثة.
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ُة:يبيُ درُ التُ ُاالحتياجاتُ 
، تعتبر االحتياجات التدريبية القاعدة التي تنطلق منها عملية تخطيط وتصووووووووووووووميم البرامج التدريبية

ل من أهداف التدريب والعمل على إنجاح البرامج التدريبية، لذا فإن عدم تحديدها بدقة ومهارة يقل لتحقيق

رامج جوودوى البرامج التوودريبيووة، كمووا أن تقوودير االحتيوواجووات التوودريبيووة وتحووديوودهووا يمثوول نقطووة البوودايووة لنجوواح ب

 .التدريب، وعلى أساسه يتم تقويم هذه البرامج التدريبية

)خشوووووووووووووواب،  :االحتياجات التدريبية بتعدد وجهات النظر حولها، فعرفها كل منتعددت تعريفات  

مجموعووة التغيرات والتطورات المطلوب إحووداثهووا لوودى المعلم، والمتعلقووة بمعووارفووه  :( بووأنهووا2009سووووووووووووووعيوود، 

 . فيتقويما  ومهاراته التدريسووووووووووووووية واتجاهاته نحوها، لجعله قادرا  على القيام بمهنة التعليم تخطيطا  وتنفيذا  و 

 .الفجوة بين مستوى األداء الحالي ومستوى األداء المستهدف للفرد :(2011)الطراونة حين عرفها 

 تلك الخطوات المنظمة المنطقية التي يتبعها مصووووومم البرنامج أو المدرب أو :(2011ويعرفها فضووووول هللا )

يه، وتشوووووووخيص ذلك وتحليله المسوووووووؤول؛ للكشوووووووف عن النقص أو الفجوة بين األداء القائم واألداء المأمول ف

 .والخروج بنتائج معينة تتعلق بكيفية قدرة التدريب على تالفي النقص أو الفجوة

 ؛التغيرات المطلوب إحوووداثهوووا في معلوموووات وخبرات العووواملين :نهوووابوووأ (2005األحمووود ) وعرفهوووا

ائق متمثال  في معلوموات المتودربين ومهواراتهم وطر  ؛لتجعلهم قوادرين على أداء أعموالهم على الوجوه األكمول

 العمل والتعليم التي يستخدمونها، وما يتبع ذلك من مهارات في األداء وتطوير االتجاهات اإليجابية.

وهي الوحدة  ،بمتطلبات العمل والتغلب على مشوووووووووووكالت سوووووووووووير العمل :(2011عربيات ) ويعرفها

ن أل ؛الكفاءة وحسوووووون أداء العاملين وتطوير مهاراتهم واتجاهاتهم األسوووووواس التي يقوم عليها التدريب لتحقيق

 .التدريب وسيلة لتحقيق غاية

التفاوت  :لالحتياجات التدريبية بأنه جرائيا  إ ن يستخلص تعريفا  أعلى ما تقدم يمكن للباحث  تأسيسا  

برامج التدريب المقدمة  منهاتضووووووووويرى المعلم نفسوووووووووه بحاجة أن  حيث ؛ما هو كائن وما يجب أن يكون  بين
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المسووووتوى المتوفر الفرق بين أي  ؛، وتحسووووين هذا األداءأدائه لمهنتهفي قصووووور المن جوانب ليتجاوز إليه؛ 

و تغييرها أو تعديلها أيراد تنميتها  التي عند الفرد والمسوووووووووتوى المطلوب من المهارات والمعارف واالتجاهات

 ا في الجوانب التطويرية.و صقلهأ

ُ:ينعلمُ للمُ ُدريبيةُ التُ ُاالحتياجاتُ ُتحديدُ ُأهميةُ 

تى حعامال  أسووووووووواسووووووووويا  لتحقيق البرنامج التدريبي ألهدافه تعتبر عملية تحديد االحتياجات التدريبية 

 ؛ةالبرامج التدريبي يتم تخطيط فراد وجماعات المنظمة ككلاأللتلبية احتياجات  يؤدي دوره بشوووووكل مناسوووووب،

كما تعتبر عملية تحديد االحتياجات  ،(2000أبو شوووووووووووووويخة ،ومسووووووووووووووحية )جراء بحوث ميدانية إعن طريق 

،ل ؛ كانت تلبي احتياجات المعلمين بشكا  التدريبية عملية مستمرة وهامة، فكلما كان التعرف عليها دقيق  عال 

ميون، كومووووووواوتوؤدي إلوى رفوع كوفووووووواءاتوهوم، ولوهوووووووا أهومويوووووووة كوبويورة قوبووووووول توخوطويوط بوراموج تووووووودريوووووووب   الوموعولو

 .(2005هني،و) (2007،الطعانينها)يبي

 : و ذلك باعتبار أن االحتياجات التدريبية تمثل الفرق أ تستتتتتتتتتاعدُفيُالتعرفُعلىُنقطةُاالنطال

 .الفجوة بين ما لدى المعلمين من كفاءات، وما ينبغي أن تكون عليه كفاءاتهم بعد التدريب

 :التي تحول دون الوصول إلى تحقيق األهداف التدريبية المتوخاة الكشفُعنُالعراقيل. 

 :لتحووديوود القوودر المطلوب تزويووده للمعلمين من معلومووات، معووارف، كفوواءات،  الوستتتتتتتتتيلتتةُالمثلى

لتوووأديوووة  ؛إلحوووداث التطور ورفع كفووواءة المعلمين مهنيوووا   وكيفوووا   مهوووارات، وخبرات بكووول أنواعهوووا كموووا  

 .بة بالكفاءاتأدوارهم التدريسية وفق المقار 

 :م وأهمها عملية تحديد األهداف التدريبية، وتصووووووومي هيُاألستتتتتاسُلكلُعناصتتتتترُالعمليةُالتدريبية

 .يمهيمحتوى البرنامج التدريبي ونشاطاته، وتق

 :ئج نوع التدريب المطلوب، أسوووولوب التدريب المناسووووب لهم، والنتا توضتتتحُاألفرادُالمطلوبُتدريبهم

 .المتوقعة
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 ُيار تنفيووذ لنوع األجهزة واألدوات الالزمووة تختووار  طبيعةُومحتوىُالموادُالتعليمية:تعملُعلىُاخت

 .البرنامج التدريبي

 :م، مكان وزمان ومدة التدريب الالز  تحديد تحديدُاألولوياتُوالستتتتتتتتتيا ُالذيُيجرىُفيهُالتدريب

 وطريقة تنفيذه.

ُة:دريبيُ التُ ُاتُ االحتياجُ ُتحديدُ 

 بية للمعلمين تعتبر أمرا  ضوووووووووووووروريا ، باعتبارهم من أهم العناصووووووووووووورعملية تحديد االحتياجات التدري

 -األسوووووواسووووووية في العملية التعليمية، وذلك ألن تحسووووووين وتطوير كفاياتهم للقيام بأعمالهم على أحسوووووون وجه

 .يسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف العملية التربوية والتعليمية

ويات الكفايات التدريبية الالزمة للمعلمين، حيث تمثل أولويعتمد تقدير االحتياجات التدريبية على 

لنقص الربط بينها وبين برامج التدريب، ويأتي ذلك انطالقا  من أن الحاجات التدريبية ما هي إال جوانب ا

ليؤدي إلى معالجة هذا  ؛التي تظهر في أداء المعلمين، وهي التي يجب أن تشووووووووووووووتمل عليها برامج التدريب

وب، هي إال فجوة تؤدي إلى تعارض بين األداء الفعلي، واألداء المرغما األداء. فالحاجة  النقص، وتحسين

كمووال، )التوودريبيووة واالحتيوواجووات التوودريبيووة تمثوول أوجووه النقص التي يجووب التغلووب عليهووا من خالل البرامج 

 .(2003الحر، 

ظيم برامج تووودريوووب وكموووا تعتبر عمليوووة تحوووديووود االحتيووواجوووات التووودريبيوووة للمعلمين أ ولى خطوات تن

المعلمين، حيوووث يتعوووذر تحقيق أهوووداف الخطط التووودريبيوووة بكفووواءة عووواليوووة دون التعرف على االحتيووواجوووات 

هو الوسوووووووووووووويلة المثلى  -ن تقدير االحتياجات التدريبية للمعلمين تقديرا  علميا  وإالتدريبية الالزمة للمعلمين، 

ن المعلومووات والمهووارات والخبرات الالزمووة لتطوير كمووا  وكيفووا  متزويووده للمعلمين لتحووديوود القوودر المطلوب ل

كفاءتهم، كما إنها بمثابة المؤشوووووور الذي يوجه التدريب الصووووووحيح. وبالتالي فإن تحديد االحتياجات التدريبية 

سووووواسووووويا  عند التخطيط لبرامج التدريب، وأي برنامج تدريبي للمعلمين ال يبنى على أ للمعلمين يمثل عنصووووورا  
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ة التدريبية له لن يكون مؤثرا ، وقد يكون بمثابة إهدار لإلمكانات المادية والبشووووورية، بل أسووووواس تحديد الحاج

ومحكوم عليه بالفشوووووووووووول وعدم تحقيق الهدف منه، وعادة ما يقاس بنجاح التدريب بالنجاح في التعرف على 

لى إ( 2004و)األحمد،( 2011كما يشوووووووير )طراونة ، ،ريبية للمعلمين وتحديدها وحصووووووورهااالحتياجات التد

وتحول دون  ،للحد من طرح برامج عشوووووووووووووووائية ترهق المعلمين وتتعبهم ؛أهمية تحديد االحتياجات التدريبية

 فائدة مكتسبة.

كما يظن البعض، فهو جهد  سووووووووووووووهال   لكون عملية تحديد االحتياجات التدريبية ليس عمال   ونظرا   

، فعال   ووضوووووووووع قائمالفجوة ما بين أهداف محددة  المدرسوووووووووية لفحصمنظم   توجهه اإلدارة  تعاوني جماعي

بين، والذي ويكون هذا الجهد في صووووورة برنامج منظم أسوووواسووووه وغرضووووه تحديد االحتياجات التدريبية للمتدر 

من  نه قد يشترك في تحديدها عددفإ ؛شراف التربوي ومتابعته من قبل اإلدارة المدرسيةاإلعليه قسم  يشرف

 .العام المراد تحقيقهللهدف  لمستوى وموقع المتدربين المستهدفين، وتبعا   الجهات ذات العالقة وفقا  

ُةُدريبيُ االحتياجاتُالتُ ُلتحديدُ ُطر ُ ُ

هناك  ؛(2006)والكوري  (2002) عمالها كما أورد الطعانيمهما اختلفت المؤسووووووسووووووات في أداء أ 

ير ويشوووووووووووووو ،ين يقع االحتياج التدريبيأفال بد من اتباعها لمعرفة  ؛ةيطرق لتحديد االحتياجات التدريب ثالث

يات لتحديد االحتياجات التدريبية، وفق أسووووووووس علمية منظمة تبتعد عن عدة مسووووووووتو  لىإ (2002اني )عالط

  أهمها: االجتهادات الشخصية واالرتجالية، كما ت جمع عليها معظم األدبيات

نماط اإلدارية للعمل وسووياسووات واألويقصوود به تحليل الهيكل التنظيمي (:ُ:ُتحليلُالمنظمة)ُالمدرستتةُُأوالُا

بقصوووووووووووووود التعرف على األهداف المنوطة بها والموارد المتاحة لها وتحديد المشووووووووووووووكالت  ؛وأهداف المنظمة

 والتكنولوجيةبدراسوووووووووووة البيئة االجتماعية واالقتصوووووووووووادية  متمثال   ،والمعوقات بهدف تحديد الحاجات التدريبية

وهي تجيب  ،بة بها، لرفع كفاءتها وزيادة إنتاجيتها تحسووووبا  للمسووووتقبلالتي تواجهها المنظمة والتغيرات المطال

مواطن الحاجة إلى التدريب ؟، م هو : أين نحتاج للتدريب ) في أي إدارة أو فرع أو قسووووووم (مهعلى سووووووؤال 
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إدخال  :مثل ،لتحديد المواقع التنظيمية التي يكون التدريب فيها ضووووووووووووووروريا   لتنظيم،وسوووووووووووووود النقص داخل ا

عمل مغاير لما هو عليه في يا متقدمة أو اسووووووووووووتحداث أقسووووووووووووام جديدة أو تطبيق فلسووووووووووووفة ومفهوم للتكنولوج

 .السابق

 ،وبووووووووووووووووةالمهمات التي تقوم بها المؤسووسووة والمهارات المطل ،أي تحليل جوانب العمل لُالوظيفة::ُتحليثانياُا

 التي يجب أندقة اللتوصوووويف العمل وشووووروطه ومعاييره وشووووروط إنجاز تلك الكفايات ب دقيقا   وتحدد تحديدا  

 ؛اهاوتحديد مدى جدو تتوافر في الفرد الذي يشووغلها والظروف التي يعمل فيها، أو ما يسوومى بمعايير األداء 

حديد لت ،اتجاهات(و  معلومات،و  )مهارات، :م آخر هو: ما نوع التدريب المطلوبمهلإلجابة على سووووووووووووووؤال 

 ؟نوع التدريب المطلوب لها

فته الحاليوووووووووووة جمع المعلومات الميدانية عن أداء العاملين بتحليل الفرد في وظي :ُتحليلُأداءُالعاملين:ثالثاُا

فعلي له لتحديد ما إذا كان األداء ال ؛ألدائهواألفكار التي تلزمه  واالتجاهاتوتحديووووووووووووووووود المهارات، المعارف 

ب وما إذا كان العاملون في الوقت الراهن مؤهلين للتدريب أم ال، والتدري ،أقل من المعايير الموضوووووووووووووووعة

 ؛قةفي موقع األعمال الحقيالمالئم لهم، وما إذا كان العاملون يتحسوووون أداؤهم من خالل التدريب المناسووووب 

وما  من هو بحاجة للتدريب؟عوهي تجيب  ،حظة والمتابعةفي ضوووووووووء معايير األداء الجيد عن طريق المال

 ؟هو البرنامج التدريبي

ُدريبية:التُ ُاالحتياجاتُ ُتحديدُ ُمصادرُ 

اإلسووووووووووووهام في تحديد االحتياجات التدريبية ومدى  -يمكن لجهة واحدة أو أكثر من الجهات التالية 

ريبي التدلى المتدرب واطالعه المباشر على هدف البرنامج إ بالرجوعوذلك  ؛التدريبيةتحقيق أهداف البرامج 

ووضوووووووح  .واالطالع على قدراته واتجاهاته ،المتدرب هو الركن األسووووووواسوووووووي في بناء البرامج التدريبية لجعل

 ة:ي( مصادر تحديد االحتياجات التدريب2017برهوم )
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 ،هات العمل وتفاصيليئبجز قدر على تحديد احتياجاته بنفسه لمعرفته األألنه الشخص الوحيد  ؛المتدرب -أ

ر لتحديد المعارف والمهارات واالتجاهات الالزمة لتطوي ،ه أكثر من غيرهوشوووعوره بجوانب القصوووور لدي

 أدائه.

ل يعرف طبيعة عم ألنه ؛مراد تحديد احتياجاته التدريبيةالرئيس المباشووور الذي يشووورف على المتدرب ال -ب

 .الموظفين وما يلزمهم ألداء العمل

والذي تقع على عاتقه مسووؤوليات  ،وهو الشووخص المتفرغ لشووؤون التدريب الفنية :اختصوواصووي التدريب -ت

 .ويحصل على معلومات منهم ،العاملينعلى اتصال دائم بهو و  ،تحديد االحتياجات التدريبية

تدريبية أو اسووووتشووووارية مسووووتقلة  هيئةوهو الشووووخص الذي ينتمي إلى  :الخبير المتخصووووص والمسووووتشووووار -ث

 ه.اتوتحديد احتياج متخصصة في التدريب

الدورية  وذلك بحكم إشووووووووورافها العام على المتدرب، ووجود التقارير :اإلدارة العليا )المحلية أو المركزية( -ج

 طول فترة عمله في موقعه التابع لها. ؛لديها عنه

برات التي تمتلك من الخبمثابة بيوت الخبرة المتخصصة، و  وهي التي تعتبر :مراكز التدريب المختصة -ح

 ما يؤهلها للعب دور بارز ومؤثر في شؤون التدريب. ؛الطويلة والتقنيات والطرق المسحية

 لى أهميووة التركيز على المتوودرب لمعرفووة احتيوواجوواتووه التوودريبيووة، لتكون أهووداف البرنووامجإويشووووووووووووووير البوواحووث  

كل لف تدرب،ن ببناء محتوى تدريبي يمس الحاجات الحقيقية للمالمختصووووووووووووووو التدريبي مفهومة وأن يقوم 

متووودرب حووواجوووات فريووودة ترتبط بنوع وظيفتوووه وطبيعتهوووا، وخلفيتوووه العلميوووة والثقوووافيوووة، وخبراتوووه العمليوووة 

يسووووهل تحقيق نتائج يأملها ويدركها أنه كما  و ضووووعف لتأدية مهامه.أوالتي شووووعر بنقص  وشووووخصوووويته

 .األفراد أصحاب العالقة

ُ  
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ُُ:دريبيةالتُ ُاالحتياجاتُ ُلتحديدُ ُحصرُ ُوأدواتُ ُأساليبُ 

، مووووووووووون أجووووووووووول لألفراداألساليب في تحديد االحتياجات التدريبية  أفضلغلب الدراسات تجمع على أ 

ُُ:تتمثلُفيُ،هووواراتهمتحقيوق الكفواءة وحسون أداء األفوراد داخووول المؤسسوووة واالرتقووواء بهوووم وبمعلومووواتهم وم

ص وتعني التقاء شووووخ ،لجمع البيانات والمعلوماتنجح الوسووووائل وأكثرها فعالية أالمقابلةُالشتتتخصتتتية:ُ .1

يهدف إلى جمع المعلومات اللفظية من المتدرب حول جوانب عمله في  ء اتصوووال شوووفوي؛مؤهل إلجرا

 وقات العمل من وجهة نظر المتدرب.ضوء كفايات أو متطلبات ومع

حصووووووووووووووول على الباحث من تمكن الو  ،حتياجات التدريبيةتسوووووووووووووواعد على عملية تحديد االالمالحظة:ُ .3

  .معلومات دقيقة عن الحالة

بهدف  ؛: يضوعها خبير التدريب كوسويلة من الوسوائل الجمعية لجمع المعلومات من العامليناالستبانة .4

فهو يتضوووووووووووووومن مجموعوة من  ؛عودد ممكن بنفس الوقوت أكبرالتعرف على االحتيواجوات التودريبيوة من 

 وقد تكون األسوووئلة ،وظروفه ومتطلباته وكفاياتهاألسوووئلة المكتوبة بصوووورة واضوووحة حول جوانب األداء 

بحيث تغطي األسوووووووووووئلة كافة جوانب  ؛مفتوحة أو أسوووووووووووئلة تتطلب إجاباتها االختيار من بين عدة بدائل

 العمل.

 ومعرفة ،هم وسووائل نجاح البرنامج التدريبي القائم على تحليل مشووكالت العملأ من  :تحليلُالمشكالت .6

عد ب والمرؤوسوينفتزيد هذه الوسويلة من االتفاق بين الرؤسواء  ؛األسوباب الرئيسوية الكامنة حول المشوكلة

  .لدراسة المشكلة آرائهمالتعرف على 

وتقدم المعلومات واضووووحة حول نقاط  ،: تظهر مشوووواكل األداء بوضوووووح تامدراستتةُالستتجالتُوالتقارير .7

 .عفالض

عن االحتياجات  بالكشووووووفو أي مسووووووتوى تنظيمي تسوووووواعد أفي المنظمة عملية مسووووووتمرة ُاألداء:تقييمُ .8

 لها.التدريبية التي يكون الموظف بحاجة 
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 ،فراداألاسوووتشوووارة الجهات المختصوووة بالكشوووف عن االحتياجات التدريبية التي يحتاجها ُ:االستتتشتتاريوُن .9

 .(2006)الخطيب والخطيب، اهد والكليات والمراكز التدريبيةالمع ل:مث

ملة ما تقدم فإن الرؤية المستقبلية لتحديد االحتياجات التدريبية تكون عملية مستمرة وشاوفي ضوء 

ئة ومتكاملة، فما يجري من إصوووالحات وتجديدات تتطلب إعادة رسوووم للسوووياسوووات التعليمية والتربوية لبناء بي

 ؛وتعليميةتكنولوجيا متقدمة ومعارف ونظريات إدارية وتربوية  :تعليمية توظف مسووووووووووووووتجدات العصوووووووووووووور من

يبي، يترتب عليها إجراء تعديالت أسووواسوووية وجوهرية في وظائف وأدوار القائمين على النظام التعليمي والتدر 

دورهم في دمج تكنولوجيووا المعلومووات  :مثوول ؛وفي نفس الوقووت تختلف عن توصوووووووووووووويف وظووائفهم الحوواليووة

يجيات كالوسووووائط المتعددة، والواقع االفتراضووووي، واسووووتخدام اسووووترات ال وتوظيفها في البيئة التعليمية:واالتصوووو

ة ومتنوعة التعلم الحديثة : كالتعلم النشووووووووووووووط والتعلم االبتكاري والتعلم الذاتي، وبالتالي تظهر احتياجات كثير 

 لقلتسوووواير التغييرات الوظيفية، كما تظهر احتياجات تتع ؛نتيجة تنوع االحتياجات الوظيفية بصووووفة مسووووتمرة

يز بإشوووباع رغبات وحاجات خاصوووة مثل: برامج تدريب مهارات التعامل مع التكنولوجيا الرقمية، وبرامج التم

 واإلبداع .

يس لكذلك تسووتمد عملية تحديد االحتياجات التدريبية اسووتمراريتها وشووموليتها وتكاملها من ارتباطها 

دليوة تمع معوا ، فوالعالقوة بينهم عالقوة تبواوإنموا بواحتيواجوات عمول المنظموة والمج ؛بواحتيواجوات المتودربين فقط

دة وتكاملية يسوووودها التعاون واالتصوووال الجيد، كما تتم وفق عدد من اإلجراءات بمشووواركة األطراف المسوووتفي

 (.2005)الياور،ائج المرجوة منها من مخرجات التدريب جميعها، لكي تتحقق النت

وطرق األعمال، وإدخال  الظروف،تغير بسووووووووبب تغير أن هذه االحتياجات دائمة التنوع وال إلىيجب التنبيه 

وقدوم موظفين جدد وترقية آخرين وتزايد أعداد الموظفين  فنية،تعديالت تنظيمية أو اسووووووووووووووتحداث تغييرات 

شأنها في ذلك شأن أي مهمة  مستمرة،لذلك فإن تحديد االحتياجات التدريبية عملية  ؛ذوي المؤهالت العالية
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كل  إلىاألمر الذي يسووووووتلزم العناية في دراسووووووتها وتحليلها والنظر  تمرار والتنوع؛لها صووووووفة االسوووووو  -ة إداري

 يزه عن األحوال والمواقف األخرى.وتم ،حال أو موقف على حدة
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ُ:ةقُ ابُ اتُالسُ راسُ الد ُ :ُياُاانُ ثُ 
 اباعتباره بالعديد من الدراسات التي تناولت عملية تحديود االحتياجوات التدريبيوة، خر األدب التربوي ز ي

ية تحديد حجر الزاوية في أي نشاط تدريبي، ويتوقف عليها نجاح أو إخفاق البرامج التدريبية، فإذا لم تتم عمل

ؤدي ري هدفه دعائي، ويغير استثما شكليا   االحتياجات التدريبية على أساس علمي، فسيصبح التدريب نشاطا  

مرتبطة استعان الباحث  ببعض الدراسات السابقة المحلية واألجنبية  والوقد  .إلى هدر الوقت والجهد والمال

ية لكتروني في مجال الدراسات والبحوث العلماإلفي ضوء دمج التعليم  ؛الحتياجات التدريبية للمعلمينبا

 ي شكل منبأوالتي تم نشرها  ات ،الجزئيكها معها في بعض اشترا وأ ،حسب اقترابها من الدراسة الحالية

 ،ةمجرد الرغبة في المساهمة العلميو أ ،علمية للحصول على درجة علمية ما و تقديمها لمؤسسةأ ،شكالألا

سابقين اكتشاف الفجوة المعرفية للدراسات السابقة مما نال اهتمام الباحثين ال -جاهدا  -حيث سيحاول الباحث

 ؛نهامولالستفادة  ،خريناآلمن خبرة  والتعلم أيضا   ،والتركيز على الجوانب التي لم تحظ باالهتمام الكافي

 داة واألسة نتيجة كل درا :جراء مقارنات بين الدراسات السابقة من حيثإوذلك بهدف  مساعدة الباحث في 

مني بناء على التسلسل الز  ات حسب التسلسل الموضوعيبترتيب الدراس وقام  .المستخدمة والعينة المستهدفة

 .لى األقدمإحدث األمن 

ُدريبية:التُ ُباالحتياجاتُ ُالعالقةُ ُذاتُ ُراساتُ الد ُ 

االحتياجات التدريبية لمعلمي الصف  درجة إلى تحديد دراسة  هدفت (2020ُوأبوُدية)نجم،ُأجرىُ

لكشف عن مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية ارس وكالة الغوث بمحافظات غزة، لاألول االبتدائي في مد

( بين متوسطات تقدير درجات أفراد عينة الدراسة لالحتياجات التدريبية لمعلمي α ≤0.5عند مستوى داللة) 

تم تطبيق  ،التعليمية، التخصص في الثانوية( الخدمة، المنطقة)سنوات : تعزى لمتغيرات -الصف األول

بأسلوب الحصر الشامل بحيث شمل جميع أفراد المجتمع  والتي اختيرت ،عينة الدراسة االستبانة على
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لتحقيق أهداف المنهج الوصفي التحليلي  واتبع الباحثان( معلما  من محافظة غزة، 194األصلي وعددهم )

أظهرت نتائج تحليل بيانات كل محور من محاور الدراسة أن جميع متوسطات المحاور كانت كما  ،الدراسة

%(. 57.2متقاربة من حيث أوزانها النسبية، أما الدرجة الكلية ككل فقد حصلت على وزن نسبي مقداره)

اجات حصائية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لالحتيإوبينت أنه ال توجد فروق ذات داللة 

 :تعزى للمتغيرات التالية -التدريبية لمعلمي الصف األول االبتدائي في مدارس وكالة الغوث في محافظة غزة

 .)سنوات الخدمة، المنطقة التعلمية، تخصص الثانوية العامة(

االحتياجات التدريبية الالزمة  لى درجةع تعرفال إلى هدفتالتي  (2020المطبريُ)وفيُدراسةُ

ة على ( فقرة موزع40لمعلم المرحلة االبتدائية في الكويت، تم تطبيق استبانة من إعداد الباحث مكونة من )

لى ع، وجرى تطبيقها التقويم(-التنفيذ-التعليمية  الكفايات-الصفية اإلدارة-التخطيط ) خمسة مجاالت هي:

 مدارس جرى  ية من معلمي المرحلة االبتدائية الذين يعملون في ثمانومعلم ( معلما  124عينة مكونة من )

. (2018 /2017من المدارس الحكومية في الكويت خالل الفصل األول من العام الدراسي ) اختيارها قصديا  

ك عدم أظهرت النتائج أن مستوى االحتياجات التدريبية لمعلمي المرحلة االبتدائية في الكويت متوسطة، وكذل

ؤهل العلمي، لمتغيرات الجنس والم تبعا   ؛في تقديرات المعلمين الحتياجاتهم التدريبية ود فروق دالة إحصائيا  وج

 بعا  ت ؛في تقديرات المعلمين الحتياجاتهم التدريبية في حين أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيا  

 لمتغير سنوات الخبرة لصالح المعلمين الخبرة الطويلة.

هدفت الدراسة إلى التعرف على االحتياجات التدريبية لمعلمي ( 2018دراسةُالعقلةُوحامد)وفيُ

ومعرفة مدى وجود فروق فردية ذات داللة إحصائية عند  ،المرحلة االبتدائية األولى في المجال المعرفي

وجهة نظر مشرفي  ( حول االحتياجات التدريبية لمعلمي المرحلة االبتدائية األولى من0.05مستوى الداللة )

ت الخبرة والمؤهل )سنوا :تبعا  لمتغيرات ؛المدارس األهلية الحاصلة على عالمة الجودة بمدينة الرياض

 66مشرفا  ومشرفة (، يصنفون من حيث النوع إلى ) 87) من طبقت االستبانة على عينة  العلمي والنوع(،
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وجود  النتائج  أظهرتكما  ،الدراسة تحقيق أهدافل ،واستخدم الباحثان  المنهج الوصفي( مشرفة   21مشرفا  و

حاجات تدريبية في المجال المعرفي لمعلمي المرحلة االبتدائية األولية بالمدارس األهلية الحاصلة على 

تعزى إلى  -عالمة الجودة بمدينة الرياض، وعدم وجود حاجات تدريبية لمعلمي المرحلة االبتدائية األولية

 دائية األولى تعزى لنوع المبحوث.العلمي، وجود حاجات تدريبية لمعلمي المرحلة االبت رة والمؤهلالخبمتغير 

 المرحلة  إلى التعرف على واقع االحتياجات التدريبية لمعلمي هدفت (2016)ُوفيُدراسةُالقاضي

تم بناء االستبيان حيث  ؛ولتحقيق هدف الدراسة، من وجهة نظر المشرفين في محافظة المفرق  األساسية

ة(، )االحتياجات المهنية، االحتياجات األدائي :( فقرة موزعة على بعدين18تكون في صورته النهائية من )

 ( مشرفا  ومشرفة،58عينة من المشرفين التربويين في المدارس التابعة لمنطقة عجلون بلغت )طبقت على 

 عدمي أو األدائي، و لصعيد المهناسواء على  نت مرتفعةجات التدريبية كاحيث أظهرت النتائج أن االحتيا

ُوجود فروق ذات داللة إحصائية على مجاالت األداة تعزى لمتغيرات الجنس، والمؤهل العلمي.  

هدفت الدراسة إلى تعرف االحتياجات التدريبية للمعلمين في التي  (2013)ُدراسةُالخطيبوفيُ

أنفسهم، في الصفوف الستة األولى من التعليم األساسي في مدارس مجال إدارة الصف كما يراها المعلمون 

استخدمت الباحثة االستبانة أداة لقياس درجة احتياجات المعلمين  التعليم العام في محافظة مدينة دمشق،

( فقرة موزعة على ستة مجاالت تغطي أساليب إدارة الصف، إضافة إلى جدول 39التدريبية، والمكونة من )

( 299من) من أفراد العينة كتابة أكثر المشكالت شيوعا ، وأسبابها، والحلول المقترحة، على عينة  يطلب فيه

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  هرت النتائج من المعلمين اختيروا بطريقة عشوائية بسيطة، أظ

متغير الجنس، ومتغير  :ىتعزى إل -متوسط درجات المعلمين أفراد العينة في تحديد مدى االحتياج للتدريب

وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسط وتبين  ،الخبرة في التعليم، والمؤهل العلمي، والمؤهل التربوي 

أشارت نتائج الدراسة إلى أن وقد  .يعزى لمتغير الصف الذي يعل  مه المعلم -درجات المعلمين أفراد العينة

وأكثر %( 80.37)االحتياجات التدريبية للمعلمين في مجال إدارة الصف كانت بنسبة مرتفعة بشكل عام 
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المشكالت شيوعا : الشغب، والعدوانية، واإلهمال في النظافة، والدراسة. وأبرز أسباب المشكالت: ضعف 

ُ.ون أولياء األمورقدرة المعلم على إدارة صف  ه بفعالية، وقلة تعا
ُج:دمُ المُ ُعليمُ بالتُ ُالعالقةُ ُذاتُ ُراساتُ الد ُ 

لى درجة استخدام استراتيجية التعلم المدمج عالتعرف إلى  هدفتالتي  (2019)ُدراسةُالمجالي

طة تبعا  لمتغيري النوع االجتماعي والسل ؛لدى معلمي المرحلة األساسية في لواء وادي السير واختالفها

 ، ولجمع البيانات تملتحقيق أهداف الدراسة تم اعتماد المنهج الوصفي (المشرفة )مدارس حكومية، خاصة

( معلما  ومعلمة من معلمي 350( فقرة، تم تطبيقها على عينة مكونة من )30تطوير استبانة مكونة من )

( 120)( معلما  ومعلمة في المدارس الحكومية و 230) ، بواقعوادي السيرالمرحلة األساسية العليا في لواء 

علمي مدرجة استخدام استراتيجية التعلم المدمج لدى  النتائج أن الخاصة، أظهرتمعلما  ومعلمة في المدارس 

 وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير النوع االجتماعي، جاء بدرجة متوسطة، و المرحلة األساسية

 صالح المدارس الخاصة.)مدارس حكومية، مدارس خاصة(، ل :لصالح المعلمات، ولمتغير السلطة المشرفة

لى تحديد واقع تطبيق التعلم المدمج بمرحلة التعليم األساسي إهدفت  (2018وفيُدراسةُحجاج)

بمصر للوقوف على أهم المعوقات التي تحول دون االستفادة منه في إعداد تالميذ هذه المرحلة لمجتمع 

مج، المعرفة والتكنولوجيا، ووضع تصور مقترح لتطوير التعليم األساسي بمصر في ضوء متطلبات التعلم المد

سي في ستبانة كأداة لجمع البيانات، وتكونت عينة الدراسة من المعلمين بمرحلة التعليم األساواستخدمت اال

أظهرت النتائج ضعف وقد جميع التخصصات للمواد الدراسية ببعض مدارس محافظتي القاهرة والجيزة، 

ة ب في الثقافوعي الطالب وبعض المعلمين بكيفية استخدام األجهزة بطريقة سليمة واختالف مستويات الطال

 اإللكترونية، واستخدامهم غير الواعي لإلنترنت في ممارسات غير تربوية أو تعليمية، ضعف الميزانيات

ت، لتغطية األنشطة التعليمية المفروض توفيرها داخل المدرسة، وارتفاع تكلفة استخدام الشبكا ؛المخصصة

 وضعف عمليات الصيانة.
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هدفت إلى التحقق من أثر التعلم المدمج  (Ceylan, Kesici, 2017دراسةُسيالن،ُكاسيتشيُ)

تحصيلي أداة على التحصيل األكاديمي، حيث تم استخدام المنهج شبه التجريبي، حيث كان االختبار ال

بية ( متعلما ، موزعين ما بين المجموعتين الضابطة والتجري53نت عينة الدراسة من )الدراسة، في حين تكو 

، في المدرسة المتوسطة في تركيا. وتم فيها تدريس المتعلمين وحدة حل من الصف السادس األساسي

ة المشكالت عن طريق بيئة التعلم دمج للمجموعة التجريبية، في حين تم تدريس متعلمين المجموعة الضابط

يمي في بيئة الغرفة الصفية. وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل األكاد

 .لمتعلمين لصالح المجموعة التجريبية التي درست من خالل بيئة التعلم المدمجل

(ُ ُمارتينيس هدفت إلى التعرف على إمكانات ومعوقات التعلم  (Martinsen, 2017دراسة

 المدمج، لمعرفة تصورات كل من المعلم والمتعلم للتعلم المدمج في صفين من صفوف العلوم الثانوية في

م إجراء تاستراليا. وتم استخدام استراتيجية المنهج المختلط في جمع وتحليل البيانات الكمية والنوعية، حيث 

ل، واستطالعات الطالب، ومقابالت الطالب الجماعية المركزة، والمالحظات داخل الفص اختبار قبلي وبعدي،

( %65%( من أفراد العينة من اإلناث، و)35( طالبا  وطالبة، وكان )52في حين تكونت عينة الدراسة من )

ب، يل الطالمنهم من الذكور. وأظهرت أهم نتائج الدراسة أن التعلم المدمج كان له تأثير إيجابي على تحص

لمين في حين أشارت البيانات النوعية إلى أهمية دور التعلم المدمج في تكوين اتجاهات إيجابية لدى المتع

لخاصة، نحو إنجازاتهم، باإلضافة إلى إدراكهم لمميزات التعلم المدمج التي سمحت لهم بالتعلم وفق سرعتهم ا

ومراجعة دروسهم  فاتهم من دروس في المنزل، وإعطاء األولويات للمواضيع األكثر أهمية، ودراسة ما

لتعلم %( أشاروا إلى أنهم تعلموا أكثر عن طريق ا62فت لالنتباه أن غالبية المتعلمين )السابقة. ومن الال

 %( أشاروا إلى أنهم استمتعوا أكثر بالتعلم باستراتيجية التعلم المدمج.52المدمج، و)

التعرف على واقع استخدام التعلم المدمج إلى  هدفتالتي  (2017)القباطيُُدراسةُالسبيعيُو

من وجهة نظر معلمي ومعلمات اللغة العربية في تدريس طالب المرحلة االبتدائية، ولتحقيق أهداف 
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الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي، وتم تطبيق مقياس واقع التعلم المدمج على عينة عشوائية قوامها 

بمحافظة بيشة، أظهرت لمي ومعلمات اللغة العربية في المرحلة االبتدائية ( معلما  ومعلمة من مع250)

درجة واقع التعلم المدمج لدى معلمي ومعلمات المرحلة االبتدائية بمحافظة بيشة جاء بدرجة  النتائج أن

جاءت درجة معوقات التعلم المدمج بدرجة عالية و (. 2.21متوسطة بشكل عام وبمتوسط حسابي )

( بين متوسطات 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )و (. 2.37بي )وبمتوسط حسا

 .ف الجنساستجابات المعلمين والمعلمات نحو واقع ومعوقات التعلم المدمج تعزى الختال

هدفت والتي   (AL-Hadhoud, AL-Hattami, 2017)ُالحموديُوالحاتميُدراسةوفيُ

 ليةعمإلى التعرف على واقع تنفيذ التعلم المتمازج في مديرية تربية عمان الخاصة، والصعوبات التي تعوق 

ربية تمن معلمين   ( فردا  110وتكونت عينة الدراسة من )في، تنفيذه في الميدان، وتم استخدام المنهج الوص

م ، وأظهرت النتائج أن واقع التعليضيات عمان الخاصة تخصص معلم الصف واللغة العربية والعلوم والريا

ة المتمازج في مديرية تربية عمان جاء بدرجة متوسطة. وذلك يعود إلى وجود عوائق مثل تدني جاهزية شبك

 .نترنتاإل

تقصي معوقات استخدام التعلم المدمج في تدريس إلى التي هدفت  (2016وفيُدراسةُالشعيليُوعمار)

نظر معلمي العلوم، ومدى اختالف تقدير المعلمين للمعوقات تبعا  للجنس العلوم بسلطنة عمان من وجهة 

والمؤهل الدراسي والخبرة التدريسية والمرحلة التعليمية التي يدرسونها. ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان 

علمة، معلما  وم 678عبارة تضمنت أربعة أبعاد.  تكونت عينة الدراسة من  72ببناء استبانة تكونت من 

 /2013اختيروا بطريقة عشوائية من مجتمع معلمي العلوم العاملين بوزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 

يمثلون ثماني محافظات تعليمية بالسلطنة. أظهرت النتائج وجود عدد كبير من المعوقات التي تواجه  2014

ما يلي: العوامل المادية ثم البشرية ثم التربوية المعلمين عند استخدامهم التعلم المدمج، وقد جاءت بالترتيب ك

لجنس في اتعزى لمتغير  -ثم التكنولوجية. ووجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات معلمي العلوم
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ما عدا البعد التكنولوجي فجاء لصالح  ،مجمل عبارات األداة وفي جميع أبعاد األداة لصالح المعلمات

 المعلمين الذكور. 

دراسة هدفت إلى اكتشاف تصورات المعلمين عن التعلم المدمج  (Sorbie, 2015سوربيُ)دراسةُ

من   في المدارس الثانوية في منطقة الغرب األوسط في الواليات المتحدة األمريكية، وتكونت عينة الدراسة

دمج، التعلم الم( معلما ، حيث تم استخدام المنهج الوصفي، وركزت هذه الدراسة على آراء المعلمين حول 12)

وتأثيره على الممارسات التدريسية للمعلمين، ومدى مساعدته على تعلم الطالب من وجهة نظر هؤالء 

 المعلمين، حيث تم جمع البيانات من خالل استبيان، باإلضافة إلى المالحظات المختلفة، ولقطات شاشات

 لكل مدرس منهم. وأظهرت منظمةال شبهالكمبيوتر المقدمة من قبل المعلمين المشاركين، ومن المقابالت 

تنظيم والمشاركة نتائج الدراسة أن هؤالء المعلمين يعتقدون أن التعلم المدمج يعزز مبدأ تفريد التعلم والتعاون وال

دريسية والصلة بالعالم الواقعي والتمحور حول المتعلم، واتفقوا على أن التعلم المدمج يدعم ممارساتهم الت

 .قبليةوتحدياتهم المست

كراكرفتُ) سب هدفت إلى التعرف على تأثير التعلم المدمج في زيادة الن (Cracraft, 2015دراسُة

ة بالتعليم أثر التعلم المدمج في زيادة معدالت نجاح المتعلمين مقارن فوتعر  ،مئوية لدرجات تقييم المتعلمينال

بة االعتيادي، حيث تم استخدام المنهج الشبه تجريبي واالختبار كأداة بحث، وتكون مجتمع الدراسة من طل

 صفوف الخامس في مدرسة ابتدائية في مدينة ميدويست في الواليات المتحدة األمريكية، حيث تكونت عينة

 ( طالبا  في صف التعليم االعتيادي، وأظهرت أهم62( طالبا  في صف التعلم المدمج، و)57دراسة من )ال

 نتائج الدراسة عدم وجود فروق جوهرية لتحصيل المتعلمين في الصف المدمج مقارنة بالصف التقليدي.

ُ اشر إلى التعرف على أثر التعلم المدمج في التحصيل المبهدفت ُ(،2014ُ)الشهواندراسة

والتفكير التأملي لطالبات الصف األول ثانوي في مادة نظم المعلومات اإلدارية، وتمثلت أدوات الدراسة 

األول الثانوي  فباالختبار التحصيلي لقياس التحصيل المباشر لنظام المعلومات اإلدارية لدى طلبة الص
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فكير التأملي، وتم اختيار عينة مقصودة من الذي مثل األداة األولى، أما األداة الثانية فتمثلت في اختبار الت

طالبات الصف األول ثانوي في مادة نظم المعلومات اإلدارية في مدرسة خولة بنت األزور الثانوية، والبال  

إذ تم اختيار شعبة لتمثل المجموعة التجريبية درست نظم المعلومات اإلدارية بأسلوب  ؛( طالبة52عددهن )

إذ درست بالتعليم  ؛( طالبة، أما الشعبة األخرى فتمثلت بالمجموعة الضابطة25)التعلم المدمج، وعددها 

( طالبة، واتبعت الدراسة تصميم المجموعة الضابطة باستخدام اختبار قبلي وبعدي، 27المعتاد وعددها )

داللة إحصائية في التحصيل البعدي لمادة نظم المعلومات  ذيوتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج وجود فرق 

فراد المجموعة التجريبية الذين أ)التعليم المدمج والمعتاد(، وكان لصالح  :يعزى لطريقة التدريس -اإلدارية

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أداء مجموعتي الدراسة  -درسوا باستراتيجية التعلم المدمج

أفراد  حتبعا  الستراتيجية التعلم المدمج والعتاد، وكان الفرق لصال ؛التفكير التأملي البعدي على مقياس

 المجموعة الذين درسوا باستراتيجية التعلم المدمج. 

 هدفت إلى استقصاء فاعلية برنامج تعليمي قائم على التعلم المتمازج (،2014)دراسةُأبوُطعمة

 (50وفهم المسموع لدى أطفال الروضة. وتكون مجتمع الدراسة من ) في تحسين مهارات القوراءة المبكورة

ن: موزعين إلى مجموعتي ( طفال  23( طفلة )27طفال  وطفلة من رياض األطفال من مستوى التمهيودي، منهم )

. مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة، وجرى اختيار المدرسوتين اللتوين تتبع لهما الروضتان بطريقة قصدية

رنامج جموعتان التجريبية والضابطة فقد جرى اختيارهما عشوائيا . ودرست المجموعوة التجريبية بالبأما الم

د القائم على التعلم المتمازج، في حين درست الضابطة بالطريقة االعتيادية وأظهرت نتائج الدراسة وجو 

لمسموع. أما المبكورة، ومهارات فهم حصوائيا  لصوالح المجموعوة التجريبيوة في مهوارات القوراءة اإفوروق دالوة 

كن الفروق تفلم  قوراءة المبكورة أو فهوم المسموع؛بالنسبة للتفاعل بين البرنامج والجنس في تحسوين مهوارات ال

ُُدالة إحصائيا .
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 إلى بناء نمووذج للوتعلم المزجوي بناء على ( ,2007Sriwongkolهدفتُدراسةُسريونجكولولُ)

ب ( طالبوا  مون طوال21المبنية على فلسفة اقتصاد المعرفة، وتكونت عينوة الدراسة من ) AAA) نظرية )

لتجريبووي القبلووي االدراسوات العليوا فوي جامعوة التكنولوجيوا شوومال بووانكوم، وقوود اسووتخدم الباحووث الموونهج 

 .مفاهيمية تنظيم أفكوارهم علوى شكل خرائط والبعوودي، وأسفرت نتائج الدراسوة عون زيوادة قودرة الطوالب علوى

ُرونيُلكتُ اإُلُعليمُ بالتُ ُالمتعلقةُ ُراساتُ الد ُ 

 تجربة االنتقالهدفت إلى  (Basilaia, Kvavadze, 2020وفيُدراسةُأجراهاُبسيالُكفافدزُ)ُ

نترنت خالل انتشار وباء فيروس كورونا في جورجيا، حيث اإلمن التعليم في المدراس إلى التعلم عبر 

وتجربتها في  ،ندت على إحصائيات األسبوع األول من عملية التدريس في إحدى المدارس الخاصةتسا

ائج االنتقال من التعليم وجها  لوجه إلى التعليم اإللكتروني خالل جائحة كورونا، حيث قامت بمناقشة نت

 الى في العملية التعليمية، واستنادا   G-suiteو Edu Pageوتم استخدام منصتي  ،التعليم عبر اإلنترنت

يم لى أن االنتقال بين التعلإإحصائيات األسبوع األول من عملية التدريس عبر اإلنترنت توصل الباحثان 

لمعلمون اكتسبها ا، ويمكن االستفادة من النظام والمهارات التي نترنت كان ناجحا  اإلالتقليدي والتعليم عبر 

ن هم ذوي االحتياجات الخاصة الذي :والطالب وإدارة المدرسة في فترة ما بعد الوباء في حاالت مختلفة مثل

ب أو زيادة االستقاللية لدى الطال ،ضافية، أو من خالل زيادة فاعلية التدريس الجماعيإبحاجة لساعات 

 والحصول على مهارات جديدة.

الكشف عن الفرق بين  إلى دراسة هدفت (Hodges,etal, 2020)ُواخروُنهودجسُُوأجرُى

نترنت، حيث قام الباحثون بتصميم نموذج مكون من اإلالتدريس عن بعد في حاالت الطوارئ والتعليم عبر 

وقياس  ،شروط تقييم ومجموعة من األسئلة التي يمكن من خاللها تقييم التدريس عن بعد في حاالت الطوارئ 

نترنت، وخلصت الدراسة إلى اختالف تجارب التعلم عبر اإلنترنت اإلالتعليم عن بعد عبر مدى نجاح تجارب 
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نترنت استجابة جودة التخطيط، ومن حيث الدورات المقدمة عبر اإل :عن التعلم في حاالت الطوارئ من حيث

 .COVID-19الحفاظ على التعليم أثناء جائحة  الكليات والجامعات  يجب علىكما ألزمة أو كارثة، 

ي التعرف على فاعلية بيئة التعلم اإللكتروني ف إلى التي هدفت (Aljaser,2019دراسةُالجاسرُ)

االتجاه نحو تعلم اللغة اإلنجليزية لدى طالب الصف الخامس االبتدائي. و  ،تطوير التحصيل األكاديمي

ليزية، وتم االتجاه نحو تعلم اللغة اإلنجحيث تم تصميم بيئة التعلم اإللكتروني وإعداد اختبار ومقياس لتقييم 

تطبيق المنهج شبه التجريبي على عينة من طالب الصف الخامس، مقسمة إلى مجموعة ضابطة تدرس 

 من خالل الطريقة التقليدية، ومجموعة تجريبية تدرس من خالل بيئة التعلم اإللكتروني. وأظهرت نتائج

 اختبار ما بعد التحصيل :ح المجموعة التجريبية في كل منالدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية لصال

 ومقياس االتجاه نحو تعلم اللغة اإلنجليزية.

ساسية األلى درجة جاهزية معلمي المرحلة عالت عرف إلى هدفت  (2019)ونجمُوفيُدراسةُحناويُ

البحث في  :خالل لكتروني مناإلولى في المدارس الحكومية في مديرية تربية نابلس، لتوظيف التعلم األ

درجة اتجاهاتهم نحو التعلم اإللكتروني، ومستوى كفاياتهم في استخدامه، وكذلك درجة معيقات تطبيقه من 

المنهج  واعتمدت الدراسةوجهة نظرهم، إلى جانب التعرف إلى دور عدد من المتغيرات في درجة جاهزيتهم. 

معلمي المرحلة األساسية األولى في المدارس الوصفي التحليلي واالرتباطي، وتكون مجتمع الدراسة من 

خدمت االستبانة كأداة  ومعلمة   معلما   (617س في فلسطين، والبال  عددهم )الحكومية في مديرية تربية نابل

ثالثة ( فقرة، موزعة على 40تكونت من ) ( معلما  120لجمع البيانات بعد التحقق من صدقها وثباتها. )

وجود فروق ذات  النتائج عدمظهرت أ .ومجال المعيقات( -ومجال االتجاهات -)الكفايات :مثل تمجاال

تعزى لمتغيرات: العمر، ومعدل االستخدام اليومي  والمعيقات( االتجاهات)مجالي داللة إحصائية في 

 لإلنترنت، وعدد الدورات في مجال تكنولوجيا المعلومات. ووجود فروق ذات داللة إحصائية في مجال

( ذات داللة إحصائية بين مستوى )طردية موجبةقة العوتبين وجود  ،)الكفايات( تعزى لهذه المتغيرات
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هم نحو توظيفه في هذه كفايات التعلم اإللكتروني لدى معلمي المرحلة األساسية األولى ودرجة اتجاهات

ظيف التعلم اإللكتروني قة سالبة )عكسية( ذات داللة إحصائية بين درجة معيقات تو العوجود المرحلة. و 

 في المرحلة األساسية األولى من وجهة نظر معلميها ودرجة اتجاهاتهم نحو هذا التوظيف.

هدفت إلى التعرف على دور مديري المدارس الثانوية في توظيف  (2017)ُدراسةُعبدُالبارُي

التعلم اإللكتروني من وجهة نظر المعلمين بمحافظة العاصمة عمان، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام 

( فقرة، وتم التأكد من صدقها وثباتها. تكونت 55(المنهج الوصفي المسحي، وتم استخدام استبانة مكونة من 

ومعلمة، وأظهرت الدراسة النتائج اآلتية: أن دور توظيف مديري المدارس  ا  ( معلم586راسة من )عينة الد

الثانوية للتعلم اإللكتروني من وجهة نظر المعلمين بمحافظة عمان كان متوسطا  على الدرجة الكلية، وجاءت 

جاهزية البنية التقنية التحتية"، مجاالت االستبانة في كافة المجاالت متوسطا ، وجاء في الرتبة األولى مجال" 

، وأخيرا  "ممارسة التخطيط االستراتيجي“ ، ثم جاء مجال"دعم ونشر ثقافة التعلم اإللكتروني“ ثم جاء مجال

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  أظهرت، و “تحقيق االحتياجات التدريبية للمعلمين وتأهيلهم"جاء مجال 

αمستوى ) ≤ ي المدارس الثانوية للتعلم اإللكتروني من وجهة نظر يف مدير ( بين متوسطات توظ0.05

لمتغيري الجنس، والسلطة المشرفة، وعدد سنوات الخبرة، لصالح اإلناث  العلمين بمحافظة عمان، تبعا  

( سنوات على التوالي، وعدم وجود فروق 5( سنوات أقل من )10( إلى )5والمدارس الخاصة، فئتي من )

αند مستوى )ذات داللة إحصائية ع ≤ ( بين متوسطات ممارسة مديري المدارس الثانوية لدورهم في 0.05

لمتغيري التخصص، والمؤهل  توظيف التعلم اإللكتروني من وجهة نظر العلمين بمحافظة عمان، تبعا  

 .العلمي

إلى معرفة دور اإلدارة المدرسية في نشر  (2016فيُحينُهدفتُدراسةُالصرايرةُوأبوُحميدُ)

في المجتمع المدرسي من وجهة نظر مساعدي مديري المدارس، حيث  تصاالتواالتكنولوجيا المعلومات 

مجاالت، أما عينة الدراسة فتكونت من  ة( فقرة موزعة على خمس42استخدم الباحثين استبانة مكونة من )
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ية التربية والتعليم لمنطقة المزار الجنوبي، وقد كشفت الدراسة ( من مساعدي مديري المدارس في مدير 74)

في المجتمع  تصاالتواالعن النتائج اآلتية: أن دور اإلدارة المدرسية في نشر استخدام تكنولوجيا المعلومات 

المدرسي كان متوسطا  على المستوى الكلي، وفي جميع المجاالت، وبينت النتائج عدم وجود فروق ذات 

كل على حدة، وعدم  ؛حصائية تعزى لمتغير الجنس على المستوى الكلي وعلى مستوى المجاالتإداللة 

حصائية تعزى لمتغير التخصص على المستوى الكلي، في جميع المجاالت باستثناء إوجود فروق ذات داللة 

 .اإلنسانية مجال مدير المدرسة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ، إذ وجد فيه فروق لصالح التخصصات

( إلى الكشف عن واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المدارس 2015وهدفتُدراسةُالخوالدةُ)

لمكونة من وجهة نظر المديرين أنفسهم. وقد تم اختيار عينة الدراسة ا ؛الثانوية الخاصة في محافظة العاصمة

ات ظهرت نتائج الدراسة إلى أن تصور فردا ، وبعد توزيع أداة الدراسة المتمثلة باالستبانة، أ (140من )

 اإلدارية(. )البنية التحتية، وخدمات المستفيدين، والخدمات: المديرين كانت عالية للمجاالت المكونة لالستبانة

 التعرف على واقع استخدام معلمي المدارس األردنية إلى التي هدفت (2013)ُوفيُدراسةُالجراح

على  اشتملت عينة الدراسةو  ،ومعلماتها لمنظومة التعلم اإللكتروني واتجاهاتهم نحوها ومعوقات استخدامها

والشونة  ة،الثانيالزرقاء  األولى،ربد إ) :من ثالث مديريات تربية تم اختيارهم عشوائيا   ،ومعلمة ( معلما  530)

 المنظومة،مجاالت )قياس درجة استخدام  3فقرة موزعة على  (85أداة الدراسة من ) ة( تكونتالجنوبي

ة لى محدوديإشارت النتائج وأ .وقد تم التأكد من صدقها وثباتها استخدامها(واالتجاهات نحوها ومعوقات 

 م من اتجاهاتهمن غالبية استخدامها اقتصر على ترفيع الطالب في المدرسة بالرغوأ ،استخدام المنظومة

نترنت وتدريب معلمي لإلفضل أوصت الدراسة بتزويد المدارس بسرعات أكما  ،نحوها مرتفعةاإليجابية ال

 توفرها.لالستفادة من كافة الخدمات التعليمية التي  ؛المدارس ومعلماتها

(ُ ُهدفتُدراسةُالعسافُوالصرايرة إلى تقصي مدى وعي المعلمين بمفهوم التعلم  (2012فيما

( 350وواقع استخدامهم له في التدريس في مديرية عمان الثانية، وتكونت عينة الدراسة من) اإللكتروني،
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العشوائية البسيطة، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي، واستخدمت  بالطريقة، تم اختيارهم  ة  ومعلم  معلما  

المتوسطة من الوعي لدى المعلمين  االستبانة لجمع البيانات، وتوصلت نتائج الدراسة إلى و جود درجة فوق 

بمفهوم التعلم اإللكتروني، كما أشارت إلى وجود درجة متوسطة في استخدامهم له، مع وجود فروق ذات 

دالة إحصائية في متوسط وعي المعلمين بموضوع التعلم اإللكتروني و لمصلحة الذكور، وكذلك وجود فروق 

 ناث.اإلعلم اإللكتروني  و لمصلحة ذات دالة إحصائية في استخدام المعلمين للت

، إلى التعرف على واقع التحديات المعاصرة في التعلم اإللكتروني (2012وهدفتُدراسةُالعقادُ)

شوائية واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وقد تم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات وزعت على عينة ع

 تطبيق التعلم اإللكتروني في بيئة متناغمة مع التقليدي بحيثب الجامعات، وأوضحت الدراسة أن الطمن 

ن لبعضهما بعضا ، والعمل على إعادة تأهيل شبكات االتصال مكملي نبل يكونا ،ال نستغني عن التقليدي

نشئات وتوفير القدر األكثر من الوسائل اإللكترونية في المدارس والم ،السلكي والالسلكي في الوطن العربي

يب تتضمن برامج تدر  ؛خ إلكترونية، وتبني مشروع عربي موحد من أجل توافر الكتب الدراسية بنسالتعليمية

أسئلة نظرية وصور وفيديو وشرائح عرض، وتشجيع العمل الجامعي حول التعلم اإللكتروني وخاصة  مع

ي م اإللكترونالخريجين بالتركيز في مشاريع تخرجهم على هذا الموضوع، بناء نظام رقمي متخصص في التعلي

لمادة لكتروني يوازي اإاسي والفكرة تكمن في توفير نظام در للمراحل االبتدائية كمرحلة أولى في التطبيق، 

االعتماد بويغذيها ويدعمها باألمثلة والمزيد من الشرح والمحاكاة الواقعية  ،المعطاة في المراحل االبتدائية

 ا  للدروس المعطاة في المدارس لتكون مرجع) وأمثلة ،صوتية)فيديو، فالشات، ملفات : على توثيق كامل

 دائما .

إلى تحديد أنماط استخدام التعلم اإللكتروني المناسبة، ومتطلباته  (2012وهدفتُدراسةُالنمريُ)

التقنية الالزمة، ودرجة توفرهما، في برنامج اإلعداد التربوي لمعلمة اللغة العربية، والكشف عن الفروق ذات 

حصائية بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حول درجة أهمية ودرجة توفر أنماط ومتطلبات الداللة اإل
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)الجنس، والدرجة العلمية، والتخصص،  :التعلم اإللكتروني ودرجة توفرهما؛ والتي تعزى إلى متغيرات الدراسة

من وجهة نظر الطالبات والخبرة(، وتحديد درجة استخدامهما في برنامج اإلعداد التربوي لمعلمة العربية 

المعلمات من قسم اللغة العربية بجامعة أم القرى، ولتحقيق أهداف البحث تم استخدام المنهج الوصفي، 

(عضوا ، 30وعددهم ) قصديةوكانت أداته االستبانة، التي تم تطبيقها بعد قياس صدقها وثباتها على عينة 

اد التربوي في مستوى الثاني، المتوقع تخرجهن في الفصل وجميع طالبات كلية اللغة العربية في برنامج اإلعد

( طالبة ومعلمة، وقد أسفر البحث عن العديد من النتائج من أهمها: تحديد 125الدراسي األول، وعددهن )

(  متطلبا  تقنيا  الزما  الستخدامه، وعدم توفر تلك األنماط في 18( نمطا  مهما  للتعليم اإللكتروني، و)15)

ألعداد التربوي لمعلمة اللغة العربية بجامعة أم القرى، في حين توفرت متطلباته إلى حد ما؛ مع برنامج ا

والمتخصصين  ،وجود فروق ذات داللة إحصائية في تحديد درجة توافر األنماط والمتطلبات؛ لصالح اإلناث

ف استخدام أنماط في المناهج وطرق التدريس في كل منهما، ولصالح اإلناث في توافر المتطلبات، وضع

 .التعلم اإللكتروني ومتطلباته في اإلعداد التربوي لمعلمة اللغة العربية
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ُُ:ابقةُ راساتُالسُ لىُالد ُ عُ ُالتعقيبُ 
 ( بما2020 - 2012)التي أجريت في فترات زمنية تركزت ما بين  لقد تنوعت الدراسات السابقة

لى مجموعة من أوجه إتم الوصول و  ،بالدراسة الحاليةمقارنتها تمت وقد ، يتعلق ويرتبط بموضوع الدراسة

 يمكن ترتيبها على النحو التالي: االتفاق واالختالف،

ُ:األهدافُ 

سعت لمعرفة االحتياجات قد فتتفق معظم الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في الهدف العام، 

( التي هدفت إلى تحديد 2020أبو دية، مثل: دراسة )نجم، التدريبية لمعلمي المرحلة األساسية الدنيا 

التعرف  إلى  ( التي هدفت2020االحتياجات التدريبية لمعلمي الصف األول االبتدائي، ودراسة )المطبري، 

(التي هدفت إلى 2016وفي دراسة )القاضي، على االحتياجات التدريبية الالزمة لمعلم المرحلة االبتدائية، 

لى دمج التعليم إ، وبعضها هدف تدريبية لمعلمي المرحلة  األساسيةالتعرف على واقع االحتياجات ال

لى درجة جاهزية معلمي ع( هدفت هذه الدراسة إلى التعرف 2019لكتروني مثل : دراسة )حناوي ونجم،اإل

دراسة لكتروني، اإلولى في المدارس الحكومية في مديرية تربية نابلس، لتوظيف التعلم األساسية األالمرحلة 

لى التعرف على واقع استخدام معلمي المدارس األردنية ومعلماتها ( التي هدفت الدراسة إ2013ح)الجرا

هدفت دراسة العساف والصرايرة لمنظومة التعلم اإللكتروني واتجاهاتهم نحوها ومعوقات استخدامها، و 

( إلى 2012وهدفت دراسة العقاد )(إلى تقصي مدى وعي المعلمين بمفهوم التعلم اإللكتروني، 2012)

 اسات تبحث في التعليم المدمج در التعرف على واقع التحديات المعاصرة في التعلم اإللكتروني، كما جاءت 

لى درجة استخدام استراتيجية التعلم المدمج لدى عالتعرف إلى ( التي هدفت 2019دراسة )المجالي، ك

لى استقصاء فاعلية برنامج تعليمي (، التي هدفت إ2014، ودراسة )أبو طعمة، معلمي المرحلة األساسية

تقصي معوقات استخدام إلى ( التي هدفت 2016قائم على التعلم المتمازج، وفي دراسة الشعيلي وعمار)
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هدفت إلى التعرف على إمكانات ومعوقات التعلم ( Martinsen, 2017) ودراسة مارتينيس التعلم المدمج،

 تحديد واقع تطبيق التعلم المدمج بمرحلة التعليم األساسي.لى إ(هدفت 2018،حجاج)، وفي دراسة المدمج

ُ:األداة

نهج لطبيعة الدراسة وم وفقا   ن غالبية الدراسات السابقة اعتمدت االستبانة أداة لجمع البيانات،إ

( 2019( ودراسة )حناوي ونجم،2013، الجراح)ودراسة ( 2012 ،والصرايرةالعساف ) دراسةالبحث، ك

ودراسة  (2020( ودراسة )نجم، أبو دية، 2017، القباطي، ودراسة )السبيعي( 2018، حجاج)ودراسة 

، ن االستبانة أداة جيدة ومناسبة لجمع بيانات الدراسة الحاليةألى إ( وفي هذا إشارة 2019المجالي، )

  .والدراسات المشابهة لها

ُ:نةُ العي ُ 

 من المرحلة الدراسية األولى:مختلفة جراء الدراسات على عينات إعلى  الدراسات السابقة ركزت

( ودراسة )المطبري، 2019( دراسة )المجالي، 2018،حجاج)( وفي دراسة 2019كدراسة )حناوي ونجم،

معلمي  عينة من ى( عل2017دراسة )السبيعي، القباطي،  ( واقتصرت2016( دراسة )القاضي، 2020

 ( لمعلمي2009 ،شديفات وارشيد)كما ركزت دراسة  االبتدائية،ومعلمات اللغة العربية لتدريس المرحلة 

ي على معلم (2020ومعلمات اللغة االنجليزية لمرحلة التعليم األساسية، واقتصرت دراسة )نجم، أبو دية، 

 األول.الصف 

ُ:تائجالنُ 

التي حاولت الكشف عن االحتياجات اقتربت نتائج هذه الدراسة مع مجموعة من الدراسات السابقة 

التدريبية، والكشف عن واقع التعليم المدمج، وبعضها تناول موضوعات تتعلق بكيفية توظيف التعليم 

وتحسين العملية التعلمية التعليمية بشكل عام، كما  ،عدادهوإ تطوير المعلم   علىلكتروني، والتي تعمل معا  اإل

بحيث ال  ؛بيق التعلم اإللكتروني في بيئة متناغمة مع التقليديأن تط  (2012دراسة )العقاد، أوضحت 
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ن لبعضهما بعضا ، والعمل على إعادة تأهيل شبكات االتصال السلكي مكمليبل يكونا  ؛نستغني عن التقليدي

ت التعليمية، والمنشآوالالسلكي في الوطن العربي وتوفير القدر األكثر من الوسائل اإللكترونية في المدارس 

أسئلة  :بني مشروع عربي موحد من أجل توافر الكتب الدراسية بنسخ إلكترونية تتضمن برامج تدريب منوت

 -وخاصة الخريجين -نظرية وصور وفيديو وشرائح عرض، وتشجيع العمل الجامعي حول التعلم اإللكتروني

اإللكتروني للمراحل بالتركيز في مشاريع تخرجهم على هذا الموضوع، بناء نظام رقمي متخصص في التعليم 

لكتروني يوازي المادة المعطاة في إاسي ق، الفكرة تكمن في توفير نظام در االبتدائية كمرحلة أولى في التطبي

ويغذيها ويدعمها باألمثلة والمزيد من الشرح والمحاكاة الواقعية باالعتماد على توثيق ، المراحل االبتدائية

كما  دائما . ا  للدروس المعطاة في المدارس لتكون مرجع) )فيديو، فالشات، ملفات صوتيه وأمثلة :كامل

جود درجة فوق المتوسطة من الوعي لدى المعلمين بمفهوم و  (2012والصرايرة، العساف) دراسةأوضحت 

( ذات داللة إحصائية موجبة)طرديةقة عالوجود ( 2019دراسة )حناوي ونجم،التعلم اإللكتروني. كما تبين 

توظيفه بين مستوى كفايات التعلم اإللكتروني لدى معلمي المرحلة األساسية األولى ودرجة اتجاهاتهم نحو 

سالبة )عكسية( ذات داللة إحصائية بين درجة معيقات توظيف التعلم  ووجود عالقةفي هذه المرحلة. 

علميها ودرجة اتجاهاتهم نحو هذا التوظيف. وفي اإللكتروني في المرحلة األساسية األولى من وجهة نظر م

أن االنتقال بين التعليم  ( تبينBasilaia, Kvavadze, 2020ها بسيال كفافدز )نتائج الدراسة التي أجرا 

ويمكن االستفادة من النظام والمهارات التي اكتسبها المعلمون  ناجحا ،نترنت كان اإلالتقليدي والتعليم عبر 

ذوي االحتياجات الخاصة الذين هم  :لمدرسة في فترة ما بعد الوباء في حاالت مختلفة مثلوالطالب وإدارة ا

ضافية، أو من خالل زيادة فاعلية التدريس الجماعي أو زيادة االستقاللية لدى الطالب إبحاجة لساعات 

 والحصول على مهارات جديدة. 
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ُُ:ابقةالسُ ُراساتُ نُالد ُ مُ ُاالستفادةُ ُأوجهُ 

االستفادة مما قدمته تلك  -في ضوء ما تم عرضه من دراسات سابقة متاحة -استطاع الباحث  

لنظري الدراسات في صياغة أهداف الدراسة وإبراز أهميتها، حيث أفادت الدراسات السابقة في تدعيم اإلطار ا

ة، واالستفادة بناء أداة الدراس، وكذلك في اإللكتروني(التعليم  التدريبية،)االحتياجات : وتوضيح مفاهيم الدراسة

نها في وتفسيرها والتي تم االستفادة م وتحليل النتائجمن المعالجة اإلحصائية للبحوث والدراسات السابقة، 

 على أسس موضوعية. ا  ء  معرفيا  قائمإثراء موضوعات الدراسة الحالية إثرا

ُُ:ابقةالسُ ُنُالدراساتُ عُ ُالحاليةُ ُالدراسةُ ُبهُ ُميزتُ ماُتُ 

في  ؛للتعرف على االحتياجات التدريبية لدى معلمي المرحلة األساسية الدنياالحالية  جاءت الدراسة

نظر معلمي المرحلة األساسية األولى لالحتياجات  عن وجهةوالكشف  ،ضوء دمج التعليم االلكتروني

 .في تربية وتعليم يطا نس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرةتختلف باختالف متغيرات الجوكيف  ،التدريبية

التي تناولت االحتياجات التدريبية  في المجتمع الفلسطيني نها من الدراسات القليلةبأوتميزت هذه الدراسة 

كما وتميزت ، -على حد علم الباحث- يطانها األولى في مديرية تربية وتعليم أكما  ،لمعلمي المراحل الدنيا

حيث يمكن االستفادة من  ؛ف تضيفها للمجتمع المحليية التي سو الدراسة الحالية من خالل اإلضافة العلم

وتعليم مدارس تربية و التعليم اإللكتروني، والتعليم المدمج في لما لها من دور في دعم التوجه نح ؛توصياتها

 كورونا.حتى بعد انتهاء أزمة  ؛خذ بها لتدريب المعلمينواأل ،يطا



ُلثُ الثاُ ُلُ الفص ُ

ُهاجراءاتُ وإُةُ راسُ الد ُ ُطريقةُ 
  ُتمهيد:ُ

  ُُُالدراسةُ ُمنهج

  ُُةُالدراسُ ُمجتمع

  ُُةُالدراسُ ُعينة

  ُُةُالدراسُ ُأداة

  ُ ُةُالدراسُ ُأداةُ ُصد

  ُُةُالدراسُ ُأداةُ ُثبات

  ُُصحيحالتُ ُمفتاح

  ُُالدراسةُُمتغيرات

  ُُالدراسةُإجراءات

  ُُةائيُ اإلحصُ ُاألساليب
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ُالثُ الثُ ُلُ ص ُالفُ 

ُهاجراءاتُ وإُالدراسةُ ُطريقةُ 
ُ:تمهيدُ 

فيذ جراءاتها التي قام بها الباحث لتنوإلطريقة الدراسوة  ومفصوال   كامال   وصوفا   الفصول يسوتعرض هذا

دراسة مجتمع ال الدراسوة، وكذلك جراءإلالتي اختارها الباحث  دواتهاوأالدراسوة، منهجية شومل ف ،هذه الدراسوة

من  للتأكدالتي اتبعها الباحث  وخصووووووائصووووووها، والطريقةالدراسووووووة  وعينة عليه،الباحث الدراسووووووة  أجرى الذي 

يما ، وفالدراسووووةالمعالجة اإلحصووووائية لبيانات  األداة، وطريقةالتحقق من ثبات  الدراسووووة، وكيفيةصوووودق أداة 

 .يلي عرض لذلك

ُ:الدراسةُ ُيةمنهج

والبيانات المراد الحصوووووووول عليها  ،واألهداف التي تسوووووووعى إلى تحقيقها ووفقا  لتسووووووواؤالت الدراسوووووووة،

كترونيُلإُلااالحتياجاتُالتدريبيةُلمعلميُالمرحلةُاألستتتاستتتيةُالدنياُفيُضتتتوءُدمجُالتعليمُبهدف دراسووووة "

 لذياالتحليلي،  الوصووووفي الباحث المنهج اسووووتخدم، "فيُمديريةُتربيةُوتعليمُيطاُمنُوجهةُنظرُالمعلمين

انات وتنظيمها وتصووووووونيفها لجمع البي ،الواقعيعتمد على دراسوووووووة الظاهرة في الوقت الحاضووووووور وكما هي في 

المنهج المناسووووووووب واألفضوووووووول لمثل هذه  وهو ،فيهاعن أسووووووووئلة البحث دون تدخل الباحث  ؛ لتجيبوتحليلها

ُ.(2002 غا،األ) الدراسات

ُراسة:الد ُ ُمجتمعُ 

الحكومية  مدارسالفي  (4-1) من المرحلة األساسية الدنياكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ت

، والبال  م(2020/2021لعام الدراسووووووووووي )الثاني ل الدراسووووووووووي الفصوووووووووول من يطا، وذلكتربية وتعليم  مديريةل
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مديرية تربية وتعليم وفق إحصووووووووووووووائية  ( معلمة358)، وا  معلم (193) ومعلمة، منهم معلما  ( 551)عددهم 

 م.(2020/2021)لعام يطا 

ُراسة:الد ُ ُعينةُ 
 ( معلما  331)من نة الدراسووة حيث تكونت عي الطبقية العشوووائية، تم اختيار عينة الدراسووة بالطريقة

وذلوووووووك فووي الووفصوووووووووووووووووووول الووثوووووووانووي موون الووعوووووووام  ،مووعوولووموووووووة (215و) ،ا  مووعوولوومووووووو (116، موونووهووم )ومووعوولووموووووووة

كيفية اختيار التالي يوضوووح والمثال  ،% من مجتمع الدراسوووة60ي ما نسوووبته م(، أ2020/2021الدراسوووي)

 :العينة

حجم مجتمع الذكور∗حجم العينةعينةُالذكور=ُ
حجم المجتمع اإلحصائي

ُ

ُُُُُُُُُُُُ=𝟑𝟑𝟏∗𝟏𝟗𝟑

𝟓𝟓𝟏
ُ

.𝟏𝟏𝟓 معلما  =ُُُُُُُُُُُُ 𝟗ُ

 حجم مجتمع اإلناث∗ حجم العينة=ناثاإُلعينةُ

 حجم المجتمع اإلحصائي
ُ

ُُُُُُُُُُُ=𝟑𝟑𝟏∗𝟑𝟓𝟖

𝟓𝟓𝟏
ُ

𝟐𝟏𝟓ُ معلمة=ُُُُُُُُُ

( 331تم اسووووووترجاع )، فحيث تم توزيع االسووووووتباناتتاحة عينة الدراسووووووة، واكتفى الباحث بالعينة الم

 :( يبين خصائص العينة الديموغرافية1والجدول )%(، 100استبانة فقط وذلك بنسبة )

 خصائصُالعينةُالديموغرافية:1ُجدولُ
ُالنسبةُ%ُالعددُمستوياتُالمتغيرُالمتغير

ُاالجتماعيُالنوع
 35.0 116ُذكر
 65.0 215ُأنثى

 100.0 331ُالنسبةُالكلية

ُالمؤهلُالعلمي
 93.7 310ُبكالوريوس

 6.3 21 دراساتُعليا
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  جاء كما يلي: تبعا  للنوع يتضح من الجدول السابق أن توزيع عينة الدراسة

 من عينة الدراسة، %(65.0احتلت الترتيب األول حيث بلغت نسبتهم ) ناثاإلإن نسبة المبحوثين 

الذكور في الترتيب الثاني، في حين جاء  من مجتمع الدراسوووووة،%( 60)نسوووووبته أي ما ( مفردة 215بواقع )

%( من مجتمع 60(  مفردة أي ما نسووووووووبته)116بواقع ) من عينة الدراسووووووووة، %(35حيث بلغت نسووووووووبتهم )

  .االجتماعي لمتغير النوع تبعا  الدراسة  عينة( يبين توزيع أفراد 6والشكل  ) الدراسة،

جاءت كما  -المؤهل العلميتبعا  لمتغير  وكما يتضووووح من الجدول السووووابق أن توزيع عينة الدراسووووة

 يلي:

%( من عينوة 93.7المرتبوة األولى بنسووووووووووووووبوة ) ذوو المؤهول العلمي )بكوالوريوس(ن و المبحوثاحتول 

الثانية  المرتبةالمؤهل العلمي )دراسووات عليا(  وون ذو المبحوث( مفردة، في حين احتل 310الدراسووة، بواقع )

 تبعا  الدراسووووووة  عينة( يبين توزيع أفراد 7والشووووووكل )( مفردة، 21الدراسووووووة بواقع )%( من عينة 6.3بنسووووووبة )

 .المؤهل العلميلمتغير 

جاءت كما  -تبعا  لمتغير سوووونوات الخبرة وكما يتضووووح من الجدول السووووابق أن توزيع عينة الدراسووووة

 يلي:

 5سنوات فأكثر( مع الذين مستوى خبرتهم )أقل من  10الذين مستوى خبرتهم ) ن و تساوى المبحوث

( مفردة لكل منهما، في حين احتل 111%( من مجتمع الدراسوووووووة، بواقع )33.5سووووووونوات( بالنسوووووووبة بواقع )

%( من عينة 32.9سوووونوات( المرتبة الثانية بنسووووبة ) 10من  إلى أقل 5ن الذين مسووووتوى خبرتهم )و المبحوث

 لمتغير سنوات الخبرة. الدراسة تبعا   عينة( يبين توزيع أفراد 8( مفردة، والشكل  )109بواقع )الدراسة 

 100.0 331ُالنسبةُالكلية

ُسنواتُالخبرة
 33.5 111ُسنوات5ُأقلُمنُ

 32.9 109ُسنوات10ُُمنُأقللىُإ5ُمنُ
 33.5 111ُسنواتُفأكثر10ُ

 100.0 331ُالنسبةُالكلية
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 االجتماعيُلمتغيرُالنوعُالدراسةُتبعاُاُعينة:ُتوزيعُأفراد5ُشكلُ
 

 

 الدراسةُتبعااُلمتغيرُالمؤهلُالعلميُعينة:ُتوزيعُأفراد6ُشكلُ
ُ
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 لمتغيرُسنواتُالخبرةُالدراسةُتبعاُاُعينة:ُتوزيعُأفراد7ُشكلُ

ُة:راسُ الد ُ ُأداةُ 
ُاألداةُ ُوصفُ 

ي أدوات  مختلفة  ومتنوعة  السووووابقة التي تحو طر النظرية واألتم  االطالع على العديد من الدراسووووات 

االحتياجاتُالتدريبيةُلمعلميُ" :مقياس لقياس ببناءل االسووووووووووووووتعانة بها قام الباحث عالقة، ومن خالذات 

منُوجهةُنظرُُ؛لكترونيُفيُمديريةُتربيةُوتعليمُيطااإُلالمرحلةُاألستاستيةُالدنياُفيُضتوءُدمجُالتعليمُ

ى المعلومات حيث احتوى القسووووووم األول عل ؛، حيث تكون المقياس بصووووووورته األولية من قسوووووومين"المعلمين

( فقرة موزعة 37من )، المؤهل العلمي، سونوات الخبرة(، وتكون القسوم الثاني االجتماعي )النوع: الشوخصوية

وكانت فقرات المجال األول تقيس االحتياجات التدريبية المتعلقة بالتخطيط للمادة ، على خمسووووووووووووووة مجاالت

 االحتياجات التدريبية ( فقرات، والمجال الثاني6) لكتروني بواقعاإلفي ضوووووووووووووووء دمج التعليم  ؛التدريسووووووووووووووية

، والمجوووال الثوووالوووث ( فقرات6) كتروني بواقعلفي ضوووووووووووووووء دمج التعليم اإل ؛المتعلقوووة بطرائق تنفيوووذ الووودرس

 في ضوووووووووووء دمج التعليم اإللكتروني بواقع ؛دارتهوإاالحتياجات التدريبية المتعلقة بضووووووووووبط الموقف التعليمي 

في ضوووووووووووووووء دمج التعليم  ؛الطلبووة( فقرات، والمجووال الرابع االحتيوواجووات التوودريبيووة المتعلقووة بتقويم أداء 6)
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( فقرات، والمجال الخامس االحتياجات التدريبية المتعلقة بالمصووووووووووووووادر التعليمية الرقمية بواقع 6لكتروني)اإل

معلمي المرحلة ية لفي قياس االحتياجات التدريب ةشوووووووتركبذلك تكون جميع فقرات االسوووووووتبانة م( فقرة، و 12)

 ،من وجهة نظر المعلمين ،لكتروني في مديرية تربية وتعليم يطااإلفي ضوووء دمج التعليم  ؛األسوواسووية الدنيا

الخماسي، فقد أعطي البديل )بدرجة موافق  ( Likert)حسب مقياس ليكرت متدرجا   قرة وزنا  وتم إعطاء كل ف

 )محايد( ثالث درجات، والبديل )معارض( درجات، والبديل أربعبشوووووووووووووودة( خمس درجات، والبديل)موافق( 

 .)معارض بشدة( درجة واحدة والبديل درجتين،

ُراسة:الد ُ ُأداةُ ُصد ُ 

ُتية:اآلحسابُالصد ُبالطر ُُ:ُتماألداةُ صد ُُ

بعرضها  ؛التحقق من صدق األداة قبل عملية تطبيقها على عينة الدراسة جرى صد ُالمحكمين:ُ -1

والعاملين من ذوي الخبرة واالختصاص،  ا  محكم( 19)على مجموعة من المحكمين والبال  عددهم 

ملحق ضها على مجموعة من مشرفي ومشرفات المرحلة األساسية كما تم عر  ،في المجال التربوي 

ق وتم اعتماد معيار االتفا ،اة من المالحظات حول فقرات األد بدى المحكمون مجموعةأوقد  ،(2رقم)

 ،المحكمين مالحظات بعين االعتبار خذ األ، وقد تم الفقرةمن المحكمين لإلبقاء على  %( 85) 

حيث بلغت عدد الفقرات  ؛خراج األداة بشكلها النهائيإعند عيد صياغة بعض الفقرات وتعديلها وأ 

ُ.(3)يظهر في الملحق كما  فقرة  (37بصورتها النهائية ) ألداة ا

 Pearson) تم التحقق من صدق األداة بحساب معامل ارتباط بيرسون ):ُصد ُالتحليلُالعاملي -2

Correlation وجرى  ،مع الدرجة الكلية للمجال ،ليهإفقرة من فقرات المجال الذي تنتمي  لكل

ُ(.2ذلك كما هو موضح في جدول )و تطبيقه على العينة االستطالعية، 

ُ  
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(ُلمصفوفةُارتباطُكلُفقرةُمنُفقراتُالمجالُمعPearson Correlationُ:ُنتائجُمعاملُارتباطُبيرسونُ)2جدولُ
 الدرجةُالكليةُللمجال

رقم 
 الفقرة

 ((.sigالقيمة االحتمالية  معامل االرتباط بيرسون )ر( المجاالت

 لكترونياإلالمجال األول/االحتياجات التدريبية المتعلقة بالتخطيط للمادة التدريسية في ضوء دمج التعليم 
 0.00 0.639 صياغة األهداف السلوكية القابلة للقياس  .1
 0.00 0.693 المحتوى التعليمي إلى مكوناتهتحليل   .2
 0.00 0.752 اختيار الوسائل التعليمية المناسبة للموقف التعليمي  .3
 0.00 0.699 لكتروني )تصميم التعلم(اإلاستخدام نماذج التخطيط   .4
 0.00 0.661 توزيع المدة الزمنية لتغطي كافة جوانب المنهاج  .5
 0.00 0.724 التعليمية في أي وقتسهولة وصول الطلبة للمادة   .6

 لكترونياإلالمجال الثاني/االحتياجات التدريبية المتعلقة بطرائق تنفيذ الدرس في ضوء دمج التعليم 

 0.00 0.617 كترونية تفاعلية.لتنفيذ حصة اإل  .1
 0.00 0.789 مراعاة مستويات الطالب عند تنفيذ الدرس  .2
 0.00 0.718 تزويد التالميذ بتغذية راجعة مناسبة  .3
 0.00 0.599 توظيف المصادر التعليمية الرقمية في الحصة  .4

توظيف استراتيجيات تدريس متنوعة تتالءم مع الموقف   .5
 التعليمي

0.825 0.00 

 0.00 0.815 توفير فرصة المشاركة لجميع الطلبة بعدالة  .6
 رونيدارته في ضوء دمج التعليم اإللكتوإالمتعلقة بضبط الموقف التعليمي المجال الثالث /االحتياجات التدريبية 

 0.00 0.814 إدارة الموقف التعليمي بفاعلية  .1
 0.00 0.835 اتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بالمواقف التعليمية  .2
 0.00 0.781 تنمية االنضباط الداخلي للتالميذ  .3
 0.00 0.701 يلكتروناإلتنمية قيم الطلبة المتعلقة باستخدام التعليم   .4
 0.00 0.738 لكترونيةاإلاالحتفاظ بدافعية الطلبة خالل الحصة   .5

6.  
لمجريات  تكييف المدة الزمنية بشكل فعال وفقا  

 0.00 0.755 الحصة.

 لكترونياإلالمجال الرابع /االحتياجات التدريبية المتعلقة بتقويم أداء الطلبة في ضوء دمج التعليم 

1.  
تواجه الطلبة عند تشخيص المشكالت والمعوقات التي 
 دراسة المادة إلكترونيا  

0.780 0.00 

 0.00 0.714 توزيع األسئلة الصفية مع مراعاة الفروق الفردية  .2
 0.00 0.761 تحديد المهارات المطلوبة للتقويم  .3
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 0.00 0.772 معالجة نقاط الضعف التي اكتشفها في التالميذ  .4

5.  
غير استخدم األسلوب المناسب للتعامل مع الطلبة 

 0.00 0.634 المنضبطين

 0.00 0.690 ساليب تعديل السلوك غير المرغوب فيهأتوظيف   .6
 المجال الخامس/االحتياجات التدريبية المتعلقة بالمصادر التعليمية الرقمية

 0.00 0.725 هداف السلوكيةاألنتاج برمجيات تعليمية تحقق إ  .1
 0.00 0.691 عداد فيديوهات تعليمية تناسب األهداف السلوكيةإ   .2
 0.00 0.679 التعلم ئييعداد تدريبات للطلبة بطإ   .3
 0.00 0.785 توظيف مهارات التعامل مع الحاسوب  .4

5.  
توظيف الوسائط المتعددة إلعداد فيديوهات تعليمية 

 مناسبة
0.808 0.00 

لكترونية في المواقف التعليمية اإلتوظيف األلعاب   .6
 بشكل فعال

0.716 0.00 

 0.00 0.647 بالملفات والفيديوهات التعليميةاالحتفاظ   .7
 0.00 0.736 البحث في قواعد البيانات الرقمية للوصول للمعلومات  .8
 0.00 0.679 365وفيس أاستخدام برمجيات المايكروسوفت   .9

10.  
 google driveالقدرة على توظيف التخزين السحابية 

رسالها للطلبة خاصة إ)االحتفاظ بملفات المعلم وسهولة 
 الملفات ذات الحجم الكبير(

0.830 0.00 

 0.00 0.728 تصميم أوراق العمل التفاعلية  .11

12.  
)سجل عالمات  e-schoolاستخدام موقع مدرستي 

الطالب والغياب والحضور والواجبات والمتابعة وتقارير 
 مر والشهادات(األلولي 

0.618 0.00 

 0.00 0.674 تشجيع الطلبة على التعلم الذاتي  .13
ُ*(αُ≤0.05عندُ)ُحصائياُاإدالةُُ(ُ،α≤0.01دالةُإحصائيااُعندُ) **

 درجةجميع قيم مصفوفة ارتباط فقرات المجال مع ال لى أنإ( 2ات الواردة في الجدول )تشير المعطي

في  معا  وأنها تشترك  ،المقياسوة االتساق الداخلي لفقرات لى قإ، مما يشير حصائيا  إالكلية للمجال دالة 

الدنيا"قياس  األساسيُة نيُفيُمديريةُلكترُواإُلفيُضوءُدمجُالتعليُمُ؛االحتياجاتُالتدريبيةُلمعلميُالمرحلُة

، ظري الذي بني المقياس على أساسهعلى ضوء اإلطار الن -"تربيةُوتعليمُيطاُمنُوجهةُنظرُالمعلمين

ُ .ة في قياس ما صيغت من أجل قياسهوهذا بالتالي يعبر عن صدق فقرات األدا 
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قام الباحث بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل  وللتحقق من صدق االتساق الداخلي للمجاالت،

 ( يوضح ذلك 3والجدول ) لألداة مع الدرجة الكلية  ،مجال من مجاالت األداة 

 لألداةُمصفوفةُمعامالتُارتباطُدرجةُكلُمجالُمنُمجاالتُاألداة،ُمعُالدرجةُالكلية:3ُجدولُ

 (.sig)القيمة االحتمالية  معامل ارتباط بيرسون )ر( المتغيرات

ي فاالحتياجات التدريبية المتعلقة بالتخطيط للمادة التدريسية 
 لكتروني *الدرجة الكليةاإلضوء دمج التعليم 

0.913 0.00 

االحتياجات التدريبية المتعلقة بطرائق تنفيذ الدرس في ضوء 
 لكتروني *الدرجة الكليةاإلدمج التعليم 

0.925 0.00 

ه دارتوإاالحتياجات التدريبية المتعلقة بضبط الموقف التعليمي 
 في ضوء دمج التعليم اإللكتروني *الدرجة الكلية

0.885 0.00 

االحتياجات التدريبية المتعلقة بتقويم أداء الطلبة في ضوء 
 0.00 0.879 لكتروني *الدرجة الكليةاإلدمج التعليم 

 االحتياجات التدريبية المتعلقة بالمصادر التعليمية الرقمية
 *الدرجة الكلية

0.767 0.00 

ُ*(αُ≤0.05عندُ)ُحصائياُاإ(،ُدالةαُ≤0.01**ُدالةُإحصائيااُعندُ)

( أن جميع المجاالت ترتبط بالدرجة الكلية 3)رقم يتضح من خالل البيانات الواردة في الجدول 

مما  ،والدرجة الكلية للمقياس كان قويا  درجة كل مجال عامل ارتباط بيرسون للعالقة بين ن مأحيث ، لألداة 

لمعلميُُاالحتياجاتُالتدريبية" :في قياس معا  تشترك  وأنها ،لى قوة االتساق الداخلي لفقرات األداة إيشير 

جهةُنظرُُويمُيطاُمنُعللكترونيُفيُمديريةُتربيةُوتاإُلفيُضوءُدمجُالتعليمُُ؛المرحلةُاألساسيةُالدنيا

ُ."المعلمين

ُ

ُُراسة:الد ُ ُأداةُ ُثباتُ 

ومعلمة من غير  ا  ( معلم49) منعلى عينة استطالعية تكونت  لكترونيا  إجرى تطبيق االستبانة 

 بحسابو خلي المختلفة بطريقة االتساق الدا بأبعادهالدراسة  ألداة حساب الثبات قام الباحث بكما  ،عينة الدراسة

ُ(. 4) كما هو موضح في الجدول لفا، وذلكأ نباخكرو معادلة الثبات 
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 لفاُلثباتُأداةُالدراسةأ:ُنتائجُمعاملُكروُنباخ4ُجدولُ

 كرونباخ الفا عدد الحاالت عدد الفقرات المجاالت

ج االحتياجات التدريبية المتعلقة بالتخطيط للمادة التدريسية في ضوء دم
 لكترونياإلالتعليم 

6 49 0.784 

يم االحتياجات التدريبية المتعلقة بطرائق تنفيذ الدرس في ضوء دمج التعل
 لكترونياإل

6 49 0.819 

 دارته في ضوءوإاالحتياجات التدريبية المتعلقة بضبط الموقف التعليمي 
 دمج التعليم اإللكتروني

6 49 0.863 

يم االحتياجات التدريبية المتعلقة بتقويم أداء الطلبة في ضوء دمج التعل
 0.819 49 6 لكترونياإل

 0.920 49 13 االحتياجات التدريبية المتعلقة بالمصادر التعليمية الرقمية

 0.957  37 لألداة الدرجة الكلية 

 عند الدرجة الكلية لفاأن قيمة معامل ثبات كرونباخ أ (4جدول )تشير المعطيات الواردة في 

ق وقابلة العتمادها لتحقي من الثبات ن األداة تتمتع بدرجة مرتفعة جدا  ألى إوهذا يشير ( 0.957بلغت)

العينة  عيد تطبيقها علىأ ما  إذا ؛ن تعطي النتائج نفسهاأن األداة يمكن أعلى  مؤشرا  ويعد  ،هداف الدراسةأ 

 ها في ظروف التطبيق نفسها.نفس

ُُ:األداةُ ُتصحيحُ 

 كما ،لى معارض بشدةإأمام كل فقرة خيارات تتراوح من موافق بشدة  ،االستبيان من النوع المتدرج

درجات( ومحايد  4وموافق ) درجات( 5عطى موافق بشدة )بحيث ي  حسب سلم خماسي، بنيت فقرات المقياس 

 ،فقرة (37حيث أن عدد فقرات االستبيان ) ،واحدة(ومعارض بشدة )درجة  درجتان(درجات( ومعارض ) 3)

الستبيان بمعارض فقرات اأجاب على جميع  ألنه ؛(37ن يحصل عليها الفرد هي )أقل عالمة ممكن أو 

 ،ن موافق بشدةأجاب على جميع فقرات االستبيا ألنه ؛(185عالمة يمكن الحصول عليها ) أكبرو بشدة، 

قل وسط حسابي يمكن الحصول عليه أن وإ ،(5وسط حسابي يمكن الحصول عليه هو ) أكبرن فإوعليه 

ُ.جات الشخص على عدد الفقرات الكلي( وذلك بقسمة عدد در 1هو )
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ألساسيةُاالحتياجاتُالتدريبيةُلمعلميُالمرحلةُا" :ديرات أفراد العينة وتحديد درجةتق لىوللتعرف ع

، وفق قيمة "نلكترونيُفيُمديريةُتربيةُوتعليمُيطاُمنُوجهةُنظرُالمعلمياإُلفيُضوءُدمجُالتعليمُُ؛الدنيا

للحصول على  (5)المستويات (، ثم تم تقسيمه على عدد 4= 1-5مدى )تم حساب الالمتوسط الحسابي 

ية اأو بدقيمة إلى أقل قيمة في االستبانة (، وبعد ذلك تم إضافة هذه ال0.80=  4/5طول الخلية الصحيح )

نحصل على فئات المتوسطات ل ه الخلية،وذلك لتحديد الحد األعلى لهذ ؛االستبانة وهي الواحد الصحيح

 (.5كما هو موضح في الجدول ) الحسابية

ُ؛الدنيا:ُفئاتُالمتوسطاتُالحسابيةُلتحديدُدرجةُالموافقةُعلىُاالحتياجاتُالتدريبيةُلمعلميُالمرحلةُاألساسية5ُجدولُ
 لكترونيُفيُمديريةُتربيةُوتعليمُيطاُمنُوجهةُنظرُالمعلميناإُلفيُضوءُدمجُالتعليمُ
ُالدرجةُالمتوسطُالحسابي

 منخفضة جدا   1.80 – 1.00
 منخفضة 2.60 – 1.81
 متوسطة 3.40 – 2.61
 مرتفعة 4.20 – 3.41
 مرتفعة جدا   5.00 – 4.21

 ن درجة الحاجة التدريبيةفإ ؛(5-4.21الستجابات أفراد العينة)وبذلك إذا بل  المتوسط الحسابي 

حاجة ن درجة الفإ ؛(4.20-3.41، وبذلك إذا بل  المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة)تكون عالية جدا  

جة ن در فإ ؛(3.40-2.61التدريبية تكون عالية، وبذلك إذا بل  المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة)

 ؛(2.60-1.81الحاجة التدريبية تكون متوسطة، وبذلك إذا بل  المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة)

-1ن درجة الحاجة التدريبية تكون منخفضة، وبذلك إذا بل  المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة)فإ

 .ن درجة الحاجة التدريبية تكون منخفضة جدا  فإ ؛(1.80

ُراسة:الد ُ ُتغيراتُ مُ 
ُ(.الدخيلة)ُالمستقلةُ ُالمتغيراتُ 

 (نثىأ ،وله مستويان )ذكر االجتماعي النوع. 
 س، دراسات علياو المؤهل العلمي وله مستويان: بكالوري.  
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  قل من ألى إ 5سنوات، من 5سنوات الخبرة في المجال التربوي وله ثالثة مستويات: أقل من

 سنوات فأكثر.10سنوات، 10

ُُ:التابعُ ُالمتغيرُ 

طا يفي المدارس الحكومية لمديرية التربية وتعليم  (4-1)الدنيا معلمي المرحلة األساسية تقديرات 

 من وجهة نظر المعلمين. لكترونياإلفي ضوء دمج التعليم  ؛لالحتياجات التدريبية

ُ:راسةالد ُ ُتطبيقُ ُإجراءاتُ 

 :تيكاآلوهي  ،جل تنفيذ هذه الدراسةأمن  ؛قام الباحث باتباع مجموعة من الخطوات

حصوور ثم  ،واسووتشووارة ذوي الخبرة واالختصوواص ،والدراسووات السووابقة ،دب التربوي األلى ع إتم الرجو  .1

 .والتي تتيح للباحث القيام بتطبيق هذه الدراسة وعليه تم بناء أداة الدراسة ،مجتمع الدراسة

مركز البحث والتطوير /وزارة التربية والتعليم  منالحصووووووول على تسووووووهيل مهمة من جامعة الخليل  .2

 الفلسطينية.

 الحصول على تسهيل مهمة من مركز البحث والتطوير التابع لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية. .3

 عدادأ حصووووووووائيات إجل الحصووووووووول على أمن  ؛الحصووووووووول على موافقة من مديرية تربية وتعليم يطا .4

 .التابعة لمديرية تربية وتعليم يطا الحكومية المدارسفي ألساسية المرحلة ا يمعلم

 ي ا على مجموعوة من المحكمين من ذو أداة الودراسوووووووووووووووة من خالل عرضووووووووووووووهوالتوأكود من صووووووووووووووودق  .5

 ي الجامعات الفلسطينية المختلفة.االختصاص ف

مدرسوووووة  (67) تم اختيارهم بالطريقة العشووووووائية من ،على عينة اسوووووتطالعية لكترونيا  إاألداة  طبقت .6

 ؛أرقام من األرقام( 10) ثم اختار( 67-1) م الباحث عدد المدارس منحيث رق   ؛أسووووووووووواسوووووووووووية دنيا

 .ومعلمة ا  علمم (49)فكانت عينة استطالعية مكونة من 
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ل وذلك في الفصوووووو ؛بعد خروجها بصووووووورتها النهائية لكترونيا  إ على عينة الدراسووووووة تم توزيع األداة    .7

وكانت أداة الدراسوووووووووة متبعة بمجموعة من  ،(2020/2021الدراسوووووووووي )الدراسوووووووووي الثاني من العام 

 د المستجيبين على اإلجابة عليها.لتساع ؛رشادات والتعليمات الكافيةاإل

وبعدها تم تصوووووحيح األدوات  ،للحاسووووووب إلدخالهابشوووووكل متسووووولسووووول وترقيمها  تم جمع االسوووووتبانات .8

 حصائي )الرزم اإلحصائيةاإلوذلك من خالل البرنامج  ؛وتفري  البيانات وتعبئتها في نماذج خاصة

  .تحليل البيانات واستخراج النتائجل ((SPSS)للعلوم االجتماعية 

ُُ:اإلحصائيةُ ُاألساليبُ 
اإلجابة على أسووووووووووووووئلة  جلأولغرض تحليل البيانات التي تم جمعها في هذه الدراسووووووووووووووة، وذلك من    ُُُُُ

 ةرزمإلحصوائية التي تشوتمل عليها الفقد تم اسوتخدام مجموعة من األسواليب ا -الدارسوة، واختبار فرضوياتها

 ( والتي تتمثل في:SPSSاإلحصائية للعلوم االجتماعية )

تم استخدام اإلحصاء الوصفي باستخراج األعداد، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية،  .1

 األدوات.واالنحرافات المعيارية لدى أفراد العينة واستجاباتهم على 

 One way analysis ofاختبار تحليل التباين األحادي )فحصت فرضيات الدراسة عن طريق   .2

variance،) للمقارنة بين المتوسطات ( واختبار تT test)  لمعرفة الفروق بين متوسطات عينتين

 مستقلتين.

 .في متوسطات تقدير درجات للمقارنات البعدية (توكي)اختبارتم استخدام  .3

واستخدم معامل الثبات كرونباخ ألفا لحساب ثبات األداة، واستخدم معامل االرتباط بيرسون  .4

(Pearson Correlation.للتأكد من صدق البناء ألداة الدراسة )ُ



 

 

ُابعُ الرُ ُلُ ص ُالفُ 
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ُابعُ الرُ ُالفصلُ 

ُ ُراسةالد ُ ُنتائجُ ُعرض 
م على يتناول هذا الفصل عرضا  كامال  ومفصال  لنتائج الدراسة، وذلك لإلجابة عن تساؤالت الدراسة، والحك

 تها.افرضي

االحتياجاتُالتدريبيةُلمعلميُالمرحلةُاألساسيةُالدنياُ:(الرئيسياألولُ)سؤالُالدراسةُنتائجُ فيُضوءُُ؛مُا

ُ؟وتعليمُيطاُمنُوجهةُنظرُالمعلمينلكترونيُفيُمديريةُتربيةُيمُاإُلدمجُالتعل

وء ضفي  ؛سؤال الدراسة الرئيسي االحتياجات التدريبة لمعلمي المرحلة األساسية الدنياأظهرت نتائج 

على مستوى كل المجاالت مرتفعة كانت بدرجة ف -لكتروني في مديرية تربية وتعليم يطااإلدمج التعليم 

 :كما يأتيمن األكثر أهمية لألقل أهمية والمرتبة  ،جماال  إ

 ُالتدريسية ُللمادة ُبالتخطيط ُالمتعلقة ُالتدريبية ُُاالحتياجات ُوجاءت 3ُ)الفقرة لوسائلُا("اختيار

 .مرتفعةُجداُابدرجةُُ"التعليميةُالمناسبةُللموقفُالتعليمي

 ُُالدرس ُتنفيذ ُبطرائق ُالمتعلقة ُالتدريبية ُُاالحتياجات ُوجاءت ُالتالم3)الفقرة ُبتغذيةُ("تزويد يذ

 .مرتفعةُبدرجةُ"راجعةُمناسبة

 ةُالموقفُ("اداُر1)الفقرةُدارتهُوجاءتُوإقةُبضبطُالموقفُالتعليميُاالحتياجاتُالتدريبيةُالمتعل

 .مرتفعةتدريبيُُاحتياجُالتعليميُبفاعلية"ُبدرجة

 تُتعليميةُعدادُفيديوهاإ("2وجاءتُالفقرةُ)ُاالحتياجاتُالتدريبيةُالمتعلقةُبالمصادرُالتعليمية

 .مرتفعةُهدافُالسلوكية"ُبدرجةاألتناسبُ

 الصفيةُمعُُ("توزيعُاالسئلة2)الفقرةُوجاءتُُاالحتياجاتُالتدريبيةُالمتعلقةُبتقويمُأداءُالطلبة

 ة.عمرتفُعاةُالفرو ُالفردية"ُبدرجةمرا
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رحلة تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالحتياجات التدريبية لمعلمي الم كما

ين، لكتروني في مديرية تربية وتعليم يطا من وجهة نظر المعلماإلفي ضوء دمج التعليم  ؛األساسية الدنيا

 (.6وذلك كما هو موضح في الجدول )

:ُالمتوسطاتُالحسابيةُواالنحرافاتُالمعياريةُلالحتياجاتُالتدريبيةُلمعلميُالمرحلةُاألساسيةُالدنياُفيُضوء6ُجدولُ
 لكترونيُفيُمديريةُتربيةُوتعليمُيطاُمنُوجهةُنظرُالمعلميناإُلدمجُالتعليمُ

ُالدرجة االنحرافُالمعيارُيُالمتوسطُالحسابي المقياس
يُفاالحتياجاتُالتدريبيةُلمعلميُالمرحلةُاألساسيةُالدنياُ

اُلكترونيُفيُمديريةُتربيةُوتعليمُيطاإُلضوءُدمجُالتعليمُ
ُ.منُوجهةُنظرُالمعلمين

 مرتفعة 0.534 3.98

مي نالحظ من الجدول السابق ومن خالل المعطيات الواردة في الجدول أن االحتياجات التدريبية لمعل

ر لكتروني في مديرية تربية وتعليم يطا من وجهة نظاإلفي ضوء دمج التعليم  ؛الدنيا المرحلة األساسية

 (.0.534( مع انحراف معياري )3.98بل  المتوسط الحسابي ) مرتفعة حيثكانت بدرجة  المعلمين

تعليم في ضوء دمج ال ؛أما فيما يتعلق بدرجة االحتياجات التدريبية لمعلمي المرحلة األساسية الدنيا

حث لكتروني في مديرية تربية وتعليم يطا من وجهة نظر المعلمين لكل مجال من مجاالته، فقد قام الباإلا

 تي:اآلوزان النسبية لكل مجال على النحو واألبحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

األولُ: دمجُالتالمجاُل فيُضوُء التدريسيُة بالتخطيطُللمادُة المتعلقُة ُ.لكترونياإُلعليُماالحتياجاتُالتدريبيُة

 لإلجابة عن السؤال السابق تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالحتياجات

ح في وذلك كما هو موض لكتروني،اإلفي ضوء دمج التعليم  ؛التدريبية المتعلقة بالتخطيط للمادة التدريسية

 (.7الجدول )
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المتوسطاتُالحسابيةُواالنحرافاتُالمعياريةُلالحتياجاتُالتدريبيةُالمتعلقةُبالتخطيطُللمادةُالتدريسيةُفيُ:7ُجدولُ
 ضوءُدمجُالتعليمُاإللكتروني،ُمرتبةُتنازلياُا

ُالدرجة المعيارُياالنحرافُُالمتوسطُالحسابي الفقرةُالترتيب

اختيار الوسائل التعليمية المناسبة للموقف  3
 التعليمي

 مرتفعةُجداُا 0.728 4.22

5 
توزيع المدة الزمنية لتغطي كافة جوانب 

 المنهاج
 مرتفعة 0.755 4.09

 مرتفعة 0.659 4.08 صياغة األهداف السلوكية القابلة للقياس 1

6 
في أي سهولة وصول الطلبة للمادة التعليمية 

 مرتفعة 0.865 3.98 وقت

 مرتفعة 0.701 3.91 تحليل المحتوى التعليمي إلى مكوناته 2

لكتروني )تصميم اإلاستخدام نماذج التخطيط  4
 التعلم(

 مرتفعة 0.708 3.89

االحتياجاتُالتدريبيةُالمتعلقةُبالتخطيطُللمادةُ
 لكترونياإُلالتدريسيةُفيُضوءُدمجُالتعليمُ

ُمرتفعة 0.552 4.03

نالحظ من الجدول السابق ومن خالل المعطيات الواردة في الجدول أن االحتياجات التدريبية 

 كانت بدرجة مرتفعة حيث بل  -لكترونياإلفي ضوء دمج التعليم  ؛المتعلقة بالتخطيط للمادة التدريسية

 (.0.552( مع انحراف معياري )4.03المتوسط الحسابي )

"توزيع المدة الزمنية لتغطي كافة جوانب المنهاج"، "صياغة ( أن الفقرات: 7) يتضح من الجدولو 

توى تحليل المح"األهداف السلوكية القابلة للقياس"، "سهولة وصول الطلبة للمادة التعليمية في أي وقت"، 

 مرتفعة.جاءت بدرجة  -"التعليمي إلى مكوناته

عة "اختيار الوسائل التعليمية المناسبة للموقف التعليمي"، بدرجة مرتف (.3)الفقرة في حين جاءت 

استخدام " (.4)الفقرة (، وكان أقلها أهمية 0.728)معياري ( مع انحراف 4.22)حسابي جدا، بمتوسط 

 (.0.708( مع انحراف معياري )3.89لكتروني )تصميم التعلم( بمتوسط حسابي )اإلنماذج التخطيط 

ُ  
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ُ.لكترونياإُلاالحتياجاتُالتدريبيةُالمتعلقةُبطرائقُتنفيذُالدرسُفيُضوءُدمجُالتعليمُالمجالُالثاني:ُ

 لإلجابة عن السؤال السابق تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالحتياجات

 جدولك كما هو موضح في الني، وذللكترو اإلفي ضوء دمج التعليم  ؛التدريبية المتعلقة بطرائق تنفيذ الدرس

(8.) 

:ُالمتوسطاتُالحسابيةُواالنحرافاتُالمعياريةُلالحتياجاتُالتدريبيةُالمتعلقةُبطرائقُتنفيذُالدرسُفيُضوءُدمج8ُجدولُ
 لكترونياإُلالتعليمُ

ُالدرجة االنحرافُالمعيارُيُالمتوسطُالحسابي الفقرةُالترتيب
 مرتفعة 0.764 4.07 بتغذية راجعة مناسبةتزويد التالميذ  3

توفير فرصة المشاركة لجميع الطلبة  6
 بعدالة

 مرتفعة 0.811 4.02

2 
مراعاة مستويات الطالب عند تنفيذ 

 مرتفعة 0.838 4.02 الدرس

5 
توظيف استراتيجيات تدريس متنوعة 

 تتالءم مع الموقف التعليمي
 مرتفعة 0.728 4.02

 مرتفعة 0.768 3.92 لكترونية تفاعلية.إتنفيذ حصة  1

4 
توظيف المصادر التعليمية الرقمية في 

 الحصة
 مرتفعة 0.752 3.89

االحتياجاتُالتدريبيةُالمتعلقةُبطرائقُتنفيذُ
 الدرسُفيُضوءُدمجُالتعليمُااللكتروني

ُمرتفعة 0.618 3.99

أن االحتياجات التدريبية نالحظ من الجدول السابق ومن خالل المعطيات الواردة في الجدول 

لمتوسط كانت بدرجة مرتفعة جدا  حيث بل  ا -لكترونياإلفي ضوء دمج التعليم  ؛المتعلقة بطرائق تنفيذ الدرس

 (.0.618( مع انحراف معياري )3.99الحسابي )

اركة ( أن الفقرات: " تزويد التالميذ بتغذية راجعة مناسبة"، "توفير فرصة المش8)الجدول ويتضح من 

ة لجميع الطلبة بعدالة"، "مراعاة مستويات الطالب عند تنفيذ الدرس"، توظيف استراتيجيات تدريس متنوع

ي فقمية لكترونية تفاعلية"، "توظيف المصادر التعليمية الر إتتالءم مع الموقف التعليمي"، " تنفيذ حصة 

 مرتفعة.جاءت بدرجة  -"الحصة
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ابي " تزويد التالميذ بتغذية راجعة مناسبة "، بدرجة مرتفعة، بمتوسط حس (.3)الفقرة في حين جاءت 

ية توظيف المصادر التعليمية الرقم " (.4)الفقرة (، وكان أقلها أهمية 0.764( مع انحراف معياري )4.07)

 (.0.752انحراف معياري )( مع 3.89في الحصة"، بمتوسط حسابي )

التعليمُُفيُضوءُدمجُ؛هدارتوإاالحتياجاتُالتدريبيةُالمتعلقةُبضبطُالموقفُالتعليميُُالثالث:ُالمجال

ُاإللكتروني.

 لإلجابة عن السؤال السابق تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية االحتياجات

وضح وذلك كما هو مالتدريبية المتعلقة بضبط الموقف التعليمي وادارته في ضوء دمج التعليم اإللكتروني، 

 (.9)الجدول في 

دارتهُفيُوإافاتُالمعياريةُاالحتياجاتُالتدريبيةُالمتعلقةُبضبطُالموقفُالتعليميُ:ُالمتوسطاتُالحسابيةُواالنحُر9جدولُ
 ضوءُدمجُالتعليمُاإللكتروني

ُالفقرةُالترتيب
المتوسطُ
ُالحسابي

ُالدرجة االنحرافُالمعيارُي

 مرتفعة 0.697 4.07 إدارة الموقف التعليمي بفاعلية 1
 مرتفعة 0.726 4.01 التعليميةاتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بالمواقف  2
 مرتفعة 0.759 4.01 تنمية االنضباط الداخلي للتالميذ 3
 مرتفعة 0.756 3.94 نيلكترو اإلتنمية قيم الطلبة المتعلقة باستخدام التعليم  4

6 
لمجريات  تكييف المدة الزمنية بشكل فعال وفقا  

 الحصة.
 مرتفعة 0.758 3.93

 مرتفعة 0.786 3.91 خالل الحصة االلكترونيةاالحتفاظ بدافعية الطلبة  5
دارتهُالمتعلقةُبضبطُالموقفُالتعليميُوإاالحتياجاتُالتدريبيةُ

ُمرتفعة 0.606 3.98 فيُضوءُدمجُالتعليمُاإللكتروني

نالحظ من الجدول السابق ومن خالل المعطيات الواردة في الجدول أن االحتياجات التدريبية 

ل  كانت بدرجة مرتفعة حيث ب -دارته في ضوء دمج التعليم اإللكترونيوإالمتعلقة بضبط الموقف التعليمي 

 (.0.606( مع انحراف معياري )3.98المتوسط الحسابي )
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بة الفقرات: "إدارة الموقف التعليمي بفاعلية"، "اتخاذ القرارات المناس( أن 9) ويتضح من الجدول

باستخدام التعليم  تنمية قيم الطلبة المتعلقة"، " تنمية االنضباط الداخلي للتالميذ"، "المتعلقة بالمواقف التعليمية

الل فعية الطلبة خاالحتفاظ بدالمجريات الحصة"، " ية بشكل فعال وفقا  تكييف المدة الزمن"، "لكترونياإل

 مرتفعة.جاءت بدرجة  -"لكترونيةاإلالحصة 

بمتوسط حسابي "، بدرجة مرتفعة، إدارة الموقف التعليمي بفاعلية "  (.1)الفقرة في حين جاءت 

االحتفاظ بدافعية الطلبة خالل  " (.4)الفقرة وكان أقلها أهمية  (،0.697( مع انحراف معياري )4.07)

 (.0.786( مع انحراف معياري )3.91بمتوسط حسابي )"، لكترونية اإلالحصة 

ُإللكتروني.فيُضوءُدمجُالتعليمُا:ُاالحتياجاتُالتدريبيةُالمتعلقةُبتقويمُأداءُالطلبةُالمجالُالرابع

 لإلجابة عن السؤال السابق تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية االحتياجات

دول أداء الطلبة في ضوء دمج التعليم اإللكتروني، وذلك كما هو موضح في الجالتدريبية المتعلقة بتقويم 

(10.) 

:ُالمتوسطاتُالحسابيةُواالنحرافاتُالمعياريةُاالحتياجاتُالتدريبيةُالمتعلقةُبتقويمُأداءُالطلبةُفيُضوءُدمج10ُجدولُ
 التعليمُاإللكتروني،ُمرتبةُتنازلياُا

 الفقرةُالترتيب
المتوسطُ
ُالحسابي

االنحرافُ
ُالدرجة المعيارُي

 مرتفعة 0.788 4.00 توزيع األسئلة الصفية مع مراعاة الفروق الفردية 2
 مرتفعة 0.801 3.99 استخدم األسلوب المناسب للتعامل مع الطلبة غير المنضبطين 5

1 
تشخيص المشكالت والمعوقات التي تواجه الطلبة عند دراسة المادة 

 إلكترونيا  
 مرتفعة 0.821 3.96

 مرتفعة 0.753 3.95 تحديد المهارات المطلوبة للتقويم 3
 مرتفعة 0.784 3.92 ساليب تعديل السلوك غير المرغوب فيهتوظيف أ 6
 مرتفعة 0.849 3.91 معالجة نقاط الضعف التي اكتشفها في التالميذ 4

جُالتعليمُالطلبةُوادارتهُفيُضوءُدماالحتياجاتُالتدريبيةُالمتعلقةُبتقويمُأداءُ
ُمرتفعة 0.654 3.95 اإللكتروني
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نالحظ من الجدول السابق ومن خالل المعطيات الواردة في الجدول أن االحتياجات التدريبية 

 كانت بدرجة مرتفعة حيث بل  المتوسط -المتعلقة بتقويم أداء الطلبة في ضوء دمج التعليم اإللكتروني

 (.0.654( مع انحراف معياري )3.95الحسابي )

دم "توزيع األسئلة الصفية مع مراعاة الفروق الفردية"، "استخ( أن الفقرات: 10)الجدول ويتضح من 

ة األسلوب المناسب للتعامل مع الطلبة غير المنضبطين"، "تشخيص المشكالت والمعوقات التي تواجه الطلب

ير غساليب تعديل السلوك أعند دراسة المادة إلكترونيا "، "تحديد المهارات المطلوبة للتقويم"، "توظيف 

 مرتفعة. جاءت بدرجة يه"، "معالجة نقاط الضعف التي اكتشفها في التالميذ"،المرغوب ف

، "، بدرجة مرتفعةتوزيع األسئلة الصفية مع مراعاة الفروق الفردية "  (.1)الفقرة في حين جاءت 

معالجة نقاط  " (.4)الفقرة أقلها أهمية  (، وكان0.788( مع انحراف معياري )4.00بمتوسط حسابي )

 .(0.849( مع انحراف معياري )3.91بمتوسط حسابي ) "، التي اكتشفها في التالميذالضعف 

ُ ُالمجال ُالمتعلقة ُالتدريبية ُاالحتياجات ُالخامس: ُالتعليمية ُاُالرقميةبالمصادر ُدمج ُضوء لتعليمُفي

ُاإللكتروني.

حتياجات لإلجابة عن السؤال السابق تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية اال

ي لية في ضوء دمج التعليم اإللكتروني، وذلك كما هو موضح فآالتدريبية المتعلقة بالمصادر التعليمية 

 (.11الجدول )

فيُُالرقمية:ُالمتوسطاتُالحسابيةُواالنحرافاتُالمعياريةُاالحتياجاتُالتدريبيةُالمتعلقةُبالمصادرُالتعليمية11ُجدولُ
 ضوءُدمجُالتعليمُاإللكتروني،ُمرتبةُتنازلياُا

 الفقرةُالترتيب
المتوسطُ
ُالحسابي

االنحرافُ
 المعيارُي

ُالدرجة

 مرتفعة 0.716 4.05 عداد فيديوهات تعليمية تناسب األهداف السلوكيةإ  2
 مرتفعة 0.756 4.03 االحتفاظ بالملفات والفيديوهات التعليمية 7
 مرتفعة 0.810 4.03 التعلم بطيئيإعداد تدريبات للطلبة  3
 مرتفعة 0.728 4.02 لكترونية في المواقف التعليمية بشكل فعالتوظيف األلعاب اإل 6
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 مرتفعة 0.784 4.02 توظيف الوسائط المتعددة إلعداد فيديوهات تعليمية مناسبة 5
 مرتفعة 0.705 4.01 هداف السلوكيةيات تعليمية تحقق األانتاج برمج 1
 مرتفعة 0.846 4.00 تشجيع الطلبة على التعلم الذاتي 13
 مرتفعة 0.770 3.98 تصميم أوراق العمل التفاعلية 11
 مرتفعة 0.742 3.98 توظيف مهارات التعامل مع الحاسوب 4

12 
)سجل عالمات الطالب والغياب  e-schoolاستخدام موقع مدرستي 

 مر والشهادات(اجبات والمتابعة وتقارير لولي األوالحضور والو 
 مرتفعة 0.865 3.95

 مرتفعة 0.798 3.86 365وفيس استخدام برمجيات المايكروسوفت أ 9

10 
)االحتفاظ بملفات  google driveالقدرة على توظيف التخزين السحابية 

 مرتفعة 0.853 3.82 رسالها للطلبة خاصة الملفات ذات الحجم الكبير(المعلم وسهولة إ

 مرتفعة 0.822 3.80 البيانات الرقمية للوصول للمعلوماتالبحث في قواعد  8
التعليمُُفيُضوءُدمجُالرقميةلقةُبالمصادرُالتعليميةُيةُالمتعاالحتياجاتُالتدريب

ُمرتفعة 0.608 3.97 اإللكتروني

نالحظ من الجدول السابق ومن خالل المعطيات الواردة في الجدول أن االحتياجات التدريبية 

متوسط كانت بدرجة مرتفعة حيث بل  ال -لية في ضوء دمج التعليم اإللكترونيآالمتعلقة بالمصادر التعليمية 

 (.0.608( مع انحراف معياري )3.97الحسابي )

فاظ عداد فيديوهات تعليمية تناسب األهداف السلوكية"، "االحتإ ( أن الفقرات: "11ويتضح من الجدول)

نية في لكترو اإلالتعلم"، "توظيف األلعاب  بطيئيعداد تدريبات للطلبة إ بالملفات والفيديوهات التعليمية"، "

ات برمجي نتاجإالمواقف التعليمية بشكل فعال"، "توظيف الوسائط المتعددة إلعداد فيديوهات تعليمية مناسبة"، "

ية"، هداف السلوكية"، "تشجيع الطلبة على التعلم الذاتي"، "تصميم أوراق العمل التفاعلاألتعليمية تحقق 

)سجل عالمات الطالب  e-school"توظيف مهارات التعامل مع الحاسوب"، "استخدام موقع مدرستي 

وسوفت خدام برمجيات المايكر مر والشهادات("، "استاألوالغياب والحضور والواجبات والمتابعة وتقارير لولي 

)االحتفاظ بملفات المعلم وسهولة  google drive"، "القدرة على توظيف التخزين السحابية 365وفيس أ

 -"لوماترسالها للطلبة خاصة الملفات ذات الحجم الكبير("، "البحث في قواعد البيانات الرقمية للوصول للمعإ

 مرتفعة.جاءت بدرجة 
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، عداد فيديوهات تعليمية تناسب األهداف السلوكية "، بدرجة مرتفعةإ "  (.2)الفقرة في حين جاءت 

البحث في قواعد  " (.8)الفقرة (، وكان أقلها أهمية 0.716( مع انحراف معياري )4.05بمتوسط حسابي )

 (.0.822( مع انحراف معياري )3.80البيانات الرقمية للوصول للمعلومات "، بمتوسط حسابي )

(αُ≤0.05:ُهلُتوجدُفرو ُذاتُداللةُإحصائيةُعندُمستوىُالداللةُ)ولالدراسةُالفرعيُاأُلنتائجُسؤالُ

؛ُفيُ(4-1)الدنياُدريبيةُلمعلميُالمرحلةُاألساسيةُالدراسةُلالحتياجاتُالتُتقديراتُعينةفيُمتوسطاتُ

المؤهلُ،ُاعياالجتمُالنوع)ُالدراسةُمتغيرات؛ُتبعااُلرونيُمنُوجهةُنظرُالمعلمينلكتضوءُدمجُالتعليمُاإُل

ُسنواتُالخبرة(؟،ُالعلمي

 من خالل فحص الفرضيات الصفرية المنبثقة ؛جابة عن سؤال الدراسة الفرعي األولاإلقام الباحث ب

 عنه:

ُ ُاألولى: ُالصفرية ُ)الفرضية ُالداللة ُمستوى ُعند ُإحصائية ُداللة ُذات ُفرو  ُتوجد ُفيα≤0.05ُال )

مُلتعليافيُضوءُدمجُُساسيةدريبيةُلمعلميُالمرحلةُاأللالحتياجاتُالتعينةُالدراسةُاتُمتوسطاتُتقديُر

ُ.االجتماعيُالنوعُتبعااُإلىُمتغيرُرونيُمنُوجهةُنظرُالمعلمينلكتاإُل

تقديرات تم استخدام اختبار )ت( للفروق في متوسطات  الفرضية الصفرية األولى، للتحقق من صحة

هة روني من وجلكتاإلفي ضوء دمج التعليم ريبية لمعلمي المرحلة األساسية الدراسة لالحتياجات التد عينة

، وقد حصل الباحث على النتائج كما هي موضحة في االجتماعي نظر المعلمين تبعا  إلى متغير النوع

 .(12جدول )

:ُُنتائجُاختبار)ُت(ُللفرو ُفيُمتوسطاتُتقديرُدرجاتُعينةُالدراسةُلالحتياجاتُالتدريبيةُلمعلميُالمرحلة12ُجدولُ
 االجتماعيُمتغيرُالنوعلتبعااُُوجهةُنظرُالمعلمينُلكترونيُمنُاإُلاالبتدائيةُفيُضوءُدمجُالتعليمُ

ُالتكراراتُالنوعُالمجاالت
المتوسطُ
ُالحسابي

االنحرافُ
ُالمعيارُي

درجاتُ
ُالحرية

قيمةُتُ
ُالمحسوبة

الدالةُ
ُاإلحصائية

 األول
 6090. 3.98 116 ذكر

329 
-1.054 0.293 

 5190. 4.05 215 أنثى
 0.157 1.419- 5940. 3.92 116 ذكر الثاني
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 6290. 4.02 215 أنثى

 الثالث
 6440. 3.92 116 ذكر

-1.360 0.175 
 5840. 4.01 215 أنثى

 الرابع
 6560. 3.93 116 ذكر

-0.403 0.687 
 6550. 3.96 215 أنثى

 الخامس
 6250. 3.90 116 ذكر

-1.412 0.159 
 5980. 4.00 215 أنثى

الدرجة 
 الكلية

 5750. 3.93 116 ذكر
-1.276 0.203 

 5090. 4.01 215 أنثى
اللةُإحصائيةُعندُمستوىُالدالُتوجدُفرو ُذاتُداللةُتشير المعطيات الواردة في الجدول السابق 

(α≤0.05ُفيُمتوسطاتُتقديرُدرجاتُعينةُالدراسةُلالحتياجاتُالتد)ساسيةُريبيةُلمعلميُالمرحلةُاأل

ُ ُتبعاُارونيُمنُوجهةُنظرُالمعلمينلكتفيُضوءُدمجُالتعليمُاإُلُ؛(4-1)الدنيا ، في (متغيرُ)النوعلُ؛

ن هذه أ( أي 0.203ائية المتعلقة بهذا المتغير بلغت )الدرجة الكلية للمقياس، وذلك ألن قيمة الدالة اإلحص

ُ.ولىاأل (، وبذلك تقبل الفرضية الصفرية0.05القيمة أكبر من قيمة ألفا )

لى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى شارت المعطيات في الجدول السابق إوكما أ

ة دريبية لمعلمي المرحلة األساسيلالحتياجات التعينة الدراسة ات ( في متوسطات تقدير α≤0.05الداللة )

، في االجتماعي متغير النوع؛ تبعا  لروني من وجهة نظر المعلمينلكتاإلفي ضوء دمج التعليم  (4-1)الدنيا 

 جميع محاور المقياس.

طاتُ(ُفيُمتوس≤0.05توجدُفرو ُذاتُداللةُإحصائيةُعندُالمستوىُ) الفرضيةُالصفريةُالثانية:ُال

مجُالتعليمُد؛ُفيُضوءُساسيةُالدنيادريبيةُلمعلميُالمرحلةُاالدرجاتُعينةُالدراسةُلالحتياجاتُالتُتقدير

 متغيرُالمؤهلُالعلمي.لُتبعاُاُهةُنظرُالمعلمينلكترونيُمنُوجاإُل

للتحقق من صحة الفرضية السابقة تم استخدام اختبار )ت( للفروق في متوسطات تقدير درجات 

وني لكتر اإلفي ضوء دمج التعليم  (4-1)الدنيا دريبية لمعلمي المرحلة األساسية ت التعينة الدراسة لالحتياجا
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متغير المؤهل العلمي، وقد حصل الباحث على النتائج كما هي موضحة في ل تبعا  من وجهة نظر المعلمين 

 (.13جدول )

:ُنتائجُاختبارُتُللفرو ُفيُمتوسطاتُتقديرُدرجاتُعينةُالدراسةُلالحتياجاتُالتدريبيةُلمعلميُالمرحلة13ُجدولُ
 متغيرُالمؤهلُالعلميلتبعااُُرونيُمنُوجهةُنظرُالمعلمينُلكتاإُلاالبتدائيةُفيُضوءُدمجُالتعليمُ

ُالتكراراتُالمؤهلُالعلميُالمجاالت
المتوسطُ
ُالحسابي

االنحرافُ
ُالمعيارُي

درجاتُ
ُالحرية

قيمةُتُ
ُالمحسوبة

الدالةُ
ُاإلحصائية

 األول
 5610. 4.02 310 بكالوريوس

329 

0.783- 0.434 
 4020. 4.12 21 ماجستير فأكثر

 الثاني
 6190. 3.99 310 بكالوريوس

0.272 0.786 
 6100. 3.95 21 ماجستير فأكثر

 الثالث
 6140. 3.97 310 بكالوريوس

0.1.111- 0.267 
 4750. 4.12 21 ماجستير فأكثر

 الرابع
 6530. 3.95 310 بكالوريوس

0.656- 0.573 
 6800. 4.03 21 ماجستير فأكثر

 الخامس
 6110. 3.96 310 بكالوريوس

.497- 0.619 
 5670. 4.03 21 ماجستير فأكثر

 الدرجة الكلية
 5400. 3.98 310 بكالوريوس

0.603- 0.547 
 4400. 4.05 21 فأكثرماجستير 

ىُالُتوجدُفرو ُذاتُداللةُإحصائيةُعندُالمستُوتشير المعطيات الواردة في الجدول السابق أنه 

(≤0.05ُفيُمتوسطاتُتقديرُدرجاتُعينةُالدراسةُلالحتياجاتُالت)ساسيةُدريبيةُلمعلميُالمرحلةُاأل

، في لعلميامتغيرُالمؤهلُتبعااُلُالمعلمينةُنظرُفيُضوءُدمجُالتعليمُااللكترونيُمنُوجهُ(4-1الدنياُ)

ن هذه أ( أي 0.547الدرجة الكلية للمقياس، وذلك ألن قيمة الدالة اإلحصائية المتعلقة بهذا المتغير بلغت )

 .الثانية (، وبذلك تقبل الفرضية الصفرية0.05القيمة أكبر من قيمة ألفا )

ُعندُ الوكما أشارت المعطيات في الجدول السابق على أنه  ُإحصائية ُداللة ُذات ُفرو  توجد

(ُفيُمتوسطاتُتقديرُدرجاتُعينةُالدراسةُلالحتياجاتُالتدريبيةُلمعلميُالمرحلة≤0.05ُالمستوىُ)

، متغيرُالمؤهلُالعلميلُتبعاُاُهةُنظرُالمعلمينلكترونيُمنُوج؛ُفيُضوءُدمجُالتعليمُاإُلساسيةُالدنياالا

 في جميع محاور المقياس.
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اتُفيُمتوسطُ(≤0.05)الُتوجدُفرو ُذاتُداللةُإحصائيةُعندُالمستوىُالفرضيةُالصفريةُالثالثة:ُ

مجُالتعليمُدفيُضوءُُ؛ساسيةُالدنيادريبيةُلمعلميُالمرحلةُاالتقديرُدرجاتُعينةُالدراسةُلالحتياجاتُالت

ُ.متغيرُسنواتُالخبرةلُتبعاُاُاللكترونيُمنُوجهةُنظرُالمعلمينُا

 للتحقق من صحة الفرضية السابقة تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في متوسطات

لتعليم في ضوء دمج ا ؛(4-1ريبية لمعلمي المرحلة األساسية الدنيا )الدراسة لالحتياجات التد تقديرات عينة

ائج وقد توصل الباحث إلى النتمتغير )سنوات الخبرة(، ل نفسهم تبعا  لكتروني من وجهة نظر المعلمين أاإل

 (14كما هو موضح في الجدول )

لتدريبيةُ:ُنتائجُاختبارُتحليلُالتباينُاألحاديُللفرو ُفيُمتوسطاتُتقديرُدرجاتُعينةُالدراسةُلالحتياجاتُا14جدولُ
 متغيرُسنواتُالخبرةلُتبعاُاُظرُالمعلمينُرونيُمنُوجهةُنلكتاإُلفيُضوءُدمجُالتعليمُُساسيةُالدنيالمعلميُالمرحلةُاال

ُمصدرُالتباينُالمجاالت
مجموعُ
ُالمربعات

درجاتُ
ُالحرية

متوسطُ
ُالمربعات

قيمةُفُ
ُالمحسوبة

الداللةُ
ُاإلحصائية

 األول
 

 1.100 2 2.201ُبينُالمجموعات
3.672 

 
.026 
 

 300. 328 98.295ُداخلُالمجموعات
 330 100.496ُالمجموع 

 
 الثاني

 173. 2 346.ُبينُالمجموعات
.452 
 

.637 
 383. 328 125.550ُداخلُالمجموعات 

 330 125.896ُالمجموع 

 الثالث
 398. 2 797.ُبينُالمجموعات

1.084 
 

.339 
 

 367. 328 120.526ُداخلُالمجموعات
 330 121.322ُالمجموع 

 
 الرابع

 679. 2 1.359ُبينُالمجموعات
1.593 

 
.205 
 

 426. 328 139.875ُداخلُالمجموعات
 330 141.234ُالمجموع 

 الخامس
 239. 2 477.ُبينُالمجموعات

.644 
 

.526 
 

 371. 328 121.570ُداخلُالمجموعات
 330 122.047ُالمجموع 

ُالدرجةُالكلية
 443. 2 886.ُبينُالمجموعات

1.560 
 

.212 
 284. 328 93.165ُداخلُالمجموعات 

 330 94.052ُالمجموع 
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ىُتوجدُفرو ُذاتُداللةُإحصائيةُعندُالمستُوالُتشير المعطيات الواردة في الجدول السابق أنه 

α)ُ≤0.05ساسيةُلتدريبيةُلمعلميُالمرحلةُاال(ُفيُمتوسطاتُتقديرُدرجاتُعينةُالدراسةُلالحتياجاتُا

، وذلك ألن ة()سنواتُالخبُرمتغيرُلُتبعاُاالمعلمينُةُنظرُوجهلكترونيُمنُضوءُدمجُالتعليمُاإُلفيُُ؛الدنيا

(، 0.05)( أي أن هذه القيمة أكبر من قيمة ألفا 0.212قيمة الدالة اإلحصائية المتعلقة بهذا المتغير بلغت )

 .الثالثة وبذلك تقبل الفرضية الصفرية

دُتوجدُفرو ُذاتُداللةُإحصائيةُعنوكما أشارت المعطيات الوارد في الجدول السابق على أنه ال 

ُ ُتقديُرُ(≤0.05)المستوى ُمتوسطات ُفي ُالتات ُلالحتياجات ُالدراسة ُالمرحلةعينة ُلمعلمي ُدريبية

اتُالخبرةُمتغيرُسنُوتبعااُلُةُنظرُالمعلمينُفيُضوءُدمجُالتعليمُااللكترونيُمنُوجهُ؛ساسيةُالدنيااال

لقة بضبط المتعاالحتياجات التدريبية "، "بطرائق تنفيذ الدرس الحتياجات التدريبية المتعلقةفي كل من محور "ا

تدريبية المتعلقة االحتياجات ال"، "االحتياجات التدريبية المتعلقة بتقويم أداء الطلبة"، "دارتهالموقف التعليمي وإ

 الرقمية".بالمصادر التعليمية 

 ُذاتُداللةُإحصائيةُعندُتوجدُفرووكما أشارت المعطيات الوارد في الجدول السابق على أنه 

رحلةُدريبيةُلمعلميُالمفيُمتوسطاتُتقديرُدرجاتُعينةُالدراسةُلالحتياجاتُالتُ(≤0.05)المستوىُ

في اتُالخبرةمتغيرُسنُوتبعااُلُةُنظرُالمعلمينُفيُضوءُدمجُالتعليمُااللكترونيُمنُوجهُ؛ساسيةُالدنيااال

 ".للمادة التدريسيةاالحتياجات التدريبية المتعلقة بالتخطيط محور "

متوسطاتُتقديرُولمعرفة مصدر الفروق تم استخراج نتائج اختبار توكي للمقارنات البعدية في 

ُالت ُلالحتياجات ُالدراسة ُعينة ُاالدرجات ُالمرحلة ُلمعلمي ُالدنيادريبية ُاُ؛ساسية ُدمج ُضوء لتعليمُفي

بيةُالمتعلقةُمحورُاالحتياجاتُالتدري،ُفيُسنواتُالخبرةمتغيرُلُتبعاُاُالمعلمينااللكترونيُمنُوجهةُنظرُ

 (15وذلك كما هو موضح في الجدول )ُ؛بالتخطيطُللمادةُالتدريسية
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:ُنتائجُاختبارُتوكيُللمقارناتُالبعديةُفيُمتوسطاتُتقديرُدرجاتُعينةُالدراسةُلالحتياجاتُالتدريبيةُلمعلمي15ُجدولُ
متغيرُ)سنواتُالخبرة(ُفيُمحورُلتبعااُُرونيُمنُوجهةُنظرُالمعلمينلكتاإُلالمرحلةُاالبتدائيةُفيُضوءُدمجُالتعليمُ

 تدريسيةللمادةُالُيطاالحتياجاتُالتدريبيةُالمتعلقةُبالتخط

ة بالنسبة لمستوى فراد عينة الدراسأتشير المعطيات الواردة في الجدول السابق أن الفروق كانت بين 

األول من أداة الدراسة المتمثل باالحتياجات التدريبية المتعلقة بالتخطيط للمادة التدريسية  جالخبرتهم في الم

وكانت الفروق لصالح أصحاب  ،سنوات فأكثر( 10سنوات، و 10أقل من  -5بين ذوي مستوى الخبرة )

 سنوات.  10اقل من  -5الخبرة 

( والذي يوضح األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات 16ويتضح ذلك من خالل جدول )

 المعيارية:

ةُالدراسةُ:ُاألعداد،ُالمتوسطاتُالحسابية،ُواالنحرافاتُالمعياريةُللفرو ُمتوسطاتُتقديرُدرجاتُعين16جدولُ
متغيرُتبعااُللالحتياجاتُالتدريبيةُلمعلميُالمرحلةُاالبتدائيةُفيُضوءُدمجُالتعليمُااللكترونيُمنُوجهةُنظرُالمعلمينُ

 )سنواتُالخبرة(

5ُأقلُمنُُسنواتُالخبرةُالمجال
 سنوات

(10ُأقلُمنُُ-5منُ)
 سنوات

(10ُأكثرُمنُ)
 سنوات

االحتياجات 
التدريبية المتعلقة 
بالتخطيط للمادة 

 التدريسية

 0.17117 -0.00307  سنوات 5أقل من 
أقل من  الى 5من 

 سنوات 10
  0.17424* 

    سنوات فأكثر 10

ُاالنحرافُالمعيارُيُالمتوسطُالحسابيُالعددُسنواتُالخبرةُالمجال

 األول
 

 5240. 4.08 111 سنوات 5أقل من 
 4760. 4.09 109 ( سنوات10أقل من  -5من )

 6300. 3.91 111 سنوات فأكثر 10

 
 الثاني

 6820. 3.98 111 سنوات 5أقل من 
 4710. 4.03 109 ( سنوات10أقل من  -5من )

 6770. 3.95 111 سنوات فأكثر 10

 الثالث
 6290. 3.99 111 سنوات 5أقل من 

 5080. 4.03 109 ( سنوات10أقل من  -5من )
 6690. 3.91 111 سنوات فأكثر 10

 7040. 3.97 111 سنوات 5أقل من  
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تؤكد النتائج في الجدول السابق على صحة النتيجة التي تم التوصل إليها، والتي نصت على أنه 

( في متوسطات تقدير درجات عينة الدراسة α) ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال 

ر لكتروني من وجهة نظاإلفي ضوء دمج التعليم  ؛ساسية الدنيادريبية لمعلمي المرحلة االلتلالحتياجات ا

 .)سنوات الخبرة(متغير المعلمين أنفسهم تبعا  ل

 5220. 4.02 109 ( سنوات10أقل من  -5من ) الرابع
 7130. 3.87 111 سنوات فأكثر 10

 الخامس
 6130. 3.97 111 سنوات 5أقل من 

 5310. 4.01 109 ( سنوات10أقل من  -5من )
 6730. 3.92 111 سنوات فأكثر 10

ُالدرجةُالكلية
 5530. 4.00 111 سنوات 5أقل من 

 4280. 4.04 109 ( سنوات10أقل من  -5)من 
 6010. 3.91 111 سنوات فأكثر 10



 

ُامس ُالخُ ُلُ ص ُالفُ 

ُوصياتُ التُ ُوُراسةالد ُ ُرُنتائجُ تفسيُ 
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ُالخامس ُُالفصلُ 

ُوصياتُ راسةُوالتُ الدُ ُنتائجُ ُتفسيرُ 

ُراسة:الد ُ ُائجُ نتُأوالا:ُتفسيرُ 
ساسيةُالتعرفُعلىُاالحتياجاتُالتدريبيةُلمعلميُالمرحلةُاألبعد إجراء الدراسة التي هدفت إلى 

ُمنُوجهةُنظرُالمعلمي؛ُفيُضوءُدمجُالتعليمُاإُلالدنيا ، فإن نلكترونيُفيُمديريةُتربيةُوتعليمُيطا

 إلى النتائج التالية: الباحث قد توصل

االحتياجاتُالتدريبيةُلمعلميُالمرحلةُاألساسيةُالدنيانُعُمناقشةُالنتائجُالمنبثقة ؛ُالتساؤلُالرئيسي:ُمُا

 ؟وتعليمُيطاُمنُوجهةُنظرُالمعلمينلكترونيُفيُمديريةُتربيةُفيُضوءُدمجُالتعليمُاإُل

؛ في ضوء دمج التعليم أظهرت الدراسة أن االحتياجات التدريبية لمعلمي المرحلة األساسية الدنيا

على مستوى كل  مرتفعةكانت بدرجة  -مديرية تربية وتعليم يطا من وجهة نظر المعلمين لكتروني فياإل

 مرتبة من األكثر أهمية لألقل أهمية كما يأتي:هي و  ،جماال  إالمجاالت 

  التعليمية  ("اختيار الوسائل3)الفقرة االحتياجات التدريبية المتعلقة بالتخطيط للمادة التدريسية وجاءت

 .مرتفعة جدا  ف التعليمي" بدرجة المناسبة للموق

   اجعة ية ر تزويد التالميذ بتغذ ("3)الفقرة االحتياجات التدريبية المتعلقة بطرائق تنفيذ الدرس وجاءت

 مرتفعة. مناسبة" بدرجة

  دارة الموقف("إ1)الفقرة وجاءت  دارتهوإاالحتياجات التدريبية المتعلقة بضبط الموقف التعليمي 

 مرتفعة.بدرجة مي بفاعلية" التعلي
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 ( 2االحتياجات التدريبية المتعلقة بالمصادر التعليمية وجاءت الفقرة") ة تناسب عداد فيديوهات تعليميإ

 مرتفعة.ف السلوكية" بدرجة هدااأل

  ع مراعاة مسئلة الصفية األ("توزيع 2)الفقرة االحتياجات التدريبية المتعلقة بتقويم أداء الطلبة وجاءت

 مرتفة. رجةوق الفردية" بدالفر 

ي،  فقد لكتروناإلأن مديرية تربية وتعليم يطا لم يعتادوا على التعليم  لىة إويعزو الباحث هذه النتيج

 عدم االهتمام الكافي ، كما أن لكتروني بشكل مفاجئ ودون تدريب مسبقاإلفرضت جائحة كورونا التعليم 

لى اربما يعود لكتروني، اإلا لدمج التعليم زيتهمن مديرية تربية وتعليم يطا والجهات المختصة، وعدم جهو 

قة في جميع الموضوعات المتعللكتروني اإلقبل الخدمة لدمج التعليم  وتدريبهم عداد المعلمينإ نقص في ال

يد للمعلمين عداد الجواإللى قلة التدريب ع، كما يؤكد الباحث هم الجامعيةفي دراستبالمرحلة التعليمية التعلمية 

مية الكفاءات والمهارات التعلي يمتلكون ليم االلكتروني، والتي تعمل على إيجاد معلمين في ضوء دمج التع

( 2016، والتي أشارت لها دراسة) الشعيلي وعمار التعلم والتعليم بكفاءة وفاعلية، لتمكنهم من ممارسة عملية

حلة المر  تلقاها معلمو ورات التدريبية التيكما يشير الباحث بأن الد ،(2017ودراسة) السبيعي والقباطي، 

 دة،مبنية على أسس جيلم تكن ( أثناء وقبل جائحة كورونا لم تكن واضحة األهداف، و 4-1األساسية الدنيا )

 لىإ ةمستندأنها تصورات المعلمين عن التعلم المدمج،  (Sorbie, 2015سوربي )كما أوضحت دراسة 

أن الحالية  تبين الدراسة  وقد ،صصة للتطويروعدم وجود دورات متخخبراته الذاتية والمرتبطة بمحيطه،

حيث بل  المتوسط الحسابي  جاءت بدرجة مرتفعة، (4-1رحلة األساسية الدنيا )احتياجات معلمي الم

 .(0.534( مع انحراف معياري )3.98)

ساسية الدنيا لالحتياجات التدريبة مرتفعة، ومن هنا ال بد وهذا يعني أن حاجة معلمي المرحلة األ

في ضوء النتائج التي توصل  ؛حصر االحتياجات التدريبية لمعلمي المرحلة االساسية الدنيا وتشخيصهامن 

ن أل ؛لكترونياإلوالتي تسهم في تطوير النظام التعليمي، وتدريب المعلمين على دمج التعليم  ؛ليها الباحثإ
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والتي  ؛ت والكفاءات التعليميةالذي يمتلك المهارا ؛ساسي على المعلمأنجاح عملية التعليم تتوقف بشكل 

 تمكنه من تحقيق أهداف العملية التعليمية بكفاءة وفاعلية.

ا كم ،أي برنامج يتعامل مع هذا الجانب ن الوزارة لم تقدم على مدار السنوات الماضيةبأكما تبين 

، ة التعليميةيدق ناقوس الخطر للعملي وبعد مرور عام على جائحة كورونا، أفرزت مؤشرا   ن هذه النتيجةأ

صول وأن هناك حاجة ماسة لدراسات مستقبلية، تبحث في طبيعة التعليم للسنين القادمة، أما على مستوى الف

التي مضت فال بد من البحث مع ذوي الخبرة واالختصاص، ومشرفي ومشرفات المرحلة األساسية عن 

 هداف المنهاج.وأ  استراتيجيات تحقق األهداف المرجوة من العملية التعليمية التعلمية

للوقوف على جوانب القوة والضعف في احتياجات المعلمين ؛ لى دراسات تحليليةإكما نحتاج 

ستقبلية لكتروني بجدول زمني، وتحديد التوجهات الماإلالخطوات اإلجرائية في دمج التعليم  وتدريبهم، لتحديد

  مع أولياء األمور. لية التواصلوآلكتروني، اإلللعملية التعليمية في دمج التعليم 

ولمناقشة درجة االحتياجات التدريبية لمعلمي المرحلة األساسية الدنيا في ضوء دمج التعليم 

حث لكتروني في مديرية تربية وتعليم يطا من وجهة نظر المعلمين لكل مجال من مجاالته، فقد قام البااإل

 ( التي Basilaia, Kvavadze, 2020) بسيال كفافدزمع االستفادة من دراسة بمناقشة نتائج كل مجال 

ورونا كنترنت خالل انتشار وباء فيروس اإلتجربة االنتقال من التعليم في المدراس إلى التعلم عبر بحثت في 

لى درجة جاهزية معلمي المرحلة عرف عالت   إلى هدفت التي (2019دراسة )حناوي ونجم،ومن  في جورجيا،

لبحث الكتروني من خالل اإلمية في مديرية تربية نابلس، لتوظيف التعلم ولى في المدارس الحكو األساسية األ

قه رجة معيقات تطبيفي درجة اتجاهاتهم نحو التعلم اإللكتروني، ومستوى كفاياتهم في استخدامه، وكذلك د

 .من وجهة نظرهم

ُ
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لتدريسيةُفيُالمادةُ:ُاالحتياجاتُالتدريبيةُالمتعلقةُبالتخطيطُلولمناقشةُالنتائجُالمتعلقةُبالمجالُاأُل

ُ.نيكتروُ لُ اإُلُعليمُ التُ ُدمجُ ُضوءُ 

عليم أظهرت الدراسة أن االحتياجات التدريبية المتعلقة بالتخطيط للمادة التدريسية في ضوء دمج الت

(، 0.552( مع انحراف معياري )4.03كانت بدرجة مرتفعة حيث بل  المتوسط الحسابي ) -لكترونياإل

 :حتياجاتاال أهم    ومن  

 .اختيار الوسائل التعليمية المناسبة للموقف التعليمي 

 .توزيع المدة الزمنية لتغطي كافة جوانب المنهاج 

 .صياغة األهداف السلوكية القابلة للقياس 

ي لكتروني فاإلللمادة التدريسية في ضوء دمج التعليم همية التخطيط ألالباحث هذه النتيجة ويعزو 

وتحول  ،مجفي التعليم المدالفعال   ت على دورهمالتغيرات التي طرأ همأل لميندراك المعوإ ،العملية التعليمية

كساب المعلم إبهذا الدور ال بد من  ،لى مشارك في صنع المحتوى إللمعلومات  ا  الطالب من كونه متلقي

اختيار  يفلوجيا و والذي يتطلب االستعانة بالتكن ؛لكترونياإللدمج التعليم المهارات والكفايات التي تؤهلهم 

نصر ن عأأثناء مدة تنفيذ الموقف التعليمي، كما هداف التعليمية األالوسائل التعليمية المناسبة لتحقيق 

 ما له من أثر بال  في طرائق تنفيذ الدرس،التخطيط من أهم وأصعب المراحل في العملية التعليمية، ول

ليدي وتحول من التخطيط التق ني أدى لتغييرلكترو اإلن دمج التعليم أدارته، كما وإوضبط الموقف التعليمي 

ور التي ظهر مح (2011جاد هللا،)دراسة ويتفق هذا المحور مع  على التعليم المدمج. المبنيلى التخطيط إ

بية من وجهة نظر الفئة المستهدفة لتغيير نمط التخطيط كحاجة تدري لحاحا  إكثر المجاالت كأالتخطيط 

نجم، شارت دراسة )أ، وكما ثناء عملية التخطيط.أالح التعليم واستحضارها صإودمج استراتيجيات  ،التقليدي

ي، ( إلى وجود احتياجات تدريبية لدى المعلمين في مجال التخطيط، وأشارت دراسة )المطبر 2020وأبو دية، 

 .ةتعليميلبالنسبة لمجال التخطيط للمادة ا ؛( إلى وجود احتياجات تدريبية لدى معلمي المرحلة االبتدائية2020
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درسُفيُضوءُفيذُال:ُاالحتياجاتُالتدريبيةُالمتعلقةُبطرائقُتنمناقشةُالنتائجُالمتعلقةُبالمجالُالثاني

ُ.لكترونيدمجُالتعليمُاإُل

أظهرت الدراسة أن االحتياجات التدريبية المتعلقة بطرائق تنفيذ الدرس في ضوء دمج التعليم 

(، 0.618( مع انحراف معياري )3.99المتوسط الحسابي ) كانت بدرجة مرتفعة جدا  حيث بل  -لكترونياإل

 :حتياجاتم االأهومن 

 تزويد التالميذ بتغذية راجعة مناسبة. .1

 توفير فرصة المشاركة لجميع الطلبة بعدالة. .2

 مراعاة مستويات الطالب عند تنفيذ الدرس. .3

 توظيف استراتيجيات تدريس متنوعة تتالءم مع الموقف التعليمي. .4

مهارات الو  ،ن و نها مهارة متباينة نتيجة الخبرات التي يمر بها المعلمأعلى  هذه النتيجة ويعزو الباحث

شطة التي نواألالمتعلقة بطرائق تنفيذ الدرس مرتبطة بالنمو الذاتي للمعلم ومدى انخراطه بالدورات التدريبية 

 دىبألو  ، حتىعليم المدمجالمعلم الفعال في التدور همية على أ كما يؤكد الباحث  ،تصقل شخصيته المهنية

الت بغض النظر عن جابة عن التساؤ واإلالمتعلمين من الحصول على المعلومات  يةنامكإمدمج التعليم ال

التدريس  تدريب المعلمين وتزويدهم بطرق  -المكان والزمان، فيجب على وزارة التربية والتعليم ومراكز التدريب

يل وتفع ساسية من المحتوى التعليمي،األهداف األن عن المتعلمو ى ال يبتعد المناسبة للتعليم المدمج، حت

دارة اإلومتابعته من قبل  ،شرافي لمواكبة كل ما هو جديد في المناهج وطرائق التدريس المالئمةاإلالجانب 

( التي نصت على وجود احتياجات لدى 2020وتتشابه النتيجة السابقة مع دراسة )المطبري،  .المدرسية

احتياجات ( التي نصت على وجود 2018القاضي، ودراسة )ارس من ناحية التنفيذ والتقويم، معلمي المد

 .ن الناحية المهنية واألدائيةتدريبية لدى المعلمين م
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ُ؛هدارتتعليميُوإالمتعلقةُبضبطُالموقفُال:ُاالحتياجاتُالتدريبيةُمناقشةُالنتائجُالمتعلقةُبالمجالُالثالث

ُروني.فيُضوءُدمجُالتعليمُاإللكت

في ضوء دمج  ؛دارتهوإأظهرت الدراسة أن االحتياجات التدريبية المتعلقة بضبط الموقف التعليمي 

( مع انحراف معياري 3.98كانت بدرجة مرتفعة حيث بل  المتوسط الحسابي ) -التعليم اإللكتروني

 (، ومن أهم االحتياجات:0.606)

 إدارة الموقف التعليمي بفاعلية. .1

 لمناسبة المتعلقة بالمواقف التعليمية.اتخاذ القرارات ا .2

 تنمية االنضباط الداخلي للتالميذ. .3

ن أوهي التي يجب  ،داء المعلمينألى جوانب الضعف التي تظهر في إويعزو الباحث هذه النتيجة 

وب سللألن يفتقرون المعلميمن  ا  لى معالجة هذا الضعف، كما أن كثير إليؤدي تشتمل عليها برامج التدريب 

في العملية لوجية و على توظيف المستحدثات التكنلوجيا وضعف التدريب الكافي و مثل للتكناألخدام االست

نيات مكااإلقل بأولو  ؛بالبيئة الصفية المناسبةلى جاهزية عالية إوأن التعليم المدمج بحاجة  ،التعليمية

ن المعلم فإهذا المنطلق ، ومن الموجودة، وتحتاج الستعداد شخصي لدى المعلم لتوظيف التعليم المدمج 

 وتتشابه بشكل فاعل يخدم أهداف المنهاج.دارته وإلى تدريب مكثف لكيفية ضبط الموقف التعليمي إبحاجة 

ن م( التي نصت على وجود احتياجات تدريبية لدى المعلمين 2018القاضي، دراسة )النتيجة السابقة مع 

 .الناحية المهنية واألدائية

ُ  
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فيُضوءُدمجُُ؛طلبةاالحتياجاتُالتدريبيةُالمتعلقةُبتقويمُأداءُالُ:علقةُبالمجالُالرابعمناقشةُالنتائجُالمت

ُالتعليمُاإللكتروني.

في ضوء دمج التعليم  ؛أظهرت الدراسة أن االحتياجات التدريبية المتعلقة بتقويم أداء الطلبة

(، 0.654اف معياري )( مع انحر 3.95كانت بدرجة مرتفعة حيث بل  المتوسط الحسابي ) -اإللكتروني

 ومن أهم هذه االحتياجات:

 توزيع األسئلة الصفية مع مراعاة الفروق الفردية. .1

 استخدم األسلوب المناسب للتعامل مع الطلبة غير المنضبطين. .2

 تشخيص المشكالت والمعوقات التي تواجه الطلبة عند دراسة المادة إلكترونيا . .3

داء الطلبة ألى تلقي التدريب المتعلق بتقويم إمعلمين لحاجة جميع ال ويعزو الباحث هذه النتيجة

وليكون لديه القدرة على تشخيص  ؛نماطهموأللتعامل مع جميع فئات الطلبة بشكل جيد  ليكون المعلم مؤهال  

لنتاكد من ان المعلم والمدرسة قد قاموا  ،واتباع الحلول المناسبة ،المشكالت والمعوقات التي تواجه الطلبة

وأن الخطأ يقع على الطالب نظرا لضعف مستواه التعليمي أو الهماله مطلوب منهم على اكمل وجه بالدور ال

اذا كان هناك مشاكل أخرى تسبب في ضعف مستوى الطالب التعليمي، وعدم اهتمامه بمذاكرة دروسه أو 

 يجابا  إوينعكس  ،نه يعود بالنفع على الطالبوأ ،بضرورة التواصل مع المدرسةهل األكما يؤمن الباحث بدور 

ليم يطا نه رائد فكرة دليل أولياء األمور الذي نفذته مديرية تربية وتعإلى أويشير الباحث  .على سلوكه

دور االهالي في العملية التعليمية وحدود تدخلهم والذي يتضمن  ن نحو التغييربالتعاون مع مجموعة معلمي

االهالي وتوضح لهم كيفية متابعة أبنائهم وتقويمهم كما يتضمن أساليب تعليمية تساعد واثار هذا الدور 

كما يعالج ليصبح دور االسرة مكمال لدور المدرسة في تحقيق االهداف التربوية لبعض النشاطات التعليمية 

ة وعي الوالدين في وزيادالدليل تدني المستوى التعليمي للوالدين ليوضح لهم كيفية متابعة واجبات أبنائهم 

ومشاركة المدرسة بالمشكالت والمعيقات التي تواجه أبنائهم والتي تؤدي الى تدني مستواه  تحفيز أبنائهم



101 
 

( التي نصت على وجود احتياجات لدى 2020وتتشابه النتيجة السابقة مع دراسة )المطبري،  .التعليمي

تياجات اح( التي نصت على وجود 2018القاضي، ودراسة )، معلمي المدارس من ناحية التنفيذ والتقويم

 ن الناحية المهنية واألدائية.تدريبية لدى المعلمين م

ُ؛يةرقميميةُالاالحتياجاتُالتدريبيةُالمتعلقةُبالمصادرُالتعلُ:مناقشةُالنتائجُالمتعلقةُبالمجالُالخامس

ُني.فيُضوءُدمجُالتعليمُاإللكترُو

يم ة في ضوء دمج التعلليآأظهرت الدراسة أن االحتياجات التدريبية المتعلقة بالمصادر التعليمية 

(، 0.608( مع انحراف معياري )3.97كانت بدرجة مرتفعة حيث بل  المتوسط الحسابي ) -اإللكتروني

 ومن أهم هذه االحتياجات:

 عداد فيديوهات تعليمية تناسب األهداف السلوكية.إ  .1

 االحتفاظ بالملفات والفيديوهات التعليمية. .2

 التعلم. بطيئيعداد تدريبات للطلبة إ  .3

تقنية، شير النتيجة السابقة إلى وجود احتياجات تدريبية لدى معلمي المرحلة األساسية من الناحية الت

ناك كون تجربة التعليم المدمج حديثة العهد في المدارس في فلسطين، ولم يكن هلويعزو الباحث ذلك نظرا  

ن أجهزة م خاصة بالتعليم اإللكترونية الدم تجهيز المدارس بالبنية التحتيعو أي استعداد مسبق لهذه التجربة، 

ود أدى كل ذلك إلى وجوقد  ،مناسبة لهذا التوجهنترنت إحاسوب مناسبة، وبرمجيات تعليمية، وتوفير شبكة 

شابه ي، وتتنقص في الخبرات العملية لدى معلمي المدارس حول المهارات التقنية الخاصة بالتعليم اإللكترون

ن م( التي نصت على وجود احتياجات تدريبية لدى المعلمين 2018 دراسة )القاضي، هذه النتيجة مع

 الناحية المهنية واألدائية.
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ندُمستوىُع:ُهلُتوجدُفرو ُذاتُداللةُإحصائيةُلثانيتعلقةُبسؤالُالدراسةُالفرعيُامناقشةُالنتائجُالم

ُلم(ُفيُمتوسطاتُتقديرُدرجاتُعينةُالدراسةُلالحتياجاتُالتα≤0.05الداللةُ) حلةُعلميُالمُردريبية

ُالدنيااال ُوجهُ؛ساسية ُمن ُااللكتروني ُالتعليم ُدمج ُضوء ُالمفي ُنظر ُلُعلمينة ُ)تبعاا ُلنوعامتغيرات

جُاختبارُيجبُمناقشةُنتائُ؛ولمناقشةُنتائجُهذاُالسؤالُسنواتُالخبرة(؟ُ،ُالمؤهلُالعلمي،ُاالجتماعي

ُفرضياتُالدراسة.

 .لثانيرعيُاالمنبثقةُعنُالسؤالُالفُمناقشةُنتائجُالفرضيات

( في α≤0.05أظهرت الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

في ضوء دمج  ؛متوسطات تقدير درجات عينة الدراسة لالحتياجات التدريبية لمعلمي المرحلة االبتدائية

 خبرة.هل العلمي، سنوات الات النوع، المؤ متغير ة نظر المعلمين أنفسهم تبعا  للكتروني من وجهاإلالتعليم 

لى الظروف الموجودة في المدارس الحكومية لمديرية تربية وتعليم إهذه النتيجة  ويعزوُالباحث 

 هي واحدة  لكتروني،إللدمج التعليم ا مستجدات التربويةن جميع الأكما  ابهة،ن جميعها متشأحيث  ؛يطا

فالكل دون استثناء يدرك  ؛هم ومؤهلهم وخبرتهمجنسحلة األساسية الدنيا على اختالف لجميع معلمي المر 

ن الكفاءة أ، ويؤكد الباحث لكترونياإلللتكيف مع مستجدات  دمج التعليم  مدى حاجته للتدريب والتطوير

( 2020،)المطبري  ةكما جاء في دراس المهنية هي التي تحدث الفروقات بين المؤهل العلمي،

نهم يتمتعون وأ ،( يتمتعون بالعطاء4-1األساسية الدنيا) ن معلمي المرحلةوأ (2016ي، القاضودراسة)

في المدارس الحكومية التابعة  ني لم يؤخذ على محمل الجدلكترو اإلوبما أن التعليم  ،مانة عاليةوأبمسؤولية 

نهم جميعا يكثفون توجهاتهم للتعرف على احتياجاتهم التدريبية لدمج التعليم فإ ؛لمديرية تربية وتعليم يطا

التعليمية المرجوة لتحقيق األهداف  ؛التي يتمتعون بها واألساليب والكفايات  لى المهارات؛ بالنظر إكترونيلاإل

من ناحية  خرآلال تختلف من معلم  لكترونياإلم يبالتعل ن الخبراتأللموقف التعليمي، كما يؤكد الباحث 
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اإلمكانيات الخاصة بدمج بضعف لديهم  أن جميع المعلمينلى إوربما يرجع السبب  ،االحتياجات التدريبة له

  .(2020 دية:أبو  ، وهذا ما جاء بدراسة )نجم،لكترونياإلالتعليم 

قا، وترتيبات التعليم االلكتروني لم تكن معدة سابكما ان ظروف جائحة كورونا كانت مفاجئة للجميع 

 رها.ويرغبون بتطوي االلكترونيوبالتالي جميع المعلمين شعروا بنفس االحتياجات التدريبية لدمج التعليم 
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ُ:ياتُ وص ُثانياا:ُالتُ 
ُوصيُالباحثُبماُيلي:يفيُضوءُنتائجُالدراسةُ

  الفعلية ةعلى االحتياجات التدريبي بناء   ؛(4-1الدنيا )ساسية برامج تدريبية لمعلمي المرحلة األ عدادإ 

 مية.ي التخطيط للمادة التعلي، وذلك لزيادة كفاءة المعلمين فالمتعلقة بالتخطيط للمادة التدريسية

  الفعلية ةاالحتياجات التدريبي  علىبناء   ؛(4-1الدنيا )ساسية برامج تدريبية لمعلمي المرحلة األ عدادإ 

 تنفيذ الدروس. من تمكين المعلمين، وذلك من أجل المتعلقة بطرائق تنفيذ الدرس

  الفعلية ة االحتياجات التدريبي  علىبناء   ؛(4-1الدنيا )ساسية برامج تدريبية لمعلمي المرحلة األ عدادإ

 رته.وإدا ضبط الموقف التعليمي، لزيادة قدرة المعلمين على هدارتوإالمتعلقة بضبط الموقف التعليمي 

  الفعلية التدريبيةاالحتياجات   علىبناء   ؛(4-1الدنيا )ساسية برامج تدريبية لمعلمي المرحلة األ عدادإ 

 المستخدمة في لمعلمين بطرق التقويمزيادة معرفة ا جلأ، وذلك من المتعلقة بتقويم أداء الطلبة

 التعليم المدمج، والتي تتناسب مع قدرات طلبة هذه المرحلة.

  الفعلية ةاالحتياجات التدريبي  علىبناء   ؛(4-1الدنيا )ساسية برامج تدريبية لمعلمي المرحلة األ عدادإ 

 ،لى المصادر المختلفةدرة المعلمين على الوصول إزيادة ق، وذلك لالمتعلقة بالمصادر التعليمية

 وتوظيفها لخدمة األهداف الدراسية المقررة في التعليم المدمج.

  االلتحاق ببرامج دمج التعليم  بأهمية( 4-1الدنيا )العمل على توعية معلمي المرحلة األساسية

، ليم في األزمات والطوارئ التع هدافأ ، وذلك ألهمية أسلوب التعليم المدمج في تحقيق لكترونياإل

 لما خلفته األزمة الحالية على المسيرة التعليمية. ؛وخصوصا  في الوضع الراهن

  ى حد ر العملية التعليمية عللعناص لكترونياإلعقد دورات والورش التدريبية المتعلقة بدمج التعليم

ية في تحقيق أهداف العمل سواء، لما لها من أهمية في توعية المعلمين بأهمية التعليم اإللكتروني

 التعليمية في الوضع الراهن.



105 
 

  البرامج التدريبية  عدادإ ( في 4-1مشرفي ومشرفات المرحلة األساسية الدنيا ) شراكإضرورة

 ، وذلك لالستفادة من خبراتهم العملية في وضع برامج تحقق الهدف المرجو منها.للمعلمين

 ساسيةاأل لتي تضمنتها أداة الدراسة، ألنها تعتبر المهاراتريبية ااالستفادة من قائمة االحتياجات التد 

 لعمل برنامج تدريبي.

  ء معلمي المدارس في إعداد البرامج التدريبية التي تناسب احتياجاتهم في ضو  شراكإالعمل على

 ؛يرهااإللكتروني، لمعرفتهم الواسعة والدقيقة بجوانب القصور لديهم وضرورة تطو  يمالتعلالتوجه نحو 

 ف التعليم المدمج.اهدأ ن أجل تحقيق م

 تي:اآلمن خالل نتائج الدراسة الحالية يقترح الباحث 

لية على االحتياجات التدريبية الفع بناء   ؛لكترونياإلدمج التعليم  الحالي ليناسبتطوير المنهاج  .1

 للدراسة.

 لكتروني.اإلعداد برامج تأهيل المعلم الجديد لتناسب دمج التعليم إ  .2

ني لكترو اإلفي ضوء دمج التعليم  ؛سة مماثلة للدراسة الحالية حول االحتياجات التدريبيةجراء دراإ .3

 محافظة الخليل.–في مديريات تربية وتعليم 

ني لكترو اإلفي ضوء دمج التعليم  ؛جراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية حول االحتياجات التدريبيةإ .4

 ؛ومقارنتها بالدراسة الحالية بدقة ،(4-1من )من وجهة نظر مشرفي ومشرفات المرحلة األساسية 

 شباعها.إللعمل على  تمهيدا  

ُ  
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ُالمراجعُ ُوُالمصادرُ 
ُ.53يةُرقمُ،ُسورةُالنمل،ُآالكريمُ ُالقرءانُ 

ُ:العربيةُ ُالمراجعُ 
 .، مديرية الكتب والمطبوعات بجامعة دمشق، سورياإعدادُالمعلمُوتدريبه(.  2004األحمد، خالد طه. )

 ، منشورات جامعة دمشق، سوريا.إعدادُالمعلمُوتدريبه(. 2005)طه.  األحمد، خالد

 ردن.، األ. دار وائل للنشر، عمانالتجديتتداتُالتربويتتة(. 2008) .وسوورحان، عموور ،اسووتيتية، دالل

، القاهرة عالم الكتب. التعلمُاإللكترونيُمنُالتطبيقُإلىُاالحترافُوالجودة.(. 2009). ، الغريبإسماعيل

 صر.م

، ة(، الجامعة االسالمية، غز 4. ط)البحثُالتربويُوعناصره،ُمناهجهُوادواته(. 2002)احسان. االغا، 

 فلسطين.

االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية، الجامعة (. 2017. )برهوم، أحمد

-347: (4)25غزة، ، اإلسالمية، الجامعة مجلةُالعلومُالنفسيةُوالتربوية ،اإلسالمية دراسة حالة

369. 

االحتياجات التدريبية لدى معلمي المرحلة االساسية في المدارس الحكومية (. 2011. )جاد هللا، فوزي 

 ، جامعة األزهر، غزة، فلسطين.(رسالة ماجستير).بمحافظات غزة

منظومة التعلم درجة استخدام معلمي المدارس األردنية ومعلماتها ل(. 2013الجراح، عبد المهدي. )

بحرين جامعة ال ،العلومُالنفسيةُوالتربويةمجلةُ .اإللكتروني واتجاهاتهم نحوها ومعوقات استخدامها

 .512-487: (1)14والبحث العلمي، عمادة الدراسات العليا 

تصور مقترح لتطوير التعليم األساسي بمصر في ضوء متطلبات التعلم المدمج. (. 2018حجاج، هالة. )

 القاهرة، مصر.جامعة  :(دكتوراه أطروحة ) راسات العليا للتربية،كلية الد
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 دار الفكر، األردن. مستحدثاتُتكنولوجاُالتعليمُفيُعصرُالمعلومات،(. 2006. )الحلفاوي، وليد

ية في واقع التعليم اإللكتروني في مديريات التربية والتعليم في المحافظات الشمال(. 2018حمائل، حسين. )

 .218-197: (4)45. ةُالعلومُالتربويةمجل. فلسطين

ُالتعليمُاإللكترونيُومتطلباتُتطبيقهُمتطلبُأساسيُلتحقيق(. 2010. )جورج، جورجيتو ، حنا، تودري 

ر الجودة ، المؤتمر العلمي السنوي الثالث والدولي األول "معاييجودةُالتعليمُالجامعيُالمفتوح.ُمصر

 .طن العربيوالعتماد في التعليم المفتوح في مصر والو 

جاهزية معلمي المرحلة األساسية األولى في المدارس الحكومية في (. 2019ونجم، روان. ) حناوي، مجدي

ُالجامعة. مديرية تربية نابلس لتوظيف التعلم اإللكتروني "الكفايات واالتجاهات والمعيقات ُمجلة

 .138-102(: 2)5. العربيةُاألمريكيةُللبحوث

ُوالتطبيتقت(. 2007. )الحيلة، محمد ُالنظريتة ُبين ُالتعليم ، موان، دار المسيرة للنشر، ع5، طكنولوجيا

 األردن.

 ، فلسطين.، غزةتكنولوجياُالحاسوبُفيُالتعليم(. 2006مهدي، حسن. )و  الخزندار، نائلة

س نحو بناء أداة لتقدير االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدري(. 2009وسعيد، هشام. ) خشاب، أديب

 .234- 213: (3)26. اتحادُالجامعاتُالعربيةُمجلةليم الفني في الجمهورية العراقية، للتع

 ن.، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، األردالتدريبُالفعالُ.(2006) .والخطيب، رداح الخطيب، أحمد

اها فية كما ير (. االحتياجات التدريبية العلمي التعليم االساس في مجال االدارة الص2013خطيب، براءة. )

 .74- 55(: 4) 29، ةُدمشقمجلةُجامع المعلمون،

ة واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المدارس الثانوية الخاصة فوي محافظو. (2015) .الخوالدة، محمد

 .1062-1043 :(42)3العلوم التربوية، .العاصومة من وجهة نظر المديرين أنفسهم

 . دار غيداء للنشور والتوزيع. عمان.لتعليمُوحوسبةُالتعليمتكنولوجياُا(. 2009. )دعمس، مصطفى 
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غةًّ فاعلية التعليم المدمج في تنمية مهارات القراءة اإلبداعية لدارسي الل(. 2015. )الروس، عادل أبو 

 .22-1: (7)4 لتربويةُالدوليةُالمتخصصة.المجلةُا. العربية من الناطقين بلغات أخرى 

استهن هات طالبات كلية العلوم التربوية )األونروا( نحو التعلم المدمج بعد در اتجا(. 2012. )زامل، مجدي 

 .120- 87: (59) 1  تحادُالجامعاتُالعربية.مجلةُا للمساقات الجامعية المدمجة"

ُ(. ر2005. )زيتون، حسن ُالمفهوم ُاإللكتروني": ُ"التعلم ُالتعليم ُفي ُجديدة -قالتطبي -القضايا–ؤية

 المملكة العربية السعودية .تية للتربية. الرياض، الدار الصولالتقييم

ُالعلوم(. 2007. )زيتون، عايش ُتدريس ُواستراتيجيات ُالبنائية يع، دار الشروق للنشر والتوز . النظرية

 ، األردن.عمان

ُاإللكتروني(. 2004سالم، أحمد. ) ُوالتعليم ُالتعليم لعربية ، المملكة ا، مكتبة الرشد، الرياضتكنولوجيا

 .السعودية

واقع استخدام التعلم المدمج من وجهة نظر معلمي ومعلمات  .(2017القباطي، علي. )و  السبيعي، علي

-181 :(21)1، المجلةُالعربيةُللنشرُالعلمي اللغة العربية في تدريس طالب المرحلة االبتدائية،

201. 

 (.2013. )، السيد محمدأبو هاشمو  إسماعيل، عمادو متولي، أحمد سيد، و  آل الشيخ، أحمدو  السديري، محمد

العلومُالتربويةُاالحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود. لتربية، ا، كلية مجلُة

 .68-43(: 1)25جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية، 

ة بجامعة لة التربوي، المجالتعليمُالخليط/ُالتطورُالطبيعيُللتعلمُاإللكتروني(. 2005سالمة، حسن علي. )

 .64-53(: 1)22سوهاج، 

ُللتعليم(. 2009شحاته، حسن. ) ُجديدة ُوتقنيات ُآفا  ُالعقل: ُوتحرير ُاإللكتروني عالم . دار الالتعليم

 ، مصر.العربي. القاهرة
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فاعلية التعليم  (.2020شديد، نور. )و  عبد هللا ،العمدو  خليلي، شهدو  عواد، خولةر و شخيدم، سحأبو 

تروني في ظل انتشار فيروس كورونا من وجهة نظر المدرسين في جامعة فلسطين التقنية اإللك

 جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين. )خضوري(،

ي فاالحتياجات التدريبية للمعلمين الجدد من وجهة نظر مديري المدارس األساسية (. 2018)أسعد. الشرع، 

(: 18)2 ،مجلةُالعلومُالنفسيةُوالتربويةإربد في األردن،  ،مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد

95-112. 

ية بسلطنة تنمية مفاهيم التعليم والتعلم اإللكتروني ومهاراته لدى طالب كلية الترب(. 2005. )الشرقاوي، جمال

 .253-214: (58)2، مجلةُكليةُالتربيةعمان، 

 دن.، األر . دار وائل للنشر والتوزيع، عمانعكوسالتعلمُالمدمجُوالتعلمُالم(. 2016. )الشرمان، عاطف 

 معوقات استخدام التعلم المدمج بمدارس التعليم األساسي بسلطنة(. 2016)حامد. عمار، و ي الشعيلي، عل

 .368-329: (120)30 التربوية،ُةالمجل. العلومعمان من وجهة نظر معلمي 

تدريس مادة الجغرافيا على تحصيل طالب أثر استخدام التعليم المدمج في (. 2007الشمري، محمد. )

 ،(دكتوراه غير منشورة اطروحة)، الصف الثالث المتوسط في محافظة حفر الباطن واتجاهاتهم نحو

 ، األردن.كلية التربية، الجامعة األردنية

 .، االردن. دار الفكر. عمانمقدمةُفيُتقنياتُالتعليم(. 2008سامح، إسماعيل. )و  شمى، نادر

أثر التعلم المدمج في التحصيل المباشر والتفكير التأملي لطالبات الصف ُ(.2014روبة. )الشهوان، ع

ُ.، جامعة الشرق األوسط، األردن(رسالة ماجستيرُ)،األول ثانوي في مادة نظم المعلومات اإلدارية

لوسائطُأوُاألنماطُالحديثةُفيُالتعليمُالعاليُ)التعليمُاإللكترونيُالمتعددُا(. 2007شوملي، قسطندي. )

المتمازج(، المؤتمر السادس لعمداء كليات اآلداب في الجامعات األعضاء في اتحاد الجامعات  التعليُم

 .22/4/2007*21العربية، ندوة: "ضمان جودة التعليم واالعتماد األكاديمي" المنعقد في الفترة 



110 
 

 وزيع، عمان، األردن.، دار صوفاء للنشر والتإدارةُالمواردُالبشرية(. 2000شيخة، نادر. )أبو 

دور اإلدارة المدرسية في نشر تكنولوجيا المعلومات (. 2016وأبو حميد، عاطف. ) الصرايرة، خالد

 .1501 -1483(. ص ص 43)9، دراسات العلوم التربوية، واإلتصاالت في المجتمع المدرسي

يط للتدريب في األجهزة تحديد االحتياجات التدريبية كأساس لعملية التخط(. 2011)تحسين. الطراونة، 

جامعة ُالصعيدين النظري والعملي( والتدريب، )علىاألساليب الحديثة في التخطيط  األمنية، ندوة

 العربية السعودية. الرياض، المملكةنايف للعلوم األمنية، 

ُالمعاصتر(. 2007) .الطعاني، حسن ُاإلداري  ،، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمانالتتدريب

 األردن.

دار النشر،  ،التتدريبُ)مفهومته،ُفعالياتته،ُبناءُالبترامجُالتتدريبيُوتقويمهتا((. 2002حسون. ) ،الطعاني

 ، األردن.عمان

ة فاعلية برنامج تعليمي قائم على التعلم المتمازج في تحسين مهارات القراء(. 2014. )طعمة، داللأبو 

ة . جامعة العلوم اإلسالمي(رسالة دكتوراه غير منشورة) .المبكرة وفهم المسموع لدى أطفال الروضة

 العالمية. األردن.

ة دور مديري المدارس الثانوية في توظيف التعلم اإللكتروني من وجه(.2017ُ)ُعبد الباري، لينا جمال.

ُ، جامعة الشرق األوسط، األردن.(رسالة ماجستير) نظر المعلمين بمحافظة العاصمة عمان،

 .نتاجالتصميم،ُاإُل،ُالتعلمُاإللكترونيُالرقمي:ُالنظرية(. 2009أبو خطوة، السيد. )و ن، عبد العاطي، حس

 ، مصر.جامعة الجديدة للنشر، اإلسكندريةدار ال

 .دار الشروق، عمان، األردن ،إرشادُذويُالحاجاتُالخاصةُوأسرهم(. 2011عربيات، عبد الحليم. )
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امهم وعي المعلمين بمفهوم التعلم اإللكتروني وواقع استخدمدى (.  2012والصرايرة، خالد. ) العساف، جمال

: (1) 13البحرين،  ،بويةُوالنفسيةمجلةُالعلومُالتُر، إياه في التدريس في مديرية تربية عمان الثانية

.70-43 

ربية، ، كلية التمعوقاتُتدريبُالمعلمينُأثناءُالخدمةُوسبلُالتغلبُعليها(. 2008عطوان، مصطفى. )أبو 

 .، فلسطينغزة ،اإلسالمية الجامعة

. جامعوة تاتالتعليمُاإللكترونيُوالتحتدياتُالمعاصترة،ُكليتةُتكنولوجيتاُالمعلوم(. 2012) .العقاد، محمد

 ، القدس، فلسطين.بيرزيت

 الحاجات التدريبية لمعلمي المرحلة االبتدائية األولى في .(2018) .حامد، الحاج محمدو  العقلة، عوض

 .108-93: (3)19سودان للعلوم والتكنولوجا، ، جامعة المجلةُالعلومُالتربويةالمجال المعرفى، 

 .، األردنعمان ،دار الراية للنشر ،التجديدُالتربويُوالتعليمُاإللكتروني(. 2010) .العنزي، فاطمة

ظة فاالحتياجات التدريبية لمديري المدارس الحكومية االساسية والثانوية في محا(. 2006. )عياصرة، ريم 

 .)رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة جرش، األردن ،جرش من وجهة نظرهم

 ةفاعلية التعلم المدمج في إكساب مهارات وحدة برنامج العروض التقديمي(. 2010الغامدي، خديجة علي. )

point power قسم تقنيات (رسالة ماجستير)، الصف الثاني الثانوي بمدينة الرياض الطالبات ،

ُ.الريا، المملكة العربية السعوديةكلية التربية، جامعة الملك سعود، التعليم، 

زارة و تقويم برامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة في التعليم األساسي بمدارس (. 2013الفرا، غادة رفيق. )

ة، ، غز جامعة األزهر، (رسالة ماجستير)"، التربية والتعليم ومدارس وكالة الغوث الدولية" دراسة مقارنة

 فلسطين.

تاب. الك ، عالمتدريبهمعلمُاللغةُالعربية،ُمعاييرُإعداده،ُومتطلباتُ(. 2011فضل هللا، محمد رجب. )

 ، مصر.القاهرة
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ُالتعليمتي(. 2011إبوراهيم. ) الالهالفقي، عبد  ُالتتصميم ُالمتدمج، ُالمتعتدد-التتعلم ُالتفكيرُالوستائط ة

 ، األردن.مانار الثقافة للنشر والتوزيع. ع، داالبتكارُي

ة االحتياجات التدريبية لمعلمي األساسية من وجهة نظر المشرفين التربوي (.2016القاضي، نجاح سعود. )

 .2087-2078 :(6)27، مجلةُكليةُالتربيةُللبنات.ُفي محافظة المفرق 

ُنظرُ(. 2020وآخرون. ) ،قطينة، نسرين ُوجهة ُمن ُالفلسطيني ُالسيا  ُفي ُاإللكتروني ُالتعليم واقع

 .لمعلمينا

 .، مصرالكتب، القاهرة ، عالمالحديثةالتدريسُبالتكنولوجياُ(. 2006) .قنديل، أحمد إبراهيم

مي أولويات الكفايات التدريسية واالحتياجات التدريبية لمعل(. 2003والحر، عبد العزيز. ) كمال، أمينة

، مجلةُكليةُالتربيةُ"،المرحلة اإلعدادية في التعليم العام في دولة قطر من وجهة نظر المعلمين

18(20 :)35-98. 

ُالتدريس(. 2009كنعان، هدي. ) ُفي ُااللكتروني ُالتعليم التعليم  ى، ورقة عمل مقدمة لملتقاستخدام

 المملكة العربية السعودية.الرياض، ه، 1429جمادي األول   21- 9،االلكتروني األول

ربية مة لتطوير النمو المهني لمعلمي اللغة العاالحتياجات التدريبية الالز (. 2006. )الكوري، عبد هللا 

 .)رسالة ماجستير غير منشورة(، كلية التربية، جامعة عين شمس، مصر بالمرحلة الثانوية،

ساسيةُدرجةُاستخدامُاستراتيجيةُالتعلمُالمدمجُلدىُمعلميُالمرحلةُاأل(. 2019المجالي، وفاء بشير. )

ُ.امعة الشرق األوسط، األردن، ج(رسالة ماجستير)، فيُلواءُواديُالسير

 ، األردن.، دار الفكر، عمانإعدادُالمعلمُتنميتهُوتدريبه(. 2005. )حوالة، سهيرو ، محمد، مصطفى

ُمفاهيمها(. 2016. )والحيلة، محمد ،مرعي، توفيق ُالحديثة. ُالتربوية أسسها،ُُ-عناصرها -المناهج

 ردن.، األار المسيرة للنشر والتوزيع. عمان، د13ط ،عملياتها
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ة أثر تجربة توظيف التعلم اإللكتروني لتحسين العملية التعليمية في المرحل(. 2020المشهراوي، حسن. )

النجاحُلأل ،األساسية العليا بمحافظات قطاع غزة من وجهة نظر المعلمين ومُبحاثُ)العلمجلةُجامعُة

 .74-39: (1)34 اإلنسانية(،

 ،ويةالمجلةُالترب ،ية لمعلمي المرحلة االبتدائية في الكويتاالحتياجات التدريب(. 2020المطبري، نايف. )

34(134): 57-87.ُ

دار  ،ةرؤيةُتربوي -المدرسةُاإللكترونيةُودورُاإلنترنتُفيُالتعليم(. 2010المالح، محمد عبد الكريم. )

 ، األردن.الثقافة، عمان

هد فمكتبة الملك  .سُوالتطبيقاتالتعليمُاإللكترونيُاألس(. 2005والمبارك، أحمد. ) الموسى، عبد هللا

 ، المملكة العربية السعودية.الوطنية. الرياض

 االحتياجات التدريبية لمعلمي الصف األول االبتدائي في مدارس (.2020أبو دية، دينا. )و نجم، منور. 
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ُالمالحقُ 
 .أداة الدراسة "االستبانة" في صورتها األولية (.1ملحقُرقمُ)

ن ( قائمة بأسماء السادة أعضاء لجنة المحكمين التي استعا2ملحق رقم ) (.2)رقمُملحقُ

 بهم الباحث لقياس صدق أداة الدراسة.
 ." في صورتها النهائيةأداة الدراسة "االستبانة (.3ملحقُرقمُ)
مركزُالبحثُوالتطويرُالى  جامعةُالخليلكتاب تسهيل مهمة من  (.4ملحقُرقمُ)

ُ.التربوي/وزارةُالتربيةُوالتعليمُالفلسطينية

ةُمركزُالبحثُوالتطويرُالتربوي/ُوزارةُالتربيكتاب تسهيل مهمة من  (.5ملحقُرقمُ)

ُ.طامديريةُتربيةُوتعليمُيلى إ والتعليمُالفلسطينية

 

 
 

ُ  
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ُفيُصورتهاُاألوليةُُ"االستبانةأداةُالدراسةُ"ُ(1ملحقُرقمُ)
 

ُ

ُجامعةُالخليل

ُاليُ العُ ُراساتُ الد ُ ُكليةُ 

ُ(ُالمحترم/ة4-1عزيزيُمعلم/ةُالمرحلةُاألساسيةُالدنياُمن)

دمجُضوءُُ"االحتياجاتُالتدريبيةُلمعلميُالمرحلةُاألساسيةُالدنياُفيُيقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان

ة كمتطلب وتأتي هذه الدراسالتعليمُااللكترونيُفيُمديريةُتربيةُوتعليمُيطاُمنُوجهةُنظرُالمعلمين".ُ

ن فقرات من حضرتكم التكرم باإلجابة ع راجيا   .لنيل درجة الماجستير في اإلدارة التعليمية في جامعة الخليل

ُفقط ألغراض البحث  العلمي.االستبانة، ونؤكد بأن جميع البيانات التي ستقدمونها ستستخدم 

ُمعُالشكرُوالتقدير

ُنواجعةالباحث:ُعبدُالرحمنُ
ُشراف:ُد.ُمنالُأبوُمنشارإ

ُالقسمُاألول:ُمعلوماتُعامةُ
ُيرجىُوضعُ)/(ُعلىُالحالةُالتيُتنطبقُعليك.

ُ)ُُُُُ(ُذكرُُُُُُُُُُُُُُُ)ُُُُُُ(ُأنثى:االجتماعي النوع
ُتيرُفأعلى)ُُُُُُ(ُبكالوريسُُُُُُُُُُ)ُُُُُُ(ُماجسُُُالمؤهلُالعلمي:)ُُُُُ(ُدبلومُُُُُُُُُُ

نواتُس10(سنواتُُُ)10ُُالىُاقلُمن5ُُنُسنواتُُُُُُ)ُُُُُ(ُم5سنواتُالخبرة:)ُُُُُ(ُأقلُمنُ
ُفأكثر

ُ  
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جاالت مفيما يلي مجموعة من العبارات التي توضح القسمُالثاني:ُمجاالتُاالستبانةُوفقراتهاُوهي:ُ

 رك:أمام العبارة التي تناسب اختيا( √)درجة موافقتك على العبارة بوضع عالمة الدراسة، فضال  حدد 

رقم
ال

ُ

ُمجاالتُالدراسةُ
 

موافقُ
ُبشدة

معارضُُمعارضُمحايدُموافق
ُبشدة

ُلكترونيالتدريسيةُفيُضوءُدمجُالتعليمُاإُلالمجالُاألول/االحتياجاتُالتدريبيةُالمتعلقةُبالتخطيطُللمادةُ
ُ     اف قابلة للتحقيق هدكيفية تحديد أ   .1
ُ     كيفية تحليل المحتوى التعليمي إلى مكوناته  .2
ُ     كيفية اختيار الوسائل التعليمة المناسبة    .3
ُ     كيفية اختيار األنشطة التعليمية الهادفة   .4
ُ     كيفية مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة    .5
ُ     تصميم التعلم(لكتروني )كيفية استخدام نماذج التخطيط اإل  .6

7.  
لكترونية للطالب للرجوع لها كيفية توفير محتوى الحصة اإل

 في أي وقت 
  

  
ُ

كيفية توظيف التقويم بطريقة تقيس مدى تحقق األهداف   .8
 التعليمية 

    ُ

ُ     كيفية توزيع المدة الزمنية لتغطي كافة جوانب المنهاج   .9
ُلكترونيفيذُالدرسُفيُضوءُدمجُالتعليمُاإُلمتعلقةُبطر ُتنالمجالُالثاني/ُاالحتياجاتُالتدريبيةُال

ُ     لكترونية فاعلة ومنتجةكيفية تنفيذ حصة إ  .1
ُ     كيفية استخدام أساليب التعزيز المتنوعة   .2
ُ     لمجريات الدرس  كيفية تكييف المدة الزمنية بشكل فعال وفقا    .3
ُ     الفردية كيفية توزيع األسئلة الصفية مع مراعاة الفروق   .4

5.  
 كيفية مراعاة مستويات الطالب وذكاءاتهم المختلفة عند تنفيذ 

 الدرس 
  

  
ُ

ُ     كيفية تزويد التالميذ بتغذية راجعة متنوعة وفعالة  .6
ُ     كيفية توظيف المصادر التعليمية الرقمية في الحصة الصفية   .7

ُنيدارتهُفيُضوءُدمجُالتعليمُاإللكترُولصفُوإالتدريبيةُالمتعلقةُبضبطُاُالمجالُالثالثُ/ُاالحتياجات
ُ     كيفية توظيف اساليب  تعديل السلوك غير المرغوب فيه   .1
ُ     كيفية إدارة الموقف التعليمي بفاعلية  .2
ُ     كيفية اتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بالمواقف التعليمية  .3
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ُ     امنة كيفية تفعيل دور اإلدارة المدرسية في توفير بيئة   .4
ُ     كيفية تنمية االنضباط الداخلي للتالميذ  .5

ام التعليم كيفية تنمية اخالقيات الطلبة المتعلقة باستخد  .6
 لكترونياإل

    ُ

ُنيلكترُواءُالطالبُفيُضوءُدمجُالتعليمُاإُلالمجالُالرابعُ/ُاالحتياجاتُالتدريبيةُالمتعلقةُبتقويمُأد

1.  
التي تواجه الطالب عند كيفية معرفة المشاكل والمعوقات 

 دراسة المادة إلكترونيا  
  

  
ُ

ُ     كيفية توزيع األسئلة التقييمية  بين الطلبة   .2
ُ     كيفية استعمال التقويم التكويني بشكل فعال  .3
ُ     كيفية  تحديد المهارات المطلوبة للتقويم  .4
ُ     لكترونيا كيفية توظيف أساليب كتابة االمتحانات إ  .5
ُ     عالج نقاط الضعف التي اكتشفها في التالميذ  كيفية  .6
ُ     دوات متنوعة لتقييم الطلبة كيفية  استخدام أساليب وأ  .7
ُ     كيفية استخدام نتائج التقييم لتحسين أداء الطلبة   .8

ُلكترونيمُاإُلعليدافعيتهمُفيُضوءُدمجُالتُالمجالُالخامسُ/االحتياجاتُالتدريبيةُالمتعلقةُباستثارةُالطالبُوزيادة
ُ     لكترونية ارة دافعية الطالب خالل الحصة اإلكيفية استث  .1

2.  
تاحة الفرصة للطالب الوصول للمادة التعليمية في أي كيفية إ
   وقت 

  
ُ

ُ     كيفية تشجيع الطلبة على التعلم الذاتي   .3

ية الطلبة في ضوء دمج التعليم كيفية  االحتفاظ بدافع  .4
 لكتروني اإل

    ُ

ُ     تاحة فرصة المشاركة لجميع الطالب كيفية إ  .5
ُ     منضبطين الغير كيفية التعامل مع الطلبة   .6

ُلكترونيعليمُاإُللبيئةُالمحليةُفيُضوءُالتالمجالُالسادسُ/االحتياجاتُالتدريبيةُالمتعلقةُباالتصالُوالتواصلُمعُا

1.  
 فية  التواصل بين المعلم وولي األمر في ظل ظروف التعليمكي
   لكترونياإل

  ُ

2.  
مع أولياء األمور خالل الحصة  كيفية تعامل المعلم

 لكترونية اإل
  

  
ُ

ُ     مر ف التي تتطلب التواصل مع  ولي األكيفية تحديد المواق  .3
ُ     كيفية التنويع في طرق االتصال بأولياء األمور   .4
ُ     كيفية  تفعيل أخالقيات االتصال والتواصل   .5

6.  
يل دور أولياء األمور لمتابعة أبنائهم من خالل كيفية  تفع

 وسائل التواصل المختلفة
  

  
ُ

ُ     كيفية تفعيل دور المؤسسات المحلية المختلفة   .7
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ُالمجالُالسابع/االحتياجاتُالتدريبيةُالمتعلقةُباستخدامُالمصادرُالتعليميةُالرقمية
      هداف كيفية إنتاج برمجيات تعليمية تحقق األ  .1
      عداد فيديوهات تعليمية تناسب األهداففية إ كي  .2
      التعلم  كيفية  إعداد تدريبات محوسبة  للطلبة بطيئي  .3
      خالقيات التعامل مع الحاسوب كيفية توظيف أ  .4
      كيفية توظيف الوسائط المتعددة إلعداد فيديوهات تعليمية    .5

6.  
 ف التعليمية بشكللكترونية في المواقكيفية توظيف األلعاب اإل

 فعال 
  

  
 

7.  
رسال الواجبات والرسائل كيفية توظيف البريد إلكتروني إل

 للطلبة 
  

  
 

      كيفية االحتفاظ بالملفات والفيديوهات في الحاسوب   .8
      كيفية البحث في محرك جوجل للوصول للمعلومة بأسرع وقت   .9

      365وفيس ة استخدام برمجيات المايكروسوفت أكيفي  .10

11.  
كيفية استخدام تطبيقات جوجل )االختبارات والمهام 

   واالجتماعات والحصص(
  

 

12.  
)االحتفاظ  google driveكيفية توظيف التخزين السحابية 

رسالها للطلبة خاصة الملفات ذات بملفات المعلم وسهولة إ
 الحجم الكبير(

  
  

 

13.  
 zoom ،teamكيفية توظيف برمجيات التواصل المتزامن 

 ونالين()عقد االجتماعات والدروس أ
  

  
 

      كيفية تنفيذ أوراق العمل التفاعلية   .14

15.  
)سجل عالمات  e-schoolكيفية توظيف موقع مدرستي 

اجبات والمتابعة وتقارير لولي الطالب والغياب والحضور والو 
 مر والشهادات(األ
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ُأسماءُالمحكمين(2ُملحقُرقم)
باحث التي استعان بهم الالمحكمين  أعضاء لجنة قائمة بأسماء السادةتالي على يحتوي الجدول ال
 .لقياس صدق أداة الدراسة

ُمكانُالعملُُالمؤهلُالعلميُاالسمُالرقم

ُوزارةُالتربيةُوالتعليمُاألردنيةُُدكتوراهُأصولُالتربيةُد.ُمحمدُعمادُالعمرُيُ .1
ُجامعةُالقدسُأبوُديسُُبرفسورُباإلدارةُالتربويةُد.محمودُأبوُسمرةأ.ُ .2
ُجامعةُالخليلُُدكتوراهُاإلدارةُالتربويةُكمالُمخامرةد.ُ .3
ُجامعةُالخليلُُدكتوراهُاإلدارةُالتربويةُد.ُكرمُسفيانُالكركيُ .4
ُجامعةُالقدسُالمفتوحةُ/رامُهللاُُدكتوراهُعلمُالنفسُالتربوُيُنبيلُأمينُالمغربيد.ُ .5
ُجامعةُبوليتكنيكُفلسطينُُدكتوراهُعلمُالنفسُالتربوُيُخالدُقطوفد.ُ .6
ُجامعةُالقدس/أبوُديسُُدكتوراةُعلمُنفسُتربوُيُتيسيرُعبدُهللاد.ُ .7
ُجامعةُالقدسُُدكتوراهُعلمُالنفسُالتربوُيُد.ُسهيرُالصباحُ .8

ُد.إيناسُناصرُ .9
ُ

ُجامعةُالقدسُأبوُديسُُدكتوراهُمناهجُوطر ُتدريس

ُريةُتربيةُوتعليمُأريحامديُُدكتوراهُمناهجُوطر ُتدريسُعلومُد.ُعزميُبالونةُ .10
ُجامعةُالقدسُُدكتوراهُالمناهجُوالتدريسُأ.د.عفيفُزيدانُ .11
ُمديريةُتربيةُوتعليمُ/نابلسُُماجستيرُمناهجُوطر ُتدريسُعرينُعديُأبوُعمشةُ .12
ُجامعةُالنجاحُالوطنيةُُدكتوراهُأساليبُتدريسُد.ُسهيلُصالحةُ .13
ُعليمُ/الخليلتربيةُوتُُدكتوراهُأساليبُتدريسُيوسفُالطيطيد.ُ .14
ُتربيةُوتعليمُ/الخليلُُماجستيرُأساليبُعلومُوصالُعصفورأ.ُ .15
ُتربيةُوتعليم/الخليلُُماجستيرُأساليبُعلومُروضةُدويكأ.ُُ .16
ُيطاُ/تربيةُوتعليمُُماجستيرُأساليبُتدريسُسائدةُمصلحُأبوُقبيطةأ.ُ .17
ُيطا/تربيةُوتعليمُُُماجستيرُأساليبُتدريسُإبراهيمُقرعيشأ.ُ .18
ُتربيةُوتعليم/يطاُُماجستيرُأساليبُتدريسُصارُأبوُصبحةانتأ.ُ .19

 

ُ

ُ

ُ  
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ُفيُصورتهاُالنهائيةُُ"االستبانة"ُأداةُالدراسةُ(3ملحقُرقم)

ُ
ُالخليلُ ُجامعةُ 

ُاليُ العُ ُراساتُ الد ُ ُكليةُ 

ُ(ُالمحترم/ة4-1عزيزيُمعلم/ةُالمرحلةُاألساسيةُالدنياُمن)

وءُدمجُض؛ُفيُتُالتدريبيةُلمعلميُالمرحلةُاألساسيةُالدنيا"االحتياجايقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان 

 .لكترونيُفيُمديريةُتربيةُوتعليمُيطاُمنُوجهةُنظرُالمعلمين"التعليمُاإُل

ث فإن الباح ،وتأتي هذه الدراسووووووووة كمتطلب لنيل درجة الماجسووووووووتير في اإلدارة التعليمية في جامعة الخليل 

الحتياجات التدريبية التي تواجهكم في ضوووووووووووووووء دمج التعليم يضووووووووووووووع بين أيديكم هذه االسووووووووووووووتبانة لمعرفة ا

ي من حضوووووووووووووورتكم التكرم باإلجابة عن فقرات االسووووووووووووووتبانة، ونؤكد بأن جميع البيانات الت راجيا  ، لكترونياإل

 ستقدمونها ستستخدم فقط ألغراض البحث العلمي

ُمعُالشكرُوالتقدير

ُُالباحث:ُعبدُالرحمنُنواجعة
ُرُشراف:ُد.ُمنالُأبوُمنشاإ

ُالقسمُاألول:ُمعلوماتُعامةُ
 يرجى وضع )/( على الحالة التي تنطبق عليك.

 )     ( ذكر               )      ( أنثى: االجتماعي النوع
 المؤهل العلمي:  )      ( بكالوريوس         )      (دراسات عليا

ات سنو 10سنوات     )    (10قل من إلى أ 5سنوات   )     ( من 5( أقل من سنوات الخبرة:    )     
 فأكثر
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ت الدراسة، فيما يلي مجموعة من العبارات التي توضح مجاال القسمُالثاني:ُمجاالتُاالستبانةُوفقراتها:

 أمام العبارة التي تناسب اختيارك:( √)فضال  حدد درجة موافقتك على العبارة بوضع عالمة 

رقم
ال

ُ

ُمجاالتُالدراسة
ُ

موافقُ
ُبشدة

ُمعارضُدمحايُموافق
معارضُ

ُبشدة
 لكترونيالتدريسية في ضوء دمج التعليم اإلالمجال األول/االحتياجات التدريبية المتعلقة بالتخطيط للمادة 

      صياغة األهداف السلوكية القابلة للقياس    .1
      تحليل المحتوى التعليمي إلى مكوناته  .2
      يمياختيار الوسائل التعليمية المناسبة للموقف التعل  .3
      لكتروني )تصميم التعلم(استخدام نماذج التخطيط اإل  .4
      توزيع المدة الزمنية لتغطي كافة جوانب المنهاج  .5
      سهولة وصول الطلبة للمادة التعليمية في أي وقت  .6

 ترونيلكفيذ الدرس في ضوء دمج التعليم اإلالمجال الثاني/االحتياجات التدريبية المتعلقة بطرائق تن

      لكترونية تفاعلية. تنفيذ حصة إ   .1
      مراعاة مستويات الطالب عند تنفيذ الدرس    .2
      تزويد التالميذ بتغذية راجعة مناسبة    .3
      توظيف المصادر التعليمية الرقمية في الحصة   .4

توظيف استراتيجيات تدريس متنوعة تتالءم مع الموقف   .5
 التعليمي 

     

      فرصة المشاركة لجميع الطلبة بعدالة توفير  .6
 دارته في ضوء دمج التعليم اإللكترونيالمتعلقة بضبط الموقف التعليمي وإالمجال الثالث /االحتياجات التدريبية 

      إدارة الموقف التعليمي بفاعلية  .1
      اتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بالمواقف التعليمية  .2
      ط الداخلي للتالميذتنمية االنضبا  .3
      لكترونيبة المتعلقة باستخدام التعليم اإلتنمية قيم الطل  .4
      لكترونيةاظ بدافعية الطلبة خالل الحصة اإلاالحتف  .5
      لمجريات الحصة. تكييف المدة الزمنية بشكل فعال وفقا    .6

 لكترونيلطلبة في ضوء دمج التعليم اإلاء االمجال الرابع /االحتياجات التدريبية المتعلقة بتقويم أد

تشخيص المشكالت والمعوقات التي تواجه الطلبة عند   .1
 دراسة المادة إلكترونيا  

     

      توزيع األسئلة الصفية مع مراعاة الفروق الفردية  .2
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      تحديد المهارات المطلوبة للتقويم  .3
      معالجة نقاط الضعف التي اكتشفها في التالميذ   .4

5.  
استخدم األسلوب المناسب للتعامل مع الطلبة غير 

   المنضبطين
  

 

      ساليب تعديل السلوك غير المرغوب فيهتوظيف أ  .6
 المجال الخامس/االحتياجات التدريبية المتعلقة بالمصادر التعليمية الرقمية

      هداف السلوكيةليمية تحقق األنتاج برمجيات تعإ  .1
      مية تناسب األهداف السلوكيةعداد فيديوهات تعليإ   .2
      التعلم  إعداد تدريبات للطلبة بطيئي  .3
      توظيف مهارات التعامل مع الحاسوب   .4

5.  
توظيف الوسائط المتعددة إلعداد فيديوهات تعليمية 

 مناسبة 
  

  
 

لكترونية في المواقف التعليمية بشكل توظيف األلعاب اإل  .6
 فعال 

     

      لفات والفيديوهات التعليمية االحتفاظ بالم  .7
      البحث في قواعد البيانات الرقمية للوصول للمعلومات  .8
      365وفيس استخدام برمجيات المايكروسوفت أ  .9

10.  
 google driveالقدرة على توظيف التخزين السحابية 

رسالها للطلبة خاصة معلم وسهولة إ)االحتفاظ بملفات ال
 بير(الملفات ذات الحجم الك

  
  

 

      تصميم أوراق العمل التفاعلية   .11

12.  
)سجل عالمات  e-schoolاستخدام موقع مدرستي 

اجبات والمتابعة وتقارير الطالب والغياب والحضور والو 
 مر والشهادات(لولي األ

  
  

 

      تشجيع الطلبة على التعلم الذاتي  .13
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ُ:1ُ(.ُكتابُتسهيلُمهمة4ملحقُرقمُ)
ُسطينيةلىُمركزُالبحثُوالتطويرُالتربوي/وزارةُالتربيةُوالتعليمُالفلمعةُالخليلُإمنُجاكتابُ

ُ
ُ

ُ

ُ
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ُ:2(.ُكتابُتسهيلُمهمة5ُملحقُرقمُ)
ُربيةُوتعليمُيطاتمديريةُلى إ مركزُالبحثُوالتطويرُالتربوي/ُوزارةُالتربيةُوالتعليمُالفلسطينية منكتابُ

ُ
 


