
  مواقف املعلمين العرب من دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية

 1 صفحة ،2 العدد 19 جامعة، املجلد

 مواقف املعلمين العرب من دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية

افعي  
ّ

 1*حسن الش

  :تلخيص

َهدف هذا البحث إلى فحص مواقف معلمي العرب في لواء الجنوب من دمج التكنولوجيا في العملية 

املتغيرات الشخصية )األقدمية املهنية، الجندر، الجيل، التأهيل التعليمية، كما وهدف إلى فحص تأثير 

رق التدريس( على مواقفهم. شملتكاديمي(، والتربوية )األ
ُ
 من معلما ومعلمة 159البحث  عينة ط

 تم خاللها ومن وقرى  مدن إلى الجنوب منطقة تقسيم تم حيث. الجنوب لواء في اإلعدادية مدارس

نسبيا من  ة مرتفعةإيجابيبّينت نتائج البحث وجود مواقف . عشوائية بطريقة وقريتين مدينتين اختيار 

 جابيإيدمج التكنولوجيا في العملية التعليمية. كما تبّين من خالل نتائج البحث أن هنالك تأثير 

املعلمين  ، حيث أنلألقدمية املهنية للمعلمين على مواقفهم من دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية

ة من املعلمين األكثر أقدمية، كما وبّينت نتائج البحث أنه ال يوجد إيجابيمواقف أكثر جدد يتبنون ال

على مواقف املعلمين من دمج التكنولوجيا في  األكاديمي تأثير للمتغيرات الجندر، الجيل، والتأهيل

ر س املحوسب تؤثالعملية التعليمية. كما وتبين من خالل نتائج البحث أن استخدام طريقة الّتدري

 ا على مواقف املعلمين من دمج التكنولوجيا في العملية التعليمة. إيجابي

 مقدمة

شهد العالم أواخر القرن العشرين تطورا في تكنولوجيا املعرفة، وانخراط التكنولوجيا في جميع 

زة أجه مجاالت الحياة املختلفة، بما في ذلك مجال التربية والتعليم. هذه التطورات حّتمت على

التربية والتعليم صياغة سياسات تربوية جديدة معتمدة على جعل التكنولوجيا ركيزة أساسية في 

العملية التعليمية. أحدثت هذه السياسات تغيرات جذرية في البيئة التعليمية، والتي من شأنها 

؛ 2002ار، )الف تحسين البيئة التعليمية، وزيادة دافعية التعلم وتطوير أنماط التفكير لدى الطالب

 (. Reynard, 2009؛2004سالم، 

السياسات التربوية الحديثة لدمج التكنولوجيا في العملية التعليمة جعلت املعلم في املركز لدوره 

من خالل تحويل املادة من الخيال والتجريد إلى  في العملية التعليمة األساس ي في دمج التكنولوجيا

 ,Nordin, 2010; Teoمعها حسيا، جسديا، عاطفيا وفكريا ) الواقع ليتمكن الطالب من التفاعل

(. من هنا ازدادت أهمية معرفة مواقف املعلمين من دمج التكنولوجيا في العملية التعليمة 2008

(. 2010؛ الشناق وبني دومي، 2006خاصة في ظل شح األبحاث التي تطرقت لهذا املوضوع )نجار، 

بل املعلمين لهذه التغيرات ومدى جاهزيتهم لها، مما يقلل شح األبحاث جعل من الصعب معرفة تق

(. وشح 2004، طوالبةمن إمكانيات نجاح هذه السياسات التربوية في تحقيق أهدافها املنشودة )
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األبحاث شمل أيضا التعرف على مواقف املعلمين العرب من دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية 

لتي حدثت في هذا الجهاز سواًء بسبب التغيرات االجتماعية التربوية بالرغم من التغيرات الجذرية ا

والتعليمية. إضافة للتغيرات التي حصلت في أجهزة التربية والتعليم وسبق التطرق إليها فإن املجتمع 

. (Dwairy, 2004العربي في إسرائيل يمر في حالة انتقال من مجتمع تقليدي نحو مجتمع أكثر حداثة )

ع لتهيئة املجتمع والطالب للتكيف م براز دور املدرسة واملعلمين كوكالء تنشئة اجتماعيةمما أدى إل 

هذه التغيرات في ظل االستخدام املتزايد للتكنولوجيا في املجتمع العربي خاصة في الفئة الشبابية 

ماعية جت(. دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية نتيجة للتغيرات اال 2012)أبو عصبة وأبو نصرة، 

والتربوية زادت من أهمية التعّرف على مواقف املعلمين اتجاه دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية. 

جريت في هذا املوضوع
ُ
تمحورت في دور توظيف التكنولوجيا في  وخاصة أن غالبية الدراسات التي أ

ليمية اسوب في العملية التعالعملية التعليمية دون التركيز الكافي على مواقف املعلمين من دمج الح

هدف هذا البحث للتعرف على مواقف املعلمين العرب في إسرائيل من . يَ (2010)الشناق وبني دومي، 

دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية وتأثير املتغيرات الديمغرافية وطرق التدريس على تبني املواقف 

 من دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية.

 الخلفية النظرية

  التكنولوجيا على العملية التعليميةتأثير 

التقدم التكنولوجي السريع في القرن العشرين وانخراط التكنولوجيا في جميع مجاالت الحياة إن  

طرح السؤال حول املساهمة الفعلية للتكنولوجيا في العملية ل ساهم ومنها مجال التربية والتعليم،

أن التطور السريع ( 2008 ,צבי בן)ذكر بن تسفي  على املعلمين والطالب.التعليمية ومردودها 

 بإمكانية إحداث تىلتقنيات الحوسبة املستحدثة، والذي غّير وما زال يغير من طرق حياتنا، قد أ

ثورة في طرق التعليم والتعلم، حيث أن الحديث يدور حول تقنيات تؤثر على طرق التفكير، وعلى 

قدرة املعلمين على تحديد أهدافهم التعليمية. إضافة لذلك فإن دمج سلوكيات الطالب و 

التكنولوجيا يساعد على بناء املعرفة بطريقة فّعالة من شأنها تفعيل الطالب وقدرتهم على الربط 

 ,ואחרים, רונן) وآخرونويرى رونين  .(2008 ,ואחרים שגיא)بين املعلومات الجديدة والقديمة 

األفضليات املميزة لدمج التكنولوجيا في العملية التعليمية هي إمكانية إدارة التعلم أن أحد ( 2008

وقد سبب استعمال تكنولوجيا املعلومات تغييرا في التصورات املتعلقة بالبيئة وباملعرفة  الجماعي.

فكير توباملعلومة وبنماذج التفكير واالتصال بين الطالب وبين املعلمين في املدارس وبلورة طرائق 

( أن دمج التكنولوجيا في العملية من 2010 ,וחן עמי בןمتعددة. وكذلك فقد وجد بن عامي وحين )

شأنه التأثير على ميول الطالب وعلى مهاراتهم املختلفة، وتضع أمامهم تحديات وتحتم عليهم فهم 

 ة. املحوسبالبيئة والتمكن منها والحصول على مهارات جديدة وفعالة للعمل الفعال في البيئة 
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كما ويساهم دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية في تعزيز التربية املستحدثة في التربية 

فالتقنيات الحديثة توفر اإلمكانيات للتعلم "املفتوح" الذي يرتكز على التعامل مع كميات  ،والتعليم

هائلة من مخزون املعلومات، وتصفيتها ودمجها في عمليات حل صحيح للمسائل املختلفة. هذه 

البيئة تدعم تطوير متعلم ذي هدي ذاتي وتعزز التفكير الحر وأخذ املسؤوليات والعمل في نطاق 

ن من تفاعل الطالب مع املادة املج
ّ
موعة. مما يعني أن دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية يمك

التعليمية في نطاق ونوعية تختلف عن التقنيات األخرى. كما وتمكن الطالب من التقدم في تعلمه 

سريعة لبحسب قدراته الخاصة والذاتية ويمكنه من التعلم الفعال، والحصول على التغذية املرتدة ا

على مشاركاته، وتمكنه من التدرب املستمر وترفع من اهتمامه بذاته وتحفزه للتعلم وتحسين الصورة 

( Harris & Kington, 2002وفي دراسة لهارس وكينغتون )(. 1993 ,זקן ובן אלמוגالذاتية لديه )

اتي، اطهم الذة الستخدام الحوسبة على الدافعية لدى الطالب، وانضبإيجابيتبين وجود تأثيرات 

م الذاتي، وزيادة ثقتهم 
ّ
وتطوير مهاراتهم املحوسبة وقدرتهم على العمل الجماعي الفّعال، والتعل

( أن استخدام الحوسبة في الصف من Cowan et al., 2001بأنفسهم. كما ويدعي كوان وزمالئه )

نس ى، ويخلق أنواع مختلفة من التع
ُ
م، وينمي الحكشأنه أن يحفز الطالب ويملكهم تجارب ال ت

ّ
م ل

 للتعليم. وفي دراسة قاما بها 
ً
 أكثر إبداعا

ً
الذاتي لدى التالميذ، إضافة إلى أن الحوسبة توفر طرقا

ن املدرسة من تلبية  (Murphy & Greenwood, 1998)ميرفي وغرينوود 
ّ
تبين أن دمج الحوسبة يمك

 احتياجات الفرد، كما أنها أداة مفيدة للطالب ذوي االحتياجات الخاصة. 

ن. لدمج التكنولوجيا على املعلمي إيجابيأما بالنسبة للمعلمين فقد أشارت األبحاث لوجود مردود 

العملية التعليمية يساهم في اتخاذ  إلى أن دمج التكنولوجيا في (2008 ,גולדמןحيث يشير جولدمن )

استراتيجيات تعليمية من خالل توفير الحل للفروق الفردية بين الطالب. كما أنها تساعد املعلمين 

في تمرير املواد التعليمية، وزيادة كفاءتهم وفاعليتهم وقدرتهم على جذب انتباه الطالب وتوفر لهم 

 (. Abimbade, 1998ية بشكل أسرع )املعلومات املنشودة لتحقيق األهداف التربو 

 .مواقف املعلمين من دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية

بّينت الدراسات العلمية أهمية دور املعلمين في نجاح دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية 

(. هذا النجاح مرهون بتقبل املعلمين لدمج التكنولوجيا 2010؛ الشناق وبني دومي، 2006)نجار، 

جيا و في العملية التعليمية، حيث أن عدم وجود بيئة داعمة من قبل طاقم املعلمين لدمج التكنول

(. بالرغم من أهمية الوقوف على مواقف 2006ُيحيل دون نجاح هذا الدمج وتحقيق أهدافه )نجار، 

املعلمين من دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية إال أن هنالك شح في الدراسات التي تطرقت 

ه األبحاث (. هذSiragusa & Dixon, 2008؛ 2010؛ الشناق وبني دومي، 2006لهذا املوضوع )نجار، 
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لدمج التكنولوجيا في العملية التعليمية، واملتغيرات التي من  تمحورت حول تقبل املعلمين ودعمهم

 شأنها التأثير على مواقفهم.

ُيستدل من خالل األبحاث وجود اختالف في مواقف املعلمين من دمج التكنلوجيا في العملية 

؛ 2010تكنولوجيا )الشناق وبني دومي، التعليمية حيث أن هذه املواقف تؤثر على نظرتهم لل

Siragusa & Dixon, 2008 ; ة من الدمجيجابي(. أشارت األبحاث إلى أن املعلمين أصحاب املواقف اإل 

بالتكنولوجيا وسيلة تساهم وتدعم العملية التعليمية من خالل خلق بيئة تعليمية مشجعة يرون 

لسلبية فقد أبدوا االمتعاض من دمج التكنولوجيا وتطوير املهارات التفكيرية، أما أصحاب املواقف ا

كونهم يرونها ذات تأثير سلبي على سيرورة العملية التعليمية. في هذا السياق يشير الشناق وبني دومي 

( في دراسة أجريت في األردن تمحورت حول دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية في املرحلة 2010)

ة للمعلمين من دمج التكنولوجيا في العملية التعليمة. كما إيجابيجهات الثانوية، ُوجد أن هنالك تو 

ويرى املعلمون بالتكنولوجيا وسيلة تساعدهم في مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة وإيصال 

املعلومات للطلبة وإثارة الدافعية لديهم. باإلضافة إلى رغبة املعلمين في مسايرة التطور العلمي 

( في مدارس حكومية 2000النتائج ذاتها تبينت في بحث سابق أجرياه أبو جابر وأبو عمر )والتكنولوجي. 

 في محافظات جنوبي األردن.

ين ي العملية التعليمية تتأثر بعاملتشير األبحاث إلى أن مواقف املعلمين من دمج التكنولوجيا ف

( طرق 2) ،ملؤهل التعليمي، الجيل، أقدمية مهنية، االجندر-الديموغرافي( العامل 1: )أساسيين

 .التدريس

  امل الديموغرافيالع

تتأثر مواقف املعلمين من دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية في املتغيرات: الجندر، الجيل، 

 أقدمية مهنية، املؤهل التعليمي.

شير األبحاث إلى وجود فوارق في املواقف من دمج التكن 
ُ
ين املعلمين بلوجيا في العملية التعليمية و ت

 & Alghazo, 2006; Mathews & Guarino, 2000; Schumacherواملعلمات لصالح املعلمين )

Morahan-Martin, 2001 تعزو األبحاث هذه الفوارق إلى القدرات التكنولوجية العالية للمعلمين .)

(Mathews & Guarino, 2000شعورهم العالي باألمان والراحة من دمج التكنولوجيا ،)  وتجربتهم

 (.Schumacher & Morahan-Martin, 2001الغنية في استخدام التكنلوجيا )

أما بخصوص متغيرات الجيل واألقدمية املهنية فقد بينت األبحاث وجود نتائج متضاربة حول 

العالقة بين الجيل واألقدمية املهنية وبين مواقف املعلمين من دمج التكنولوجيا في العملية 

( تبين Lakkala, Rahikainen & Hakkarainen, 2001في دراسة أجراها لكاال وزمالؤه )التعليمية. 

ة بين األقدمية املهنية وجيل املعلم وبين مواقفهم من دمج التكنولوجيا في إيجابيوجود عالقة 
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 أكثر من ةإيجابيالعملية التعليمية. حيث أنه كلما تقدم املعلم في خبرته وجيله كلما كان ذا مواقف 

أما غايث  دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية ونجح أكثر بدمج التكنولوجيا في العملية التعليمية.

( فقد توصال إلى وجود عالقة سلبية بين سنوات خبرة املعلم وجيله Ghaith & Yaghi, 1997وياغي )

ن أنه . حيث تبيوبين مواقفه ومدى استعداده لدمج واستخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية

كلما ازدادت سنوات الخبرة وجيل املعلمين تراجعت مواقفهم اتجاه دمج التكنولوجيا في العملية 

التعليمية واستعدادهم لدمجها في العملية التعليمية. وفي السياق ذاته فقد توصل هونغ وهسو 

(Hung & Hsu, 2007إلى أن املعلمين القدامى يحملون عادة مواقف سلبية من )  استعمال

( Becker, 2007بشكل عام ودمجها في العملية التعليمية بشكل خاص. ووجد بيكر ) التكنولوجيا

سنة باملقارنة  30بين املعلمين الصغار تحت جيل  اإلنترنتأن هنالك فروق في التمكن من استعمال 

 تعمال اإلنترنتمع هؤالء الذين هم فوق هذا الجيل. ولكنه لم يجد فروق في املواقف حول أهمية اس

 للتحديات الجديدة من املعلمين الكبار في  في الصفوف.
ً
فقد تبين أن املعلمين الشباب هم أكثر ودا

 السن.

متغير آخر ذو تأثير على مواقف املعلمين من دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية وهو املؤهل 

رق في مواقف املعلمين من دمج األكاديمي. فقد أظهرت نتائج األبحاث السابقة إلى وجود فوا

التكنولوجيا تعزى للتأهيل األكاديمي، حيث أنه كلما ارتفع املؤهل األكاديمي للمعلم كانت مواقفهم 

( أن هذه الفوارق 2012(. ترى الخالدي )2007ة أكثر )العاجز وعساف، إيجابيمن دمج التكنلوجيا 

تنبع من ثقة املعلمين ذوي املؤهل العلمي العالي بقدراتهم املهنية العالية، قناعاتهم بقدراتهم في دمج 

 بأهمية توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية.  وإيمانهمالتكنولوجيا في العملية التعليمية 

 تدريسطرق ال

رق ط جيا في العملية التعليمية أال وهو عامل آخر ذو تأثير على مواقف املعلمين من دمج التكنولو 

(. طرق Osborne & Hennessy, 2001; 2008 ,ואחרים רונןالتدريس املتبعة لدى املعلمين )

م التعاوني التعلالتدريس املتبعة لدى املعلمين تشمل: طريقة املناقشة )املناقشة الفعالة(، طريقة 

)طريقة التعلم باملجموعات(، طريقة التعلم الوجاهية )الشرح(، طريقة اإلتقان )التعلم عن طريق 

 األداء(، طريقة التعلم املحوسب )التعلم بمساعدة الحاسوب(.

تشير األبحاث إلى وجود عالقة طردية بين طرق التدريس املتبعة لدى املعلمين وبين مواقفهم من 

(. أشارت Gilmore, 1995; Osborne & Hennessy, 2001ولوجيا في العملية التعليمية )دمج التكن

اتجاه  ةإيجابيهذه األبحاث إلى أن املعلمين الذين يتبعون طريقة التعلم املحوسب لديهم مواقف 

دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية. أما املعلمين الذين يتبعون طرق التدريس األخرى مثل 

ليدية التي ترتكز على اإلتقان فإن مواقفهم من دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية عادة ما التق
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(. يعزو الباحثون العالقة ما بين طرق Cox et al., 1999; 2008 ,ואחרים שגיאتكون سلبية )

ا نتيجة هالتدريس املتبعة لدى املعلمين ومواقفهم من دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية على أن

( Gilmore, 1995لثقة املعلم بنفسه وتفضيله للبيئة التعليمية املنضبطة. في بحث أجراه جلمور )

تبين أن مواقف املعلمين من التكنولوجيا ودمجها في العملية التعليمة يتأثران بثقتهم بقدراتهم 

ورن وهنيس ي ة. أما أوسبالتكنولوجيا وبقدراتهم على دمج التكنولوجيا وتوظيفها في العملية التعليمي

(Osborne & Hennessy, 2001 فقد بينا أن عدم دمج املعلمين الذين يتبعون طرق التدريس )

التقليدية للتكنولوجيا في العملية التعليمية إضافة إلى مواقفهم السلبية من دمج التكنولوجيا هما 

 لذا فإن أي اقتراحف. نتيجة لتفضيلهم لبيئة تعليمية مسيطرة ضامنة لهم النظام داخل الص

 العتماد تقنيات تعليم حديثة مثل الحوسبة يعتبر تهديًدا لهذا النظام. 

هذا البحث سيتم التطرق فقط الثنين من العوامل التي تؤثر على مواقف املعلمين من دمج  في

 التكنولوجيا في العملية التعليمية وهما: العامل الديموغرافي وطرق التدريس.

 الواقع والتحديات: سرائيلإجهاز التعليم العربي في دمج التكنولوجيا في 

( أن الهدف األسمى للحوسبة في جهاز التعليم العربي في البالد ال يختلف 2009يصرح أبو أحمد ) 

كثيرا عن هدف جهاز التعليم العام في الدولة وهو تحضير الطالب ملستقبل تكنولوجي متقدم ومتطور. 

 صةوقد وجد جهاز التعليم نفسه دون أي تجهيزات مسبقة أمام تحد كبير يسمى الحوسبة. وخا

لكونه يعمل في ظل مجتمع تقليدي يرى في املعلم امللقن والسلطوي كمعلم مفضل. وفي ظل البيئة 

التقليدية التي يعيش فيها املجتمع العربي فقد وجد العاملون في جهاز التعليم العربي في البالد 

املعلمون  عأنفسهم يقفون أمام تحد كبير وهو الحاسوب والحوسبة وأمام تحد للتغيير. ولكي يستطي

العرب التأقلم في البيئة الجديدة املتميزة بتوفر التقنيات الحديثة ومن أجل أن يأخذوا بيد املجتمع 

العربي املحافظ إلى عصر التكنولوجيا كانت هنالك حاجة إلى إجراء تغيير جوهري في عدة مجاالت: 

ة وفي فسهم، وفي مجال التربيفي مجال املفاهيم والتصورات واملعتقدات لرجال التربية والتعليم أن

 .املجال التعليمي

من القرن املاض ي حوسبة املدارس العربية في البالد وهكذا بدأت  80ـ وقد تقرر في نهاية سنوات ال

عندما بدأت وزارة  1994عملية حوسبة املدارس العربية األولى، ولكن تنفيذ القرار بدأ فعليا عام 

في جميع املدارس في البالد بإشراك مفعال هبايس والسلطات املعارف في تنفيذ برنامج الحوسبة 

. وبالرغم من القفزة الكبيرة إال أنه ما 1994مدرسة عربية عام  64املحلية وبدأ برنامج التنفيذ في 

 (.2009 ,אחמד אבו ;2002, ביאעהزال هنالك العديد من املدارس املحوسبة بشكل جزئي )

وِبل بمعارضة وحاالت انغالق خوفا من التغييرات العميقة دمج التكنولوجيا في العملية 
ُ
التعليمية ق

في أسلوب عمل املعلمين التقليدي، ولعدم استعدادهم للدمج وعدم وعيهم لإلمكانيات التربوية 
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املوجودة في التكنولوجيا الحديثة. نتيجة لذلك دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية في املدارس 

ماذج دعمت أسلوب عمل املعلمين التقليدي والتي كان من املمكن تطبيقها بواسطة العربية بدأ بن

برامج باللغة العربية مثل: التمرين والتشخيص واإلرشاد املحوسب. إضافة لذلك ظهر نقص في املواد 

 ااملحوسبة باللغة العربية، مما زاد من معارضة املعلمين لدمج التكنولوجيا في العملية التعليمية. كم

وعّينت وزارة املعارف طاقما خاصا في قسم تخطيط التعليم، ليعمل باألساس على اقتراح برامج 

ر كثفت شركات عربية للبرمجة جهودها لتطوي جديدة وترجمتها من قبل الوزارة للغة العربية. باملقابل

 ,ביאעה)برامج محوسبة جديدة وبترجمة برامج معترف بها من قبل وزارة املعارف للغة العربية 

ورت باللغة العربية، من  (.1993
ُ
ومع بداية التسعينات تم مالحظة دخول خطط وبرامج تعليم ط

 (. 1996 ,ביאעהأجل تعميق معرفة الطالب بالرياضيات واللغة اإلنجليزية )

مشكلة أخرى واجهت املدارس العربية وهي التعامل مع ثالث لغات: العربية والعبرية واإلنجليزية. 

ه املشكلة جرى استعمال نظامي تشغيل. األول باإلنجليزية والعربية، والثانية باإلنجليزية ولحل هذ

والعبرية، وكل نظام دعم استعمال اللغة الثالثة وبسبب املضامين التربوية التي يوفرها اإلنترنت شدد 

بعد و  ية.تطاقم التفتيش على الحوسبة في الوسط العربي على أهمية ربط املدارس بالشبكة العنكبو 

الشبكة آالف املواقع باللغة العربية، بات من املمكن التغلب على حاجز اللغة وأصبح  أن أدخلت

 (.2002 ,ביאעהبإمكان املدارس العربية التمكن من استعمال شبكة اإلنترنت )

( أن دمج تكنولوجيا املعلومات في التعليم املدرس ي قد واجه تحديات 2009ويرى أبو أحمد )

لهذا الدمج. فهنالك املعلمون الذين يفتقرون إلى التدريب  األولىمتواصلة منذ املحاوالت  وصعوبات

الكافي والنقص في برامج التدريب واالستشارة الداعمة ودعم املعلمين عند الحاجة، كذلك فإن عدد 

 باألجهزة املحوسبة في الصفوف والتي بمتناول أيدي الطالب غير كافية أو مناسبة لعدد الطال 

. وقد ذكر الباحثون أيضا أن االرتباط (2006 ,מיודסורاملقبول واملتبع في الصف العادي في البالد )

بخطوط غير سريعة بما فيه الكفاية، كان عائقا أمام املعلم لتعليم درسه دون  اإلنترنتبشبكة 

بالخطوط  طعوائق. وكذلك فإن النقص في امليزانيات املناسبة لتغطية تكاليف الحوسبة واالرتبا

ي سلسلة را فآخالسريعة لإلنترنت وكذلك صيانة الحواسيب واألجهزة املرافقة واستحداثها كان عائقا 

 العوائق في دمج الحوسبة في التعليم.

هذه العوائق وعوائق أخرى جعلت العديد من املعلمين أن يتخذوا خطوات ومواقف سلبية تجاه 

وأما يعقوبسون  (.2003 ,מיודסור; 2009 ,אחמד אבוدمج تكنولوجيا املعلومات في التعليم )

رأوا أنه من أجل دمج ناجع ألي تجديدات على جهاز التعليم  (2008 ,ואחרים יעקובזוןوآخرون )

أن نعزز مواقف وتصورات املعلمين للتجديد ورفع قابليتهم الضرورة من ، و وطرق عمله

 ستجدات.واستعدادهم لتبني واستعمال مثل هذه املستحدثات وامل
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  فرضيات البحث: 

يهدف هذا البحث للكشف عن مواقف املعلمين العرب في الجنوب من دمج الحوسبة في العملية 

املتبعة والصفات الشخصية )الجندر،  يهدف للكشف عن تأثير طريقة الّتدريسالتعليمية. كما و 

لعملية وسبة في ادمج الحللمعلمين على مواقفهم من ، املستوى التعليمي واألقدمية املهنية( الجيل

أثير صفاتهم وت لتكنولوجيا في العملية التعليمية،على مواقف املعلمين من دمج ا التعليمية. للوقوف

صياغة خمس فرضيات وذلك اعتمادا على  الشخصية وطرق التعليم املتبعة لديهم على مواقفهم تّم 

 الخلفية النظرية:

 ن العرب في لواء الجنوب تجاه دمجاملعلميية في مواقف إحصائتوجد فروق ذات داللة  .1

 التكنولوجيا في العملية التعليمية تعزى للجندر )ذكر/أنثى(. 

ية في مواقف املعلمين العرب في لواء الجنوب تجاه دمج إحصائتوجد فروق ذات داللة  .2

 التكنولوجيا في العملية التعليمية تعزى للجيل. 

املعلمين العرب في لواء الجنوب تجاه دمج ية في مواقف إحصائتوجد فروق ذات داللة  .3

 .للتأهيل األكاديميالتكنولوجيا في العملية التعليمية تعزى 

ية في مواقف املعلمين العرب في لواء الجنوب تجاه دمج إحصائتوجد فروق ذات داللة  .4

 .الّتدريسالتكنولوجيا في العملية التعليمية تعزى لطريقة 

ية في مواقف املعلمين العرب في لواء الجنوب تجاه دمج إحصائتوجد فروق ذات داللة  .5

 التكنولوجيا في العملية التعليمية تعزى لألقدمية في املهنة. 

 واإلجراءات الطريقة

ودالالت  استخدامها تم التي واألدوات وعينتها، ومجتمعها الدراسة وصفا ملنهج الفصل يتناول 

 استخدمت لإلجابة التي يةحصائاإل  واملعالجات وإجراءاتها الدراسة متغيرات وتحديد وثباتها صدقها

 .أسئلتها عن

 الدراسة منهجية

 أعتمد البحث على أسلوب البحث الكّمي، وذلك من خالل استخدام استبيان لفحص مواقف

 العملية التعليمية.املعلمين من دمج التكنولوجيا في 

 الدراسةعينة 

 200 مدارس اإلعدادية في منطقة الجنوب، وتم توزيعمعلما ومعلمة من 159 عينة البحث شملت

استمارة وذلك لعدم صالحية البعض منها أو استالمها. تم اختيار  41استمارة ولم يتم التعامل مع 

. (Multi-stage random sample)العينة من خالل االعتماد على الطريقة العشوائية متعددة املراحل 
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مدن وقرى من خاللها تم اختيار مدينتين وقريتين بطريقة حيث تم تقسيم منطقة الجنوب إلى 

عشوائية. من كل واحدة من هذه املدن تم اختيار ثالث مدارس إعدادية ومن القرى تم اختيار 

 مدرستين.

 154شملت عينة البحث  .إلى توزيع خصائص عينة البحث ومتغيرات البحث 1يشير الجدول رقم 

 30- 22من عينة البحث تتراوح أعمارهم من  %55. حوالي ثإنامنهم  %67معلم ومعلمة، حوالي 

 منهم يحملون اللقب األول. %70سنة وحوالي  13-7منهم ذوي أقدمية مهنية  %38سنة وحوالي 

دريس 1جول رقم  تطرق  كما. N=159 ،مميزات العينة وتوزيع متغيرات البحث: 1جدول رقم 
ّ
 إلى طرق الت

( 73طرقة التعلم املحوسب )% أن طريقة التدريس األكثر إتباعا هي، حيث تبين املتبعة لدى املعلمين

طريقة التعلم الوجاهية  ،(53طريقة التعلم باملجموعات)%، (54وتبعها طريقة التعلم املناقشة )%

 .(19(، طريقة اإلتقان )40%)%

 (%) N املتغير

  الجندر

  53( %33.3) ذكر

  106( %66.7) أنثى

  الجيل

22-30 (54.7% )87  

31-39 (29.6% )47 

40-49 (10.1% )16 

  9( %5.7) وما فوق  50

  األقدمية املهنية

1-6 (35.8% )57  

7-13 (38.4% )61  

14-20 (13.8% )22 

 19( %11.9) وما فوق  21

  التأهيل األكاديمي

 28( %17.6)  معلم مؤهل

  111( %69.8) لقب أول 

 20( %12.6) لقب ثاني
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 (%) N املتغير

 (نعم %) طرق الّتدريس املتبعة لدى املعلمين 

 86( %54.1) طريقة املناقشة

 84( %52.8) طريقة التعلم باملجموعات

 63( %39.6) الوجاهية الطريقة

 31( %19.5) طريقة اإلتقان

 115( %72.3) التعلم املحوسب

 الدراسة أداة

(، للكشف 2010الباحث في هذه البحث على استمارة قاما بصياغتها الشناق وبني دومي ) اعتمد

عن مواقف معلمي املدارس الثانوية في األردن من دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية. اشتملت 

ا يبندا التي تطرقت إلى نقاط مختلفة متعلقة بمواقف املعلمين من دمج التكنولوج 21االستمارة على 

في العملية التعليمية. اإلجابة على هذه الفقرات تم من خالل االعتماد على سلم ليكرت ذي خمس 

. موافق جدا. 5. موافق، 4بدرجة متوسطة،  أوافق. 3، أوافق. ال 2بتاتا،  أوافق. ال 1إجابات وهي:

 :وطرق الّتدريس املتبعة ديموغرافية أسئلةعلى كما اشتملت االستمارة 

 :ةالديموغرافياألسئلة 

   ذكر -ب أنثى -أ الجندر:

 وق فوما  50د.  49-40ج.  39-31ب.  30-22أ.   الجيل:

 وما فوق  21د.  20-14ج.  13-7ب.  6-1أ.  أقدمية مهنية:

 د. لقب ثالث  ج. لقب ثاني  ب. لقب أول   أ. معلم مؤهل املؤهل التعليمي:

دريس
ّ
 طرق الت

 . نعم2 . ال 1 طريقة املناقشة

 . نعم2 . ال 1 التعلم باملجموعاتطريقة 

 . نعم2 . ال 1 الوجاهية الطريقة

 . نعم2 . ال 1 طريقة اإلتقان

 . نعم2 . ال 1 التعلم املحوسب

( هي 2010الشناق وبني دومي ) أن قيمتها في بحثاستمارة البحث هي ذات مصداقية عالية حيث 

0.97=α  0.944أما في البحث الحالي فقيمتها=α . 
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 الدراسةسيرورة 

معلم ومعلمة  200 لعينة تتكون منا. 2012/2013 تنفيذ مجريات البحث خالل العام الّدراس يتم 

ي اإلعداد املسبق من الجاهزية التامة الت إتمامبعد  ينتمون لسلك التعليم العربي في جنوبي البالد.

تطبيق البحث على العينة املختارة، تم التوجه للمدارس التي وقع االختيار عليها،  إجراءاتتشمل 

للحصول على اإلذن لتطبيق مجريات البحث. حيث تم بيان املقصد من البحث للعينة التي ستشارك 

متعهدا بكتمان سرية املعلومات الخاصة بعينة البحث، موضحا لهم استخدامها ملقصد علمي دون 

البتعادي عن أي مؤثر  إضافةصياتهم، مؤكدا تجنب إلحاقهم أي ضرر مادي أو معنوي. البوح بخصو 

يعيق اتخاذ قراراتهم التي يرونها. كما تم نسب اآلراء ألصحابها الحقيقيين وتجنب انتحالها أو سرقتها. 

 ولم يكن خضوعا ملؤثرات قد تغير في نتائج البحث سواء كانت ذاتية أو خارجية.

 البحث نتائج

فرضيات الدراسة  على اإلجابة خالل من إليها التوصل تم التي للنتائج عرًضا الفصل هذا ضمنيت

  :التالي النحو على النتائج وكانت

ية في مواقف املعلمين العرب في إحصائتنص على وجود فروق ذات داللة  فرضية البحث األولى:

لواء الجنوب ِتجاه دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية تعزى للجندر )ذكر/أنثى(. لفحص الفرضية 

لفحص الفروق في املتغير املتعلق "مواقف املعلمين من دمج التكنولوجيا في  tتم استخدام اختبار 

في الجدول  ، كما يظهر ب املتغير الديموغرافي الجندربحس العملية التعليمية" لدى املعلمين واملعلمات

 أدناه.  2رقم 

ية ملواقف املعلمين من دمج حاائوالداللة اإل  t(: املعدالت، االنحرافات املعيارية، قيم 2جدول رقم )

 لدى املعلمين واملعلمات:بحسب املتغير الديموغرافي الجندر  التكنولوجيا في العملية التعليمية

 

 املتغير

 ذكر

(n= 53) 

 أنثى

(n= 106) 

 الفروق

M S.D. M S.D. T 

 0.95 0.61 3.88 0.71 3.87 دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية

ية بين املعلمين واملعلمات في املتغير إحصائإلى أنه ال توجد فروق ذات داللة  2يبين الجدول رقم 

 العملية التعليمية"، وذلك ألن املعدل لدى املعلميناملتعلق "مواقف املعلمين من دمج التكنلوجيا في 

( مع انحراف معياري 3.88في حين أن املعدل لدى املعلمات ) ،(0.71( مع انحراف معياري )3.87هو )

. هذه النتائج تدحض {t (157)= 0.95; p > 0.05}يا إحصائ( وهذا الفرق بين املعدالت غير واضح 0.61)



افعي
ّ

 حسن الش

 12 صفحة ،2 العدد 19 جامعة، املجلد

ية في مواقف املعلمين العرب في الجنوب تجاه دمج إحصائذات داللة  الفرضية األولى: "توجد فروق

 التكنولوجيا في العملية التعليمية تعزى للجنس".

ية في مواقف املعلمين العرب في لواء الجنوب إحصائتوجد فروق ذات داللة  فرضية البحث الثانية:

 Fار لفرضية تم استخدام اختبتجاه دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية تعزى للجيل. لفحص ا

(One Way Anova)  لفحص الفروق في املتغير املتعلق "مواقف املعلمين من دمج التكنلوجيا في

 أدناه. 3العملية التعليمية" حسب متغير الجيل لدى املعلمين واملعلمات، كما يظهر في الجدول رقم 

ية حول مواقف املعلمين من حاائوالداللة اإل  F  : املعدالت، االنحرافات املعيارية، قيم3جدول رقم 

 :دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية حسب متغير الجيل لدى املعلمين واملعلمات

 

 املتغير

22-30 

(n= 87) 

31-39 

(n= 47) 

 40-49 

(n= 16) 

 

 

 

 وما فوق  50

(n= 9) 

 الفروق 

M S.D. M S.D. M S.D. M S.D. F 

 1.29   0.58 4.17   1.02  3.87   0.45 3.96 0.64 3.80 دمج التكنولوجيا 

   في العملية التعليمية

ية في املتغير املتعلق "مواقف املعلمين إحصائإلى أنه ال توجد فروق ذات داللة  3يشير الجدول رقم 

من دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية" حسب متغير الجيل لدى املعلمين واملعلمات، وذلك ألن 

( مع انحراف معياري 3.80سنة هو ) 30-22املعدل لدى املعلمين واملعلمات التي تتراوح أعمارهم بين 

( 3.96سنة هو ) 39-31واملعلمات التي تتراوح أعمارهم بين  (، في حين أن املعدل لدى املعلمين0.64)

سنة هو  49-40 بين(، أما معدل املعلمين واملعلمات التي تتراوح أعمارهم 0.45مع انحراف معياري )

 50 من(، بينما معدل املعلمين واملعلمات التي تتراوح أعمارهم 1.02( مع انحراف معياري )3.87)

(، وهذه الفروق بين املعدالت غير واضحة 0.58ع انحراف معياري )( م4.17سنة وما فوق هو )

 {.F (3, 155)= 1.29; p > 0.05} ياإحصائ

ية في مواقف املعلمين إحصائهذه النتائج تدحض الفرضية الثانية "توجد فروق ذات داللة 

 العرب في لواء الجنوب تجاه دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية تعزى للجيل".

ية في مواقف املعلمين العرب في إحصائ: تنص على وجود فروق ذات داللة فرضية البحث الثالثة

لواء الجنوب تجاه دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية تعزى لألقدمية املهنية. لفحص الفرضية 

ن م( لفحص الفروق في املتغير املتعلق "مواقف املعلمين One Way Anova)F تم استخدام اختبار

دمج التكنلوجيا في العملية التعليمية" حسب متغير األقدمية املهنية لدى املعلمين واملعلمات، كما 

 أدناه. 4يظهر في الجدول رقم 



  مواقف املعلمين العرب من دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية

 13 صفحة ،2 العدد 19 جامعة، املجلد

ية حول مواقف املعلمين من دمج حاائوالداللة اإل  F: املعدالت، االنحرافات املعيارية، قيم 4جدول رقم 

 :متغير األقدمية املهنية لدى املعلمين واملعلماتالتكنولوجيا في العملية التعليمية حسب 

 

 املتغير

1-6 

(n= 57) 

7-13 

(n= 61) 

14-20 

(n= 22) 

 وما فوق  21

(n= 19) 

 الفروق

M S.D. M S.D. M S.D. M S.D. F 

دمج التكنولوجيا في 

 العملية التعليمية

3.87 0.55 3.79 0.61 4.22 0.55 3.78 0.92 *2.69 

*p < .05 

ية في املتغير املتعلق "مواقف املعلمين إحصائإلى أنه توجد فروق ذات داللة  4يبين الجدول رقم 

من دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية" حسب متغير األقدمية املهنية لدى املعلمين واملعلمات 

{F (3, 155)= 2.69; p < 0.05( حيث أن املعدل األعلى ،}واملعلمات ذوي ( كان لدى املعلمين 4.22

هو  6-1(، في حين أن املعدل لذوي أقدمية مهنية 0.55مع انحراف معياري ) 20-14أقدمية مهنية 

( مع انحراف 3.79هو ) 13-7(، أما معدل ذوي أقدمية مهنية 0.55( مع انحراف معياري )3.87)

نحراف معياري ( مع ا3.78وما فوق" هو ) 21(، بينما املعدل لذوي أقدمية مهنية "0.61معياري )

(0.92.) 

 ية في مواقف املعلمين العربإحصائهذه النتائج تدعم الفرضية الثالثة "توجد فروق ذات داللة 

 في لواء الجنوب تجاه دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية تعزى لألقدمية املهنية".

وب لعرب في لواء الجنية في مواقف املعلمين اإحصائتوجد فروق ذات داللة  فرضية البحث الرابعة:

م . لفحص الفرضية تللمستوى التعليمي تجاه دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية تعزى 

لفحص الفروق في املتغير املتعلق "مواقف املعلمين من  F ((One Way Anova استخدام اختبار 

دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية" حسب متغير التأهيل األكاديمي لدى املعلمين واملعلمات، 

 أدناه. 5كما يظهر في الجدول رقم 

لمين من ية حول مواقف املعحاائوالداللة اإل  F: املعدالت، االنحرافات املعيارية، قيم 5جدول رقم 

 دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية حسب متغير التأهيل األكاديمي لدى املعلمين واملعلمات:

 املتغير

 

 معلم مؤهل

(n= 28) 

 اللقب األول 

(n= 111) 

 اللقب الثاني

(n= 20) 

 الفروق

M S.D. M S.D. M S.D. F 

 0.04 0.57 3.91 0.64 3.88 0.70 3.87 ةفي العملية التعليمي دمج التكنولوجيا



افعي
ّ

 حسن الش

 14 صفحة ،2 العدد 19 جامعة، املجلد

ية في املتغير املتعلق "مواقف إحصائبأنه ال توجد فروق ذات داللة  5يتبين من الجدول رقم 

دى املعلمين ل املستوى التعليمياملعلمين من دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية" حسب متغير 

( 3.87واملعلمات، وذلك ألن املعدل لدى املعلمين واملعلمات من أصحاب اللقب "معلم مؤهل" هو )

( مع انحراف معياري 3.88(، في حين أن املعدل ألصحاب اللقب األول هو )0.70) مع انحراف معياري 

وهذه الفروق  ،(0.57)( مع انحراف معياري 3.91( بينما املعدل ألصحاب اللقب الثاني هو )0.64)

 {.F (2, 156)= 0.04; p > 0.05} ياإحصائبين املعدالت غير واضحة 

ية في مواقف املعلمين إحصائهذه النتائج تدحض الفرضية الرابعة: توجد فروق ذات داللة 

 .العرب في لواء الجنوب تجاه دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية تعزى للمستوى التعليمي

ية في مواقف املعلمين العرب في الجنوب إحصائ: توجد فروق ذات داللة البحث الخامسةفرضية 

تخدام . لفحص الفرضية تم اسدريستجاه دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية تعزى لطريقة الت

لفحص الفروق في املتغير املتعلق "بمواقف املعلمين من دمج التكنولوجيا في العملية  tاختبار 

 أدناه.  6يمية" حسب طريقة التعلم املتبعة لدى املعلمين واملعلمات، كما يظهر في الجدول رقم التعل

ية حول مواقف املعلمين من دمج حاائوالداللة اإل  F، قيم ، االنحرافات املعيارية: املعدالت6جدول رقم 

 املعلمين واملعلمات:التكنلوجيا في العملية التعليمية حسب متغير طرق التعليم املتبعة لدى 

 املتغير
طريقة  ال يستخدم

دريس
ّ
 الت

طريقة  ال يستخدم 

دريس
ّ
 الت

 الفروق 

M S.D. M S.D. T 

 -1.27  0.59 3.94  0.69 3.81 طريقة املناقشة

طريقة التعلم 

 باملجموعات

3.87 0.63  3.89 0.65  0.17- 

 0.73  0.71 3.83  0.59 3.91 الوجاهية الطريقة

 0.17  0.54 3.86  0.66 3.88 اإلتقانطريقة 

 -4.97***  0.51 4.05  0.73 3.44 التعلم املحوسب

***p < .05 

ية في املتغير املتعلق "مواقف املعلمين من إحصائإلى وجود فروق ذات داللة  6يشير الجدول رقم 

، {t (157)= -4.97;  p < 0.001}دمج التكنلوجيا في العملية التعليمية" حسب طريقة التعلم املحوسب 

حيث أن املعلمين واملعلمات الذين يستخدمون طريقة التعلم املحوسب يدعمون دمج التكنولوجيا 

أكثر من املعلمين واملعلمات اللذين  0.51مع انحراف معياري  4.05في العملية التعليمية )املعدل هو 

 ال يستخدمون طريقة التعلم املحوسب )املعدل هو:



  مواقف املعلمين العرب من دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية

 15 صفحة ،2 العدد 19 جامعة، املجلد

ية في إحصائ(. كما يتبين من الجدول بأنه ال توجد فروق ذات داللة 0.73مع انحراف معياري  3.44

املتغير املتعلق "بمواقف املعلمين من دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية" حسب طرق التعلم 

 ;t (157)= -0.17}, طريقة التعلم باملجموعات {t (157)= -1.27; p > 0.05}التالية: طريقة املناقشة 

p > 0.05} الوجاهية  الطريقة{t (157)= 0.73; p > 0.05}طريقة اإلتقان ,{t (157)= 0.17; p > 0.05}. 

 تلخيص واستنتاجات

إلى فحص مواقف معلمي لواء الجنوب من دمج التكنولوجيا في العملية  البحثَهدف هذا 

 التعليمية، كما وهدف إلى فحص تأثير املتغيرات الشخصية )األقدمية املهنية، الجندر، الجيل،

رق الّتدريسالتأهيل األ
ُ
 (.كاديمي(، والتربوية )ط

علمين على مواقفهم من دمج تبين من خالل نتائج البحث أن هنالك تأثير لألقدمية املهنية للم

سنة( لديهم مواقف  20-14) األقدميةالتكنولوجيا في العملية التعليمية. حيث أن املعلمين متوسطي 

فما فوق(  21كثر أقدمية )نحو دمج التكنلوجيا في العملية التعليمية أكثر من املعلمين األ ةإيجابي

 ,Hung & Hsu, 2007; Beckerأبحاث سابقة )هذه النتائج تتفق مع نتائج سنة(.  13-1واألقل )

2007.) 

بين املعلمين من حيث مواقفهم من دمج التكنولوجيا بسبب قلة خبرة ومعرفة  الفارق ُيعزى 

 في استخدام التكنولوجيا مما يؤثر سلًبا على ثقتهم في قدراتهمالعالية املعلمين ذوي األقدمية املهنية 

(. ومما يزيد في شكوكهم في Agbatogun, 2006ة التعليمية )من استخدام التكنولوجيا في العملي

ل نظرة تجع قدمياتثقتهم معرفة الطالب املتقدمة بالتكنولوجيا، هذه الفوارق املعرفية بين األ

املعلمين من استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية سلبية، كما وتمنعهم من استخدامها على 

 עסבה אבוتكنولوجيا تعود بالفائدة على الطالب والعملية التعليمة )الرغم من يقينهم بأن هذه ال

(. وبخصوص املعلمين الجدد فإن مرحلة التخبط التي يتواجدون فيها بعد 2011 ,נסרה ואבו

انتقالهم من املؤسسات األكاديمية إلى الحقل التربوي التدريس ي تؤثر على قابليتهم لدمج التكنولوجيا 

 األولى جل التعليمية وعلى مواقفهم من الدمج نفسه. املعلمون الجدد في مراحلهمفي العملية 

 إلثبات قدراتهم في الحقل املدرس ي. ُيصرفاهتمامهم 

للمتغيرات الجندر، الجيل، والتأهيل األكاديمي على  تأثير كما وبّينت نتائج البحث أنه ال يوجد 

ث التعليمية. هذه النتائج ال تتوافق مع نتائج األبحامواقف املعلمين من دمج التكنولوجيا في العملية 

 & Mathews & Guarino, 2000; Schumacherالسابقة التي بّينت وجود تأثير املتغيرات: الجندر )

Morahan-Martin, 2001; Alghazo, 2006  ،)الجيلAgbatogun, 2006; Lakkala, Rahikainen 

& Hakkarainen, 2001)  (.2012األكاديمي )الخالدي، (، والتأهيل 



افعي
ّ

 حسن الش

 16 صفحة ،2 العدد 19 جامعة، املجلد

عدم وجود فوارق في مواقف املعلمين واملعلمات من دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية يمكن 

النظر إليه من خالل التقارب في مدى استخدام املجتمع العربي بفئاته الجنسية املختلفة 

توى العربي من حيث ارتفاع مس للتكنولوجيا، حيث أن التغيرات االجتماعية التي حصلت في املجتمع

التعليم واالنكشاف على املجتمع اليهودي الغربي أدى إلى سد فجوة الفوارق بين الذكور واإلناث من 

هذه التغيرات من شأنها التأثير على (. 2012)أبو عصبة وأبو نصرة، حيث مدى االستخدام ونوعيته 

 ساهم في سد الفجوات في املواقف.مواقف املعلمين واملعلمات من دمجها التكنولوجيا، وت

أما ما يخص الجيل وعالقته في املواقف فإن عدم وجود فروق بين املعلمين واملعلمات من ذوي  

األعمار املختلفة ليس منبعه من الفوارق في أجيال املعلمين، بل يعود ذلك لثقة املعلمين في قدراتهم 

 ,Agbatogunمتضمنة استخدام التكنولوجيا )وجاهزيتهم لطرح أفكار وأساليب تعليمية جديدة 

2006; Bingimlas, 2009 على مواقف املعلمين واملعلمات من  إيجابا(. هذا الواقع من شأنه أن يؤثر

 جميع الفئات العمرية على دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية وبشكل فعلي.

مواقف  ا علىإيجابياملحوسب تؤثر كما وتبين من خالل نتائج البحث أن استخدام طريقة التعلم 

املعلمين من دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية. وهذه النتائج تتفق مع نتائج أبحاث سابقة 

حدث إثارة للتعلم، 2008 ,ואחרים רונן)
ُ
(. يستند املعلمون في موقفهم نحو هذه الطريقة كونها ت

ن تزيد من شأنها أ اتيجابياإل تدعم ثقتهم بأنفسهم، تنمي املتعة لديهم وتمنحهم نفوذ أوسع. هذه 

 ,Cox et al., 1999; Gilmoreمن مواقف املعلمين الداعمة لدمج التكنولوجيا في العملية التعليمية )

1995; Osborne & Hennessy, 2001.)  

ية ائإحصللتأهيل األكاديمي فقد أشارت نتائج البحث لعدم وجود فروق ذات داللة  بالنسبةأما 

في مواقف املعلمين واملعلمات تعزى للتأهيل األكاديمي. هذه النتائج ال تتوافق مع نتائج األبحاث 

 (.2012؛ الخالدي، 2007)العاجز وعساف، السابقة 

ة من دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية مع عدم وجود فوارق تعزى يجابياملعلمين اإل مواقف 

هي نتيجة للتغيرات االجتماعية التي تعصف باملجتمع  األكاديميللمتغيرات الجندر، الجيل، املؤهل 

فقد شهد  .العربي وانفتاحه وتقبله للتكنولوجيا أضافة إلى مشاركة املعلمين في دورات التأهيل املنهي

(، التوجه 2007 ,יחיא-'חאג ו עראר; 2005 ,עסבה אבוاملجتمع العربي ارتفاع في نسبة املتعلمين )

( وانتقال املجتمع ككل من كونه مجتمع Arar & Rigbi, 2009نحو القيم الديمقراطية والليبرالّية )

(. هذه التغيرات أدت إلى انفتاح Ghanem, 2001; 2005 ,כנאענה)ر متحّض تقليدي إلى مجتمع 

املجتمع العربي عامة واملتعلمين منه خاصة على التكنولوجيا وجعلها جزء ال يتجزأ من حياتهم 

اليومية. هذه املكانة التي حازت عليها التكنولوجيا جعلت من املجتمع العربي عامة واملعلمين خاصة 

من معرفة املعلمين ألهمية استخدام أن يكونوا متمرسين في استخدامها. هذا التمرس زاد 
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التكنولوجيا في العملية التعليمية وزاد ثقتهم بأنفسهم وبقدرتهم على استخدام التكنولوجيا في 

من دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية.  ةإيجابيالعلمية التعليمية مما يجعلهم أصحاب مواقف 

مع وجود دورات التطور املنهي التي تزيد من انكشاف املعلمين على  ةإيجابيهذه املواقف تزداد 

التكنولوجيا وكيفية دمجها وأهميتها في العملية التعليمية. حيث شكلت هذه الدورات عامال مهما في 

 .(2000 ,סלומון) سد الفجوة بين املعلمين مع اختالف صفاتهم الشخصية

شير 
ُ
املعلمين من دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية، والذي إلى أهمية مواقف  البحث نتائجت

 تعطي أهمية كبيرة من هنا على وزارة املعارف أنيؤثر على التحصيل العلمي للطالب.  من شأنه أن

ي االستكماالت ف وذلك من خالل في العملية التعليمة. الدعم مواقف املعلمين من دمج التكنولوجي

 املعلمين ذوي األقدمية املهنية.مجال الحوسبة. وأخص بذلك 

من حيث محدودية البحث التي كانت تخص مواقف معلمي لواء الجنوب من دمج التكنولوجيا في  

 فيوص ى بما يلي: العملية التعليمية

 في املناطق األخرى بموجب التقسيمات الجغرافية. للبحث الحالي مشابه بحث إجراء -1

رات منها: تأثير دو  متغيرات أخرى ذات عالقة باملوضوعيجدر باألبحاث املستقبلية أن تفحص  -2

  االستكمال على مواقف املعلمين من دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية.
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 אורט: אביב-תל, 32(. 7-12' עמ) מדעי –טכנולוגי חינוך לענייני ביטאון, ובמדעים

 .ולהכשרה פ"למו המנהל, ישראל

 בכנס הרצאה. הערבית החינוך במערכת שינויים לאצת כגורם המחשב(. 1993) .'נ, ביאעה
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 (1ملحق رقم )

 مواقف معلمي الجنوب من دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية

هذه االستمارة جزء من بحث أكاديمي ضمن متطلبات اللقب الثاني في أكاديمية القاسمي. تهدف 

االستمارة لفحص مواقف املعلمين من دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية. نرجو منك قراءة 

ها. ال توجد إجابات صحيحة أو غير صحيحة لذلك عليك أن تختار/ي نجابة عبتعمق واإل  األسئلة

  .اإلجاباتاإلجابة املالئمة بالنسبة ملوقفك الخاص. كما ونحرص على سرية 

 بدائرة حول التفاصيل التي تناسبك: /ي* أحط

 . أنثى2  . ذكر 1 . الجنس:1

 وما قوق  50. د        40-49ج.         31-39ب.         22-30أ.    الجيل: .2

 وما فوق  21د.         14-20ج.         7-13ب.         6-1أ.   سنوات الخدمة: .3

 التأهيل األكاديمي:  .4

 . لقب ثالث4       . لقب ثاني3      . لقب أول 2      معلم مؤهل. 1 .5

 . الفقرات التالية تتمحور حول طرق التعليم املتبعة:6

 املناقشةأ. مناقشة الفعالة/ طريقة 

 . التعلم التعاوني/ طريقة التعلم باملجموعاتب

 ةالوجاهي . الشرح/ الطريقةت

 . التعلم عن طريق األداء/ طريقة اإلتقانث

 ج. التعلم بمساعدة الحاسوب/ التعلم املحوسب

 ___________________. ______ وبين_____أجمع بين ______ ح.

اإلجابة التي ترى أنها تتناسب مع تقديرك وقناعتك الشخصية في ضوء الواقع، لذا    X أشر بـــــ. 7

. 4 .. أوافق بدرجة متوسطة3 أوافق.. ال 2 .بتاتا أوافق. ال 1نطلب منك اإلجابة وفق التدريج التالي:)

 .على تعاونك مع خالص الشكر  . موافق جدا(5 .موافق

 5 4 3 2 1 العبارة 

      الحاسوب واإلنترنت ضروري لكل معلمأعتقد أن تعلم  1

      أعتقد أن الحاسوب واإلنترنت يساعدان في تدريس املادة املقررة 2

أعتقد أن دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية يساعد في تنمية  3

 التفكير العلمي لدى الطلبة

     

      جيا في تدريس املواد التي أعلمهااستمتع بتوظيف التكنولو  4
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 5 4 3 2 1 العبارة 

أرى أن استخدام الحاسوب واإلنترنت من أساسيات التقنيات  5

 الحديثة في التدريس

     

أرى أن تستخدم املدارس الحاسوب واإلنترنت كأحد الوسائل  6

 األساسية في التدريس

     

أعتقد أن دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية يساعد في الربط  7

 بين املفاهيم

     

أعتقد أن دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية يساعد في توضيح  8

 املفاهيم لدى الطالب

     

أعتقد أن دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية يساعد في تنمية  9

 مهارات إبداعية

     

 أعتقد أن دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية يمكن الطالب من 10

 تعلم معلومات كثيرة في وقت قصير

     

ة على حفز الطلبأعتقد أن دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية ي 11

 التفكير اإلبداعي

     

يزيد من فاعلية  أرى أن دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية 12

 الطالب في الحصة

     

      تعليميةلحاسوب واإلنترنت كوسيلة ال يمكن استخدام ا 13

 مية ما هو إال مضيعةأعتقد أن دمج التكنولوجيا في العملية التعلي 14

 لوقت املدرس

     

      حاسوب واإلنترنت يعيق عملي كمدرسأعتقد أن استخدام ال 15

رنت في التدريس ألنها أفضل استخدام برامج الحاسوب واإلنت 16

 تحسن أدائي

     

ة ال يساعد في التكنولوجيا في العملية التعليميأعتقد أن دمج  17

 تحسين تعلم الطلبة

     

      لطلبة من خالل الحاسوب واإلنترنتال أثق بتعلم ا 18

 كل عبئا جديأرى أن دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية يش 19
ً
دا

 على املعلم

     

التعلم طي نتائج أفضل من أرى أن طريقة التدريس العادية تع 20

 املحوسب

     

أفضل استخدام وسائل وطرائق التعليم االعتيادية كالكتب  21

 املحاضرة في التدريساملدرسية أو 
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The Attitudes of Arab Teachers to the Integration of 

Technology in the Educational Process 

Hasan Shaf’ee 

The purpose of this research was to examine the attitudes of Arab teachers from the south 

of Israel towards the integration of technology in the educational process and the 

influence of the teachers’ personal characteristics (gender, seniority, age, and education) 

and educational characteristics (teaching methods) on these attitudes. The study included 

159 intermediate school teachers from the south. The selection process included the 

division of the southern region into large towns and villages, and random selection of 

two large towns and villages from each of which intermediate school was selected. The 

research findings indicate a relatively high positive attitudes towards technology 

integration into the educational process. Another finding concerns the relationship 

between teachers’ seniority and their attitudes towards integrating technology into the 

educational process, namely, new teachers had more positive attitudes than veteran 

teachers. Furthermore the use of the ICT teaching method has a positive effect on 

teachers’ attitudes towards technology integration into the educational process. 


