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، فلسطين- هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى المعوقات التي تواجه اإلدارة المدرسية في تطبيق التعليم االلكتروني بمدارس المرحلة األساسية بمحافظة غزة:ملخص
 وتم تطبيق الدراسة على عينة عشوائية طبقية من المديرين والمعلمين العاملين في المدارس األساسية،واعتمدت الباحث المنهج الوصفي التحليلي إلجراء الدارسة
 ولغرض جمع البيانات وتحديد أهم المعوقات قام الباحث باستخدام استبانة تشتمل على عدة محاور هي،) معلم051() مدير و83(  مكونة من،بمحافظة غزة
 إدارية– فنية) وتوصلت الدراسة إلى أن جميع فقرات االستبانة كانت تمثل معوقاً لتطبيق التعليم االلكتروني في المدارس األساسية-(المعوقات المادية– البشرية
 والمعوقات البشرية،) وكانت أكثر المعوقات هي المعوقات المادية ثم تلتها بالترتيب المعوقات الفنية70.81(  حيث بلغ الوزن النسبي للدرجة الكلية،بمحافظة غزة
وأظهرت النتائج عدم وجود فروق بين المديرين والمعلمين حول أهم المعوقات في تطبيق التعليم االلكتروني بالمدارس.وحصلت المعوقات اإلدارية على اقل المعوقات
) والمدارسUNRWA)  كما وأظهرت النتائج أن المدارس الحكومية تواجه معوقات بدرجة أكبر من المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية،األساسية بمحافظة غزة
 وأوصت الدراسة بضرورة توجيه جهود القيادة التربوية العليا نحو وضع إطار تربوي نظمي متماسك و صياغة فلسفة تربوية.الخاصة في تطبيق التعليم االلكتروني
. واالهتمام بتطوير البيئة التعليمية التقليدية لتصبح صالحة ومناسبة لتطبيق التعليم اإللكتروني.ورؤية واضحة لتطبيق التعليم االلكتروني
. التعليم األساسي، التعليم االلكتروني، اإلدارة المدرسية، المعوقات:الكلمات المفتاحية
Abstract: The study aimed to identify the obstacles facing the school administration in applying the e-learning in the
primary stage schools in Gaza - Palestine. The researcher adopted the analytical descriptive method for conducting the
study. The study was applied a random stratified sample of principals and teachers whom working in primary
schools in Gaza Governorate, (38) principals and (154) teachers, and for the purpose of data collection and identify the
most important obstacles, the researcher using a questionnaire that includes several axes (physical - humanities - administrative – and technical obstacles) The results showed that all item questionnaires were obstacle to apply e-learning
at primary schools in Gaza, the relative weight of the total score was (71.34), the most obstacles was the physical obstacles, then technical obstacles, human obstacles , and administrative obstacles got less obstacles. The results showed
no differences between principals and teachers about the most important obstacles in applying the e-learning at primary schools in Gaza, as the results showed that public schools face obstacles to greater degree of belonging to,
UNRWA schools and private schools in applying the e-learning . The study recommended the need to guide the
senior educational leadership efforts towards the development of an educational framework of a coherent and systemic
formulation of educational philosophy and a clear vision for the applying of e-learning. And attention to the development of traditional learning environment to become valid and suitable for the applying of e-learning.

Keywords: obstacles, the school administration, E-Learning, primary schools.
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النظم التعليمية إحداث نقلة نوعية في األهداف التي تسعى إلى تحقيقها ،ليكون

مقدمة :يعد التعليم االلكتروني من أبرز ثمار التقدم العلمي والتكنولوجي الذي

التركيز على إكساب المتعلمين مجموعة من المهارات التي تتطلبها الحياة في

يشهده مجال التعليم في القرن الحادي والعشرين ،فهو يضفي نوعاً من الحيوية

عصر المعلومات ،ومنها مهارات التعلم الذاتي مهارات المعلوماتية وما

على الموقف التعليمي التعلمى بشكل يجعل المتعلم في حالة تركيز وانتباه

تتضمنه من مهارات التعامل مع المستحدثات التكنولوجية ،ومهارات إدارة

دائمين ويحقق فعالية التعلم من خالل تنظيم المواقف التعليمية ،كما انه يشجع

الذات ،بدال من التركيز على إكسابهم المعلومات .وأوضح ٍ
كل من)الالمي،

على استخدام أساليب التعلم الذاتي ويمكن المتعلم بان يسير في عملية التعلم

2007والخواجا (2004،إلى أن توظيف التكنولوجيا في العمل المدرسي سواء

حسب قدراته وسرعته الخاصة محققاً بذلك التعلم اإلتقاني الذي يهدف إلى رفع

في النواحي اإلدارية والفنية والتعليمية يساعد المؤسسة التعليمية على النهوض

كفاءة المتعلم إلى أقصى درجة ممكنة من خالل توفيره للظروف والطرق

وتحقيق أهدافها .كما تساعد التكنولوجيا الحديثة على تحسين أداء األفراد في

والوقت المناسب للوصول إلى هذا اإلتقان .ويُشار إلى التعليم االلكتروني على

مختلف النواحي ،فكلما مالت اإلدارات المدرسية على اعتماد آليات وتكنولوجيا

أساسا على المهارات الالزمة
انه استخدام للتكنولوجيا الحديثة التي تعتمد
ً

حديثة ،كلما تحسن أداؤها واقتربت من تحقيق أهدافها بصورة أكثر فعالية في

إلكترونيا
للتعامل مع شبكة المعلومات الدولية للتفاعل بين الطالب واألساتذة
ً

أغلب األحيان.

دون القيد بحدود الزمان أو المكان (عامر .)9117،ويرى عبد الحي ()2006
َّ
بأن التعليم االلكتروني طريقة للتعليم باستخدام آليات االتصال الحديثة من

ولكي يحقق التعليم االلكتروني النجاح في العملية التعليمية فانه يحتاج الى

حاسب آلي وشبكاته ،ووسائله المتعددة من صوت ،وصورة ،ورسومات ،وآليات

مجموعة من العوامل والمتطلبات التي تساعد على نجاحه وأي خلل أو قصور

بحث ،ومكتبات إلكترونية و كذلك بوابات اإلنترنت سواء كان عن بعد أو في

في هذه المتطلبات سوف يؤدي الى فشل في تطبيق التعليم االلكتروني،

القاعة الدراسية .ويتميز التعليم االلكتروني بفوائد عديدة أشار إليها

ويؤثر سلباً على العملية التعليمية ،وتتمثل هذه المتطلبات بوجود فلسفة تربوية

المتخصصون والخبراء في مجال التربية والتعليم ،حيث يرى بولسن

واضحة ،وأهداف تربوية دقيقة ومحددة ومعدة سلفاً ضمن خطة إستراتيجية

( )Paulsen,2009أن التعليم االلكتروني يتجاوز قيود المكان والزمان في

تضعها و ازرة التربية والتعليم ،بحيث يعتمد عليها في تطبيق هذا النمط من

العملية التعليمية .ويرى رادو وآخرون ( )Radu et all ,2011بأنه يزيد ثقة
المتعلم بنفسه ويشجع المتعلمين على تحمل مسئولية تعلمهم .ويشير الحناوي

التعليم وأن تخضع هذه الخطة للدراسة والتجريب أوالً لكي تتيح فرصة

( )9108بأن التعليم االلكتروني يعمل على زيادة إمكانية التواصل بين أطراف

االستخدام األمثل الذي يوفر الوقت والجهد والمال ،ويحول دون حدوث أي

العملية التعليمية التعلمية من خالل حلقات النقاش والحوار والبريد االلكتروني

تخبط أو عشوائية في تطبيق التعليم االلكتروني .واالستناد الى مواصفات

وغرف الدردشة والمنتديات والمدونات والشبكات االجتماعية وأنظمة إدارة

قياسية ومؤشرات ومعايير عالمية واضحة ومتفق عليها في تطبيق التعليم

التعلم .ويخفف بعض األعباء اإلدارية عن المعلم مثل توزيع الواجبات على

االلكتروني مثل ( ،)SCORM,IMS,IEEلتوفير فرص التوجيه والمتابعة

الطالب الكترونياً وتصحيحها ورصدها ونشر نتائجها الكترونياً ويساعد في حل

والرقابة والتقويم للمناهج والمقررات والبرمجيات المعدة الكترونياً ،وأساليب

مشكلة االنفجار المعرفي واإلقبال المتزايد على التعليم .ويشير عبد

وطرق ،اضافة وضع برنامج إرشادي لمراعاة البعد االجتماعي والنفسي في

القادر( )9108أن التعليم االلكتروني يقدم تقويماً شامالً ومتنوعاً بما يقدم من
بنوك األسئلة النموذجية ،وبين ( )Kumpikaite& Duba,2012أن التعليم

التعامل مع الوسائط التكنولوجية كتجنيب المتعلمين الوقوع في العزلة

االلكتروني يساعد في عملية معالجة المعلومات عن طريق االنترنت وغيرها

واإلدمان على االنترنت ،أو معالجة مشكلة الخوف من التعامل مع

من تقانات المعلومات .وأشارت النعيمي ( )9110إلى أن توظيف المستحدثات

التكنولوجيا .وقد أشار الحناوي ( )9108الى مجموعة أخرى من المتطلبات

التكنولوجية التي أفرزها التزاوج الحادث بين مجالي تكنولوجيا المعلومات

تتمثل في ضرورة توفير االمكانات المادية والبنية التحتية االساسية

وتكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية ،أصبح ضرورة كبرى تفرض على
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للتكنولوجيا الحديثة المطلوبة للتعلم االلكتروني والمتمثلة باالجهزة والشبكات

من هذا البرنامج على مدى ثالث سنوات ابتداء من العام ()9112

وملحقاتها .وتوفير االمكانات الفنية والمتمثلة بالبرامج التطبيقية للمناهج

http://chams.maktoobblog.com

والخدمات المتعلقة بالعملية التعليمية التعلمية ،وانتاج مقررات دراسية تخضع

وعلى الرغم من هذه التطورات التي يشهدها العالم اليوم إال أن العالم العربي

للمعايير العالمية تربوياً وفنياً .وتوفير العناصر البشرية التقنية التي تشمل

ما زال يعتمد أساليب التدريس التقليدية التي ال تتوافق مع الحياة العصرية وال

المصممين والمدربيي ن والفنيين .والتطوير المهني للفئات المشتركة في مجال

تنمي أساليب التفكير اإلبداعي التي يجب أن يوظفها المعلم في عصر

خدمات التعليم االلكتروني متمثلة بالمتعلمين من خالل تدريبهم وتحفيزهم

التكنولوجيا والمعرفة ،وقد يكون ذلك راجعاً إلى المعوقات الكبيرة التي تواجه

على استخدام التكنولوجيا الحديثة ،وتدريب المعلمين على توظيف التكنولوجيا

تطبيق التعليم االلكتروني في جميع المؤسسات التعليمية ،حيث أشار األدب

وادارة الموقف التعليمي التزامني وغير التزامني مع المتعلمين .ويصنف

التربوي إلى العديد من هذه المعوقات التي تواجه اإلدارات المدرسية وتحد من

التعليم االلكتروني ،كما أشار لرباس وزمالئه ( )Iribas et al,2012الى

قدرتها على تطبيق التعليم االلكتروني بشكل فاعل ،وقد تنوعت هذه التحديات

تعليم الكتروني غير المتزامن ،حيث يكون التعليم غير مباشر ،ويستطيع

والمعوقات بين معوقات مادية وبشرية وفنية وادارية .حيث أجرت أبو دالل

المتعلمون التفاعل مع المادة التعليمية بصورة مستقلة باستخدام البرامج

( )9103دراسة بهدف التعرف إلى معوقات استخدام التعلم االلكتروني في

التعليمية المحملة على جهاز الحاسوب او االسطوانات المدمجة ،والمعلومات

مدارس التعليم األساسي بمدينة طرابلس( ليبيا) من وجهة نظر مديري

المتوفرة على الشبكة العنكبوتية .وتعليم الكتروني المتزامن ،وفيه تتواصل

المدارس .واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي وتكون مجتمع وعينة

جميع أطراف العملية التعليمية بصورة مباشرة وفي نفس الوقت ويحدث فيه

الدراسة من عدد ( )19مدي اًر .واستخدمت الباحثة االستبانة كأداة لجمع

تفاعل ونقاش ومشاركة واتصال وتواصل مباشر ،ومن األمثلة على التعليم

البيانات.وتوصلت الدراسة في نتائجها إلى أن أكثر المشكالت المتعلقة

االلكتروني المتزامن الصفوف االفتراضية وبرامج المحادثة والمؤتمرات

باإلدارة التعليمية هي عدم تناسب السلطات الممنوحة لمدير المدرسة مع

المرئية.

المهام والمسؤوليات الملف بها في تكوين إدارة الكترونية فعالة .وتعيين

وقد أولت السلطة الفلسطينية اهتماماً كبي اًر بالتعليم االلكتروني حيث أعلنت

معلمين غير مؤهلين للتدريس في بيئة الكترونية .ونقص في الوسائل

و ازرة التربية والتعليم العالي في تاريخ  95فبراير  9112عن إطالق مشروع

االلكترونية والمستلزمات الدراسية وحجرات الدراسة .وأوصت الدراسة بضرورة

حاسوب محمول لكل طالب بهدف تعزيز استخدام التكنولوجيا في العملية

خلق بيئة تعليمية الكترونية تشجع على التعلم الذاتي .كما قام كل من بحيص

التربوية واحداث النوعية في العملية التعليمية باستخدام وسائل التكنولوجيا

وأبو عقيل ( )9105بإجراء دراسة لغرض معرفة معيقات تطبيق التعليم

والتقنيات التربوية الحديثة وتمكين الطلبة من الدخول إلى عالم التكنولوجيا في

اإللكتروني في مدارس مديرية تربية جنوب الخليل من وجهه نظر مدراء

سن مبكرة ،وقد استطاعت و ازرة التربية والتعليم الحصول على  0111جهاز

المدارس .،و قد استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي لمالءمته لهذا

 Americanبدعم من مؤسسة OLPC – XOLaptopحاسوب من نوع

النوع من الدراسات و مضامينها .و تكونت عينة الدراسة من ( )017مدي اًر و

والتي تم توزيع بعضها على المدارس Task Force on Palestine

مديرة في مديرية تربية جنوب الخليل .وقد صمم الباحثان استبانة لغايات جمع

المستهدفة ،وقامت الو ازرة بتدريب المعلمين على استخدام هذه األجهزة ،وقدر

البيانات .و توصلت الدارسة إلى أن أهم معيق من معيقات تطبيق التعليم

عدد المعلمين المستهدفين للتدريب حوالي 01111معلم في المرحلة التمهيدية

االلكتروني حسب مدراء المدارس هو معيق التمويل و البنية التحتية إذ بلغ
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المتوسط الحسابي( .)1.11تاله المعيق المتعلق بالمعلم بمتوسط حسابي

الدرجة الكلية ألثر استخدام التقنيات الحديثة في التعليم من وجهة نظر

( ) 8.20و كان اقل هذه المعيقات تلك المتعلقة بالنظام و اإلدارة التعليمية و

المعلمين كانت قليلة وبنسبة( .)%50.2وبلغت الدرجة الكلية الستخدام

بمتوسط حسابي( .)9.21وتبين عدم وجود فروق ذات دالله إحصائية في

التقنيات الحديثة في التعلم ( )%17.7وهي نسبة قليلة جداً .وأوصت

تقدير معيقات تطبيق التعليم االلكتروني في مدارس مديرية تربية جنوب

الباحثات بضرورة تدريب معلمي مادة التكنولوجيا على استخدام التقنيات

الخليل تعزى لمتغيرات(الجنس ،المؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة) .و بناء على

الحديثة في التعليم وخاصة التعليم االلكتروني والوسائط المتعددة.وتوفير

ما تقدم من نتائج أوصى الباحثان بمجموعة من التوصيات منها توفير الدعم

أخصائي وسائط تكنولوجية في المدرسة .واجرى ٍ
كل من الطيطي وابو سمرة

المادي الكافي لتطوير البنى التحتية و تطوير المحتوى و الموظفين لتصميم

ومنصور ( )9109دراسة للتعرف إلى واقع استخدام التكنولوجيا في اإلدارة

المنهاج بما يتناسب مع هذا النوع من التعلم .وقام ردنه ( )9105بإجراء

المدرسية ومعوقات ذلك من وجهة نظر مديري المدارس ومعاونيهم في

دراسة للتعرف إلى وجهة نظر مديري مدارس التعليم العام الحكومية واألهلية

محافظة القدس.وتكون مجتمع الدراسة من مديري المدارس ومعاونيهم،والبالغ

بمكة المكرمة نحو مدى استخدام أساليب وطرق التعليم اإللكتروني وأدواته،

عددهم  580فرداً ،واختيرت عينة طبقية بلغت  296من مديري المدارس

وأبرز المعوقات والصعوبات التي تواجه المعلمين عند استخدامهم تقنيات

ومعاونيهم ،واستخدم الباحثون المنهج الوصفي نظ اًر لمالءمته لهذه

التعليم اإللكتروني .واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ،وطبق

الدراسة،وقام الباحثون ببناء استبانة كأداة للدراسة تضمنت  62فقرة موزعة

مدير من المدارس
الباحث االستبانة على مجتمع الدراسة وعددهم (ً )000ا

على أربعة مجاالت وهي :الشؤون اإلدارية والمالية ،والشؤون الفنية ،والشؤون

الحكومية واألهلية للبنين بمدينة مكة المكرمة .وتوصلت الدراسة الى أن

األكاديمية والتعليمية ،ومجال آخر يتعلق بمعوقات استخدام هذه التكنولوجية

المعوقات المتعلقة بالمعلمين جاءت بالمرتبة األولى ،والمعوقات المتعلقة

)المادية والفنية( وأظهرت نتائج الدراسة أن واقع استخدام التكنولوجيا

باإلدارة في المرتبة الثانية ،والمعوقات المتعلقة بالبنية التحتية والتجهيزات

ومعوقاتها من وجهة نظر مديري المدارس ومعاونيهم في اإلدارة المدرسية في

األساسية جاءت في المرتبة الثالثة .وأوصت الدراسة بعقد دورات تدريبية

محافظة القدس هو بدرجة متوسطة ،وبمتوسط حسابي

الستخدام التعليم اإللكتروني وتوظيفه بشكل ٍ
عال للمعلمين والطلبة وكل

لمجال المعوقات،كذلك أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية

العاملين بالمدرسة .واتخاذ كافة اإلجراءات من الجهات المعنية والتي تساعد

في تقديرات أفراد العينة لواقع استخدام التكنولوجيا في اإلدارة المدرسية في

وتيسر للمديرين استخدام التعليم اإللكتروني وأدواته المختلفة في تدريب

محافظة القدس تعزى لمتغيرات الجنس ،والمسمى الوظيفي ،والخبرة )باستثناء

العاملين في المدارس .وهدفت الدراسة التي أجراها كل من أبو خميس و

مجال واحد فقط(،في حين كانت هناك فروق في تقديراتهم تعزى لمتغير الجهة

اصليح وسلمان( )9108إلى معرفة درجة استخدام التقنيات الحديثة في

المشرفة ،لصالح المدارس الخاصة .وقام ٍ
كل من بني ياسين وملحم ()9100

تدريس مادة التكنولوجيا في مدارس محافظة طولكرم  ،واستخدمت الباحثات

بدراسة للوقوف على معوقات استخدام التعلم اإللكتروني التي تواجه المعلمين

المنهج الوصفي التحليلي،وتكونت عينة الدراسة من ( )11معلم ومعلمة ،

في مديرية التربية والتعليم لمنطقة إربد األولى باألردن وبلغت عينة

من طالب المرحلة الثانوية بجميع مستوياتها

الدراسة ) (186معلماً ومعلمة ،منهم) )017معلم،و( )72معلمة ،اختيروا

وفروعها في محافظة طولكرم وتم أخذهم بالطريقة العشوائية الطبقية.

بالطريقة العشوائية .واستخدمت استبانة مكونة من( )93فقرة .وأظهرت النتائج

واستخدمت الباحثات االستبانة كأداة لجمع البيانات .وتوصلت الدراسة إلى أن

َّ
معوقات للتعلّم اإللكتروني ,وكانت هناك فروق
أن جميع فقرات األداة شكلت ّ

و( )251طالب وطالبة
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ذات داللة إحصائية في متوسطات تقديرات المعلمين على أداة الدراسة،

وتوصلت الدراسة إلى النقص في عدد أجهزة الحاسوب في المدارس ،وأن

والمتعلقة بمعوقات التعلم اإللكتروني تعزى لمتغير الجنس .وعدم وجود فرو ٍق

هناك ضعفاً لدى مديري المدارس في المعلومات والمهارات حول استخدام

ذات داللة إحصائية في معوقات التعلم اإللكتروني ،تعزى لمتغير المؤهل

التكنولوجيا،وأن مديري المدارس يستخدمون التكنولوجيا في عملية تلقي البريد

العلمي،وعدد سنوات الخبرة .في ضوء نتائج الدراسةَّ ،
قدم الباحثان عدداً من

االلكتروني والبحث في األمور المهنية والتعليمية،كما تستخدم بعض

التوصيات .أما دراسة الشناق ) (2008فقد هدفت إلى التعرف على دور

البرمجيات مثل)معالجة النصوص،وقواعد البيانات ،والعروض) .ولم توجد

اإلدارة المدرسية في توظيف برامج تكنولوجيا المعلومات لخدمة العملية

فروق بين مديري المدارس في استخدام التكنولوجيا تبعاً للجنس والمؤهل

التعليمية في المدارس االستكشافية األردنية .واعتمد الباحث منهج الدراسة

العلمي وسنوات الخبرة،والتعلم واألنشطة المدرسية واالتصال بأولياء األمور

النوعية في اإلجابة عن األسئلة ،واستخدم أدوات المالحظة والمقابلة ،وطبقت

والمجتمع المحلي .وقام كونا  Conna, 2007بدراسة بعنوان :دمج

الدراسة على مدرستي الصويفية االستكشافية ،والكمالية االعتيادية .ودعَّم

المساقات اإللكترونية المباشرة في منهاج المدارس الثانوية،كان هدفها معرفة

الباحث بياناته باستبانتين وزعهما على االداريات والقائمات على االنشطة في

المعوقات في استخدام المساقات اإللكترونية في المدارس الثانوية ،وأُرسلت

موقعي الدراسة ،وعددهن ( )03مشاركة وتكونت االستبانة األولى من

متطلبات المسح اإللكتروني بوساطة البريد اإللكتروني إلى مديري المدارس

)(55فقرة موزعة على محاور أربعة هي :السجالت والوثائق الرسمية ،تنظيم

الثانوية في أيوا ،ميسوري ،ونبراسكا ،وتألفت عينة الدراسة من ( )270مدي اًر

واجراء االختبارات المدرسية ،المرافق المدرسية ،الدورات التدريبية ،كما تكونت

من هذه الواليات ،حيث ُوزعت االستجابات بالتساوي ،وكانت غالبيتها من

االستبانة الثانية من ) (16فقرة .وأظهرت الدراسة في نتائجها َّ
أن توظيف

المدارس الصغيرة والريفية بنسبة % 86وأظهرت النتائج أن أكثر المعوقات

اإلداريات لبرامج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لخدمة األنشطة المدرسية

هي المعوقات المالية ،ثم جاءت بعدها المعوقات في مجال التكنولوجيا ،أما

كان بشكل أكبر في المدارس االستكشافية منه في المدارس االعتيادية .و َّ
أن

المعوقات التي جاءت بدرجة عادية فهي اعتقادات هيئة التدريس حول نوعية

توظيف اإلدارة المدرسية لبرامج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في حفظ

التعلم اإللكتروني ،واهتماماتهم بدافعية الطالب .وقام أكبابا-ألتون

وتنظيم السجالت والوثائق الرسمية كان بشكل أكبر في المدارس

 Akbaba-Altun2006بإجراء دراسة الهدف منها التعرف إلى القضايا

االستكشافية .و َّ
أن توظيف اإلدارة المدرسية لبرامج تكنولوجيا المعلومات في

المتصلة بتوظيف تكنولوجيا الحاسوب في نظام تعليم مركزي .واستخدمت

تنظيم واجراء االختبارات المدرسية كان متقارًبا في المدارس االستكشافية

الدراسة المنهج الوصفي،ولجمع البيانات استخدم الباحث المقابلة واالستبانة.

واالعتيادية .وقد أوصت الدراسة بضرورة توسيع تجربة المدارس

تكونت عينة الدراسة من )(17مدير مدرسة ،و)(15منسق حاسوب(151) ،

االستكشافية،وتعزيز رعاية المدارس االعتيادية خاصة في مجال زيادة فرص

مشرفًا تربويًّا في إحدى المدن التركية غربي البحر األسود .وأظهرت نتائج

التدريب وربطها بشبكة اإلنترنت .أما دراسة أفشاري  Afshari, 2008فقد

الدراسة َّ
أن توظيف تكنولوجيا الحاسوب في التعليم يتطلب التطوير الناجح

هدفت إلى معرفة واقع استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في

لكل من :البنية التحتية في المدارس،العاملين،المناهج،اإلدارة ،واإلشراف .كما

المهمات اإلدارية المدرسية ،ومدى تأثير نوع القيادة والكفاءة على تعزيز فكرة

أظهرت النتائج قلة عدد أجهزة الحاسوب وملحقاتها ،وندرة البرمجيات المتوفرة

استخدام التكنولوجيا في العمل اإلداري والتعليمي.وتكون مجتمع الدراسة من

باللغة المحلية،وكذلك ضعف خطوط اإلنترنت في المدارس .وقد أوصت

( )30مدي اًر ومديرة في المرحلة الثانوية في مدينة طهران من( )19منطقة.

الدراسة بضرورة التخطيط الجيد لتوظيف الحاسوب في التعليم ،وتوفير
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التدريب المستمر لمواكبة التطور التكنولوجي لمديري المدارس ،ومنسقي

الكهربائي ومحدودية الدعم الفني وضعف الصيانة وضعف االستفادة من

الحاسوب والمشرفين التربويين .ومن خالل استقراء الباحث لهذه الدراسات

أدوات الجيلين الثاني والثالث لشبكة الويب في التعليم مثل(المدونات،الويكي،

ذات الصلة الوثيقة بالدراسة الحالية  ،والتي أجريت في العديد من الدول ،فقد

شبكات التواصل االجتماعي) ،وانعدام دور القطاع الخاص في المساهمة

تبين أن الباحثون قد نهجوا في هذه الدراسات المنهج الوصفي التحليلي وهو

المالية والعينية ،وعزوف بعض المدرسين التقليديين عن استخدام التكنولوجيا

ما نهجته الدراسة الحالية ،كما اتفقت الدراسة الحالية مع هذه الدراسات في

لقناعتهم بعدم أهميتها في التعليم ،وعدم تقديم دعم مالي تحفيزي للمدارس،

استخدامهم لالستبانة أو المقابلة كأدوات لجمع البيانات ومنهم من وربط بين

وافتقار المدارس الى الميزانيات الخاصة بالتدريب ،والغموض في األنظمة

االداتين في جمع البيانات وتحليلها مثل دراسة(الشناق)9113 ،

والقوانين المدرسية التي تنظم عملية استخدام التكنولوجيا في التعليم) .كما

و ،Akbaba-Altun2006وقد استفادت الدراسة الحالية من بعض

يشير (الفيومي ) 9118،إلى "إن االستثمار المبدئي إلنشاء شبكة المعرفة

الدراسات السابقة التي اتفقت معها في الهدف مثل دراسات ٍ
كل من ردنه

وتجهيز المدارس والجامعات باإلضافة إلى كلفة التشغيل والصيانة والتجديد

Conna,

وكلفة إنتاج البرمجيات الالزمة يشكل تحديا حقيقيا وخاصة لبلد محدود

و ، Akbaba-Altun2006حيث تناولت هذه الدراسات واقع او معوقات

الموارد والثروات الطبيعية " .كما يشير رودني )(2002 ,Rodnyإلى أن أهم

تطبيق التعليم االلكتروني في المدارس كما وانها استفادت بشكل غير مباشر

معيقات تطبيق التعلم اإللكتروني هو "عدم توافر القيادة الفعالة ،وعدم توفير

من الدراسات التي تناولت استخدام التكنولوجيا ونظم المعلومات في ادارة

التدريب المناسب لها ،وعدم توافر المعدات واألدوات الالزمة .ورأت الخليفة

العملية التعليمية مثل دراسات ٍ
كل من (الطيطي وابو سمرة ومنصور

( )9119أن أكبر عائق أمام فاعلية التعلم اإللكتروني يكمن في ضعف البنية

( )9109و(أفشاري  .(Afshari, 2008وقد أشارت الدراسات السابقة في

التحتية لشبكة اإلنترنت في بعض الدول .ويظهر أيضاً من عرض الدراسات

مضمونها أنه وعلى الرغم من أهمية التعلم اإللكتروني ،التجارب التي أثبتت

السابقة أن هناك اهتماماً محدوداً في األدبيات العربية وخاصة في فلسطين

نجاحه ،فإن استخدامه مازال في بدايته ،وأن هذا النوع من التعلم ال زال

فيما يتعلق بالدراسات التي تتناول التعليم االلكتروني وفي الدور الذي تقوم به

يواجهه العديد من العقبات و التحديات التي تحد من انتشاره على نطاق

اإلدارات المدرسية للعمل على تطبيقه وحجم التحديات والمعوقات التي

واسع .وقد أورد كالً من ردنه ( )9105الطيطي وابو سمرة ومنصور

تواجهها في ذلك .وأيضاً من خالل مالحظة الباحث ألداء الطلبة المعلمين

( )9109بني ياسين وملحم ()9100حمدي (،Afshari, 2008،(9113

الذين يتدربون في للمدارس ،وجد أن غالبيتهم يعزفون عن استخدام

سعادة والسرطاوي )،(2007بعضاً من هذه المعوقات والتي من أهمها

التكنولوجيا الحديثة في التعليم ،ويعتمدون على الطرق التقليدية في التدريس.

(ضعف التخطيط الجيد لتأسيس البنية التحتية للتحول من التعليم التقليدي

وبناء على ذلك فقد جاءت الدراسة الحالية لسد هذه الفجوة وتقصى الحقائق
ً

إلى التعليم اإللكتروني ،وضعف اإلمكانات المادية لدى اإلدارات المدرسية

حول المعوقات الرئيسة التي تواجه إدارات المرحلة التعليمية األساسية

المخصصة لشراء األجهزة التكنولوجية .واالفتقار إلى المكتبات اإللكترونية

بمحافظة غزة في تطبيق التعليم اإللكتروني من وجهة نظر المديرين ونوابهم

والوسائل التكنولوجية الحديثة في المدارس وقلة البرامج المالئمة لألعمال

ووكالئهم والمعلمين .وهو ما أغفلته الدراسات السابقة وخاصة في فلسطين.

()9105

وبني

ياسين

وملحم

()9100

و

2007

ذات المستوى الرفيع بسبب الجهد الكبير المطلوب لتصميم البرامج وكتابتها.
وندرة توافر هذه البرامج باللغة العربية ،واالنقطاع المستمر في التيار
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مشكلة الدراسة

 -9التعرف إلى الفروق في درجة المعوقات التي تواجه اإلدارة

تتحدد مشكلة الدراسة بالتساؤل الرئيس:ما المعوقات التي تواجه اإلدارة

المدرسية في تطبيق التعليم االلكتروني بمدارس المرحلة األساسية

المدرسية في تطبيق التعليم االلكتروني بمدارس المرحلة األساسية

بمحافظة غزة من وجهة نظر المديرين والمعلمين تبعاً لمتغيري

بمحافظة غزة من وجهة المديرين والمعلمين ؟

(نوع الوظيفة– ونوع المدرسة)

ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:

أهمية الدراسة

 -0هل توجد فروق ذات داللة إحصائية حول المعوقات التي تواجه اإلدارة

 -0األهمية النظرية :يعتبر موضوع التعليم االلكتروني وتوظيف

المدرسية في تطبيق التعليم االلكتروني بمدارس المرحلة األساسية

التقنيات الحديثة في التعليم من الموضوعات الحيوية والهامة في

بمحافظة غزة من وجهة نظر المديرين والمعلمين تعزى لمتغير نوع

عصرنا الحالي والتي تحتاج اليها المكتبة العربية لتطوير التعليم

الوظيفة (مدير -معلم) ؟

ورفع مستوى كفاءته وزيادة فاعليته في كافة المستويات والمراحل

 -9هل توجد فروق ذات داللة إحصائية حول المعوقات التي تواجه اإلدارة

التعليمية ،كما ان الدراسات التي تناولت موضوع التحديات

المدرسية في تطبيق التعليم االلكتروني بمدارس المرحلة األساسية

والمعوقات التي تحول دون نجاح اإلدارات المدرسية في تطبيق

بمحافظة غزة من وجهة نظر المديرين والمعلمين تعزى لمتغير نوع

هذا النمط من التعليم على الصعيد المحلي واالقليمي ال زالت

المدرسة (حكومية-وكالة  -خاصة) ؟

محدودة وتحتاج الى دراسات أكثر عمقاً للوصول الى وسائل

وينبثق عن السؤال الثاني الفرضيات اآلتية:


عالجية مناسبة تساعد االدارات المدرسية على توظيف هذا النمط

الفرضية األولى :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول المعوقات

من التعليم بأفضل السبل لتوفير الوقت والجهد والتكلفة المادية.

التي تواجه اإلدارة المدرسية في تطبيق التعليم االلكتروني بمدارس

 -9األهمية العملية :قد تساعد نتائج هذه الدراسة اإلدارة المدرسية

المرحلة األساسية بمحافظة غزة من وجهة نظر المديرين والمعلمين

في الوقوف على المعوقات التي تواجه المدرسة في تطبيق التعليم

تعزى لمتغير نوع الوظيفة (مدير -معلم).


االلكتروني وايجاد السبل والحلول المناسبة لمعالجتها من خالل

الفرضية الثانية:توجد فروق ذات داللة إحصائية حول المعوقات التي

توفير البنية التحية المناسبة والتدرج في تطبيق التعليم االلكتروني

تواجه اإلدارة المدرسية في تطبيق التعليم االلكتروني بمدارس المرحلة

من خالل الدمج بينه وبين التعليم التقليدي في البداية .كما تفيد

األساسية بمحافظة غزة من وجهة نظر المديرين والمعلمين تعزى

في عقد دورات تدريبية للمعلمين لمساعدتهم على توظيف

لمتغير نوع المدرسة (حكومية-المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية

الت كنولوجيا وكيفية تطبيق التعليم االلكتروني في التعليم وزيادة

االنروا ( -)UNRWAخاصة).

عملية االتصال والتواصل في العملية التعليمية.

أهداف الدراسة

حدود الدراسة

 -0التعرف إلى الم عوقات التي تواجه اإلدارة المدرسية في تطبيق التعليم

الحد الموضوعي  :معوقات تطبيق التعليم االلكتروني.

االلكتروني بمدارس المرحلة األساسية بمحافظة غزة من وجهة نظر

الحد المكاني :مدارس المرحلة االساسية في محافظة غزة.

المديرين والمعلمين.

PTUKRJ
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الحد البشري :العاملون في المدارس األساسية من المديرين ونوابهم

منهجية البحث ()Study methodology

والمعلمين.

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على جمع البيانات

الحد الزماني :الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي .2018/2019

وتحليلها للوصول الى استنتاجات ومن ثم وضع التوصيات أو الحلول
المقترحة للمعوقات التي تحول دون قدرة اإلدارة المدرسية على تطبيق التعليم

مصطلحات الدراسة

االلكتروني.

 -0مفهوم التعليم االلكتروني :عرفه ( )Olaninran,2009بأنه عملية تتضمن

مجتمع الدراسة ))Study community

اكتساب المعرفة ونشرها من خالل استخدام وسائل تقانة المعلومات

يتكون مجتمع الدراسة من جميع المديرين والمعلمين في المدارس األساسية

واالتصاالت أو وسائل اإلعالم االلكترونية .وأضاف ( & Dokic

بمحافظة غزة والبالغ عددهم ( )015مدير و( )9311معلم للعام الدراسي

 )Pavlovic,2010بأن التعليم االلكتروني يشير إلى استخدام الشبكات

الحالي  9102-9103م .وهذا المجتمع موزع على المدارس التابعة لوكالة

الداخلية وشبكة االنترنت أو الشبكات الخارجية لتقديم مجموعة واسعة من

الغوث الدولية االنروا ()UNRWAومدارس حكومية تابعة للسلطة الوطنية

الحلول التي تفرز المعرفة واألداء.

الفلسطينية ومدارس خاصة( .و ازرة التربية والتعليم العالي الفلسطيني،

 -9معوقات التعليم االلكتروني :يعرفها الباحث إجرائياً بأنها كل العوامل

)91:9103

المرتبطة بالعملية التعليمية التعلمية (المادية – البشرية – اإلدارية  -الفنية)

عينة الدراسة ()Study sample

والتي تحد أو تعيق من قدرة اإلدارة المدرسية على تطبيق نمط التعليم

استخدم الباحث لغرض تطبيق أداة الدراسة نوعين من العينات هما:

االلكتروني في التعليم.

أوال :العينة االستطالعية (sample

 -8اإلدارة المدرسية :عرفها دياب ( )9110بأنها "جميع الجهود واألنشطة

اإلستبانة على عينة استطالعية مقدارها  81فرد من أفراد مجتمع الدراسة

والعمليات من تخطيط وتنظيم ورقابة ومتابعة وتوجيه والتي يقوم بها المدير

حيث تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة ،من أجل حساب صدق

مع العاملين معه من مدرسين واداريين بغرض بناء واعداد التلميذ من جميع

االتساق الداخلي والثبات ألداة الدراسة(اإلستبانة) فقط .وبعد التأكد من وجود

النواحي (عقلياً،أخالقيا ،وجدانياً ،جسمياً ،وغيرها) لمساعدته على أن يتكيف

اتساق داخلي لجميع فقرات اإلستبانة ومحاورها وبين المحاور والدرجة الكلية

بنجاح مع المجتمع ويحافظ على بيئته المحيطة ويساهم في تقدم مجتمعه "

عند مستوى داللة ( ،)1.10ووجود ثبات عال باستخدام معادلة كرونباخ ألفا

عرفها ) Afshari, Mojgan et. al (2008اإلدارة المدرسية هي مجموعة
وي ِّ
ُ

يساوي( )1.200قام الباحث بعدها بتطبيق العينة الفعلية التالية.

من العمليات المترابطة تتكامل فيما بينها في مستوياتها بأنَّها (مجموعة من

ثانياً :العينة الفعلية:

العمليات التنفيذية والفنية التي يتم تنفيذها عن طريق العمل اإلنساني

بعد استبعاد أفراد العينة االستطالعية من مجتمع

الدراسة قام الباحث بتوزيع عدد ( )911إستبانة على أفراد مجتمع الدراسة

الجماعي التعاوني بقصد توفير المناخ الفكري والنفسي والمادي الذي يساعد

وذلك بالطريقة العشوائية الطبقية ،ورجع منهم عدد ( )021إستبانة ،ثم استبعد

على حفز الهمم وبعث الرغبة في العمل النشط المنظم ،فرديًّا كان أم جماعيًّا

الباحث منهم عدد ( )9استبانه بسبب عدم اكتمال البيانات فيهما من قبل

من أجل حل المشكالت ،وتذليل الصعاب؛ حتى تتحقق أهداف المدرسة

عينة الدراسة وتبقى عدد ( )029إستبانة فقط صالحة للدراسة وهي تمثل ما

التربوية واالجتماعية كما ينشدها المجتمع.

PTUKRJ

 :)Pilotقام الباحث بتطبيق
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للمجتمع بخصائصه وصفاته ،والجدول التالي رقم ( )0يوضح توزيع العينة

الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة

الفعلية للدراسة حسب متغيراتها.

صدق األداة (: )validity
أ -صدق

جدول ( :)1التك اررات والنسب المئوية لعينة الدراسة حسب متغيراتها
المتغير

تم حساب الصدق بالطريقتين اآلتيتين:

المحكمين :قدر مدى صالحية أداة الدراسة (اإلستبانة) التي

الفئة

العدد

النسبة المئوية

تقيس أهم المعوقات التي تواجه اإلدارة المدرسية في تطبيق التعليم

معلم

154

80.2

مدير

38

19.8

االلكتروني بمدارس المرحلة األساسية بمحافظة غزة من وجهة

حكومة

78

40.6

وكالة

92

47.9

خاصة

22

11.5

مجال تكنولوجيا التعليم وعدد من مديري المناطق التعليمية بو ازرة

المجموع

029

011.1

التربية والتعليم بغزة ،وكان عدد فقرات االستبانة ( )13فقرة ،وقد طلب

أداة الدراسة :قام الباحث بإعداد استبانه صممت خصيصاً لموضوع الدراسة،

من المحكمين تقيمها بإبداء آرائهم حول مدى انتماء الفقرات لمجاالتها

وذلك من خالل االطالع على اإلستبانات المماثلة وأدبيات الدراسة التي

ومدى انتماء المجاالت لموضوع الدراسة ومدى دقة صياغة الفقرات،

تناولت المعوقات التي تواجه اإلدارة المدرسية في تطبيق التعليم االلكتروني

بناء على
ثم عدلت بعض الفقرات من حيث الصياغة وحذف بعضها ً

في المدارس ،وتتكون اإلستبانة من قسمين هما:

آراء وتوجيهات المحكمين وأصبح عدد فقرات االستبانة بصورتها

القسم األول :ويتضمن المتغيرات الشخصية اآلتية:المسمى الوظيفي:

النهائية التي وزعت على عينة الدراسة (  )11فقرة.

المسمى الوظيفي

نوع المؤسسة التعليمية

المديرين والمعلمين ،من خالل عرضها بصورتها األولية على
مجموعة من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين في

ب -صدق االتساق الداخلي

(مدير -معلم) ونوع المؤسسة التعليمية( :حكومة -وكالة الغوث االونروا-

:قام الباحث بحساب االتساق الداخلي

خاصة).

ألداة الدراسة بحساب معامالت ارتباط بيرسون لدرجات عينة الدراسة

القسم الثاني :يتضمن مجموعة من الفقرات التي تمثل معوقات تواجه اإلدارة

على جميع فقرات ومجاالت أداة الدراسة ودرجتها الكلية وقد تراوحت

المدرسية في تطبيق التعليم االلكتروني في المدارس من وجهة نظر المديرين

معامالت ارتباط بيرسون ما بين ( )1.211 -1.571وهي تعد قيم

والمعلمين .وعدد هذه الفقرات ( )11فقرة ،وتتوزع على أربع مجاالت هي

دالة عند مستوى داللة  1.10مما يؤكد وجود اتساق داخلي ألداة

(المجال األول :المعوقات المادية وله ( )01فقرات ،المجال الثاني :المعوقات

الدراسة.

البشرية وله ( )7فقرات ،المجال الثالث :المعوقات اإلدارية وله ( )01فقرات،

ثبات األداة:

المجال الرابع :المعوقات الفنية وله ( )08فقرة .وصيغت هذه الفقرات وعدلت

قام الباحث بحساب ثبات األداة باستخدام طريقة ألفا كرونباخ وقد تبين أن

بحيث يجيب عليها المفحوص باختيار احد البدائل الخمسة التالية وفقاً

معامل ألفا كرونباخ ألداة الدراسة ( )1.200والذي يعتبر معامل ثبات ممتاز

لمقياس ليكرت الخماسي( :معوقة بدرجة كبيرة جداً وأعطيت القيمة )-(5

مما يدل على أن أداة الدراسة تتميز بخاصية ثبات مرتفعة جدًا

معوقة بدرجة كبيرة وأعطيت القيمة ) -(4معوقة بدرجة متوسطة وأعطيت

المعالجة اإلحصائية:

القيمة ) -(3معوقة بدرجة قليلة وأعطيت القيمة ) -(2معوقة بدرجة قليلة جداً

برنامج التحليل اإلحصائي ( )SPSSوذلك الستخراج المتوسطات الحسابية

وأعطيت القيمة ).(1
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( )T-Testلمعرفة الفروق بين متوسطات عينتين مستقلتين ،وتحليل التباين

المحور

األحادي لمعرفة الفروق بين أكثر من عينتين مستقلتين.

المعوقات

وللحكم على درجة أو نسبة اإلعاقة في تطبيق التعليم االلكتروني بمدارس

المادية

المرحلة األساسية حسب تقديرات أفراد عينة الدراسة ،فقد اعتمد الباحث الوزن

المعوقات

النسبي الذي وضعه التميمي ( )9111وذلك لصالحيته ومناسبته لموضوع

البشرية

الدراسة ،والجدول التالي رقم ( )9يوضح ذلك.

المعوقات

جدول رقم ( :)2يوضح المحك المعتمد في الدراسة

اإلدارية
المعوقات

طول الخلية

الوزن

النسبي

الفنية

درجة اإلعاقة

الدرجة الكلية

المقابل له
من 18.1-1

من

-%91

اكبر من 18.1
– 28.1

%59

من

اكبر من -%59

08.1-28.1

%13

من

اكبر من - %13

.821 -08.1

%31

من

اكبر من -%31

. -.821

%011

اكبر

اكبر

اكبر

االستجابات
7693

40.07

المعياري

النسبي

3.47

80.14

1

4785

24.92

3.75

71.21

3

5624

29.29

3.31

58.58

4

9291

48.39

5.64

74.45

2

27393

142.67

8.99

71.34

-

كبيرة

كبيرة

متوسطة

كبيرة

كبيرة

يتضح من الجدول السابق أن الوزن النسبي الكلي يساوي 70.81والذي

ضعيفة جدا

%81
اكبر من -%81

مجموع

المتوسط

االنحراف

الوزن

الترتيب

الدرجة

يعتبر وزن نسبي عالي وهذا يشير إلى أن جميع فقرات االستبانة تمثل
ضعيفة

معوقات بدرجة كبيرة أمام اإلدارة المدرسية عند تطبيقها للتعليم االلكتروني
بمدارس المرحلة األساسية بمحافظة غزة حسب تقديرات أفراد عينة الدراسة.

متوسطة

كما تبين أن المحور األول الخاص بالمعوقات المادية حصل على المرتبة
األولى بوزن نسبي مرتفع مقداره ( )31.01يليه المحور الرابع الخاص

كبيرة

بالمعوقات الفنية بوزن نسبي مرتفع ( )71.15ثم المحور الثاني(المعوقات
كبيرة جدا

البشرية) بوزن نسبي مرتفع ( )70.90وفي المرتبة الرابعة المحور الثالث
المعوقات اإلدارية بوزن نسبي متوسط مقداره (.)53.53
ويعزززو الباحززث ارتفززاع نسززبة المعوقززات فززي تطبيززق التعلززيم االلكترونززي والتززي

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها:

تواج ززه اإلدارات المدرس ززية األساس ززية ف ززي محافظ ززة غز ززة إل ززى أس ززباب عدي ززدة

نتائج سؤال الدراسة الرئيس :ما المعوقات التي تواجه اإلدارة المدرسية في

خارجيززة وداخليززة ،أهمهززا الحصززار اإلسزرائيلي الخززانق المفززروض علززى قطززاع
غ ززة والززذي يحززول دون دخززول المعززدات التكنولوجيززة الحديثززة إلززى غ ززة عبززر

تطبي ق التعليم االلكتروني بمدارس المرحلة األساسية بمحافظة غزة من

المنافزذ الحدوديززة التزي تسززيطر عليهزا إسزرائيل إضزافة إلززى سزيطرت االحززتالل

وجهة نظر المديرين والمعلمين؟

اإلسز زرائيلي عل ززى المج ززال الج ززوي المخ ززتص بالتكنولوجي ززا واالتص ززاالت وع ززدم
السماح للفلسطينيين بقطزاع غززة باسزتخدام األجيزال المتقدمزة مزن شزبكة ويزب

لإلجابة على السؤال الرئيس قام الباحث بحساب المتوسطات واالنحرافات

(الجيلز ززين الثالز ززث وال اربز ززع لشز ززبكة ويز ززب) وبيز ززع تقنيز ززة االنترنز ززت للفلسز ززطينيين
بأسعار مرتفعة تفوق قدرات المواطنين بقطاع غزة الزذين يرزحزون تحزت خزط

المعيارية واألوزان النسبية لدرجات عينة الدراسة على جميع محاور االستبانة

الفقززر بسززبب الحصززار ،إضززافة إلززى تعززرض المنشززتت التعليميززة مززن إدارات

والجدول رقم ( )8يوضح ذلك.

ومززدارس للتززدمير والقصززف الجززوي المقصززود والممززنهج فززي الحززروب الثالثززة

جدول ( :)0المتوسطات واالنحرافات المعياري واألوزان النسبية وترتيبها على جميع

السززابقة التززي مززرت بهززا غززة مززع االحززتالل اإلسزرائيلي فززي األعزوام (-9113

محاور استبانة معوقات تطبيق التعليم االلكتروني ودرجتها الكلية

 )9101 -9109وت ز ززدمير البن ز ززى التحتي ز ززة لالقتص ز ززاد والص ز ززناعة والز ارع ز ززة
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المعوقات التي تواجه اإلدارة المدرسية في تطبيق التعليم االلكتروني من وجهة نظر المديرين والمعلمين بمدارس المرحلة األساسية
بمحافظة غزة
والتكنولوجيززا للشززعب الفلسززطيني .أمززا السززبب الثززاني الرتفززاع نسززبة معوقززات

(المعلمين والمديرين) حول المعوقات التي تواجه اإلدارة المدرسية في تطبيق

تطبيززق التعلززيم االلكترونززي فززي غ ززة ،فهززو االنقسززام السياسززي ،والززذي يعززاني

التعليم االلكتروني بمدارس المرحلة األساسية بمحافظة غزة ،والجدول التالي

من ززه الش ززعب الفلس ززطيني من ززذ الع ززام ( .(9117وق ززد أدى ه ززذا االنقس ززام إل ززى
تقسيم شطري الوطن إلزى قسزمين مسزتقلين إداريزاً وسياسزياً وأمنيزاً (قطزاع غززة

رقم ( )1يوضح ذلك:

والضززفة الغربيززة) األمززر الززذي أدى إلززى وقززوع غ ززة تحززت الحصززار والعزلززة

الدوليززة ،وقززد أدى ذلززك الززى عززدم تززوفير متطلبززات التنميززة المجتمعيززة ،وعززدم

جدول ( :).المتوسط واالنحراف المعياري وقيمة ت وداللتها اإلحصائية على كل

تحقيق التطور والنهوض بزالتعليم والثقافزة واالقتصزاد ،أمزا السزبب الثالزث فهزو

محور من المحاور والدرجة الكلية لالستبانة حسب متغير المسمى الوظيفي

داخلززي ويتمثززل فززي حداثززة هززذا الززنمط مززن التعلززيم فززي المززدارس وافتقززار عززام
لززدى القيززادة التربويززة لوضززع خطززط إسززتراتيجية ورؤى وفلسززفة تربويززة واضززحة

ن=192

تززنظم عملي ززة الز زربط ب ززين التربي ززة والتكنولوجي ززا الحديث ززة ،وعج زززهم ع ززن ت ززوفير
اإلمكانززات الفنيززة والبشزرية والماديززة لتطبيززق التعلززيم االلكترونززي وعززدم وضززوح
اآلليات واألنظمة وطزرق العمزل التزي تزتم فيهزا إجزراءات التطبيق،وعزدم إدراك

المحور

المسمى

االنحراف

العدد

المتوسط

المعوقات

معلم

154

40.27

3.45

المادية

مدير

38

39.24

3.50

المعوقات

معلم

154

24.78

3.76

النتائج المتعلقة باإلجابة على السؤالين الفرعيين األول والثاني هل توجد

البشرية

مدير

38

25.50

3.71

فروق ذات داللة إحصائية حول المعوقات التي تواجه اإلدارة المدرسية في

المعوقات

معلم

154

29.42

3.32

تطبيق التعليم االلكتروني بمدارس المرحلة األساسية بمحافظة غزة من

اإلدارية

مدير

38

28.79

3.29

وجهة نظر المديرين والمعلمين تعزى للمتغيرات التالية( :المسمى الوظيفي،

المعوقات الفنية

معلم

154

48.45

5.80

مدير

38

48.16

4.96

معلم

154

142.92

9.30

مدير

38

141.68

7.65

كثير من اإلداريين والمعلمين فزي المزدارس لماهيتزه وأهميتزه،وتع ُود المعلمزون
والطلب ززة عل ززى ال ززنمط التقلي ززدي ف ززي التعل ززيم .واتفق ززت ه ززذه النتيج ززة م ززع نت ززائج
د ارس ز ززات كز ز ززل م ز ززن (ابز ز ززو دالل(2018 ،و(بح ز ززيص وابز ز ززو عقيز ز ززل )9105و
( ,)Afshari, 2008و Conna, 2007و.( Akbaba-Altun2006

نوع المؤسسة التعليمية)
الدرجة الكلية

للتعرف فيما إذا كان هناك فروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة حول
المعوقات التي تواجه اإلدارة المدرسية في تطبيق التعليم االلكتروني بمدارس

الوظيفي

المعياري

قيمة ت

1.654

قيمة

مستوى

الداللة

الداللة

1.011

اإلحصائية
غير دالة

0.119

1.921

غير دالة

0.118

1.923

غير دالة

1.931

1.777

غير دالة

1.755

1.150

**قيم ت الجدولية عند درجة حرية  021و مستوى داللة 9.530=1.10
*قيمة ت الجدولية عند درجة حرية  021ومستوى داللة 0.21 = 1.15

المرحلة األساسية بمحافظة غزة من وجهة نظر المديرين والمعلمين تعزى

يتضح من الجدول السابق رقم ( )1أن قيم ت المحسوبة على جميع المحاور

لمتغيري المسمى الوظيفي ونوع المؤسسة التعليمية ،فان الباحث قد قام

والدرجة الكلية لالستبانة أقل من قيمة ت الجدولية عند درجات حرية 021

بفحصها من خالل فرضيات الدراسة اآلتية:

ومستوى داللة  1.15لذلك فاننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية حول المعوقات التي تواجه اإلدارة المدرسية في

الفرضية األولى :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

تطبيق التعليم االلكتروني بمدارس المرحلة األساسية بمحافظة غزة تعزى

حول المعوقات التي تواجه اإلدارة المدرسية في تطبيق

لمتغير المسمى الوظيفي .ويعزو الباحث عدم وجود فروق بين المديرين

اإلحصائية 0.05

والمعلمين إلى التكامل والتداخل في طبيعة العمل المدرسي والمتمثل في

التعليم االلكتروني بمدارس المرحلة األساسية بمحافظة غزة من وجهة نظر

الشقين الرئيسيين للعملية التعليمية وهما (الشق اإلداري للعملية التعليمية،
والشق األكاديمي المتمثل بالشرح ونقل األفكار واعطاء التوجيهات
واإلرشادات والتقويم) والتي يضطلع بهما ك ٌل من المديرين والمعلمين على ٍ
حد

المديرين ونوابهم والمعلمين تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.
ولفحص هذه الفرضية،قام الباحث باستخدام اختبار (ت) Independent

سواء ،بحسب موقعهما وتخصصاتهما الوظيفية داخل المدرسة ،وأيضاً

sample T.testإليجاد الفروق بين متوسطات تقديرات عينتين مستقلتين

PTUKRJ
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غير دالة

المعوقات التي تواجه اإلدارة المدرسية في تطبيق التعليم االلكتروني من وجهة نظر المديرين والمعلمين بمدارس المرحلة األساسية
بمحافظة غزة
العملية التعليمية .واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الطيطي وأبو سمرة

المجال

ومنصور (.)9109
الفرضية الثانية :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
اإلحصائية 0.05

الكلية

حول المعوقات التي تواجه اإلدارة المدرسية في تطبيق

التعليم االلكتروني بمدارس المرحلة األساسية بمحافظة غزة من وجهة نظر

مصدر

مجموع

التباين

المربعات

الحرية

المربعا

ف

الداللة

الداللة

داخل

17684.

189

ت
93.5

المجمو
المجمو

51
19331.

191

69

1.10

8.12=1.15

لوكالة الغوث الدولية االنروا ( - )UNRWAخاصة)8

ط

ى

عند

عات
ع
1.39=1.10

المديرين والمعلمين تعزى لمتغير نوع المدرسة (حكومية-المدارس التابعة

درجات

متوس

قيمة

قيمة

مستو

**قيمة ف الجدولية عند درجات حرية  023 ،9ومستوى داللة
25
*قيمة ف الجدولية عند درجات حرية  023 ،9ومستوى داللة

يتضح من الجدول السابق رقم ( )5أن جميع قيم ف المحسوبة على جميع

ولفحص هذه الفرضية ،قام الباحث باستخدام اختبار تحليل التباين األحادي

المحاور والدرجة الكلية أكبر من قيمة ف الجدولية عند درجات حرية ،9

) )One way analysis of varianceوحساب مجموع المربعات ودرجات

 023ومستوى داللة  1.10باستثناء المحور الثالث لذلك فإننا نقبل الفرضية

الحرية ومتوسط المربعات وقيمة ف ومستوى داللتها اإلحصائية على جميع

البديلة القائلة توجد فروق ذات داللة إحصائية حول المعوقات التي تواجه

محاور االستبانة ودرجتها الكلية كما هو موضح في الجدول رقم ()5

اإلدارة المدرسية في تطبيق التعليم االلكتروني بمدارس المرحلة األساسية

جدول ( :)5مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات
وقيمة ف ومستوى داللتها لجميع مجاالت االستبانة ودرجتها الكلية لعينة الدراسة

بمحافظة غزة من وجهة نظر المديرين والمعلمين تعزى لمتغير نوع المؤسسة

حسب متغير نوع المؤسسة التعليمية

التعليمية ولمعرفة اتجاه الفروق قام الباحث باستخدام اختبار شيفيه البعدي

المجال

المعوقات
المادية

المعوقات
البشرية

المعوقات
اإلدارية

المعوقات
الفنية

الدرجة

مصدر

مجموع

درجات

التباين

المربعات

الحرية

متوس
ط

المربعا

قيمة
ف

قيمة

الداللة

مستو
ى

الداللة

بين

124.28

2

ت
62.1

4.83

0.00

دالة

المجمو
داخل

7
2427.6

189

44
12.8

8

9

عند

عاتمو
المج
المجمو

92
2551.9

191

45

عات
ع
بين

79
139.84

2

69.9

3.97

المجمو
داخل

1
3324.6

189

2
17.5

5

عات
المجمو
المجمو

12
3464.4

191

91

0.02

عات
ع
بين

53
5.701

2

2.85

0.25

المجمو
داخل

2091.9

189

1
11.0

8

3

عات
المجمو
المجمو

65
2097.6

191

69

جدول ( ).اختبار شيفيه للدرجة الكلية
الفئة

دالة

حكومة

عند

م= 015.9390

1.10

وكالة الغوث
م= 010.5273

غير

خاصة

دالة

م= 085.3181

عات
ع
بين

67
385.84

2

192.

5.29

0.00

دالة

المجمو
داخل

1
6881.2

189

921
36.4

9

6

عند

عات
المجمو
المجمو

79
7267.1

191

09

عات
ع
بين

2
1646.7

2

823.

المجمو

موضح في الجدول التالي (.)1

1.10

0.77

45

للدرجة الكلية على جميع المحاور( )Scheffe post Hoc testكما هو

8.8

*8.13198

*2.10310

*5.78102

يتضح من خالل الجدول السابق أن هناك فروق بين المدارس الحكومية
ووكالة الغوث والفروق جاءت لصالح المدارس الحكومية ،كما انه نوجد فروق
بين مدارس وكالة الغوث والمدارس الخاصة والفروق جاءت لصالح مدارس

1.10
0

حكومة

م= 015.9390

وكالة الغوث

م= 010.5273

خاصة

م=085.3181

وكالة الغوث .مما يدل على انه توجد فروق ذات داللة إحصائية حول

دالة

372

عات
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المعوقات التي تواجه اإلدارة المدرسية في تطبيق التعليم االلكتروني من وجهة نظر المديرين والمعلمين بمدارس المرحلة األساسية
بمحافظة غزة
المعوقات التي تواجه اإلدارة المدرسية في تطبيق التكنولوجيا في التعليم

 -9االهتمام بتطوير البيئة التعليمية التقليدية لتصبح صالحة ومناسبة

بمدارس المرحلة األساسية بمحافظة غزة من وجهة نظر العاملين تعزى

لتطبيق تكنولوجيا التعلم اإللكتروني وذلك من خالل تأسيس البنية

لمتغير نوع المؤسسة التعليمية لصالح المدارس الحكومية.

التحتية من تقنيات تفاعلية حديثة ،وتأمين عملية االتصال السريع

ويعزو الباحث ذلك إلى أن المدارس الخاصة والمدارس التابعة لوكالة الغوث

بالشبكة العنكبوتية للحصول على المعلومات للمدارس وللطالب

الدولية االنروا ( )UNRWAتتلقى دعماً مالياً دولياً وتستطيع من خالله توفير

والمعلمين.

بنى تحتية مناسبة للتعليم االلكتروني ،كما أن إدارتها تمتلك القدرة ولديها

 -8تشكل لجان متخصصة من قبل الو ازرة للتخطيط واإلشراف على عملية

الصالحيات بان تعمل باستقاللية وتضع األنظمة وتسن القوانين الخاصة

تدريب المعلمين والطالب واكسابهم مهارات التعليم اإللكتروني،

بتطوير النمط التعليمي واإلداري في مدارسها .كما أن المدارس الخاصة

واإلشراف على عملية تحويل التعليم في المدارس من تعليم تقليدي إلى

ملزمة بمتابعة التطور التكنولوجي وتطبيق أنماط جديدة من التعليم وخاصة

تعليم الكتروني،وفق المواصفات والمقاييس والمعايير العالمية الخاصة

التعليم االلكتروني واستخدامه في العملية التعليمية الجتذاب أعداد أكثر من

بذلك.

الطلبة وتحقيق ربح اكبر .أما المدارس الحكومية التابعة للسلطة الوطنية

 -1إيجاد حلول بديلة الزمة الكهرباء في قطاع غزة من خالل االعتماد

الفلسطينية فهي األقل حظاً من األنواع األخرى من المدارس في تطبيق

على الطاقة البديلة والمتمثلة بالطاقة الشمسية ،بحيث توضع على

التعليم االلكتروني واألوفر حظاً في وجود المعوقات ،ألن عدد المدارس

أسطح المباني المدرسية ،وتمد المدرسة بالكهرباء الالزمة لتشغيل

الحكومية كبير ويحتاج إلى دعم مالي وميزانيات ضخمة ،واعادة تأسيس

األجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة التي يعتمد عليها التعليم

للبنى التحتية لتلك المدارس لكي تتماشى مع هذا النمط من التعليم ،وهو أمر

االلكتروني .وبإمكان المدرسة بيع الفائض من الطاقة الكهربية الناتجة

يفوق قدرات وامكانيات السلطة الفلسطينية التي تعتمد بالدرجة األولى على

من الطاقة الشمسية إلى شركة توزيع الكهرباء في الدولة ،ليصبح لديها

المساعدات الخارجية في توفير مستلزمات واحتياجات الشعب الفلسطيني،

مصدر دخل جديد تستفيد منه المدرسة في تطوير األداء ونظم التعليم

إضافة إلى تدنى مستوى الدافعية وقلة االهتمام وضعف التخطيط والتنظيم

داخلها.

من قبل صانعي القرار في السياسة التربوية العليا واإلدارات المدرسية

 -5البحث عن مصادر تمويل أخرى غير و ازرة التربية والتعليم لتوفير

والمعلمين بالمدارس الحكومية لهذا النمط من التعليم .واتفقت هذه النتيجة مع

األجهزة التكنولوجية الحديثة للمدارس مثل الشركات والمؤسسات

نتيجة دراسة (الطيطي وابو سمرة ومنصور.)9109،

الوطنية والمستثمرين واالستفادة منها في المشاركة في تحويل بعض
المداس التقليدية إلى مدارس إلكترونية.

التوصيات :في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية  ،فقد خلص

الخالصة:أن المعوقات المادية والفنية التي تواجه االدارة المدرسية في

الباحث الى مجموعة من التوصيات التي قد تحد من معوقات التعليم

تطبيق التعليم االلكتروني بالمرحلة االساسية بمحافظة غزة والتي ظهرت

االلكتروني وهي:

بدرجة كبيرة فى نتائج الدراسة الحالية تؤثر سلباً على العمل المدرسي سواء
في النواحي اإلدارية والفنية والتعليمية وتحول دون قدرة المؤسسة التعليمية

 -0توجيه جهود القيادة التربوية العليا نحو وضع إطار تربوي نظمي

على

متماسك و صياغة فلسفة تربوية ورؤية واضحة لتطبيق التعليم

توظيف

التكنولوجيا

للنهوض

بالعملية

االلكتروني.
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التعليمية.

المعوقات التي تواجه اإلدارة المدرسية في تطبيق التعليم االلكتروني من وجهة نظر المديرين والمعلمين بمدارس المرحلة األساسية
بمحافظة غزة
الشكر:

المكرمة من وجهة نظر مديري المدارس ووكالئها ،رسالة

يتقدم الباحث بجزيل الشكر والتقدير الى كل من ساهم في

ماجستير،جامعة أم القرى،مكة المكرمة.

انجاح هذا العمل وخاصة هيئة تحرير مجلة جامعة فلسطين التقنية لالبحاث

[ ]3حناوى ،مجدي ( .)9108تكنولوجيا التعليم .الطبعة األولى ،عمان:

على مساهمتهم في نشر هذا العمل.

منشورات جامعة القدس المفتوحة ،األردن.
[ ]2الخليفة ،هند ( .)9119االتجاهات والتطورات الحديثة في خدمة التعليم

المراجع:

اإللكتروني ،ورقة عمل مقدمة إلى ندوة مدرسة المستقبل ،جامعة الملك
سعود 07 -01 ،آب 0198 ،هز.

أوًال :المراجع العربية

[ ]0أبو خميس ،ليال عاهد ،واصليح ،دانا عدنان ،و سلمان ،وفاء كمال

[ ]01الخواجا ،عبد الفتاح محمد) .(2004تطوير اإلدارة المدرسية أسسها

( )9108أثر التقنيات الحديثة في التعليم على تدريس مادة التكنولوجيا

النظرية وتطبيقاتها الميدانية والعملية ،دار الوفاء للطباعة،اإلسكندرية،

على المعلم والطالب في مدارس محافظة طولكرم .مجلة جامعة

مصر.

فلسطين التقنية لألبحاث.خضوري .طولكرم .فلسطين .المجلد األول،

[ ]00دياب،إسماعيل محمد ( .)9110اإلدارة المدرسية ،دار الجامعة

عدد ( ،)0ص ص 15-81

الجديدة للنشر والتوزيع ،مصر.

[ ]9أبو دالل ،مريم سالم ( )9103المعوقات التي تواجه استخدام التعلم

[ ]09ردنه ،وليد بن فؤاد بن علي ( .)9105معوقات توظيف تقنيات التعليم

االلكتروني في مدارس التعليم األساسي بمدينة طرابلس من وجهة نظر

اإللكتروني وأدواته بمدارس التعليم العام الحكومية واألهلية للبنين

اإلدارة المدرسية .مجلة كلية اآلداب  .جامعة الزاوية .ليبيا .الجزء

بمدينة مكة المكرمة ،رسالة دكتوراه ،جامعة المدينة العالمية ،ماليزيا.

األول ،العدد ( )91ص ص . 911-070
[ ]8ألنعيمي،نجاح محمد ( .)9110أثر تقديم برامج الكمبيوتر متعددة

[ ]08سعادة ،جودت ( .)9118استخدام الحاسوب واإلنترنت في ميادين

الوسائط المصحوبة بإمكانية الوصول إلى اإلنترنت على مستوى

التربية و التعليم .الطبعة األولى ،دار الشروق للنشر والتوزيع،رام اهلل،

المعلوماتية لدى الطالب المعلمين ذوي مصدر الضبط الخارجي

فلسطين.

والداخلي وتحصيلهم في مجال تقنيات التعليم ،المؤتمر العلمي الثامن

[ ]01سعادة،جودت أحمد ،والسرطاوي،عادل فايز ( .)2007استخدام

للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم ،كلية البنات ،جامعة عين شمس،

الحاسوب واإلنترنت في ميادين التربية والتعليم،عمان،األردن .دار

عالم الكتب،القاهرة ،ص801 -972

الشروق.

[ ]1بحيص ،جمال محمد ،وأبو عقيل ،سليم احمد ( )9105معيقات تطبيق

[ ]05الشناق،عبد السالم ( .)2008دور اإلدارة المدرسية في توظيف برامج

التعليم االلكتروني في مدارس مديرية تربية جنوب الخليل من وجهة

تكنولوجيا المعلومات لخدمة العملية التعليمية في المدارس

نظر مدراء المدارس .المجلة العلمية .كلية فلسطين التقنية .غزة.

االستكشافية األردنية ،رسالة دكتوراه ،جامعة عمان العربية ،عمان.

فلسطين .العدد()9

[ ]01الطيطي ،محمد عبد اإلله و أبو سمرة ،محمود أحمد و منصور،

[ ]5بني ياسين ،بسام محمود وملحم ،محمد أمين( .)9100معوقات استخدام

جمال( .)9109واقع استخدام التكنولوجيا في اإلدارة المدرسية

التعلم اإللكتروني التي تواجه المعلمين في مديرية التربية والتعليم

ومعوقات ذلك من وجهة نظر مديري المدارس ومعاونيهم في محافظة

لمنطقة إربد األولى .المجلة الفلسطينية للتربية المفتوحة عن بعد،

القدس  .مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات – العدد

المجلد الثالث،العدد الخامس.

الثامن والعشرون ،المجلد (.)9

[ ]1التميمي ،فواز ( .)9111فاعلية استخدام نظام إدارة الجودة (ايزو

[ ]07عامر ،طارق عبد الرءوف ( .)9117التعليم والمدرسة اإللكترونية،

 )2110في تطوير أداء الوحدات اإلدارية في و ازرة التربية والتعليم في

جمهورية مصر العربية .دار السحاب.

األردن من وجهة نظر العاملين فيها ودرجة رضاهم عن هذا النظام،
رسالة دكتوراه ،جامعة عمان ،األردن.

[ ]03عبد الحي  ،رمزي ( .)9111نحو مجتمع إلكتروني ،القاهرة ،مصر.
زهراء الشرق،

[ ]7حمدي،موسى بن عبد اهلل ( .)2008الصعوبات التي تواجه استخدام
اإلدارة اإللكترونية في إدارة المدارس الثانوية للبنين بمدينة مكة
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