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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

َلَقْد َكاَن َلُكْم ِِف َرُسوِل اهللِ ]

ُأْسَوٌة َحَسنٌَة دَِْن َكاَن َيْرُجو اهللَ 

 [َوالَيْوَم اآلَِخَر َوَذَكَر اهللَ َكثرًِيا
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   شريفحديث 
 

َثنَا قال اإلمام البخاري ، َحدَّ َثنَا احُلَمْوِديُّ  الَولِوُد، َحدَّ

َثنِي: َقاَل  َثنِي: َقاَل  َجابٍِر، اْبنُ  َحدَّ  َهاىٍِئ، ْبنُ  ُعَمْيُ  َحدَّ

 َعَلْوهِ  اهلُل َصّلَّ  النَّبِيَّ  َسِمْعُت : َيُقوُل  ُمَعاِوَيَة، َسِمعَ  َأىَّهُ 

تِي ِمنْ  َيَزاُل  َٓ : »َيُقوُل  َوَسلََّم، ة   ُأمَّ  اهللَِّ، بَِيْمرِ  َقاِئَمة   ُأمَّ

ُهمْ  َٓ   َيْيتَِوُهمْ  َحتَّى َخاَلَفُهْم، َمنْ  َوَٓ  َخَذََلُْم، َمنْ  َيُُضُّ

  «َذلَِك  َعَّل  َوُهمْ  اهللَِّ َأْمرُ 

 

 1442( 102/ 4) البخاري صحوح

  هـ2211عام  ِكَتاُب الَمَناِقبِ     
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حوم عبد الفاضل القايض قال  : البوسانّ  علّ  بن الرَّ

 :غَدِهِ يف قالَ إالَّ يويِو؛ يف كتابًا إَساٌٌ يكتُبُ ال أََّو رأيتُ إَِّي" 

 نو غُيِّزَ ىذا نكاٌ أحسٍَ،  

 ونو سِيدَ كذا نكاٌ يُستَحسٍَُ، 

 ونو قُدِّوَ ىذا نكاٌ أفضمَ، 

 ونو تُزِكَ ىذا نكاٌ أمجمَ. 

 ىذا يٍِْ أعظَىِ انعِبَزِ، 

انبَشَزِ ".  وىو دنيمٌ عهَى استيالءِ اننَّقضِ عهَى جًُهةِ
ل يف كام ؛األصفهان العامد إىله بعثَ قول  ين لقطب " احلرام اهلل بوت بيعالم اإلعالم " أوَّ  النهروالّ  أمحد بن حممد الدِّ

 الناشر: مكتبة المثنى( :1941،قسطنطينيوالفنون،  لمكتاب: كشف الظنون عن أسامي الكتب ) (456)صاحلنفي
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 دإءــــىإؤ 

ىل هيب إمرمحة ىل من بلؽ إمرساةل وأأدى إلأماهة وهصح إلأمة .. إؤ وهور إمؼاملني  ..إؤ

 .دان محمد صىل هللا ػليو وسمل س ي

ىل شيدإئنا إلأبرإر   ... وجرحاان إلأطيار ... وأأرسإان إمبوإسل .. إؤ

ىل وإدلى إمكرميني   حفظيام هللا ورػاىام ...إؤ

ىل وإدل زويج أأس بؽ هللا ػليو بلباس إمصحة وإمؼافية. ...  إؤ

ىل رفيق دريب يف إحلياة ..   .. زويج إمغايل  ومشجع يل ، اكن خري مؼني من وإؤ

 حفظو هللا ورػاه.. )ىشام(

ىل خوإين وأأخوإيت س ندى وغوين .. إؤ  ... إؤ

ىل أأصدكايئ وزماليئ  ىل إملادة إمرتبويني ... إلأغزإء  إؤ   ..إؤ

ىل أأبنايئ إلأحباب  أأسال هللا أأن جيؼليم كرة ػني يل يوسف/سوإر( /سني)ايإؤ

 ونلوطن ...

ىل لك من حصبين يف رحليت    ... مع ىذإ إمبحث إؤ

ميمك مجيؼًا أأىدي ىذإ إمؼمل إملتوإضع يدمنا ػىل ما رإجية إملوىل غز وجل  أأن   إؤ

 رضاه يف إدلهيا وإلآخرة.ينفؼنا ويؼلمنا ما هجلنا ويرزكنا 

 إمباحثة/ غادة محمد حسويل           
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 شكر وتقدير

هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى أشرف األنبياء والمرسمين نبينا محمد وعمى  الحمد
 آلو وصحبو أجمعين أما بعد:

 (.339: 4،ج1978من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل " )الترمذي،"  قال رسول اهلل 

بداية أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الجامعة اإلسالمية، وعمادة الدراسات العميا،  
 وكمية التربية وأساتذتيا الكرام عمى ما أسدوه من العمم النافع والتوجييات المفيدة.

أتقدم بالشكر واالمتنان وخالص العرفان والتقدير إلى أستاذي الفاضل الدكتور/ محمد و  
، التي كانت ليا اآلغا عمى ما حظيت بو من إشرافو، وتوجيياتو القيمة، ونصائحو السديدة عثمان

 واخراجو بيذه الصورة. اء الدراسةأكبر األثر في إثر 

 وأتقدم بالشكر الوافر والتقدير السابغ ألستاذي عضوي لجنة المناقشة الدكتور/ سميمان
ا بقبول مناقشة ىذه الدراسة ليثرياىا تفضميمل ن، والدكتور/ خميل حماد؛ وذلكالمزي حسين

 بالممحوظات والتوجييات السديدة النافعة.

لى األخوة  ،وأتقدم بالشكر الجزيل لألساتذة األفاضل الذين تكرموا بتحكيم أداة الدراسة  وا 
، وال يفوتني أن أتوجو بخالص عة اإلسالمية عمى تعاونيم المثمرفي المكتبة المركزية بالجام

بوزارة التربية  لتقدير واإلجالل إلى الدكتور/ عمى خميفة مدير عام التخطيط التربوياالمتنان وا
، واألستاذ/ وائل شبالق مدير دائرة الكتب والمطبوعات بوزارة التربية والتعميم العالي والتعميم العالي

 لما قدموا من تسييالت أثناء اجراء الدراسة. 

ى ما قدمو مار بقسم تخريج الحديث بالجامعة اإلسالمية عم/ أدىم عكما أتقدم بالثناء الوافر لألخ
نجاز ىذه الدراسة  .لي من مساعدة لتسييل وا 

، ولكل من ساعد في إخراج وأخيرًا أتقدم بالشكر لكل األحبة الزمالء الذين ساىموا برأي أو مشورة
  .، وأشكر األىل واألقارب واألصدقاء الذين شرفوني بالحضور لمساندتيىذه الدراسة

الباحثة/ غادة محمد سحويل        
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"ُمعوقات حوسبة الكتب المدرسية في وزارة التربية والتعميم العالي عنوان الدراسة 

 "وسبل التغمب عميها بمحافظات غزة

  المشرف3 محمد عثمان اآلغا             الباحثة3 غادة محمد سحويلإعداد 

 الدراسة ممخص

الدراسة التعرف إلى ًمعوقات حوسبة الكتب المدرسية في وزارة التربية والتعميم ت ىدف

ولتحقيق أىداف الدراسة استخدمت الباحثة المنيج  وسبل التغمب عمييا. في محافظات غزة العالي

، مجاالت ىي: )المالية ( فقرة موزعة عمى أربعة36الوصفي التحميمي وأعدت استبانة مكونة من )

، البشرية(. وتم التأكد من صدق االستبانة بطريقتين : صدق المحكمين وصدق الفنية، اإلدارية

معامل ألفا كرونباخ.  كما قامت الباحثة  ةطريقاالتساق الداخمي ، كما تم التأكد من ثباتيا ب

( 193( قائدًا وقائدة من أصل )172بتطبيق االستبانة عمى عينة الدراسة والتي تكونت من )

االجتماعية  عموملم اإلحصائية انات ومعالجتيا إحصائيًا تم استخدام برنامج الرزمولتحميل البي

SPSS. 

 وقد أظهرت الدراسة النتائج التالية3  

ىناك موافقة بدرجة كبيرة عمى ُمعوقات حوسبة الكتب المدرسية في وزارة التربية والتعميم العالي 

 %(.77.40بمحافظات غزة وبشكل عام وبوزن نسبي )

وبوزن نسبي جدًا وقد حصل مجال الُمعوقات المالية عمى المرتبة األولي بدرجة تقدير كبيرة 

وبوزن  بدرجة كبيرة جداً  فيما حصل مجال الُمعوقات الفنية عمى المرتبة الثانية  %(،84.60)

بوزن و  وبدرجة كبيرة %(، وحصل مجال الُمعوقات البشرية عمى المرتبة الثالثة78.20نسبي )
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 بدرجة كبيرة حصل مجال الُمعوقات اإلدارية عمى المرتبة الرابعة واألخيرةو  ، %(74.8)نسبي 

 %(.73.00وبوزن نسبي )

 فقد أظهرت النتائج التالية3 ،فيما يتعمق بمتغيرات الدراسةو 

متوسطات تقديرات أفراد بين  () ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

ي تعزى لمتغيرات الدراسة المدرسية في وزارة التربية والتعميم العال العينة لُمعوقات حوسبة الكتب

 ، سنوات الخدمة( وذلك لكل مجال من مجاالت الدراسة.)التخصص، المؤىل العممي

 مجموعة من التوصيات منها3بوفي ضوء تمك النتائج توصى الباحثة 

  التحتية المناسبة في توفير المخصصات المالية الالزمة لشراء األجيزة ، وتجييز البنية

 المدارس.

  وتفادي األعطال الفنية التي تعيق ، توفير فريق عمل فني في المدارس لصيانة األجيزة

 العممية التعميمية.

  ضرورة استمرار تنظيم دورات تدريبية متقدمة من قبل وزارة التربية والتعميم العالي

ميارات التعامل مع الكتب كسابيم إلحول مستجدات استخدام التقنيات  لممعممين

 المحوسبة.

 تبادل  إن   االستفادة من تجارب الدول الرائدة في مجال حوسبة الكتب المدرسية حيث

 الخبرة والتجربة سوف تثري خبرتنا.
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Obstacles of Computerizing School  Textbooks in the Ministry of 

Education & Higher Education in Gaza Governorates and the ways 

to overcome  it 

Abstract: 

This study aimed to identify the Textbooks in the Ministry of Education 

& Higher Education in Gaza Governorates and the ways to overcome  it. 

To achieve this goals the researcher used the descriptive analyzing 

method and prepared a questionnaire consisting of (36) items  distributed 

on four fields (finance, Administrative, Tecahnical and human resources). 

The researcher applied the qustionair on the study which targeted (172) 

Leaders form (193). For the statistical analysis of the data the researcher 

used the statistical Package for Social Science(SPSS). 

The Study Showed the Following results: 

There was a high grade agreement on computing school books 

Obstacles in the Ministry of Education  &  Higher Education in general 

(77,40%) percentage weight in the Gaza Governorates moreover, the 

finance imbedes area obtained the first and a high degree(84,60%) with 

percentage. Also the technical Obstacles have second degree with 

(78,20%) a percentage weight. 
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The degree have got with human resources Obstacles (74,8%) with 

percentage weight and the last imbedes was the a dminstrative which 

have got the (73,00%) in percentage weight.  

The Study variables showed the results that there were no 

statistical differences at  in the means of study sample"s  

evaluation to the difficulties of the program attributed to the (Specialize- 

qualification-years of experience). 

In Light of these Findings, the researcher Suggests a set of 

recommendations including: 

1) The Ministry have to put a budget  from its general budget such as 

buying the systems and to build an infrastructure to do the 

computing operations in schools. 

2) Save a technical team in schools to mend the systems and to avoid 

the errors which stop the Educational operation. 

3) To continue in organizing a progress courses for teachers about 

everything new by using The recent technics to let them have the  

ability to use and work with computerizing books. 

4) To benefit from the developed countries experience in the field of 

computerizing the school textbook to exchange the experience to  

enrich Knowledge, and experience. 
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يشيد العصر الحالي ثورة معموماتية وتطور تكنولوجي في شتى مجاالت الحياة 
ومخترعات. ويعد ن أجيزة لما تقدمو التكنولوجيا مية واالقتصادية والتربوية وغيرىا، االجتماع

، ، والمولد لحركة التقدم المتسارعالحاسوب إحدى تقنيات العصر المثيرة والميمة التي غزت العالم
 . كافة فئات الناسصر عمى أفراد معينين بل يشمل فمم يعد استخدامو يقت

وجو خاص تحديًا جديدًا يتمثل والمجتمع التعميمي ب ويواجو المجتمع اإلنساني بوجو عام ،
؛ واالبتعاد عن القوالب الجامدة وقادر عميو يصال المعرفة والعمم إلى كل فرد راغب فيوإفي 

التقميدية، وأن نفكر بأنماط جديدة وحديثة تنسجم وعممية التنمية لتكون بمثابة استجابة لممتغيرات 
 في مجال(. فالتطور السريع 52:2010،متطور الحالي )أبو عظمة والشريفالمتسارعة ومواكبة ل

ن نترنت أدى إلى تطوير العممية التعميمية باستخدام أساليب حديثة كاشبكة المعمومات الدولية اإل
لكتروني من أىم (. إذ إن التعميم اإل34:2011نتاجيا ما يسمى بالتعميم اإللكتروني )النحيف،

ماضية لقميمة الالمفاىيم التي استحوذت عمى فكر كثير من الباحثين والدارسين طيمة السنوات ا
دوات متمثمة في ؛ نظرًا ألنو يقوم في األساس عمى ما توفره التكنولوجيا من أتنظيرًا وتطبيقاً 

(. 97:2007سميمان ، التي كانت سببًا في انتشاره وتطويره )فرج و و نترنت الحاسب اآللي ، واإل
 تحت اسم أربانت م1969نترنت ليست وليدة أعوام قميمة حيث بدأت عام فشبكة اإل

 ِ(ARPANET( وتعني )Advanced Research Adminstration Agency) م و ىو اس
 تعمل جميعيا التي تتكون من أربعة أجيزة مرتبطة بأربع جامعاتالقسم المسؤول عن بناء الشبكة 

ع األمريكية، وقد استخدم مصطمح إنترنت ألول مرة عام في مشاريع وأبحاث خاصة بوزارة الدفا
فيي المساىم الرئيس فيما مية تستخدم في شتى مجاالت الحياة، ؛ و أصبحت شبكة عال1982

 (. 171:2004،ليوم من انفجار معموماتي )عياداتيشيده العالم ا

( في بدايات عام (E- bookلكترونية ومع القوة المتزايدة لإلنترنت ظيرت الكتب اإل
لكتروني أواخر ر اإلالوثائق ونشرىا، ومع طرح الحبحينما كانت تستخدم كطريقة لتخزين  1990
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؛ فبدل ونية ىو في طريقة قراءتيا وعرضيالكتر لجديد في تقنية الكتب اإلم أصبح ا2004عام 
أجيزة متخصصة تعمل بتقنية أصبح ىناك اشة الحاسب باستخدام برامج مخصصة، القراءة من ش

لكتروني لمقراءة مثل قارئ الكتب الرقمية الحبر اإل
www.alriyadh.com/iphone/article/265605).) لكتروني يستخدم لعرض وىو جياز إ

، ومن مميزات عرض (اً /فيديوىات/صوتاً /رسومات/صور اً كانت)نصوصأوقراءة البيانات سواء 
 ، موفرة لمطاقة ومرنة.  قارئات الكتب اإللكترونية أنيا مريحة لمعين

الوسائط وتقوم حوسبة الكتب المدرسية عمى عرض المادة التعميمية باالعتماد عمى 
نما عمى تسجيالت  المتعددة ، فالكتب المحوسبة تتميز بأنيا ال تحتوي عمى ممفات نصية فقط ، وا 

ا يتعمق بموضوع مكانية البحث ضمن الكتاب بحيث يمكن العثور عمى كل مصوتية وفيديو، مع إ
  ، كذلك االنتقال السريع بين الموضوعات المختمفةمعين داخل الكتاب

www.computerinedu.blogspot.com) .)بادليا سواء باستخدام وسيولة إرسال الممفات أو ت
؛ وذلك في غضون ثوان معدودة ، فحوسبة الكتب المدرسية األقراص، أم باستخدام شبكة اإلنترنت

ل من مصروفات الطباعة ، وتقم  ةلكتب المدرسية الورقية المطبوعتعمل عمى االستغناء عن ا
المكمفة من حيث الورق، وأحبار الطباعة خاصة إذا كانت  المادة المطبوعة عرضة لمتعديل أو 

 . التصحيح

والمحمي بضرورة استخدام  ،والعربيت عدة دراسات عمى الصعيد العالمي، ولقد أوص
( التي أظيرت  2011عيدي، تكنولوجيا المعمومات في مختمف المؤسسات منيا دراسة )الص

، أما  دراسة ني كان عالياً لكترو ين التربويين نحو تطبيق التعميم اإلأن اتجاىات المشرف  نتائجيا
مومات لمختمف أوصت بضرورة العمل عمى توفير تكنولوجيا المع فقد (2008،لخوالدة والحنيطي)ا

اىات عمى وجود اتج دلت نتائجيا التي ((Cean,2001ودراسة ،  المؤسسات والوحدات اإلدارية
، ودراسة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت داريين الذين يستخدمون برامجإيجابية لدي اإل

(Ajlouni,2004) أن البرمجيات الخاصة بتوظيف برامج تكنولوجيا  إلى توصمت التي
 في المناىج المدرسية كان منخفضًا، وكذلك الدخول لإلنترنت. االتصاالت 

http://www.computerinedu.blogspot.com)/
http://www.computerinedu.blogspot.com)/
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؛ ل عمى إثارة فضول الطمبةلكترونية تعمل إن استخدام المقررات اإليمكن القو وبذلك  
الحمول لبعض  يجادطة التي تستدعي منيم القدرة عمى إوتحفيزىم إلى االبداع والمشاركة في األنش

طوال ساعات اليوم حيث يستطيع الطالب الدخول إليو  ةمفتوح ةلكترونيالمشاكل.  فالمقررات اإل
، صل مع المعمم ومع غيره من الطالبأن يتوا من ن الطالبقل، كما تمك  في أي وقت وبتكاليف أ

م المقررات ، وتقد  دة مرات في مواقف تعميمية مختمفةوتتيح لمخططي المناىج إعادة استخداميا لع
خالل شبكة لكترونية لمطالب إما عمى ىيئة أقراص مدمجة من خالل الحاسوب أو من اإل
 (. 2010، كبير من المستخدمين )عبد المنعم ة في التحديث ولعددنترنت التي تسمح بدينامكياإل

سيعتمد عمى المؤسسات  واستجابة لما أوصت بو الدراسات السابقة  بأن التعميم في ىذا العصر
ة بيا، والشبكات نظرًا لوجود التقانة الجديدة من الحواسيب واألجيزة المرتبط ،لكترونيةالتعميمية اإل

نترنت مما سيؤدي  إلى تغيير جذري في العممية التعميمية والتدريبية.  فدراسة الدولية وخاصة اإل
(Tubin,2007أوصت بدعم ودمج تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في المدارس ) ،  ودعم

( 2010شريف، التكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، ودراسة )أبو عظمة و  المشاريع القائمة عمى
واجية تحديات لم لعينة بشكل كبير لتطبيق التعميم اإللكتروني،فراد اتأييد أ أظيرت نتائجيا

، كما أوصت الدراسة بضرورة االبتعاد عن نظام التعميم التقميدي وتفعيل نظام المؤسسات التعميمية
 م اإللكتروني.  التعمي

ات العصر ن تقان، إذ إ لكتروني الرقمي ثورة في التعميم والتعممومن المتوقع أن يحدث العصر اإل
ستسمح بوجود  نترنتشاطًا واستقاللية في تعمميم ألن اإلن الطالب من أن يصبحوا أكثر نستمك  

تحمل مسؤولياتيم وأعبائيم الدراسية تتيح الحواسيب المتطورة لمطالب ، وسبيئات معرفية جديدة
متعمم، بة بحيث ينقل فيو الطالب من متمٍق لمعمم إلى من خالل االستكشاف والتعبير والتجر 

  .(9:2005،)الفاضلوالمعمم إلى موجو 

ذا كان تطوير التعميم وتحقيق تميزه واالىتمام بجودتو النوعية يبدو ضرورة في كل العصور فإن  وا 
 (. 461:2008، أمرًا حتميًا في عصر التكنولوجيا) رزقتطوير التعميم يصبح 
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؛ اكبة العصر التقني الذي نعيشولمو في ضوء ذلك ارتأت الباحثة أىمية حوسبة الكتب المدرسية و 
؛ ولقمة االىتمام والمحافظة عمى الكتاب المدرسي من كمفتيا مقارنة بالكتب التقميديةوالنخفاض ت

؛ باعتبار أن عممية طباعة الكتب المدرسية فصمية ويتم استيالكيا من الصفوف قبل مستخدميو
( 12-7سية لباقي الصفوف )%، باإلضافة لعمميات استيالك الكتب المدر 100( بنسبة 1-6)

%( فتكمفة صناعة الكتاب المحوسب قميمة مقارنة بتكاليف 50وقد تصل نسبة االستيالك إلى )
الكتاب المطبوع ورقيًا حيث إن سعر الورق يرتفع عالميًا )تقرير صادر عن وزارة التربية والتعميم، 

مى امتالك ميارات التفكير ضافة إلي أن استخدام الكتب المحوسبة يساعد المتعمم ع(. إ2013
؛ وذلك الحتوائيا عمى جوانب تشويق وجذب لمتحفيز عمى العالي والتعمم حسب رغبتو وقدرتو

لتخفيف من ظاىرة الدروس ، كما تعمل عمى التعمم مما يسيم في تحسن المخرجاتا
ثيري، ومما يدعونا إلى حوسبة الكتب المدرسية ما توصمت إليو نتائج الباحثة )الك، الخصوصية

( تجاه اآلثار الضارة لحقائب الظير، وزيادة حجم المادة التعميمية وتقعد محتوياتيا بصورة 2013
(. وأن بعض 113:2000أصبح معيا الكتاب المطبوع عاجزًا عن تقديميا بشكل فعال )الفار، 

 الكتب المدرسية تعاني من األخطاء العممية والطباعية بل إن منيا ما يجب حذفو. لذا فإن
حوسبة الكتب المدرسية تعمل عمى سيولة إدخال المعمومات واسترجاعيا وتعديميا وتحديثيا من 
خالل الحاسوب، وأيضًا توافر وسائل استخدام الكتب المحوسبة بشكل كبير كاألجيزة 

عمموا  " وتطبيقًا لقول الخميفة عمى بن أبي طالب (. kfna.com-www.elearnالموحية)
 (.75:2005)مرسي ، " أوالدكم غير ما عممتم، فإنهم خمقوا لزمان غير زمانكم

نقل المعمومات والرؤى أن تبرز وسائل جديدة ل يمن الطبيعو ن التطور مستمر أ حقيقةفال 
  .أنو عادى جداً  ومدىشًا ستنظر إليو األجيال القادمة عمى  افما نراه اليوم عجيبً  .واألفكار

والدارسة الحالية ما ىي إال وميض ضوء تضعو الباحثة أمام القادة التربويين بوزارة التربية 
 كي تواكب التقنية الحديثة. لتخطيط لتطوير العممية التعميمية، والتعميم العالي الفمسطينية عند ا

 ي ىذا الموضوع  و يمكن صياغة مشكمة الدراسة عمى النحو التالي:وىذا ما دفعني لمبحث ف 

 مشكمة الدراسة: 

http://www.elearn-kfna.com/
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 -تحدد مشكمة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي:

وسبل التغمب ، بمحافظات غزةوزارة التربية والتعميم العالي  وقات حوسبة الكتب المدرسية فيعما م  
 عمييا؟

 

 -:التساؤالت الفرعية التاليةينبثق من التساؤل الرئيس السابق 

التي تواجو  دارية ، الفنية ، البشرية(اد العينة لمم عوقات )المالية ، اإلما درجة تقدير أفر  (1
 بوزارة التربية والتعميم العالي في محافظات غزة ؟ حوسبة الكتب المدرسية

 ات( بين متوسطα ≤ 0.05) داللة عند مستوى حصائيةإىل توجد فروق ذات داللة  (2
تقديرات عينة الدراسة لم عوقات حوسبة الكتب المدرسية في وزارة التربية والتعميم العالي 

 .سنوات الخدمة( - ل األكاديميىالمؤ  -)التخصص -تعزى لكل من المتغيرات التالية:
في وزارة التربية والتعميم العالي  ما سبل التغمب عمى م عوقات حوسبة الكتب المدرسية (3

 ؟ بمحافظات غزة

 :روض الدارسةف

 ات( بين متوسطα ≤ 0.05حصائية عند مستوى داللة )إال توجد فروق ذات داللة  -
العالي  م عوقات حوسبة الكتب المدرسية في وزارة التربية والتعميملتقديرات عينة الدراسة  

 /عموم انسانية(.: )مباحث عمميةتخصصلمتغير ال ىبمحافظات غزة تعز 
 ات( بين متوسطα ≤ 0.05حصائية عند مستوى داللة )إال توجد فروق ذات داللة  -

 العالي م عوقات حوسبة الكتب المدرسية في وزارة التربية والتعميملتقديرات عينة الدراسة 
 (.دراسات عميا)بكالوريوس/  :لمتغير المؤىل األكاديمي ىغزة تعز بمحافظات 

بين متوسط تقديرات ( α ≤ 0.05حصائية عند مستوى داللة )إال توجد فروق ذات داللة  -
تربية والتعميم بمحافظات غزة م عوقات حوسبة الكتب المدرسية في وزارة اللعينة الدراسة 

( ، )أكثر سنوات 10 – 6ن سنوات( ، )م  5 - 1 من ) :لمتغير سنوات الخدمة ىتعز 
 .(واتسن 10من 
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  أهداف الدراسة:

 هدفت الدراسة التعرف إلى:

 المدرسية في وزارة التربية والتعميم العالي بمحافظات غزة.عوقات حوسبة الكتب م   -
بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تبعًا  (α ≤ 0.05)داللة الفروق عند مستوى داللة  -

 (.مؤىل األكاديمي ، سنوات الخدمة، التخصص)ال :لممتغيرات التالية
 يالتربية والتعميم العالفي وزارة عوقات حوسبة الكتب المدرسية تغمب عمى م  سبل ال -

 بمحافظات غزة. 

 أهمية الدراسة: 

 األىمية النظرية:

في العممية  نترنتاإلن أىمية استثمار ؛ وتوظيف تقنية تنبع أىمية الدراسة الحالية م -
نما في التفاعل معيا. التعميمية  لدى الطمبة ليس فقط في الحصول عمى المعمومات وا 

 جراء دراسات أخرى في مجال حوسبة الكتب.إلمجال لاتسيم الدراسة الحالية في فتح  -
 ثراء المكتبة التربوية.إتسيم ىذه الدراسة في  -

 األىمية العممية:

في وزارة التربية والتعميم العالي ، وعمى وجو الخصوص  ؤولونيستفيد من الدراسة المس -
،  مناىج، وأعضاء لجنة حوسبة ال يونن التربو و والمشرف ؛ والكتب؛ دائرة المناىج 

 ن في مجال التربية والتعميم العالي. و ن والدارسو والباحث

 حدود الدراسة:

 الدارسة عمى المغتين العربية واالنجميزية. تعتمدا الحد المغوي:
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 والبشرية(، والفنية ، دارية )المالية ، واإل الم عوقات عمى دراسةاقتصرت ىذه ال الحد الموضوعي:
؛ وتقديم بمحافظات غزة  يفي وزارة التربية والتعميم العالسية التي تواجو حوسبة الكتب المدر 

 .وقاتن من خالليا التغمب عمى ىذه الم عالسبل التي يمك

لعاممين بدائرة المناىج، االقادة التربويين ) عمى عينة ممثمة منالدراسة  اعتمدتالحد البشري: 
 .(مناىجحوسبة الأعضاء لجنة ، و راف التربوي والمشرفين التربويين شدائرة اإل

 والمديريات التابعة ليا. ي: وزارة التربية والتعميم العالالحد المؤسسي 

 محافظات غزة. الحد المكاني:

 م.2013/2014لمعام الدراسي  الدراسة خالل الفصل الثاني أجريتالحد الزمني: 

 حات الدراسة:مصطم

 جرائيًا:إحوسبة الكتب المدرسية 

عبر الوسائط  الحاسوب في تصميم المقررات الدراسية والمواد التعميميةىي عممية استخدام تقنية 
المتعمم من خالل بيئة  ىديميا إل، وتقفي المدارس التابعة لوزارة التربية والتعميم العاليالمتعددة 

بحيث يحدث تفاعل بين الطالب والمادة  ،CDسطوانات الميزر وأ نترنتاإللكترونية قواميا شبكة إ
 . أو اآليباد أو التابمت الحاسوب أجيزة من خاللالتعميمية 

 ُمعوقات الحوسبة إجرائيًا:

ية أو مالية أو إدار التعميم العالي سواء كانت ما يحد من حوسبة الكتب المدرسية بوزارة التربية و 
 .الكتب المحوسبة في المدارس فنية أو بشرية مما يؤثر سمبًا عمى تطبيق

 محافظات غزة:

، وتشمل محافظات غزة )محافظة  2كم (365السيل الساحمي ، وتبمغ مساحتيا )ىي جزء من 
تخطيط )وزارة ال محافظة رفح محافظة خان يونس، – محافظة الوسطي ،ةغز -غرب ،غزة-شرق

 (.14:1997ي،والتعاون الدول
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: 

تقنيات  مع استخداـ و ،لمعصر الرقمي لكتب المدرسية أحد النتائج الميمةحوسبة ا عدُ تُ 
برامج والفيديو في ، والصور، دخاؿ النصوصإالمتعددة التي ساعدت عمى سيولة  الوسائط
  . في اآلونة األخيرة جديد انتشر استخدامو مصطمح، ظيرت الحوسبة كالتعميـ

يوـ واحد متفؽ عميو. ومف بحيث تعذر تحديدىا في مف ةالحوسب وقد تعددت مفاىيـ
تسميات متداخمة  و تعريفات ت أف ىناؾعمى أدبيات الموضوع وجدالباحثة  طالعخالؿ ا

قارئ  ،المنياج الرقميأو  ،الكتاب الرقمي ،لكترونيإلأبرزىا الكتاب ا  عديدة تفسيراتل عت خض
 حيث الحوسبة السحابية ،لكترونيالمقرر اإل ،اعميالكتاب التف، ئي، الكتاب المر لكترونياإلالكتب 

يختمؼ عف فاالستخداـ الشائع ، صطمحات السابقة تعريفًا خاصًا بولكؿ مصطمح مف الم إف
في بعضًا مف ىذه التعريفات   الباحثة في ىذا الفصؿ قد عرضتاالستخداـ المتخصص.  و 

طار النظري ألي بحث عممي إلا (51:  1995 )اؼالعس. ويعرؼ طار النظري لمدراسةاإل سياؽ
و امتداد ، فيد التي يعتمد عمييا في دراستو لو، أو األسس والقواعأنو أشبو بالحدود الطبيعية لوب

، انتيى غيرهسبقيا حيث يبدأ الباحث مف حيث  ، فالمعرفة تبنى عمى مالما سبقيا مف تقدـ عممي
 وبالتالي يصبح لبحثو أثر بارز في البناء المعرفي. 

 لكتروني: ال ف الكتاب تعري

لكف ال يوجد ، فيو موجود منذ التسعينات ،لكتروني ليس بمصطمح جديداإلمصطمح الكتاب 
لكتروني باختالؼ المحور اإلويختمؼ تعريؼ الكتاب ، بصورة دقيقة ومكتممة متفؽ عميو تعريؼ

، تاجناإلحيث واآلخر مف ، التصميـالذي يتـ التعريؼ مف خاللو فالبعض يعرفو مف حيث 
( الكتب اللكترونية 2102فقد عرف عبد الرزاق ). االستخداـ حيثوالبعض األخير يعرفو مف 

ونة مف عناصر متعددة مثؿ النص والصوت لكترونية المك  اإلمجموعة مف المواد التعممية  بأنها:
 ى.لكترونية األخر اإلوالفيديو واأللعاب وأنشطة التعمـ والتنسيقات واالرتباطات 
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 www.alaabdulrazaq.blogspot.comتوضيحي لمفيـو الكتب الرقمية  شكؿ

 لكترونية،إأنو كتاب تـ نشره بصورة بعرفت الكتاب االلكتروني  ( فقد2010) ييشأما لطيفة الكم
مف موقع ، ويمكف الحصوؿ عميو بتحميمو اتو مطابقة لمواصفات صفحات الويبوتكوف صفح
لكتروني مف اإلترسؿ بالبريد  سطوانة مف األسواؽ أوأى ىيئة قتنائو عمإنترنت أو إلالناشر عمى ا
www.elearning- لكتروني كتاب عمى األقراص.اإلوأحيانًا يطمؽ عمى الكتاب  ،قبؿ الناشر

academy.com-arab 

، محفوظة حصاءاتا  ور وتقارير و دة عممية مف حروؼ وصما ( أنيا1:2009)محبؾ  فيما ذكر
 .مف موقع عبر الشبكة العالمية يياويمكف الحصوؿ عم، وع ما مف أنواع كثيرة مف الممفاتفي ن

 أنو مكافئ إلكتروني أو رقمي لمكتاب التقميديبلكتروني: اإلالكتاب ( 9:2007ويعرؼ بسيوني )
 ؿ باليد.، ويمكف قراءتو عمى الحاسب أو أي جياز محمو المطبوع عمى الورؽ

 أنو مصطمح يستخدـ لوصؼ نص مشابوب :لكترونياإلالكتاب ( 135:2005)العمي عرؼوقد 
، ويتـ استخدامو ًا تكنولوجيًا بالفيديو التفاعميارتباط رتبطيو  الحاسوب مكتاب يعرض عمى شاشةل

ي يمكف لكترونية التاإلمف مصادر المعمومات  مصدركبإيجابية في نظاـ التعميـ عف بعد 
عف أجيزة وتقنيات  عبارةأنو ب كما عرؼ . ومناىجيا مقررات التعميـ عف بعدمارىا في تنفيذ استث

  .www.informatics.gov.sa محمولة مصاحبة لشاشة مخصصة لقراءة األعماؿ الرقمية

 ،كتاب محمؿ بمغة العصر بأنو نيلكترو اإلالكتاب ( عرفا 89:2003) سعادة والسرطاوي بينما
وقراءة محتوياتو مف خالؿ ، إنما يمكف فتحو بواسطة الحاسوب، فيو ليس مكتوبًا عمى الورؽ

http://www.elearning-arab-academy.com/
http://www.elearning-arab-academy.com/
http://www.elearning-arab-academy.com/
http://www.informatics.gov.sa/
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مكانية البحث ؛ الشاشة الحاسوبية ميما بمغ حجـ الكتاب  فأىـ ما يميزه صغر حجمو وسعتو ، وا 
  عف أي كممة أو موضوع في خالؿ ثواف معدودة.

أنو جياز منفصؿ لمقراءة  (Marshall,et al. 2001:41ؿ وآخروف )مارشافي حيف عرفو 
يدعـ ، وىو يعتمد عمى التفاعؿ بالقمـ الرقمي، و وـ وشكؿ المستند الورقي التقميدييعتمد عمى مفي

 األنشطة البحثية مف خالؿ استخداـ الحواشي والتعميقات التي يضيفيا القراء عمى الكتاب.

لكتاب الورقي اتحويؿ  أنو :(7:2013)أبو زايدة  وعرفقد ف الكتاب التفاعمي المحوسبأما 
ف نصوص وصور وأصوات التفاعؿ مع المادة التعميمية مف خالؿ التحكـ في محتويات الكتاب م

مكانياتو. ، بما يتناسب مع قدرات المتعمـومقاطع فيديو  وا 

ت في صورة معموماويقدـ لمقارئ ال، الؼ مف الصفحاتىو كتاب يحتوي عمى اآل الكتاب المرئي:
سيؿ التعديؿ والتطوير في ىذا الكتاب ال تفتح و ، مسموعة ومرئية ومقروءة، تتجاوب مع القارئ

ويسألؾ الكتاب عف مزيد مف المعمومات حتى  ،الصفحات بؿ تطمب مف الكتاب أي موضوع تريد
 (. 334:2007، و سرحاف استيتة) مكنؾ الوصوؿ إلى ما تريد في ثوافي

 :بيةالسحا الحوسبة

أحد أىـ و  في عالـ تقنيات المعمومات بمفيـو قديـ ىي مصطمح جديد الحوسبة السحابية
تستخدـ عمى نطاؽ واسع في و ، ىالمكتبات الكبر تستخدميا المؤسسات و  التقنيات الحديثة التي

إال أنيا ؛ ة الحكومية في غالبية دوؿ العالـلكترونيات األعماؿ والخدمات والتعامالت اإلقطاع
لكتروني لدورىا في توفير مجاالت التعميـ عف بعد والتعمـ اإل مؤخرًا كفكرة الستخداميا في طرحت

برامج وتطبيقات متميزة ومساحات تخزينية كبيرة جدًا ومراقبة البيانات وحفظيا بشكؿ آمف وبأقؿ 
أي مف بياناتو عمى جيازه  الحوسبة السحابية تقوـ عمى عدـ حاجة المستخدـ لتخزيفف تكمفة،

اج فقط إلى نظاـ التشغيؿ ومتصفح وعدـ حاجتو إلى برامج متنوعة أو معقدة ربما يحت، الشخصي
   ف عمميات وكؿ ما يستخدـ مف برامجنترنت لكي يرى ما يحدث مإ

)http://arablibrarian.wordpress.com(. 

 

http://arablibrarian.wordpress.com/
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 نشأة الحوسبة السحابية:  

إف مفيوـ الحوسبة السحابية أحدث نقمة كبيرة في األفكار والتطبيقات المتعمقة بخدمات تكنولوجيا 
 ة تطورىا التاريخي. يفالع عمى خمالمعمومات ، ولفيـ الحوسبة نحتاج االط

األستاذ  ى، عندما قاؿ جوف مكارثف العشريففكرة الحوسبة ترجع إلى فترة الستينات مف القر 
وكاف منطمؽ ، تصبح خدمة عامة في يوـ مف األياـ: قد تنظـ الحوسبة كي د أنوبجامعة ستانفور 

ت تمؾ الفكرة بشعبية كبيرة يعؿ حظوبالف .(2013، ) الفقيالفكرة مف شبكة اليواتؼ األرضية
، ولكنيا تالشت في منتصؼ السبعينيات عندما اتضح جميًا أف التكنولوجيا تأواخر الستينيا

ؿ تكنولوجيا المعمومات غير قادرة عمى الحفاظ عمى ىذا النموذج مف الحديثة المتعمقة بمجا
الحوسبة المستقبمية.  ولكف عادت ىذه الفكرة مؤخرًا لتصبح مصطمحًا شائعًا في الدوائر 

 .(2008، التكنولوجية والمؤسسات في وقتنا الحالي)الزىراني

التخزيف والبيانات ومساحة تقنية تعتمد عمى نقؿ المعالجة  أنيا ف الحوسبة السحابية:تعر و 
خادـ يتـ الوصوؿ إليو عف طريؽ  ،  وىي جيازإلى ما يسمى بالسحابة سوبالخاصة بالحا

، كما أنيا تتميز بحؿ ماتنترنت ، أي أنيا حولت برامج تقنية المعمومات مف منتجات إلى خدإلا
يتركز مجيود الشركات المستخدمة ليا،  وبالتالي  طريؽ مشاكؿ صيانة وتطوير البرامج عف

  .Kulkarni, 2011:P1 &( Sanchati )  الجيات المستفيدة عمى استخداـ ىذه الخدمات فقط

 مصطمح يشير إلي المصادر واألنظمة الحاسوبية تحت الطمب عبر الشبكة والتيك تعرؼو 
 محمية بيدؼ التيسيرتستطيع توفير عدد مف الخدمات الحاسوبية المتكاممة دوف التقيد بالموارد ال

، والنسخ االحتياطي والمزامنة الذاتية.  ؾ الموارد مساحة لتخزيف البيانات، وتشمؿ تمعمى المستخدـ
، ويستطيع المستخدـ عند اتصالو بالشبكة التحكـ ات معالجة برمجية وجدولة لممياـكما تشمؿ قدر 

العمميات وتتجاىؿ الكثير مف التفاصيؿ و ، عف طريؽ واجية برمجية بسيطة تبسطفي ىذه الموارد 
  org/wiki.www.ar.wikipediaالداخمية. 

مكانيات تقنية ب (9:2013) فيما عرفتيا الشيتي نموذج لممساعدة عمى الوصوؿ لمموارد وا 
، ، مساحات التخزيفيزة االفتراضية، األجطبيقات والبني التحتية مف خادماتالمعمومات مثؿ الت

http://www.ar.wikipedia/
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، مقدمة مف موردي الحوسبة السحابية، الشبكات االجتماعية مف خالؿ الخدمات الاالتاالتص
  والتي توفر التكمفة وبأقؿ مجيود إداري لمستخدمي الخدمة.

نترنت أو غيرىا مف الشبكات إلأنيا استخداـ شبكة ا (954:2012)أبو سعدة  عرفيا وقد
لوجيا المعمومات عمى مستويات مختمفة تبدأ الموسعة لتمبية احتياجات المستفيديف مف موارد تكنو 

  وتنتيي بالبنية التحتية والخبرات الفنية.، نات المادية والبرمجياتمف المكوّ 

والمعمومات في مجاؿ عمـ  حف ىنا ليس بصدد مناقشة التغير الحاصؿ في مفيوـ الحوسبةن
وجود  لمدرسية معحوسبة الكتب ا ا فيستفادة منيالا مكانيةإ ، بؿ نناقش موضوع الحاسوب

أنواع الوسائط  اليواتؼ النقالة المتطورة التي يمكف مف خالليا عرض جميعالحواسيب المحمولة و 
ما تقدـ نجد أف مصطمح  بناًء عمى . نترنت العالميةاالتصاؿ بشبكة اإلو ؛ المتعددة الرقمية

 تداخؿو ، نيلكترو ، الكتاب اإلصطمحات  الكتاب الرقمييبرز مف بيف مالحوسبة السحابية 
  لكتروني.مع الكتاب اإلب المحوسب مفيـو الكتا

عممية استخداـ تقنية الحاسوب  تعريؼ حوسبة الكتب المدرسية أنيا ارتأت الباحثة في ضوء ذلؾ
في المدارس التابعة لوزارة عبر الوسائط المتعددة  في تصميـ المقررات الدراسية والمواد التعميمية

 نترنتاإللكترونية قواميا شبكة إالمتعمـ مف خالؿ بيئة  ى، وتقديميا إلالتربية والتعميـ العالي
  بحيث يحدث تفاعؿ بيف الطالب والمادة التعميمية مف خالؿ الحاسوب.، CDسطوانات الميزر أو 

                                       لكتروني:ال نشأة الكتاب 

فقد  ؛تاريخ األوراؽ واألقالـ واألحرؼ نقمنا عبرالكتاب ي تاريخ ظهور الكتاب الورقي التقميدي:
لحيوانات زمف الكتابة عمى الحجارة وأوراؽ النبات والخشب والحرير وألواح الطيف وجمود ا الت

؛ واخترعوا ي القرف األوؿ الميالداخترعوا الورؽ ف ييف، لكف الصينفي مصر ىظيور ورؽ البرد
، وتطورت أدوات الكتابة مف بح كتبًا ومجمداتمعت األوراؽ لتصمعو الطباعة بقطع الخشب فج

أما العرب فقد تعمموا صناعة  أقالـ القصب والكتابة بريش الطيور والتخطيط باليد إلى الطباعة.
. وبعد أف و ف يالورؽ مف الصيني أوجدوا ثورة في صناعة الكتاب الذي يتخذ الشكؿ الذى نراه اليـو

ع مف الجمد والبردي الورؽ القديـ المصنّ  عمىرؾ الكتابة أمر الخميفة ىاروف الرشيد بت ،كثر الورؽ
 حتى صارت  "الكاغد"عميو العرب  أطمقتالورؽ الصيني الذي  عمىواالنتقاؿ لمكتابة ، وغيره
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 ىذه (.2013، ")صالحكواغد سمرقند عطمت قراطيس مصر" المقولة التي يسير بيا الركباف 
، ؾ في ىذا العصر مع توافر التقنيةد كذلالطرؽ كانت ناجحة في الماضي غير أنيا لـ تع

والمكتبات التعميمية ، وتوافر األجيزة في المؤسسات ة والحواسيب الموحية بكمفة قميمةواألجيزة الذكي
 . والبيوت

( أف )أندري فانداـ( ىو أوؿ مف صاغ مصطمح )كتاب إلكتروني( 28 :2012)عزت  ذكر وقد
وىو النظاـ ، بإنشاء أوؿ نظاـ لمنصوص المييبرةاـ عندما قاد الفريؽ الذي ق 1967منذ العاـ

الذي يعمؿ مع الحاسبات الكبيرة. وفي السبعينات استخدـ نظاـ آخر ىو )نظاـ استرجاع وتحرير 
ويتسـ ىذا النظاـ ، يسية في جامعة براوفالممفات( مف جانب الطالب وأعضاء الييئة التدر 

  .لفصوؿ في الكتاببديناميكية التسمسؿ فيما يشبو تمامًا أجزاء ا

مشروع الكتب  Michael Stern Hart مايكؿ ىارت بدأ األلمانيـ  (1971في عاـ )و  
 Gutenberg لرقمنة الكتب ذات الممكية العامة وتنبرغجلكترونية والذي عرؼ باسـ مشروع اإل

ة ب )موسوعي، وكانت النماذج المقدمة ىي مف أوؿ تنفيذات الحواسكاقتراحات لمحاسوب المحموؿ
لكترونية بصيغة جديدة إكتب ير والت المبادرات لتوفت  ونتبرغجمشروع  بعدو   .(ويكيبيديا الحرة

، وىذا بدوره أدى إلى ظيور التخزيف األخرى، ووسائط المضغوطة كاألسطوانات أي األقراص
دة ، وبرامج لحماية حقوؽ الممكية والنسخ والتوزيع والمساعمج لقراءة الكتب الرقمية وتصفحيابرا

، دخاؿ النص إلى الحاسوبلكتروني ظير عندما تـ إكتاب اإلفال لبحث والقراءة.في التصفح وا
 .www.qafilah.com( 2010تركي ، ) يرت أجيزة متخصصة في قراءة الكتبظوبعد ذلؾ 

عمى قرص  PDFبصيغة  اً الكتروني اً كتاب (50) أوؿ ديجتاؿ بوؾ مؤسسة نشرت (1993عاـ )و 
 خبار العاجمة(.ماراتية لؤلإلا) مرف

لكتروني إلوتية لممعمومات ثـ ظير البريد ابك( ظيرت الشبكة العن2000-1993اـ )في عو  
  .وبرامج عرض الفيديو

الجيؿ الثاني لمشبكة العنكبوتية حيث أصبح تصميـ المواقع عمى ظير  وما بعدىا(  2001مف )
 لمعمومات والبياناتناحية سرعة سرياف واستقباؿ الممفات وا مف الشبكة أكثر تقدما

www.uqu.edu.sa  .لكتروني إللتاريخ الصحيح الختراع الكتاب اومع االختالؼ في تحديد ا

http://www.uqu.edu.sa/
http://www.uqu.edu.sa/
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اذا ما تـ مقارنة ىذا التاريخ بتاريخ اختراع الكتاب الورقي منذ ما يزيد عمى  أنو ال يزاؿ حديثاً  إال 
 .(36:2013 ،و زايدة بأ)أربعة قروف 

 :استخدام الحاسوب في التعميمتطور 

 1980وحتى سنة  حاسوباختراع ال ذمن المرحمة األولى مف استخداـ الحاسوب في التعميـ بدأت
، مف حيث مكوناتو  حاسوبلتي خصصت فصواًل لتعميـ ال. واعض المنظمات المتحمسةمف قبؿ ب

اتجيت النظرة إلى  ـ 1985-1981رة في الفت وبرامجو ولغاتو ثـ انتقؿ إلى بعض المدارس.
ظيرت نظـ  1990-1986ومف   ، خاصة مع ظيور الميكروكمبيوتر. استخدامو كوسيمة لمتعميـ

وتضمنت ىذه المواد النصوص  ،مميفتقديـ المواد التعميمية إلى المتعك حاسوبالالتعمـ المتكاممة ب
ميمي طفرة التع حاسوبشيد الف وحتى اآل 1991ذ عاـ من  .، والصور والرسوـ والصوتكتوبةالم

، فظيرت نظـ دت عمى تطوره وزيادة االىتماـ بونترنت التي ساعإلىائمة مع ظيور شبكة ا
، كما ظيرت بيئات التعمـ فيةاوبرامج قواعد البيانات والوسائؿ المتعددة والتفاعمية واالستكش

والمقررات ، لويب كالدروسمية والواسعة خاصة اوشبكاتو المح حاسوبلكتروني القائمة عمى الإلا
والشبكات  حاسوبعميمية بديمة قائمة عمى الكما ظيرت نظـ ت .لكترونيةاإلوالفصوؿ والمعامؿ 

  .(170:2003،خميس) لكترونيةاإلكالمدارس والجامعات 

  :يالكتاب الرقمصناعة 

الكتاب  أو ،أو اإللكتروني ينتاج جياز يسمى القارئ الرقمإل ةظيرت شركات متخصص
شركة  يامن، تب/مستندات/صور( ىو جياز يستخدـ لعرض وقراءة البيانات )كو  لكترونياإل

، لكترونياتاإلددة الجنسيات متخصصة في تجارة ، وىي شركة أمريكية متعAmazon أمازوف 
يا عمى الشبكة العالمية عاـ وأطمق 1994، أسسيا جيؼ بيزوس عاـ اتؿ واشنطفمقرىا في سي

وقد أنتجت الشركة   ي العالـ لبيع الكتب الرقمية عمى الشبكة العالمية.، وتعد أكبر شركة ف1995
، وىو ؼ الكتب الرقمية، ويمكف حممو بسيولةآلال، يتسع وىو جياز بحجـ الكتاب Kindleجياز 

وتصفحو بيسر، ويمكف  يمزود بشاشة وأشرطة لمس تساعد القارئ عمى قراءة الكتاب الرقم
، وأصبح الكتب المطموبة، وتـ تطوير بعض ىذه األجيزة وصمو بالحاسوب الشخصي، وتحميؿ

اإلحساس بأنو يقرأ في  ، بما يعطى القارئيب صفحات الكتاب بممسة مف اإلصبعباإلمكاف تقم
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مف يفضموف رضاء إلالمتطورة ليا مممس الكتاب نفسو ، بؿ إف بعض ىذه األجيزة كتاب ورقى
اختراع األبجدية وازي في أىميتو يقفزة نوعية قد سيبقى  يالكتاب الرقمف  القراءة في كتاب ورقى.

تكمف في  يولعؿ أىمية الكتاب الرقم، كوف أكبر منيما في األىميةيأو قد  ،واختراع المطبعة
ويعتمد قارئ الكتب   (.8، 7: 2009،ؾمحب) اتساع القاعدة الشعبية واتساع المادة العممية

ى الشاشة أقرب إلى عرض المعمومات عم كوفاإللكترونية عمى تقنية الورؽ اإللكتروني لكي ي
، وكذلؾ يساعد الجياز عمى البقاء مدة طويمة دوف الحاجة إلى طاقة كيربائية الورؽ الحقيقي

( صفحة عمى األقؿ دوف الحاجة إلى 5000حيث يستطع المرء أف يقرأ عمى الجياز كتابًا مف )
 شحف الطاقة)الموسوعة الحرة ويكيبيديا(.

   
 .(يا الحرةيبيدموسوعة ويك www.ar.wikipedia.orgلكترونية )ال ئات الكتب صور قار 

  مبررات حوسبة الكتب المدرسية:دواعي و 

، تفاصيميا، قد دخؿ في شتي مناحي الحياة وأدؽيمثؿ الحاسوب قمة ما أنتجتو التقنية الحديثة ف
 .(275:2010،يافوة وعمشتيإ) وأصبح يؤثر في حياة اإلنساف بشكؿ مباشر أو غير مباشر

األجيزة وأعطت  ف جميع الدوؿ التي تتبني تقنيات في مجاؿ التعمـ قد ركزت عمى توزيعإوحيث 
شبكات  وفي، المتالحقة فييافإنتاج برامج الحاسوب التعميمية والتطورات ؛ أقؿ لممنيج اً تركيز 

رغـ مف إسياميا حداث إشباع لمحاجات التعميمية المتالحقة عمى الإلالمعمومات لـ تعد كافية 
وفي تغيير دور المعمـ وزيادة قدرات ، المدرسة وتطوير أدوارىا وتعددىا المباشر في تغير شكؿ

إف إعادة بناء التعميـ مف خالؿ حوسبة الكتب المدرسية يعتبر مصدرًا  ومستوى استيعاب الطالب.
سيولة في منخفضة مع  وتكاليؼقويًا لمتعميـ.  فاقتحاـ تقنية المعمومات لمجاالت التعميـ بقوة 
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، قد أوجد حاجات تعميمية مى المعمومات بأشكاؿ متنوعة معيااالستخداـ وسرعة في الحصوؿ ع
 .) https://uqu.edu.sa 2013، الكوت) واالدارة التعميمية.جديدة لدى الطالب والمعمميف 

ذى البد أف يتـ تعميمو في القرف ىو األسموب ال المحوسبوقد أثبتت المدرسة الذكية أف التعميـ  
الصحيح  يألسموب التعمـ الذات ارسنا حتى نستطيع أف نييأ أبناءناالواحد والعشريف في جميع مد

، لمحموؿ يفوؽ عدد البشر ىذا العاـدد أجيزة الياتؼ اعف .(www.annabaa.org)ةمدى الحيا
ة ركرونية ، وتتوقع الشلكتإلشبكات اذلؾ ما صرحت بو شركة سيسكو المتخصصة في مجاؿ ال

 نترنت في العالـإلمميارات ىاتؼ محموؿ متصؿ با (10)سيكوف ىناؾ  2016أنو بحموؿ عاـ 
www.blog.naseej.com)(.  مثؿ ىذا النمو السريع في السوؽ يدعو القائميف والميتميف في
مف أجؿ مواكبة التقدـ التعمـ  ائؽر في الخطط التربوية القائمة وطر التربية والتعميـ إلى إعادة النظ

ة في ىذا وتنشئة األجياؿ عمى تعمـ التقنيات وتأىيميـ لمجابية التغيرات الحادث، التكنولوجي
 العصر.

لمتقدمة ف تعميمنا ما يزاؿ مشدودًا إلى أساليب وطرائؽ تقميدية في الوقت الذى تأخذ فيو الدوؿ اإ
إلى وجية  التفكير بضرورة التحوؿ بمدارسناوىذا الوضع يثير ، في مدارسيا ؿ الرقمينحو التحو 

ضافة إلى عدد مف إمة مع ما يجرى مف تحديث ء إلى المدخؿ األكثر مناسبة ومواءوالمجو ، أخرى
 :لى السير باتجاه الحوسبةالمبررات التي تدعونا إ

حيث إف الكتاب المطبوع ورقيًا ، تكمفة صناعة الكتاب المحوسب قميمة مقارنة بتكاليؼ  -1
سعر الورؽ يرتفع عالميًا ، ولظروؼ بالدنا نتيجة الحصار الجائر زيادة إضافية في 

الخميفة عمر بف عبد العزيز باالقتصاد في استعماؿ الورؽ بسبب أسعار الورؽ. وقد أمر 
وتقدر تكمفة طباعة الكتب المدرسية في محافظات غزة لمعاـ  .ارتفاع أثمانو

( نسخة لمفصميف 6448800( شيكاًل بعدد إجمالي )11321279.5بػ ) 2013/2014
، اإلدارة العامة لمكتب الدراسييف األوؿ والثاني سنويًا)وزارة التربية والتعميـ العالي

سية؛ بؿ تكاليؼ المدر الكتب طباعة تكاليف في فقط ليس توفيرفال(. 2014، والمطبوعات
بيقات والتماريف وكتب األسئمة واالختبارات وغير ذلؾ مف ، وكتب التططباعة دليؿ المعمـ

عانتو عمى استخداـ الكتاب المدرسي.  الوسائؿ التي مف شأنيا مساعدة المعمـ وا 

http://www.blog.naseej.com)/
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تجاه اآلثار ( بجامعة الممؾ سعود  2013، يو نتائج دراسة الباحثة )الكثيريما توصمت إل -2
، في استخداـ الحقائب الذكية البدء، وكاف أىـ توصيات الدراسة الضارة لحقائب الظير

وأبرزىا أجيزة اآليباد عوضًا عف الكتب حيث إف حمؿ حقائب الظير المدرسية تؤثر 
؛ إضافة إلى أف لى التأثير عمى ذروة تدفؽ الزفيرتمتد إتنفس األطفاؿ و عمى وظائؼ 

طالب باضطرابات في العمود الفقري، ( دقيقة يصيب ال15حمؿ الحقيبة يوميًا لمدة )
( شيور، فالحد الموصي بو عالميًا لوزف 7)قدميف، الذراع، الكتفيف، والرقبة خالؿوال

 . www.alriyadh.com%( مف وزف الجسـ10الحقيبة )

 

طريقة بديمة ، وىى ؿ عمى االستخداـ المكثؼ لمتقنياتحوسبة الكتب المدرسية تعمف إ -3
غالؽ الطمبة. فيي خير رد ممكف عمى اإل الكتب المدرسية إلى نتاج ونشر وايصاؿإل

)موقع وزارة التربية والتعميـ يؿ التي تحوؿ دوف التنقؿ والحركة والحصار وغيرىا مف العراق
 (. 2012، غزة -العالي

حوسبة الكتب تعمؿ عمى التواصؿ الدائـ بيف المدارس ( أف 2011بينما ذكر)المعبدي ،  -4
 وتبادؿ الخبرات والتجارب الناجحة بيف المعمميف.، دارة المناىجا  التعميـ و دارات التربية و ا  و 

ظيور تقنيات الوسائط المتعددة التي ساعدت عمى سيولة ادخاؿ النصوص والصور  -5
لكتروني الذي يتوقع أف يؤدى إلى تغير ، وظيور الكتاب اإلميـوالفيديو في برامج التع

وسائؿ استخداـ الكتب المحوسبة توافر و  كبير في طرؽ التعميـ وعرض المعمومات.
، الشبكات الداخمية، ، األقراص المدمجةنترنتإلشبكة اكبشكؿ كبير في اآلونة األخيرة 

http://www.alriyadh.com/
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 www.elearn-.، األجيزة الموحية المحمولة حاسوب، أجيزة اللكترونيةإلالسبورة ا
kfna.com 

ليس تكمفة  عمى التعميـنفاؽ ، فالدولة تعتبر اإلعميـ والتعمـيسير عممية التتطويع التقنية لت -6
 العنصر البشريمورد تممكو أي أمة مف األمـ وىو استثمار في أغمي  إنما

www.almarefh.org)).  

ربية مف خالؿ أجيزة لكترونية بما في ذلؾ الكتب العتاحة قراءة وتصفح الكتب اإلإ -7
اليواتؼ المحمولة عمى اختالؼ أنواعيا وأنظمة تشغيمو. 

http://www.academia.edu 
اإلمكانات المحدودة لممؤسسات التعميمية الحالية أماـ األعداد الكبيرة مف المتعمميف  -8

وما ترتب  ة إلى ثورة وغزارة المعمومات، إضافالوفاء باالحتياجات شيئًا صعباً  فيصبح
/ تجاري/ صناعي/ زراعي(، وصعوبة متابعة دبيأ /عممي)عميو مف تشعب في التعميـ 

 فيناؾ كتب مشتركة يتـ توفير تكاليؼ طباعتيا، دفقيا بالنسبة ألي مؤسسة تعميميةت
 (.21:2010)المالح ،

استعراض  فتح الكتاب يمكف، وىذه أىـ ميزة حيث إنو بمجرد سيولة االطالع والتصفح -9
، كما يمّكف أمر البحث مف الوصوؿ إلى أي موضوع أو أىـ نقاطو في غضوف ثواف

نقطة معينة مكتوبة في الكتاب ميما زادت صفحاتو عمى العكس مف استعراض كتاب 
، مع سيولة البحث عف كممة أو موضوع معيف فيومطبوع ، والذي ييدر الوقت لمجرد 

دلة أو تبادليا سواء باستخداـ األقراص أو باستخداـ الشبكات مثؿ إرساؿ الممفات المع
 (.211:2010،لؾ في غضوف ثواف معدودة )الجابريشبكة اإلنترنت وذ

مف األخطاء العممية  تعاني الكتب المدرسية ( فقد ذكر أف بعض2009)أما جبر -10
فيف التربوييف ، ويطور وفقًا آلراء المشر فكثير منيا ُيعاد النظر في مادتو، والطباعية

والخبراء ونتائج التغذية الراجعة مف الدراسيف والمعمميف. وبعض ىذه الكتب اجتيد 
، ؿ، فجاءت ثقيمة مثقمة تحتاج إلى تيذيب وتعديوىا في حشد كؿ شاردة وواردة فييامؤلف

لذا   .، بؿ إف منيا ما يجب حذفوتحتاج إلى تحديث وتدقيؽ وتطوير ةالكتب المقرر ف

http://www.elearn-kfna.com/
http://www.elearn-kfna.com/
http://www.almarefh.org)/
http://www.almarefh.org)/
http://www.academia.edu/
http://www.academia.edu/
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كتب المدرسية تعمؿ عمى سيولة إدخاؿ المعمومات واسترجاعيا وتعديميا حوسبة الفإف 
 وتحديثيا مف خالؿ الحاسوب. 

 .(2009، كثر حبًا لمقراءة واالطالع )شمبياألطفاؿ أسرع استجابة لمتقنيات الحديثة وأ -11
أتي تالنيضة الحقيقية في أي بمد ال ؛ فطوير التعميـ بصفة عامة ال يتوقؼالحديث عف ت -12

وىذا ، ؤدى إلى استثمار جيد ونيضة كبيرةفالتعميـ الجيد ي، تعميمية حقيقية ةيضإال بن
السبب أدي إلى قياـ الحكومات بتغيير أنظمتيا التعميمية والتحوؿ مف التعميـ التقميدي 

 (.2008، التعميـ الرقمي )عماشةإلى 

نتيجة  ( أف لزيادة عدد المستخدميف محميًا وعالمياً 77:2008البسيوني) كما ذكرت -13
وحفز الطمبة عمى ، نترنت يدعونا إلى مواكبة التقنيةإلانتشار الواسع والمتسارع لخدمة اال
، والبرامج الحاسوبية بحيث تتيح لمطالب مجااًل ستفادة مف وسائؿ التقنية الحديثةاال

 أوسع لمتعمـ الذاتي. 
أف تكوف بحد غالبية األجيزة المحمولة باليد تمثؿ في الوقت الحاضر ومستقباًل إلى  -14

افية ذاتيا أجيزة قراءة كتب إلكترونية باحتوائيا عمى إمكانات مدمجة إض
 (.19:2007،)بسيوني

العديد مف الدواعي والمبررات التي أدت ( 42،41: 2003)لقد أورد سعادة والسرطاويو  -15
 إلى ضرورة استخداـ الحاسوب في التعميـ وىي: 

الحاسوب كأفضؿ وسيمة لما يتميز بو  حيث ظير وتدفؽ المعمومات االنفجار المعرفي . أ
 مف القدرة عمى تخزيف المعمومات واالحتفاظ بيا والرجوع إلييا عند الحاجة.

. ىذا العصر ىو عصر السرعة كوففي الحصوؿ عمى المعمومات الحاجة إلى السرعة  . ب
  كـ اليائؿ بأسرع وقت وأقؿ جيد.الحوسبة أفضؿ وسيمة لمتعامؿ مع ىذا الو 

وما تمتاز بو  . الحواسيب مقارنة مع فائدتيا الكبيرة في مياديف التربيةأسعار  انخفاض . ج
مف برامج متنوعة جذابة تثير دافعية الطالب مف خالؿ األلواف واألصوات والرسـو 

لمساعدة  فأصبح باستطاعة المعمـ استخداـ الحاسوب في غرفة الصؼ، المتحركة 
 تحصيؿ.وبيف أو ضعاؼ الالموى ـالطالب سواء العادييف أ
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أنو مف ش المدارس المحوسبة إلى الكتب المدرسية دخاؿإأف  (2003) الشريؼ ذكرفيما  -16
ومع مطالب  مًا مع مطالب التنمية في المجتمعأف يفضى إلى مخرجات أكثر تواؤ 

 باعتبارىا جزءً  منو. لكترونيإلفي تحقيؽ التعميـ ا تساىـ كما الدراسة الجامعية.

ؽ والوسائؿ لتوفير بيئة تعميمية تفاعمية ائعف أفضؿ الطر التربويوف يبحثوف باستمرار  -17
نترنت وما إل، وتعد شبكة ااآلراء والخبرات لجذب اىتماـ الطالب وحثيـ عمى تبادؿ

 فير ىذه البيئة التعميمية الثريةتتضمنو مف وسائط متعددة مف أفضؿ الوسائؿ لتو 
، المقررات الدراسية ء تعديالت عمىجراضرورة إ 95: 2011،العنزي) مما يستمـز  .(

د اتفاؽ عمى نوع التعديؿ ، حيث ال يوجالكمبيوتر وتكنولوجيا المعموماتّ  لتواكب عصر
وتعقد محتوياتيا بصورة أصبح معيا التعميمية ومقداره مع ازدياد حجـ المادة ؛ المطموب
 اؿيا بشكؿ فعّ المطبوع وما يصاحبو مف وسائؿ تعميمية عاجزًا عف تقديمالكتاب 

( .113:2000،الفار)
 ،مما يحسف فرص العمؿ المستقبمية لعالـ يتمحور حوؿ التقنيات المتقدمة البتييئة الط -18

استيتة )فة متطورة أو ميارة خاصة لتشغيموستخداـ الحاسوب ال يتطمب معر فا
مف أجيزة ال ف الحواسيب انتقمت عبر مراحؿ تطورىا حيث إ .(314 :2007،وسرحاف

صوف إلى أجيزة يسيؿ استخداميا مف قبؿ عامة الناس ال المختيستطيع استخداميا إ
 (.59:2009،عبود والعاني)عمى ميارات أوليةبمجرد حصوليـ 

تكمفة  البعيد أقؿ ، فالتعميـ القائـ عمى اإلنترنت عمى المدىالحاجة لخفض كمفة التعميـ  -19
ئيسة التي تدفع مكانية تقميؿ التكاليؼ أحد العوامؿ الر إلذلؾ تعد ، مقارنة بالتعميـ التقميدي

 .(158:2003،التركي )صناع القرار لتبني الحوسبة 

لصورة والصوت والرسومات المحوسبة تظير الحركة وا المدرسية الكتبيتضح مما سبؽ أف 
 فيسير في الدروس حسب سرعتو الذاتية وقدرتو التعميمية. وحالياً ، ويمكف لمطالب أف يتحكـ بيا

لف يمضي وقت طويؿ حتى رض الكتب المحوسبة المتنوعة. عالموحات الذكية يسيؿ مف خالليا 
حاسوب ، والسيما بعد أف توجو العالـ كمو إلى اإلفادة مف تقنيات الوعةالكتب المطبقؿ ت
ونية والتسابؽ لتوفير لكتر ىتماـ الدوؿ في تنفيذ الحكومة اإلفقد أضحى واضحًا ا نترنت. إلوا
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ظيرت ما يسمي بثورة المعمومات حتى ، والخاصونية في القطاعيف الحكومي لكتر الخدمات اإل
لكترونية وفي مجاؿ إلاألسواؽ الكترونية و إلوالبنوؾ ا ،لكترونيةإللكترونية المتمثمة في التجارة اإلا

 بعيدًا عف النظرة القديمةالكتب  حوسبة نقتنع بأىمية عمينا أف. إللكترونيالتعميـ حيث التعميـ ا
معتمدة عمى الكتاب  تتـ بالطرؽ التقميدية داخؿ الصفوؼ الدراسية ال تزاؿ و التي لعممية التعميـ

  .والسبورة والقمـ

  -يجابيات حوسبة الكتب المدرسية:إ

   وردتأ ولقد تع بيا الكتب المحوسبةيجابيات التي تتمإلا ىنالؾ العديد مف

 عدة إيجابيات منيا: موسوعة ويكيبيديا الحرة-1

، إذ يمكف تغيير حجـ الحرؼ ، وقراءة الكتاب  سيولة قراءة الكتاب عمى الحاسوب . أ
لمرجوع إلييا. كما يمكف نسخ ولصؽ  بصوت والبحث عف كممات ، ووضع عالمات

نتاج مواد لتصميـ العروض المحتوى وتزيينو وتغير مظيره ، و  والتحكـ في درجة ا 
 القارئ.  ضاءة بما يريحإلا
نتقاؿ بيا مف مكاف إلى مكاف مكانية حمؿ الكتب المدرسية في السفر والرحالت واالإ . ب

( 500يحتوى القرص المضغوط عمى حوالي ) إذ ، عف طريؽ األجيزة المحمولة بيسر
مما يعنى توافر الكتاب في أي مكاف أو زماف ، وتبادؿ كتاب إلكتروني في المتوسط 

 الكتاب بيف القارات عبر الشبكة العالمية. 
ترجمة الكتاب إلى لغات مختمفة ، فيكوف  سيولة الترجمة إذ تتيح بعض المواقع إمكانية . ج

  الكتاب متاحًا بعدة لغات غير التي تـ تأليفو بيا.

 ( أف حوسبة الكتب تعمؿ عمى:1729: 2013بينما ذكر العجرمي )-2

سرعة تطوير المقررات والبرامج عمى الشبكة العالمية لممعمومات بما يواكب خطط ادارة  . أ
 دوف تكاليؼ إضافية باىظة. المناىج التعميمية ومتطمبات العصر

تجاوز جميع العقبات التي تحوؿ دوف وصوؿ الكتب إلى الطالب ، ويتجاوز ذلؾ إلى  . ب
 التقييـ الفوري والسريع والتعرؼ إلى النتائج وتصحيح األخطاء.و  خارج حدود الدوؿ.
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 .تعدد مصادر المعرفة نتيجة االتصاؿ بالمواقع المختمفة عمى الشبكة العالمية لممعمومات . ج

 -:حوسبة الكتب( أف 64:2013كما ذكر أبو زايدة ) -3

المعمومات التي تعجز الكتب الورقية عمى  أفضؿ وسيمة لمواجية الكـ اليائؿ مف  . أ
الكتاب المدرسي المحوسب يمكف بوقت قياسي. وأف  عرضيا مع توفر إمكانية عرضيا

، سريعبع االنتقاؿ اليريدىا مف خالؿ االنتقاؿ عف طريؽ مر  المتعمـ الذىاب لمصفحة التي
، كما يمكف لممتعمـ لكتروني لمكتابإلأو االنتقاؿ إلى موضوع معيف مف خالؿ الفيرس ا

التحكـ في عرض المادة التعميمية وتكرارىا. ويجيب المتعمـ عف األسئمة التي يطرحيا 
 الكتاب ويتمقى التغذية الراجعة المناسبة الستجابتو. 

وسيولة حصوؿ الطالب ري لممقررات الدراسية وتعميميا، إمكانية التعديؿ والتحديث الفو  . ب
ال تحتاج الوزارة إلى إعادة طباعة الكتب بالتعديالت فعمى التعديالت واإلضافات، 

الجديدة كؿ سنة، و كّؿ ما تحتاجو فقط تعديؿ المادة المخزنة إلكترونيًا ثـ وضِع المادة 
 عادة الكتابة.إلاص المدمجة القابمة وتية واألقر ببالتعديالت الجديدة عمى الشبكة العنك

 ( بعض الفوائد ومنيا:2013، أوردت )الكوت وقد-4

، ي مف خاللو يستطيع الطالب التعمـالكتب المحوسبة ستصبح عصب التعميـ الذ . أ
 جميع نواحي الحياة المختمفة. في والتفاعؿ

لتفاعمي ديو ادراسة الطالب لممقررات المحوسبة القائمة عمى الوسائط المتعددة أو الفي . ب
 ويشجعيـ لكي يتحمموا مسئولية تعمميـ أي التعمـ الذاتي.، بنجاح يعزز الثقة بالنفس

 حوسبة الكتب تدعـ دور المدرس كمرشد لعممية التعميـ في المدارس. ج.

االتصاؿ  مفلمعمميف ا ( أف حوسبة الكتب تمكف104،  95: 2011فيما ذكرت العنزي ) -5
خبرات وتجارب تعميمية يصعب  اكتسابلي توسيع فرص التعميـ الميني و تا، وبالبالشبكة العالمية

بيف )الطمبة،  فيما االتصاؿ إمكانية ةزياد وسبةوفر الح.  كما تالوصوؿ إلييا بطرؽ أخرى
والبريد اطالع ومتابعة األىؿ لصفحة الطالب وفي عدة اتجاىات مثؿ ، األىالي( المدرسة

 الطالب عمى العمؿ كفريؽ.، إضافة إلى تطوير قدرة اإللكتروني
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توجيو استخداـ الطالب لؤلجيزة المحمولة ( فقد ذكر مف مزايا الحوسبة 2012أما أبو سعدة )-6
الموحية  حاسوبوالموحية إلى القراءة في الكتب المدرسية بدؿ المواقع غير المفيدة. فأجيزة ال

 واألجيزة المحمولة ىي أكثر بروزًا في السوؽ.

ف المكاسب المحتممة في مجاؿ جودة التعميـ)موقع وزارة التربية والتعميـ حوسبة مالتعتبر -7
 .(2012، العالي

، حيث بإمكانو الحصوؿ عمى ائـ تجعؿ الطالب في حالة استقرارالمناىج بشكؿ دتوفر -8
 (.71،70:  2011،)قطيطالمعمومة التي يريدىا في الوقت الذي يناسبو 

كي يختار  ،ناخ البحث واالستكشاؼ أماـ الطالبتعمؿ الكتب المحوسبة عمى تييئة م-9
طوالبة )األنشطة التي سيجيب عمييا والمصادر التعميمية التي سيستعيف بيا

 .(210،2010،وآخروف

( بعض المزايا منيا إمكانية تسخير الحوسبة في 22، 11،14:2010وقد أورد المالح )-10
، وتوفير فرص تطبيؽ المواد التطبيقيةقدرة عمى عمؿ مشاريع تعاونية بيف مدارس مختمفة، وال

، وتطوير الطمبة عميـ في العالـ العربيالتعاوف العممي والتعميمي والبحثي بيف مؤسسات الت
تحسيف وخبراء ليـ االىتمامات نفسيا. و  معرفتيـ بمواضيع تيميـ مف خالؿ االتصاؿ بزمالء

لمطالب. إضافة إلى االقتصاد في المستوي العاـ لمتحصيؿ الدراسي وتوفير بيئة تعميمية جذابة 
 النفقات حيث تعتبر الحوسبة أقؿ تكمفة. 

تعتبر الكتب المحوسبة أحد أىـ الوسائؿ التي يمكف بيا االرتقاء بمستوى التعميـ عبر -11
استخداـ وسائط متعددة تخاطب حواس المتعمـ إليصاؿ المعرفة والخبرات التعميمية المختمفة 

 .(200:2009)عبود والعاني،

تجعؿ الطمبة أكثر أف فوائد الحوسبة تتمثؿ في أنيا  (275،274:2008ة )عطيوقد ذكر -12
والرجوع  تسيؿ الوصوؿ إلي مصادر المعمومات المحمية والعالمية، و قدرة عمى مقاومة النسياف
 تطويرىا.إلى سرعة تحديث الكتب وتقويميا و إلييا بأسيؿ السبؿ اضافة 
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، الكنعاف )، اضافة إلى خفض تكمفة التعميـفي المجتمع المساعدة عمى نشر التقنية-13
2008).  

فوري أو استبداؿ العامية وسيمة فعالة لمقضاء عمى العامية مف خالؿ التصحيح ال -14
 .(33:2008،الحاج)، أو تصحيح األخطاء المفظية في تشكيؿ أواخر الكممات بالفصحى

بة االستفادة مف تحويؿ النص إلى ( أنو يمكف لمطم12، 11:2007ذكر بسيوني ) كما -15
صوت باستخداـ البرمجيات مثؿ: برنامج قارئ الشاشة مما يفيد أصحاب المشاكؿ البصرية أو 
أصحاب قصر وضعؼ النظر. كما يمكف قراءة الكتاب اإللكتروني  في إضاءة جزئية أو في 

إلضاءة الخمفية األماكف المظممة أو في أماكف اإلضاءة الضعيفة عف طريؽ استخداـ خصائص ا
كما في األجيزة المحمولة والمتنقمة مع استيالؾ ضئيؿ لمطاقة. وأضاؼ أف الكتب المحوسبة ال 
تحتاج االنتظار إلى فترة زمنية كي يتـ طباعتيا أو البحث عف ناشر أو إلقاء الطبعة القديمة 

 واالستغناء عنيا. 

 ابيات منيا:(  بعض اإليج332،333،  2007وقد ذكر استيتة  وسرحاف)-16

حيث يتيُح النشر اإللكتروني لممعمميف والمؤلفيف نشر إنتاجيـ مباشرة مف  النشُر الذاتي . أ
 .مواقعيـ عمى شبكة اإلنترنت دوف الحاجة إلى مطابَع أو ناشريَف أو موزعيف

قمة تكمفة المنشور إلكترونيًا عف المطبوع الذي يحتاج إلى نفقات الطباعة والتوزيع  . ب
ف ؛ إذ يمكف تخزيف المئات منيا عمى جياز واحد دوف استخداـ أوراؽ والشحف والتخزي

 مطبوعة وبالتالي توفر الورؽ ومواد الطباعة معًا.

سيولة تعديؿ المادة المنشورة إلكترونيًا وتنقيحيا باستخداـ برامج النشر فال حاجة إلى ج. 
 إعادة طباعة الكتب بالتعديالت الجديدة.

والتي توصؿ القارئ في أثناء قراءتو بمعمومات إضافية  Hyperlinksتوفر خاصية د. 
عمى كممة حيث يضغط القارئ  ()مواقع عمى الشبكة أو توضيحات لكممات معينة أو أصوات

 ضافية.إمعينة لينتقؿ إلى مواد 
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 : فالنشر اإللكترونّي يقمؿ مف استخداـ الورؽ ، وىذا يعنى الحفاَظ عمى الحفاُظ عمى البيئة و. 
 .  شجار التي تُقطع عادة وتحّوُؿ إلى أوراؽ فتقّؿ بقطعيا نسبة األكسجيفاأل     

 قباؿ عمى التعميـ في تزايد خاصة في البمداف حؿ مشكمة ازدحاـ الصفوؼ حيث إف اإل . ز
 ف قرابة نصؼ الشعب العربي ىـ دوف سف ما يزيد الضغط عمى التعميـ ؛ إذ إالعربية م     
 دياد االقباؿ عمى التعميـ المدرسي النظامي مما يجعؿ الصفوؼ ( سنة ناىيؾ عف از 18)     
 الدراسية مزدحمة بحيث ال يستطيع المعمـ أف يحسف تدريسو فييا ضمف االمكانات التقميدية.      

 ية لدى األجياؿ الحاضرة الكتاب المدرسي المحوسب فرصة لترسيخ الثقافة العربية االسالم. ىػػ
 راثنا.تثقافتنا إلى الغرب لالطالع عمى مناىجنا و ، واليصاؿ والالحقة    

 ، إذ يمكف لمطمبة الحصوؿ عمى أحدث وضع لممعمومات فيما يختص باألسئمةالحداثة  -17
ر الدور التقميدي يمف السيولة تغي تجعؿ حوسبة الكتب، كما أف ات التي يبحثوف فيياوالموضوع

 (.127: 2005، )عبد الحميد الذي يقوـ بو المدرس والمشرؼ

يوفر الراحة النفسية لمطالب فال يشعر بالحرج إذا أخطا أو إذا حصؿ عمى عالمة متدنية  -18
 (.23:2003،آخروفو  اليرش)

في الكتاب الورقي لموصوؿ إلى يحتاج الطالب  ( أف13، 5،6: 2003)فيما ذكر الشريؼ  -19
، فيقضي عنوي ما يبحث الفكرة المطموبة السفر في فيرس الكتاب كي يجد عنواف يمت بصمة إل

تعمؿ عمى ، بينما الكتب المحوسبة ف أف يجد ضالتو في الكتاب الورقيالوقت الطويؿ وأحيانًا دو 
إذ ال يحتاج إلى قراءة الكتاب كاماًل عند البحث عف معمومة معينة حيث  ،اختصاُر وقت الطالب

 .البحث عمى الشبكة يؽ زيارة مواقعيمكف أف يتـ  كؿُّ ذلؾ في دقائؽ عبر الشبكة عف طر 
 .دعـ استخداـ المغة العربية  دوف التقميؿ مف قيمة اتقاف المغات العالمية األخرىباإلضافة إلى 

الطالب والمعمميف القدرة الكافية  كسابا  ، و "توفير ثقافة جديدة يمكف تسميتيا "الثقافة الرقمية -20
كس أثره عمى حياة الطالب عمى استخداـ التقنيات الحديثة وتقنيات المعمومات مما ينع

(www.uqu.edu.sa/page/ar/97106.) 
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بأقصر وقت وأقؿ جيد وأكبر فائدة. وىذا ما جعؿ الدوؿ المتقدمة  لمطالبايصاؿ المعمومة  -22
 وبعض الدوؿ النامية تنفؽ الكثير في سبيؿ االستفادة منو.

http://www.nccer.edu.sd/rscmarticle.html?rscmid=78 

، واألفراد مواكبيف لما يجرى مف ات التعميميةالكتب المدرسية المحوسبة تجعؿ المؤسس -23
  .(Moras,2001تغيرات في العالـ مف حوليـ )

، رقميال مواكبة المؤسسات التعميمية لمتطمبات العصرما تقدـ تجد الباحثة ضرورة مف أىـ 
لتوفير برمجيات  ،لكترونياتإلمات واالثورة التكنولوجية اليائمة في المعمو  يجابياتإ واالستفادة مف

مف أجؿ تطوير تحويؿ مدارسنا إلى مدارس الكترونية ل تعميمية تنسجـ مع المناىج الفمسطينية،
 .التعميـ واالرتقاء بو

 يجابيات أخرى:تضيؼ الباحثة إكما و 

ي تتمثؿ في ثقؿ وأولياء األمور والت، شتكى منيا الكثير مف الطالبلتي احؿ المشكمة ا -
 األطفاؿ الصغار منيـ.، وخطر ذلؾ عمى صحة الطالب وبخاصة الحقيبة المدرسية

لورقية والشحف والتوزيع مالييف الدوالرات التي تنفقيا الوزارة عمى الطباعة ا توفير -
  .ب عف المطبوعفقد تبيف انخفاض ُكمفة الكتاب المحوس، والتخزيف

، نجازإلالعمؿ وافي  سرعة يحقؽ، و لوقت والجيد والماؿاوفر يإلغاء الكتب الورقية  -
، والتأخر في ايصاؿ الكتب المدرسية تراكـ الكتب المدرسية في المخازفوالتخمص مف 

إلى الطمبة بسبب تأخر المطابع في تسميـ الكتب ومف ثـ توزيعيا عمى المديريات ومنيا 
 س. إلى المدار 

الطالب مف تمقي المادة  ّكفموت، قدرة كافية الستعماؿ التكنولوجيا ويصبح الطالب ذو  -
العممية باألسموب الذي يتناسب مع قدراتو مف خالؿ الطريقة المرئية أو المسموعة أو 

 المقروءة ونحوىا.

http://www.nccer.edu.sd/rscmarticle.html?rscmid=78
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، مف خالؿ حفظ مالييف والرفوؼ والخزائف وتوفير األماكفاالستغناء عف المكتبات  -
أو األقراص الصمبة المدمجة داخؿ ، محدود جدًا في األقراص الميزرية في حيز الكتب

 .أو تخزينو عمى السحابة الحاسوب أو األقراص المحمولة المستقمة عنو

 :سمبيات حوسبة الكتب المدرسية

 ال يجابيات الحوسبةإ رغـو ؛ اإللكترونيوالورقة وحاليًا الكتاب  سابقًا التقانات المتاحة ىي القمـ
 مبيات بشكؿ عاـ ويمكف حصر الس، ىا وانتشارىاتحد مف تطور  التييمنع وجود بعض السمبيات 

 التالي:ك

ف إباستعماؿ الكتب المحوسبة ستصبح العممية التعميمية بعيدة عف الصحة اإلنسانية. إذ  -1
عمى  وثريو  ،وعصبياً  صحياً  جموس الطالب فترة طويمة أماـ الحاسوب قد يؤثر عميو

)سعادة والسرطاوي،  تابة عمى الشاشة ليست كالصفحة المطبوعةالبصر فالك
56:2010) 

بيا إلى أجيزة أو شبكات  تتمثؿ في الدخوؿ غير المصرح و االختراؽ المعموماتي-2 
ف جؿ عمميات االختراقات تتـ مف خالؿ برامج متوفرةالحاسوب  نترنتإلعمى ا ، وا 

 .(2008،  سميماف)
بيا عمى حساب  ، واالىتماـبتقنيات الكتب المحوسبة فيبعض التربويوف والمعمم انبيار -3

 (.2004)الموسي وآخروف ،  الجانب التربوي والتعميمي
مى غالبًا ما تؤخذ القرارات التقنية مف قبؿ التقنييف أو الفنييف معتمديف في ذلؾ ع -4

مر آل، لكف عندما يتعمؽ ا ، وليس مف قبؿ التربوييفاستخداماتيـ وتجاربيـ الشخصية
ة مباشرة عمى المعمـ ف ذلؾ يؤثر بصور أل، طة وبرنامج معياري ميـ البد مف وضع خبالتع

 (http://www.nccer.edu.sd ).وعمى الطالب كيؼ يتعمـ ،كيؼ يعمـ 
ف عف العالـ وليسوا مدركيف ياً مغمقًا كما ظؿ المعمموف معزولالمدارس ظمت أحيانًا نظام -5

ا فإنيـ  قد يمانعوف ، لذنولوجيا المعموماتمميـ نتيجة لتكلمتقدـ الذي يحرز في مجاؿ ع
مف مقاومة  لذا ىناؾ . (6: 2005)عزيز،  هنترنت لممدارس أو يقفوف ضدإلفي إدخاؿ ا

، وىذا قد يكوف راجعًا إلى عدـ جديدات عامة والتقنيات الجديدةمتلبعض المدرسيف قبؿ 
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، واعتبارىا مضيعة يةتقنتوفر القناعات الكافية لدييـ، أو عدـ قدرتيـ عمى استخداـ ال
واعتادوا لذلؾ يفضموف استخداـ وسائؿ تعميمة تقميدية بسيطة يعرفونيا ويألفونيا  لموقت. 
 (.172: 2003)خميس ، عمييا

 صيانة أجيزة الحاسوب قد تكوف مشكمة إذا تعرضت لمتمؼ.  -6
ىذه التطورات وتحديث  ةتطور صناعة الحاسوب السريع والمستمر يتطمب مواكب -7

 ربما يمثؿ صعوبة عند الدخوؿ إلى مواد المقرر. حاسوبالقديمة، فقدـ أجيزة الالشبكات 
، وىذا لوجود أكثر مف برنامج عمى الجيازكثرة الفيروسات التي تصيب األجيزة نتيجة  -8

 جدًا أثناء الدراسة. قد يجعؿ الجياز بطيئاً 
 . زةنتيجة الحصار الجائر عمى محافظات غ انقطاع التيار الكيربائي المستمر -9

       والتصفح  نترنت أثناء البحثإلاؿ باانقطاع االتص أو ،بطء عمؿ الشبكة العنكبوتية-10
 لسبب فني أو غيره.      

 نترنت. إلؿ بشبكة اضعؼ البنية التحتية لالتصاالت مما يؤثر عمى االتصا -11    

 بعض األحياف معقدة  نترنت فيإلوبرامج التعمـ عبر ا حاسوبدارة ممفات الإربما تبدو  -12    
 لكمبيوتر المنخفضة. لمطالب ، والسيما المبتدئيف منيـ ذوي ميارات ا         

 ، وتجعمو آليًا ميكانيكيًا. نسانيإلشأنيا أف تفقد التعميـ الطابع االتكنولوجيا مف  -13    

 حرر والتطور. ماكف الممنوعة كنبذ القيـ والديف واألخالؽ تحت اسـ التألالدخوؿ إلى ا -14     

 تخوؼ بعض المدرسيف مف أف تحؿ التقنيات التعممية الحديثة محميـ. -15     

 ، والذي قد حواسيبالكتب المطبوعة أكثر تحماًل لؤلضرار )كالسقوط مثال( مف ال -16     
 أجيزة الحواسيب المكتبية والمحمولة أكثر كما أف  أو يفقد بعض البيانات. يعطب           

 .ويكبيديا(موسوعة ) عرضة لمسرقة مف الكتاب المطبوع           
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كافة  ا مف خالؿ تسخيريمكف التغمب عمى بعضيا أو الحد مني رغـ ما ذكر مف سمبيات فإنو
ستجدات في مجاؿ التكنولوجيا، ووسائؿ التعميـ المتجددة، ومنيا التعميـ المالوسائؿ المتاحة و 

 الرقمي.اإللكتروني اذا أردنا مسايرة العصر 

 

 لكتروني:والتعميم ال  الحوسبة بعض الدول في تجارب

 : 
داد أجياؿ واعدة محبة ألساليب التعمـ إعأىمية في  العالي التربية والتعميـ وزارة تولي

اذا أردنا و  ؛ لذا تعد مواكبة تكنولوجيا المعمومات مف ضرورات مواكبة العصر الرقمي ؛ المتطور
والتقدـ الحضاري والتربوي ، فالبد مف اعتماد ، واالنفجار المعرفي ، جيا لو مسايرة عصر التكنو 

نترنت إليد مف التقنيات الحديثة وخاصة ابحيث نستف الكتب المحوسبة في المدارس والجامعات
ستفادة مف تجارب الدوؿ المتقدمة في الا فيوال بأس  وأدواتو في تبسيط مناىجنا الدراسية ،

وفيما يمى عرض لبعض ،  ذلؾ باألخذ ببعض تمؾ التجارب الناجحةو ؛ تطوير مناىجيا الدراسية 
 -العربية منيا واألجنبية:تجارب الدوؿ 

 
  التعميم الرقمي في كوريا الجنوبية:تجربة 

سوؼ يتـ  2014نو بحموؿ عاـ ذات شقيف إذ إ قبؿ خمس سنوات طرحت كوريا خطة مفصمة
وف تـ االنتياء مف الشؽ الثاني بعد أف تكسي 2015حوسبة كؿ المواد المدرسية ، وبحموؿ عاـ 

لتحويؿ نظاميا التعميمي إلى أحد أكثر األنظمة تطورًا ،  لوحية جميع المدارس مجيزة بحاسوبات

http://www.digitalqatar.qa/wp-content/uploads/2013/04/24baf0e6d511969933b8b20f2c637d0d.jpg
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ضوف سنوات قميمة غوىدفيا أف تصبح في ، عتمادًا عمى التكنولوجيا الجديدةفي العالـ وأكثرىا ا
ذ تنوي حوسبة نظاـ ، إ تقرير صادر عف الحكومةمركزًا رائدًا لممعرفة ، وذلؾ حسب ما جاء في 

عداد الطمبة وتأىيميـ لممستقبؿ. إىداؼ األخرى ليذه الخطة الطموحة مف بيف األف، التعميـ كمو
لمدرسة سيكوف مف المستحيؿ العثور عمى الكتب أو الدفاتر في ا 2015وأنو بحموؿ عاـ 

الدراسية التقميدية  بأحجاميا الكبيرة التي  ف الطمبة لف يستخدموا الكتبوأ  لوحية فقط ، حاسوبات
بؿ ستتحوؿ إلى كتب رقمية يمكف الوصوؿ إلييا مف خالؿ ؛ ألفيا الجيؿ السابؽ مف اآلباء

ستكوف  الطمبة ف حمولة الحقائب التي تثقؿ كاىؿوا  كما  . الشاشات المتوافرة في أكثر مف جياز
سية الموجودة حاليًا بأخرى رقمية باعتبارىا استبداؿ الكتب الدرابعد  ، ف فصاعدًا خفيفةآلف ام

ة استباؽ المستقبؿ الجزء األساسي مف التحوؿ المنشود في النظاـ التعميمي. تحاوؿ كوريا الجنوبي
وبرامج الكتب ، واليواتؼ الذكية، السيما في ظؿ االنتشار السريع لؤلجيزة الموحية ؛ واالستعداد لو

االتصاالت الالسمكية  نفسو سيتـ تحسيف البنية التحتية لشبكةوفي الوقت  . لكترونية المتعددةإلا
مميار دوالر،  2.4الخبراء بحوالي  وتقدر تكمفة ىذا المشروع الضخـ مف قبؿ، في المدارس

وتطوير المحتوى التعميمي  ،الموحية لمطالب حاسوباتشراء ال، التكاليؼ تشمؿ حوسبة الكتب
حاليا  .ى أفضؿ مف ذلؾ الموجود عمى الكتب الحاليةلتوفير مجموعة واسعة مف الكتب مع محتو 

الموحي. كوريا  حاسوبؿ الكتب الرقمية وأجيزة  التستخدـ بالفع كوريامدرسة في  (60)أكثر مف 
وؿ دراسية مع نشاء فصإلأخرى الجنوبية مقتنعة أنو عمى الرغـ مف الجيود التي تبذليا دوؿ 

ز نترنت أنيا ستتمركإلعمى شبكة ا واسع الموجودمتصمة بعالـ المعرفة الشاشات تعمؿ بالممس 
لمنظمة التعاوف  2009اـ وحسب األبحاث التي أجريت في ع، في المكاف األوؿ في ىذا المجاؿ

مف كوريا الجنوبية أنيـ األفضؿ  عاماً (15)الطالب الذيف تتراوح أعمارىـ حوؿ فقد أثبت؛ والتنمية
لكف  جيزة ذات المحتوي التعميمي.ألخالؿ اعمى استيعاب المعمومات مف مف حيث قدراتيـ 

كترونية متطورة في مجاؿ الربط لإنوبية باالستناد إلى بنية تحتية الخطة التي اعتمدتيا كوريا الج
النظـ  عدادي إلىإلالت تحويؿ التعميـ االبتدائي واطة بمحاو بلكتروني تواجو عقبات عديدة مرتإلا

يدة التي باتت منتشرة عمى نطاؽ واسع قد ال تفيد الجيؿ الجديد لكترونية الجدإل، وأف األجيزة ا الرقمية
حسنًا مف المتعمميف، كما أف التعرض أكثر لؤلجيزة الموحية واليواتؼ الذكية وغيرىا ال يعني بالضرورة ت

لكترونية إلى جانب الكتب إلالكتب افي كوريا ستعتمد  الفصوؿ الدراسية في جودة التعميـ ومخرجاتو.
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لي لمتعميـ في الصفيف األوؿ والثاني األو  ، بؿ إف المراحؿاستبداليا تمامًا كما تنص الخطة بدؿالتقميدية 
س تحاوؿ كوريا الجنوبية تعميـ نموذج المدار  في حيفلف يستخدـ فييما الطمبة أيا مف األجيزة الرقمية. و 

الكورية بكثير مف  تراقب العديد مف دوؿ العالـ التجربة  .لكترونية عمى عدد أكبر مف الفصوؿإلا
ح مسؤولو التعميـ مريكية التي اقتر ألوالية فموريدا االسيما في ؛ اـ متتبعة ما ستسفر عنو مف نتائجاالىتم
  في منتوطرح كتب رقمية بداًل منيا. الحكومة الكورية أع، تدريجي لمكتب الدراسية التقميديةالحذؼ ال فييا

قمية في الفصوؿ الدراسية عمى أف يبدأ ذلؾ بحموؿ دماج األجيزة الر إخطتيا أنو سيتـ تدريجيًا 
تب سواء عف طريؽ  أجيزة ويستطيع الطمبة بموجب الخطة االستفادة مف مضموف الك،  2015

بؿ حتى في قطار ؛ أـ في البيت، جيزة الموحية سواء كاف في الفصؿاأل ـأ، المحمولة حاسوبال
 http://www.alittihad.ae .نفاؽ أثناء الذىاب إلى المدرسةألا

األفضؿ مف حيث قدراتيـ  ىـ عاماً  (15)الطالب الذيف تتراوح أعمارىـ حوؿ  باعتبار أف
عمى المرحمة الثانوية استخداـ التكنولوجيا في التعميـ فيمكف البدء بتطبيؽ الكتب المحوسبة عمى 

 كخطوة تجريبية.

 ".2102الكتب في المدارس الروسية ستصبح الكترونية مطمع جميع " :  تجربة روسيا

لكترونية معدة عبر الوسائط إ ستكوف جميع الكتب المدرسية 2015ومنذ بداية عاـ  في روسيا 
والتخطيط لالستغناء التاـ  ،جراءات التعميـإلعمية والضرورية مع كافة الخدمات التفا؛ المتعددة 

وزير  بًا مدرسية موحدة وفؽف الوزارة لف تستخدـ مع الطالب كتأو ، التقميدية عف الكتب المدرسية
ولكف نوعية الكتب المدرسية يجب أف ، اآلباء سوؼ يختاروف مف بينياو  . ليفانوؼالتربية والعموـ 

؛ التي يحمميا الطالب األصغر سناً  وأعرب الوزير عف قمقو مف الحقائب الثقيمة جداً ، تتطور
ضافة إلى أنيا ستكوف قادرة عمى إ لكترونية.إلاؿ الكتب المطبوعة بااستبد وبالتالي تـ المجوء لفكرة

 .http://arabic.ruvr.ru  عالـ التفاعميةإلستخداـ وسائؿ اا

 يمكف العمؿ عمى استبداؿ الكتب الورقية تدريجيًا.لذا 

 تجربة الواليات المتحدة االمريكية:

http://www.alittihad.ae/
http://arabic.ruvr.ru/
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العديد مف المدارس في الواليات المختمفة تقرر بأنفسيا تثبيت ، الوضع عمى وتيرة واحدة ال يسير 
ولكف حتى ، الموحية مف خالؿ مبادرات المحمية  حاسوباتي مشاريع مختمفة باستخداـ الالتعميـ ف

الرئيس أف ميركي عمى الرغـ مف ألمنتظمة لجميع النظاـ التعميمي اف توجد خطوة مزمعة و آلا
ؾ أوباما أكد عدة مرات أنو يتـ فحص مجموعة متنوعة مف الخيارات لعممية الحوسبة بارا

 وىو أال اً واحد اً ياز ومعظـ ىذه المبادرات تستخدـ ج، واالنتقاؿ الستعماؿ الموحات في المدارس 
ؾ عمى سبيؿ المثاؿ اشترت أكثر مف ر يباد. المدارس العامة في نيويو آ يوحمبؿ الآحاسوب 
مدرسة عامة في شيكاغو  200أكثر مف ، و مميوف دوالر ىذا العاـ  1.3كمفة لوحة بت 2000

، والية فرجينيا ألؼ دوالر 450كمية لوحات بمبمغ  تقدمت بطمب لمحصوؿ عمى منح لشراء
بادرت إلى تطوير برنامج تـ مف خاللو استبداؿ الكتب المدرسية في مواضيع التاريخ وعمـ 

رنيا تدرس والية كاليفو   ست مدارس أخرى في مدف  . يبادآلمدرسة بتطبيؽ ل 11األحياء في 
منطقة واسعة في والية تكساس اعتمدت خطة شاممة لالنتقاؿ  . يبادآلموضوع الجبر بواسطة ا

وحاكـ والية  2013لوحة لمطالب حتى عاـ  25000الستعماؿ الموحات وتنوي توفير أكثر مف 
الموحية في  حاسوباتلالنتقاؿ إلى استعماؿ الر مميوف دوال 100أالباما أعمف عف برنامج بقيمة 

كؿ عاـ وفقا لما ذكرتو شركة أبؿ ىناؾ اليوـ نحو وبشَ  . جميع مديريات التربية والتعميـ في واليتو
 ech.comt-www.unlimit .يباد تستعمؿ في أطر التعميـ المختمفة في أمريكاآمميوف جياز  1.5

 يمكف العمؿ عمى الحذؼ التدريجي لبعض الكتب الورقية.لذلؾ 

 الصين:تجرية جمهورية 

الصادر في مايو آيار الماضي فمدينة  (CCID Net)وفقًا لتقرير موقع التكنولوجيا الصينية 
 آالؼ جياز 6تشوجي في مقاطعة تشجيانغ )األكثر تطورًا في الصيف( قامت بتركيب أكثر مف 

ة في مركز ( خادمًا سيرفر مثبت28ضافة إلى )إلمدرسة با، (118حوسبة السحابية في )يخدـ ال
 االتي عف حاسوبة السحابية بجميع أجيزة ال، تمييدًا الستبداؿ الحوسبالمعمومات في المدينة

في ذلؾ وال عجب ،  2015المشروع بحموؿ عاـ عمييا الزمف في النظاـ المدرسي. حيث يكتمؿ 
وخفض استيالؾ الطاقة ، فضاًل عف خفض تكاليؼ البرامج ؛ وصيانة األجيزة كونيا تسيـ في 

في  المساىمةنترنت و إلعبر التعميـ عمى ا يلمصادر التعمـ وموارده بشكؿ جماعتاحة الوصوؿ إ

http://www.unlimit-tech.com/
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. ىفي المدارس ومراقبة جودة المحتو  دارة مختبرات الحاسوبإتعزيز الكفاءة في 
)www.evroj.net( 

، وذلؾ مة السحابةالكتب المحوسبة مف خالؿ االستفادة مف خد يمكف في البداية نشر
ودعوة الطالب إلى استخداـ السحابة في المنازؿ  ،عمييا المحوسبة بتخزيف الكتب المدرسية

 .المختمفة بدؿ الورقية الحاسوب جيزةة واستخداـ الكتب المحوسبة مف ألمتدريب عمى قراء

 تجربة تركيا مشروع الفاتح:

مسؤولوف رسميوف في الدولة بعد جولة مف االجتماعات مع  قاـ  2011في أغسطس مف العاـ 
، لتحسيف الفرص التكنولوجية FATIHممثميف عف شركات مثؿ مايكروسوفت وأبؿ عف مشروع 

ؿ طالب لوحى واحد لك حاسوبمميوف  (15) دخاؿإ عمى مف خالؿ ىذا المشروع الدولةعممت 
وتركيب ألواح ذكية  ،ألؼ مدرسة حكومية في تركيا (40ي )ألؼ فصؿ مدرسي ف (600)إلى 

ف تـ إرساؿ آلحتى ا .( ألؼ صؼ مدرسي260بدياًل عف األلواح السوداء التقميدية في)
وعمالقة ، لوحة إلى تركيا تـ تصنيعيا مف قبؿ شركة جنراؿ موبايؿ الصينية  (12000)

ولـ  .ف في عممية الحوسبةآلتب المدرسية موجودة اسامسونج والعديد مف الك التكنولوجيا الكورية
يكتؼ أردوغاف بإدخاؿ اآليباد إلي المدارس فقط بؿ حولو إلى مشروع تنموي مف خالؿ مصنع 

( 15ره ووافقت الحكومة عمى مشاريع تصنيع )ييدعي كاسبر لتصنيع آيباد تركي محمي، وتطو 
 (.educ.com-www.new)يع الطمبة في تركيامميوف آيباد لتوزيعو عمى جم

العمؿ عمى استبداؿ السبورة التقميدية بالسبورة الذكية كبداية الستخداـ الكتب باالمكاف 
 باعتبار أنيا تصنع داخؿ محافظات غزة وبتكمفة أقؿ،  وال حاجة لالستيراد مف الخارج.المحوسبة 

 الهندية :  التجربة

حيث  ، لوحي تابمت في العالـ  حاسوبعما يعتبر أرخص جياز  2011اليند في عاـ  نتجتأ
مف رقعة انتشار التقنية  أمريكيًا مما يوسع اً دوالر  35يباع ىذا الجياز لمطمبة بسعر مدعوـ يبمغ 

ىذه التقنية مف يستخدموف م اً أف عدد إالليند وعدد سكانيا اليائؿ ورغـ كبر مساحة ا، الرقمية
ياز الذي سمي أكاش ويعني ف ىذا الجإوتقوؿ الحكومة  . مقارنة بالصيف والبرازيؿ يعتبر قميالً 

http://www.evroj.net/
http://www.new-educ.com/
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ألؼ قطعة كمرحمة تجريبية قبؿ أف يطرح بصورة أوسع ليصؿ إلى  100حوالي نو المساء طرح م
نو سيتـ إؿ ت والتعميـ اليندي كابيؿ سيباوقاؿ وزير االتصاال . 2012مالييف الطمبة خالؿ عاـ 

طفاؿ لكؿ تالميذ ؤلالموحي والذي سيساعد عمى االرتقاء بجودة التعميـ ل حاسوبتوفير ىذا ال
نتاج ىذا الجياز بسعر ا  ة ومقرىا اليند بتصميـ و يوقد قامت شركة داتا ويند البريطان . المدارس

ماؿ عمى وبعد سنتيف مف تطوير وتجميع أكاش في اليند تنصب اآل، روبية ىندية  1750يبمغ 
دخاؿ ودمج تقنية المعمومات في مناىج إالمنتج في تحقيؽ ىدؼ الحكومة في أف يساعد ىذا 

 www.traidnt.net. ؾالمنتقديف يساورىـ الشؾ حياؿ ذلالتعميـ مع أف بعض 

عمى تحميؿ الكتب والعمؿ ، مف الطمبةذكية استثمار مف يتوافر لدييـ األجيزة اليمكف 
عمى أجيزتيـ كخطوة تجريبية يمكف االستفادة منيا في معرفة ايجابيات وسمبيات المحوسبة 

 استخداـ الكتب المحوسبة قبؿ تعميـ التجربة.

 :مارات العربية المتحدة في التعمم النقال باستخدام أجهزة اآليبادتجربة دولة ال

مج التعمـ الذكي في المدارس العامة في جميع أنحاء مارات العربية المتحدة برناإلدولة ا أطمقت
االستغناء الكمى عف .  فقد أصبحت تتجو إلى التعميـ الرقمي في الفصوؿ الدراسية و دولة االمارات

، األكاديمية إلى أعمى المستويات  مارات العربية المتحدةإلحو االرتقاء بمعايير انخطوة ك الورؽ
،  وتيدؼ حكومة دولة 2021عاـ مارات العربية المتحدة لإلوالتي ىي جزء مف رؤية دولة ا

؛ ويعزز البحث العممي ،مارات إلى تحويؿ قطاع التعميـ إلى قطاع يحفز النمو الفكريإلا
والتفكير النقدي الذي قد يساعد عمى التكيؼ مع االحتياجات المتغيرة لمقدرات ؛ واالبتكار

في مجاؿ التعميـ بعرض مسبؽ ألحدث  أصحاب المصمحة ىسيحظو االجتماعية والبشرية. 
وأفضؿ ، عف أحدث التطورات  أدوات التعمـ الذكي مف المزوديف الرائديف في العالـ فضالً 

-5بتاريخ  مركز دبي التجاري العالميب معرض جيتكس ففي .الممارسات في مجاؿ التعمـ النقاؿ
تعميـ "  تـ عرض تجربة جديدة بعنواف " التعمـ الذكي والتقدـ التكنولوجي في ال  2013مارس  7

، وىو جياز اآليباد كبديؿ عف الكتب لوحى ؿ الكتب المدرسية في جياز حاسوبتجمع ك
مة لواقع ووعى الطالب باعتبار التكنولوجيا أىـ كمغة وأداة تدريس كونو أكثر مالء المدرسية

مارات  في اإل فإف عدد المستخدميف  2015 شارة إلى أف بحموؿ عاـ، وتـ اإلدوات التعميـأ

http://www.traidnt.net/
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 مف. الب استفادوا مف البرنامج( ط11.400ف ىناؾ ما يقارب )، حيث إسيقارب مميوف طالب
دوات التعمـ الذكي ىو قدرة المعمميف عمى دمج أدوات وتقنيات التعمـ الذكي أأبرز الدوافع العتماد 

 (www.aljazeera.net) ة.راسيفي التدريس في الفصوؿ الد

استخداـ الحواسيب واألجيزة الذكية المختمفة كاآليباد والتابمت تعمؿ عمى زيادة قدرة إف 
الطمبة عمى متابعة اىتماماتيـ فكثير مف ألعاب الحواسيب تعمؿ عمى تنمية ميارات التفكير 

انتباه الطالب  العميا، لذا يجب التوجو نحو العمؿ عمى حوسبة الكتب المدرسية بطريقة تجذب
 وتشجعيـ عمى استخداميا لمدراسة والتعمـ وليس فقط كأجيزة ألعاب. وحواسيـ

 تجربة دولة الكويت:

لكترونية مف كافة الكتب المدرسية ولكافة يتمثؿ مشروع الكتاب اإللكتروني في توفير نسخ إ
دولة الكويت  مف خالؿ صفوؼ التعميـ العاـ والتعميـ الديني وتعميـ الكبار لصالح وزارة التربية ب

سيؿ االستخداـ لمكتب المطبوعة  ، ولتمثؿ بديالً في البيت والمدرسة فالش لتصاحب الطالب
وذلؾ تحت ، تصفحيا عمى جياز الحاسوب في المنزؿ أو أي مكاف آخر  مف ف الطالبيمكّ 

كتب  إذ بمغ عدد الكتب المدرسية التي تـ معالجتيا وتحويميا إلى "حقيبتي في جيبي"عنواف 
يا في ذاكرة ( صفحة تـ اختزاليا ومعالجت150000تحوي ما يقارب ) اً ( كتاب911إلكترونية )

وذلؾ حسب الخطة الزمنية ، الفالش عمى شكؿ كتب إلكترونية في وقت قياسي وىو شيراف
المتفؽ عمييا مع وزارة التربية وبأعمى جودة وفقا لممواصفات الدولية المعتمدة. كما تـ تطوير 

كتابي لكافة الكتب المدرسية بوزارة التربية في دولة الكويت عمى اآلب ستور حيث يحوي  تطبيؽ
مزايا تسمح بالتصفح وكتابة المالحظات واستخداـ الفيرس والطباعة والتنقؿ بيف الكتب 

حيث يمكف لمطالب تصفحيا ، والصفحات وغيرىا مف المزايا العديدة لتصاحب الطالب أينما كاف 
)المركز االقميمي لتطوير البرمجيات .(ipad-iphoneخر مف خالؿ أجيزة )في أي مكاف آ

 .www.redsoft.orgالتعميمية( 

الميزر واالنترنت،  سطواناتالمحوسبة مف خالؿ ا المدرسية لكتباالعمؿ عمى توفير ضرورة 
 لمطمبة في المنازؿ عمى استخداـ الكتب وذلؾ كتدريب ، وبأسعار تكوف في متناوؿ الجميع

 .المدارس في الوقت الحاليبتنفيذىا  ضعؼ امكانيةل قبؿ التطبيؽ في المدارس المحوسبة المدرسية

http://www.aljazeera.net/
http://www.redsoft.org/
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 تجربة دولة قطر:

تولى قطر اىتمامًا كبيرًا لمسألة تبني واستخداـ التكنولوجيا الحديثة في القطاع التعميمي وتعظيـ 
وفقًا لما ذكره و لطرؽ التعميمية الحديثة المتبعة في البمداف المتقدمة.  االستفادة بيدؼ مواكبة ا

تطبيؽ مشروع التعميـ سيتـ  2014/2015المجمس األعمى لمتعميـ في قطر أنو بحموؿ عاـ 
لكتروني داخؿ فصوليا في كافة المدارس القطرية كمشروع يصب في خانة الوصوؿ إلى اإل

مظاىر التكنولوجيا في العممية التعميمية تمكيف الطالب مف ومف  المجتمع القائـ عمى المعرفة.
شتيا داخؿ الفصوؿ الدراسية بشكؿ االتصاؿ بالمعمميف وأداء واجباتيـ المدرسية ومراجعتيا ومناق

دارات المدرسية ومتابعة إلاء األمور التواصؿ مع المعمميف و كما يمكف ألوليا لكتروني بحت.إ
نجازىـ لمياميـ الدراسية أبنائيـ أوال بأوؿ ، ومدى تحص شر الدروس معمميف نمويمكف ل، يميـ وا 

كما يمكنيـ ، تاحتيا لمطالب بصيغة رقمية سيمة التناوؿ نت وا  نتر والشروحات عمى شبكة اإل
جابات مف الطالب ، ورصد وتسجيؿ تطورىـ وأدائيـ جبات الدراسية شبكيًا ، وتمقي اإلرساؿ الواإ

 http://uaepm.ae الدراسي ومعدؿ حضورىـ.

في الوقت الحالي يمكف االستفادة مف حوسبة النظاـ االداري بالتواصؿ مع أولياء أمور 
الطمبة واطالعيـ عمى نتائج أبناءىـ، ومراجعة قضايا تخصيـ مف خالؿ برنامج الرسائؿ القصيرة 

جيع أبناءىـ لالستفادة مف تقنية األجيزة عمى أجيزة الجواالت، كما يمكف توجيو األىالي إلى تش
 حسب صفو. كؿّ  المحمولة بدراسة المواد الدراسية

  :0441الخط األخضر األراضي المحتمة عام تجربة 

مدرسة  قامت، الحقيبة المدرسية في مدرسة البشائر سخنين لالتابمت الكتاب المحوسب يستبد
 بتداًء مف السنة الدراسية تعمـ بواسطة اآليباد ابتنفيذ مشروع ال البشائر األىمية لمعموـ بسخنيف

يتمكنوا مف الطالب كتب تدريس محوسبة بداًل مف الكتب العادية ل يستعمؿاذ  ـ. 2013/2014
لثامف.  واالسابع  يففي الصف تـ تنفيذ ىذا المشروع لطالب المدرسةقد الدراسة المحوسبة.  و 

جيزة بالكامؿ ليتسنى توزيعيا مجانًا عمى جميع األتمويؿ تكمفة اقتناء عمى  كمية سخنيف عممتو 
 سبة فتموؿ مف قبؿ األىؿ وىىالطالب المشاركيف في المشروع.  أما تكمفة اقتناء الكتب المحو 

 ىذه الخطوة ستساىـ وستساعد في زيادة دافعية الطالب في . مف تكمفة اقتناء الكتب العادية أقؿ

http://uaepm.ae/
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عمى  تعماؿ طرؽ  تدريس متنوعة تعتمد في األساسالتعمـ ، وستفتح آفاؽ الطالب مف خالؿ اس
سيجعؿ مدرسة البشائر مف طميعة المدراس العربية في البالد والتي مما البحث وتنمية التفكير.  

 .( (www.ashams.comتبادر إلي مثؿ ىذا المشروع

 ،لوحيةشراء أجيزة لتكمفة طباعة الكتب الورقية المراد حوسبتيا عمى تحويؿ العمؿ يمكف 
ودعوة المموليف إلى تمويؿ عممية حوسبة  كمحاولة لتوفير األجيزة مجانًا. وتوزيعيا عمى الطمبة

 .وشراء أجيزة لوحية وتوزيعيا عمى الطمبة بدؿ الكتب الورقية الكتب المدرسية

:برنامج التعمم التفاعميفي تجربة وكالة الغوث الدولية  

 ئيبطمـ التفاعمي بيدؼ تحسيف مستويات الطمبة قامت وكالة الغوث الدولية بإنشاء برنامج التع
اجات الخاصة في ميارات القراءة والكتابة والحساب مف خالؿ يتوضعيفي التحصيؿ أو ذوي االح

ىادفة متسمسمة مدعمة بعناصر الصوت  محوسبة الحاسوب عمى شكؿ أنشطة وألعاب تفاعمية
ي صفوؼ المرحمة ف فيالعادي ف البرنامج يستيدؼ الطمبةكما أ . والصور والموف والحركة

لكتروني واألسطوانات التعميمية إلوذلؾ عبر الموقع ا، دائية مف الصؼ األوؿ وحتى الخامستباال
، وقد أعطى ـ 2009فعميًا طبؽ البرنامج في منتصؼ مارس  .يتـ توزيعيا عمى الطمبة التي

يارات القراءة الطالب لم تطبيؽ البرنامج مؤشرات إيجابية بأف ىناؾ تحسنًا ممحوظًا في امتالؾ
 بادرة لتشمؿ الصؼ الثاني األساسيتوسيع الم وكالة الغوث قررت وبناء عميو والكتابة والحساب.

مدرسة ابتدائية في الصفيف األوؿ والثاني  (91)شعبة دراسية في  (125)وبذلؾ يكوف ىناؾ 
شعبة دراسية   150شمؿ تـ توسيع المبادرة لت 2012في العاـ  . 2010/2011لمعاـ الدراسي 

لمصفيف األوؿ والثاني إلى جانب تطبيؽ أنشطة وألعاب   (ILPؽ برنامج التعمـ المحوسب )تطب
شعبة دراسية لمصؼ الثالث األساسي المترفعيف مف شعب الصؼ الثاني ، في  58تعميمية عمى 

 ع االبتدائيبوسعت المبادرة حيث تـ إعداد أنشطة وألعاب تفاعمية لطمبة الصؼ الرا 2013العاـ 
. شطة وألعاب تفاعمية لبقية الصفوؼفي مادتي المغة العربية والرياضيات وستستكمؿ إعداد أن

يف رفع كفاية المعمملعداد خطة تدريب متكاممة إج قامت دائرة التربية والتعميـ بلنجاح البرنام
واستخداـ ، حاسوبب التعميمية وبرامج شبكة الوالبرامج واأللعا، المشاركيف في استخداـ الحاسوب

واستخداـ البرامج ، عطاؿ الفنية داخؿ مختبر الحاسوبالتقنيات الحديثة كميارات تحديد األ



 
 نظري اإلطار ال                                                              لثانياالفصل   

 

31 

كما عممت دائرة التربية والتعميـ عمى توفير معمميف مسانديف  .محوسبةواألنشطة التعميمية ال
يجابية إت عاـ أعطى تطبيؽ البرنامج مؤشرا، بشكؿ عدة طمبة برنامج التعمـ التفاعميلمسا

 و اتال أف ىناؾ بعض السمبيإ؛ ميارات القراءة والكتابة والحسابفي امتالؾ الطالب  اً وتحسن
، ار الكيربائي المستمرفي كثرة أعطاؿ أجيزة الحواسيب وممحقاتو ، انقطاع التي ؿتمثتالتي 

قمة  ثقؿ البرنامج عمى األجيزة ،، ضافي عمى المعمـ وصعوبة متابعة التالميذ إلالعبء ا
وجود دليؿ معمـ مصاحب لمبرنامج.  غيابطة التي تعزز العمؿ الكتابي ، األنش

http://ilp.unrwa.ps/barnamej.aspx )برنامج التعمم التفاعمي المحوسب( 

 :محافظات غزةالكتاب المرئي في 

 ائيورغـ المعاناة مف االنقطاع الكيرب ،زىرفيزياء بجامعة اآلـ سكيؾ أستاذ الستاذ الدكتور حاز األ
، بؿ قبؿ عاـ و شركة آتنتجنامج أوالحصار الخانؽ الذي يعيشو قطاع غزة استطاع تطوير بر 
يسيؿ لمقارئ  The Video Bookوقاـ بتحويمو إلى النسخة العربية ىو مشروع الكتاب المرئي 

ضافة إلى الفيديو المرفؽ والذي ريقة ثالثية األبعاد باإلبة والمشروحة بالططريقة الشرح المكتو 
ف فكرة ث إيح، يباد وغيره ىو مثبت عمى األجيزة الموحية كاآلو ، يشرح بالصوت مواضيع الكتاب 

التي تشمؿ الصوتيات الكتاب الجديد تقوـ عمى دمج الوسائط المتعددة عمى صفحات الكتاب و 
المقروء مشروحا بالصوت والصورة  بحيث يصبح النص  ،فالـ والصور والرسوماتوالفيديو واأل

وبتكمفة أقؿ  ذاتيا صفحة الكتاب التعميمية المساندة كميا عمى أي أف الكتاب والمدرس والمواد
في حيف أف الكتب  .بكثير مف تكمفة طباعة الكتب عمى الورؽ وتكرار طباعتيا في كؿ عاـ

موحية والجواالت شر والتوزيع مف خالؿ األجيزة الالمرئية سيمة التطوير والتجديد والتحديث والن
باد وأجيزة ياألجيزة الموحية اآلويعمؿ الكتاب المرئي عمى ، والكثير مف المزايا  وأجيزة الحاسوب
تـ وسي ،الالزمة وكذلؾ عمى أجيزة المالؾ وأجيزة الويندوز بعد تحميؿ البرامج، اليواتؼ الذكية
لكتب المرئية لتصبح متاحة ستور والجوجؿ بوؾ لرفع ا بؿلكترونية عمى اآلتأسيس مكتبة إ

ويؤكد أعضاء الفريؽ بأف الخطوة القادمة ستكوف نحو تحويؿ كتاب مدرسي لكتاب مرئي ، لمجميع
، ويري سكيؾ أنو لتعميميةلمطالب المدرسي لتقييـ الفكرة وتعميميا عمى كافة المدارس والمناىج ا

ع الكتاب النص المقروء وشرح المدرس والمواد المساندة الحؿ األمثؿ لمكتاب المدرسي حيث يجم

http://ilp.unrwa.ps/barnamej.aspx
http://ilp.unrwa.ps/barnamej.aspx
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والوسائؿ التعميمية كميا في كتاب واحد وفي ممؼ واحد عمى جياز صغير يحممو معو دوف 
بطريقة الكتاب  نتاج المواد الدراسية المنيجية، وأف إإلى أف يكوف متصال باإلنترنت الحاجة

التي المعيقات أىـ و ، وتوزيعيا عمى الطمبة طباعة الكتباقتصاديًا مف  المرئي سيكوف أجدى
محصوؿ عمى األجيزة التي مكانيات لوافر اإلقمة تتكمف في  واجيت سكيؾ أثناء التطبيؽ

ة بأكمميا مف أجؿ كر نو جيز مقتنيات شأإلى  الكتب مشيراً صدار تخدميا لتطبيؽ البرنامج  وا  اس
ضافة إلى أجيزة جيزة باإلو مف أسقاط الصوت وما تبعتسجيؿ وا  ستوديو لأنجاز الكتاب مف إ

بعاد ضافة إلى التطبيقات ثالثية األ، إزومحاولة توافقيا مع الشرح المكتوب في الجيا، المونتاج
 التي توضح لمقارئ التفاصيؿ الدقيقة لترسخ في ذىنو مباشرة مف خالؿ حاستي السمع والبصر.

 (.2014،  موقع دينا الوطف)

  :العالي الفمسطينية وزارة التربية والتعميمتجربة 

 محافظات غزة:

ال حياة فييا ، وواجبات عمى  مممة اً كبيرة وصفوف اً مازلنا نرى في مدارسنا سبورة تقميدية وكتب
في  الفمسطينية العالي وزارة التربية والتعميـبدأت  وأقالـ ودفاتر ال تعد وال تحصى. ،ورؽ

،  ممعمميف والطالبمعمومات واالتصاالت لالستفادة مف تكنولوجيا البخطى حثيثة ل محافظات غزة
لتطوير التعميـ  2012لكتروني بوزارة التربية والتعميـ في عاـ تـ استحداث قسـ لمتعميـ اإل حيث

نترنت وبعض تقنيات االتصاالت الرقمية الحديثة في إلالتركيز عمى شبكة اببدأ و  .التقميدي
ة تعميمية يثرائوىو يحتوى عمى مواد إ لكترونيروافد اإل موقع حيث تـ إنشاء ،العممية التعميمية

لكتروني مع توافر إلالشكؿ ابتيح لممعمميف تصميـ مقرراتيـ ي و ،مقروءة ومسموعة ومرئية 
تـ  وقد،  قع وزارة التربية والتعميـ العاليمو  خالؿ مف لممقرراتالشبكة  عبرالطمبة صوؿ إمكانية و 

لمفصؿ الدراسي الثاني لمصؼ العاشر  عموـوال االنتياء مف حوسبة منياج التكنولوجيا
 (www.mohe.ps)األساسي.

 محافظات الضفة الغربية: 

http://www.mohe.ps/
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وزارة التربية والتعميـ العالي راـ اهلل مشروع حاسوب محموؿ لكؿ طالب بيدؼ أطمقت  2009عاـ 
داري حيث تـ حوسبة العمؿ اإل، بكرةوجيا في سف مالطمبة مف الدخوؿ إلى عالـ التكنولتمكيف 

، كذلؾ تـ تبني مبادرة  بشبكات الحاسوب وربط الوزارة ومديريات التربية والتعميـ وبعض المدارس
التعميـ الفمسطينية بيدؼ تطوير البيئة المدرسة والتكنولوجيا الصفية. وقاـ المشروع عمى أساس 

سنوات وتزويد مجموعة مف ثالث  مدى عمـ في المرحمة التمييدية عمىم (1000) تدريب نحو
الحاسوب المحموؿ صمـ خصيصًا لتحقيؽ  عممًا بأف جياز حاسوب محموؿ. (900المدارس بػ)

كما يمكف ، ف ارتفاعات محددة ومحصف مف الماءاألىداؼ التربوية ويمتاز بمقاومتو لمكسر م
حوؿ  اً تدريبي اً أطمقت التربية برنامج 2013شير وفي استخدامو في ضوء أشعة الشمس. 

( مدرسة 53حيث ستبدأ الوزارة بتنفيذ البرنامج في )، في التعميـ مشروع الحاسوب الموحي استخداـ
ويشمؿ البرنامج توفير حواسيب لوحية لمطمبة في بعض ، في الضفة الغربية كمرحمة أولى 

ف تنفيذ ًا بأيدؼ تحسيف نوعية التعميـ عمموتدريب المعمميف عمى تفعيميا ب، الصفوؼ المدرسية 
 www.mohe.gov.ps. المشروع يتـ بالشراكة مع عدة مؤسسات وىيئات داعمة لمتعميـ

استبداؿ السبورة التقميدية التي تقيد عمؿ المعمـ  بإمكانناأجد أف مف خالؿ التجارب السابقة 
، فاالستغناء عف الكتب المدرسية الورقية بكتب   والطالب بسبورة ذكية تتفاعؿ مع الطالب والمعمـ

لكترونية المنتشرة يا عف طريؽ العديد مف األجيزة اإلمحوسبة يسيؿ عمى الطالب حمميا وتصفح
يا أو احتمالية تمف لكتب الورقية التي تمـز الطالب حماًل ثقياًل ، إضافة إلى ذلؾ فإفحاليًا. بعكس ا

لكافة الطمبة  تابمتأو  أو أجيزة آيباد ةمحمول أجيزة حاسوبتوفير  ضياعيا كبير. وىذا يستمـز
المعمـ وطمبتو  لتسيؿ عمييـ تصفح المناىج الدراسية ، ومف الممكف تطوير طرؽ االتصاؿ بيف

، لب صفحات خاصة بالمقرر الدراسي ألي سؤاؿ أو استفسار يحتاجو الطانشاء يؽ إعف طر 
ثورة غـ أف ىناؾ محاوالت فردية لالستفادة مف ر نتجاوز الطرؽ التقميدية في التدريس،  حتى

البد أف تجربة حديثة فكؿ ، لتجاريالمستوي اى و ت والمعمومات عمى الصعيد المحماالتصاال
التي تواجييا والمحاذير التي  المشكالت والعقبات ، و نتعرؼ إلىنستخمص منيا بعض الفوائد

 يجدر االنتباه ليا.

 :الفمسطينية مطبوعات بوزارة التربية والتعميم العاليدارة العامة الكتب والخدمات ال

http://www.mohe.gov.ps/
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العالي الفاعمة  والتعميـ دارات وزارة التربيةإحدى إ ىي دارة العامة لمكتب والمطبوعات التربويةإلا
المدارس الحكومية ووكالة  توفير الكتب المدرسية لجميع طمبةبيدؼ  1994والتي أنشئت عاـ 

 التعميمية )األساسية والثانوية( )الضفة وغزة( ولجميع المراحؿ الغوث الدولية والمدارس الخاصة
وطمبة محو األمية وتعميـ الكبار وكتب ، والفروع األكاديمية والمينية بمف فييـ الطمبة المكفوفوف 

دارات العامة إلطبوعات التربوية التي تحتاجيا اتوفير المو  بداية كؿ عاـ دراسي. التعميـ الموازي
عداد المواصفات ا  قائمة المقررات وتحديد الحاجات و عداد إدارة ب. حيث تقـو اإلالميداففي الوزارة و 

، والتأكد مف إجراء التوريدوتحضير العطاءات والمشاركة في تحميميا ومتابعة الطباعة و 
وتقـو ، وفحص البروفات،  التصويبات والتعديالت المطموبة مف خالؿ الزيارات الميدانية لممطابع

 (www.mohe.ps)شراؼ عمى مستودعات الكتب في المديريات ومتابعتيا.إلالعامة بادارة إلا

( 10ية بتكمفة مالية حوالي )( مميوف نسخة مف الكتب المدرس14سنويًا يتـ طباعة ما يقارب )
( 7ا يزيد عف )ات غزة منيا مدوالر في محافظات الضفة وغزة. ويبمغ نصيب محافظ مالييف
كتاب مدرسي يوزع عمى نصؼ مميوف طالب وطالبة في مدارس محافظات غزة  بتكمفة  مالييف

تتـ عممية طباعة الكتب المدرسية وفؽ و  $( خمسة مالييف دوالر سنويًا. 5000000مقدارىا )
ازي ، وكتب محو األمية والتعميـ المو ، ( 12-1عطاءات منسقة مع وزارة المالية لكافة الصفوؼ )

محافظات  ات الخاصة سواء بالضفة الغربية أـوكتب الطمبة المكفوفيف وذوي االحتياج
( ووفقًا لسياسة الوزارة بإلزامية 2007/2008غزة.)تقرير صادر عف وزارة التربية والتعميـ العالي،

 غوثومجانية التعميـ الفمسطيني توزع الكتب المدرسية عمى طمبة المدارس الحكومية ، ووكالة ال
( ويتراوح عدد عناويف الكتب المدرسية التي تطبع سنويًا ما بيف 12-1الدولية مجانًا لمصفوؼ )

، وذلؾ وفقًا لالحتياجات السنوية. ويعتبر توفير الكتب المدرسية محورًا اً ( عنوان200-250)
ررة حسب حيث تعمؿ الوزارة عمى تزويد رزمة مف الكتب المق، يحتؿ في عمؿ الوزارة جانبًا ميمًا 

 (www.mohe.psالثانوي. )الصؼ لكؿ طالب مف الصؼ األوؿ األساسي إلى الثاني 

سالمي ، والبنؾ اإلة  كالبنؾ الدوليتموؿ عممية طباعة الكتب المدرسية مف قبؿ أكثر مف جي
 وغيره ؛ فالتمويؿ غير ثابت مف قبؿ جية معينة.

 دارة العامة لمكتب والمطبوعات:تواجو الالُمعوقات التي 

http://www.mohe.ps/
http://www.mohe.ps/
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تعيش مطابع غزة أزمة حقيقية في ظؿ الحصار المفروض عمى أبناء شعبنا الفمسطيني         
التي تواجو  سية ، و فيما يمي توضيح الُمعوقاتنتج عنو مُعوقات تحوؿ دوف طباعة الكتب المدر 
 رسية.وزارة التربية والتعميـ العالي في طباعة الكتب المد

لذي منع دخوؿ ورؽ ومستمزمات الطباعة لممطابع نتيجة الحصار الجائر والمتواصؿ ا -
،  مما ينذر بتعثر العممية التعميمية لدى غالؽ المعابرتفرضو سمطات االحتالؿ نتيجة إ

ف الفئة الدولية والمدارس الخاصة ، حيث إ كافة طمبة محافظات الحكومية ووكالة الغوث
وطالبة مف  اً طالب( 157 ,612)طمبة المدارس األساسية حيث يدرس األكثر تضررًا ىـ 

 ( 2007/2008وزارة التربية والتعميـ العالي،  ) طمبة قطاع غزة
دخاؿ البضائع لخاـ ، وعجز في إفي ظؿ الحصار المطبؽ يكوف ىناؾ نقص في المواد ا -

 %(.30مما يسبب زيادة في األسعار بمقدار )
سرائيمية تتعرض مستودعات الكتب ائرات واالجتياحات اإلالقصؼ بالط في ظؿ استمرار -

 المدرسية. بالمدراس لمدمار ، وتمؼ الكتب
رغـ التحفظ عمى الكتب المدرسية المستعممة التي يتـ استرجاعيا مف الطمبة ، وحفظيا  -

أف العجز يظؿ كبيرًا  منيا في ظؿ الظروؼ الطارئة ؛ إال لالستفادة في مخازف المدراس
 المرحمة األساسية ، وذلؾ لعدـ صالحيتيا وتعرضيا لمتمؼ. خصوصًا في

حيث يتـ ، ( لمحافظات غزة 8-1عدـ وصوؿ كتب المغة االنجميزية لمصفوؼ مف ) -
( مميوف كتاب منيا ما ىو في مطابع قطاع غزة ، ومنيا ما تتـ 2عف ) طباعة ما يزيد

 طباعتو في محافظات الضفة الغربية. 
( بنسبة 6-1)استيالكيا مف الصفوؼسية فصمية ويتـ عممية طباعة الكتب المدر  -

قد ف( 12-7)الصفوؼ مف  ، أما عمميات استيالؾ الكتب المدرسية لباقي2(100%)
%( مما ينعكس سمبًا بضعؼ القدرة عمى توفير الكتاب 50تصؿ نسبة االستيالؾ إلي )

 المدرسي.
قود الالـز لتشغيؿ مشكمة توزيع الكتب في الوقت المناسب لجميع المدارس لنقص الو  -

 المطابع وسيارات النقؿ.
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عداد لمجاف الوزارية المختصة بتأليؼ وا  عاقة و تأخير طباعة الكتب المدرسية مف قبؿ اإ -
دارة العامة لمكتب والمطبوعات التربوية )اإل جعة الكتب المدرسية ، والمواد اإلثرائيةومرا

 .( 2013بوزارة التربية والتعميـ العالي، 

 سبة الكتب المدرسية:ُمعوقات حو 

مف العوائؽ ال يخمو  ؛في التعميـ ، وأيا كانت فاعميتو أي أسموب تعميمي جديد ميما كاف دوره 
؛ لعوائؽبعض ا ليا المدرسية حوسبة الكتب فاالستخداـ  و ،  ستفادة منوالتي تمنع أو تقمؿ اال

، مالية ُمعوقات إلى قات حوسبة الكتب المدرسيةعو مُ وقد قسمت الباحثة ،  مازاؿ في بداياتو
 -، بشرية وسيتـ تناوؿ كؿ واحدة عمى حدة:دارية، فنيةإ

 مالية:الُمعوقات ال -أواًل 

 تتمثؿ الُمعوقات المالية فيما يأتي:

نفاؽ وانعداـ وجود ميزانية خاصة بحوسبة الكتب ؛ ىي الُمعوقات الناتجة عف ضعؼ اإل
ص مصادر التمويؿ ، ويتمثؿ ضعؼ تقم ومحدودية ميزانية المدارس، وقمة الدعـ المالي أي

والطمبة  وحواسيب خاصة بالمعمميف وشاشات العرض  في توفير األجيزة  مكانيات الماليةاإل
نشاء البنية التحتية ، إذات مواصفات محددة ،  ، نترنتإلة إلى تكمفة توفير خدمة اضافوتأسيس وا 
وأجور مصممي البرامج ،نترنت ومتطمبات الحوسبةبكة اإلبشوتكمفة تجييز الفصوؿ المدرسية  ، 

مشاركة القائميف عمى برامج  الحاجة إلىو  تشجيعية. تعويضيةوحوافز  نظاـ ماليعدـ توفرو   
مارات وكوريا كاإل الحوسبة بدورات ومؤتمرات في الدوؿ صاحبة الخبرة في مجاؿ حوسبة الكتب

 الجنوبية.

 الُمعوقات الدارية: -ثانياً 

 :يية فيما يأتالُمعوقات اإلدار تتمثؿ 

ثقافة نشر المعرفة وتبادؿ النواتج العممية مف و متابعة التقدـ الرقمي مشكمة تواجو الدوؿ العربية ، 
البيئات العصرية تعتمد عمى التطبيقات فسالمية ، إلجوة الرقمية في الدوؿ العربية اأىـ عقبات الف
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قمة دارية تكمف في عوقات اإلوأىـ المُ  .(9 :2009المحوسبة ومنيا البيئة التعميمية)محبؾ ، 
وجود سياسات تكنولوجية تدعـ  ، غيابيف يحسنوف العممية التدريبية الدعـ الفني مف مدرب

  .(238-237: 2012عنابية،  ديثة في المؤسسات التعميمية )استخداـ الوسائؿ التكنولوجية الح

 .مف الجودة عمى مستوى عاؿعداد مقررات الحاجة إلى إ

التقنيات الحديثة ومنيا شبكة  قؼ عقبة في استخداـماعية لبعض المناطؽ تيعة االجتالطب
 نترنت. اإل

 عداد مواد تعميمية.الممكية لممعمميف عند رغبتيـ في إال توجد قوانيف تحمي حقوؽ 

 .ىاعتماد معيار موحد لصياغة المحتو  صعوبةو  التخطيط الستخداـ ىذه الخدمة. قمة

 عدد مصادر المعرفة وسرعة تدفؽ المعمومات.كبر حجـ المناىج الدراسية وت

والسياسي مف أىـ  يواالجتماع يوالخمق  يإف األمف الفكر  :لممنوعةالدخوؿ إلي األماكف ا
 يفمف أىـ العوائؽ الت ،تؤكد عمييا المؤسسات التعميمية بجميع مراحميا التعميمية  يمبادئ التال

نبذ  القيـ والديف  إلى المواقع التي تدعو الدخوؿ إلى بعض يتقؼ أماـ استخداـ ىذه الشبكة ى
واألخالؽ ، ولمحد مف ذلؾ قامت بعض المؤسسات التعميمية بوضع برامج خاصة أو حاجز 

اضافة  التوعية بأضرار ىذه المواقع مع ضرورة،لمنع الدخوؿ لتمؾ المواقع ،  Firewallحماية 
إلى  .(2008، )سميمافصعوبة عممية التقويـ لممقررات 

 الفنية:ُمعوقات ال - ثالثاً 

 تتمثؿ الُمعوقات الفنية فيما يأتي:

وىناؾ  ، واالفتقار لمصيانة السريعة والمستمرة لؤلجيزة. لفترات طويمةقطاع التيار الكيربائي ان
االنقطاع أثناء البحث والتصفح  نترنت منيا رى تواجو المتعمـ عند استخداـ اإلعوائؽ فنية  أخ

لذا يجب ، بة العودة إلى الموقع السابؽ ، وفقد البيانات أثناء البحث لسبب فنى أو غيره ، وصعو 
لماـ الجيد بكيفية إلستخداميا في البحث أو الدراسة اعمى المتعمـ قبؿ الدخوؿ إلى الشبكة وا
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التعامؿ مع متصفح الشبكة وكيفية الدخوؿ والعودة واالنتياء مف العمؿ ، كذلؾ حفظ البيانات 
 ا.يتـ التوصؿ إلي يالت

أي صعوبة مواكبة التطور السريع لتقنيات  ر المستمر في األجيزة والبرامج التعميميةالتطو  ضعؼ
 .(2008،  سميماف) الحاسوب

-www. Elearning-arab صعوبة الحصوؿ عمى البرامج التعميمية بالمغة العربية.
academy.com 

ات كثيرة في المقررات الت وتحديثالتطور السريع في المعايير القياسية العالمية مما يتطمب تعدي
 . الدراسية

نترنت يمكف أف يؤثر عمى المواقع الرئيسة في اإل عمى (الخصوصية والسرية )اليجوـ والقرصنة
  المقررات الدراسية.

في  ضعؼ البنية التحتية مف حيث تأميف األجيزة والشبكات وأساليب االتصاالت الحديثة وغيرىا
 ظؿ الحصار الخانؽ.

 بشرية:الُمعوقات ال -رابعًا 

 تتمثؿ ىذه الُمعوقات فيما يأتي:

وىي معوقات ليا عالقة بالمعمـ وأخرى بالطالب ، إضافة لمعوقات ليا عالقة بالمنياج ، 
 .وباألنظمة والقوانيف

ونسبة كبيرة مف ، عدد مف المشرفيف  ىنترنت لدإلرات التعامؿ مع الحاسوب وشبكة اضعؼ ميا
  .المديريف والمعمميف

 الحاجة المستمرة لتدريب ودعـ المتعمميف والمعمميف لكيفية التعميـ والتعمـ.

 حوسبةنحو استخداـ ال المعمميف كذلؾ نجد أف اتجاىات  .والفنييف أىيؿ الكافي لممعمميفالت قمة
معرفة تطبيقات الشبكة في التعمـ أىـ مف (.2008،  الكوت) 
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 .النمط الجديد لمتعمـ  مقاومة الطالب ليذا

بعض المربيف أنو باستعماؿ الحاسوب  سوب عمى اتجاىات الطمبة ، حيث يرىلخوؼ مف الحاا
جموس الطالب فترة طويمة أماـ  نسانية ، كما أفة اإلميمية بعيدة عف الصحستصبح العممية التع

 .(56،57: 2010)سعادة والسرطاوي ، الحاسوب قد يؤثر عميو صحيًا وعصبيًا 

يع ضافة لعدـ التوازف في التوز ؼ الواحد لقمة المدارس ، باإلالص عدد الطالب الكبير في
 صعوبة التخمي السريع  لمكتب التقميدية. الجغرافي لممؤسسات التعميمية و 

 (.(www. elearn-kfna.comنجميزية لدى أغمب المعمميفإلضعؼ إجادة المغة ا

ف عمى الحوسبة ىـ مف القائميألف مشاركة التربوييف في صناعة ىذا النوع مف التعميـ.  ضعؼ
ىـ  واف في مجاؿ المناىج والتربية والتعميـ فميسو أما المتخصص، المتخصصيف في مجاؿ التقنية 

 ر.القراالتربوييف والمعمميف والمدربيف في عممية اتخاذ  إشراؾ ىميةألصناع القرار ، لذا فإنو مف ا

ىذا النمط مف  أولياء األمورقبؿ إذ ليس مف السيولة أف يت،  كافي ألفراد المجتمعالوعى ال قمة
ما أو حتى المعمميف والمتخصصيف ينتابيـ الكثير مف الشكوؾ عند ألىاليبعض افالتعميـ ، 

.بالعممية التعميمية يقترف استخداـ الحاسوب

اوموف التغيير والتجديد شريحة كبيرة  يقف ، حيث إ المقاومة المحتممة مف المعمميف والمديريف
عتيد عميو ، وبعضيـ يتمسؾ في أساليب التعميـ المغايرة لما التقنيات الحديثة دخاؿ اويرفضوف إ

 .(238:2012،  ؽ التراثية )عنابنةائقد أنو مف الطر بما يعت

ضافة إلى تخوؼ قنيات التعميمية الحديثة محميـ. إتخوؼ بعض المعمميف مف أف تحؿ الت
 عند  استخداـ التقنيات ،  وقوع في الخطأالمدرسيف مف استخداـ األجيزة التقنية  أو الخوؼ مف ال

 والذي يولد لدى المعمميف شعورًا بعدـ الرغبة في التعامؿ مع التقنيات.، عف قمة التدريب 

 التصفية الرقمية. –قدرة المعمـ عمى استخداـ التقنية  ضعؼ
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( ، 2005) سىمف المو  لسابقة تتفؽ مع عوائؽ التعميـ اإللكتروني فقد ذكر كؿ  غالبية الُمعوقات ا
فقر لمبنية التحتية  -:تتمثؿ فيلكتروني أف ُمعوقات التعميـ اإل (2005(، زيتوف )2004سالـ )
وؿ مف ، صعوبة تغير فكرة التحلكتروني ة التعميـ اإلدار االتصاؿ ، قمة توافر الخبراء في إجيدة 

االعتراؼ مف قبؿ  المعمميف ، رفض مـ اإللكتروني لدىأسموب التع أسموب التعميـ التقميدي إلى
د في التعميـ التقميدية بما يمثمونو مف مقاومة وعائؽ شدي ادوا عمى طرائؽليف الذيف اعتو المسؤ 

لمبدء في مشروع ضخـ كالتعميـ  مكانيات الماديةعجز اإل لكتروني.طريؽ التغير إلى التعميـ اإل
ضعؼ وتفاعميـ معو ،  الجديد استجابة الطالب مع النمط التصفية الرقمية ، رفضلكتروني. اإل

الوقوؼ السمبي منو ، الحاجة إلى تدريب المتعمميف  مجتمع بيذا النوع مف التعميـ ووعي أفراد ال
إلماـ  ية في غالبية الدوؿ النامية ، وضعؼضعؼ البنية التحت نترنت.تعميـ باستخداـ اإللكيفية ال

باستخداـ الوسائط  االقتناع المدرسيفرفض تخداـ التقنيات الحديثة ، المتعمميف بميارات اس
نتاج البرمجيات التكمفة العالية في تصميـ وا  الحديثة في التدريس أو التدريب ، لكترونية اإل

 .حاجز المغةو كفاية الكوادر البشرية  قمة و التعممية

فو   مدارسنا في الحالي الوقت في قائمة الُمعوقات كافةأف  الباحثة تجد  مرألبا ليس مواجيتيا ا 
 إلى التقميدية الكتب استخداـ في التدريجي التحوؿ في عممية سياسات اتبعت ما إذا بالصع
 ثـ ، التعميـ مف النوع بيذا لؤلخذ المدارس مف محدد بعدد البدء يمكف وربما ، المحوسبة الكتب

 في تستجد ُمعوقات أية أو السابقة الُمعوقات وتالشي وتطوير تقويـ جراءإ بعد تدريجياً  نشره يتـ
. والتطبيؽ التجريب مجاؿ
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: 

لموقوف مراجعة ألىم الدراسات العربية واألجنبية التي ارتبطت بموضوع الدراسة؛ قامت الباحثة بال
ىم النتائج التي تم التوصل إلييا، وما قدمت من توصيات وأ، عمى أىم الموضوعات التي تناولتيا

. وقد واجيت الباحثة ، ثم التعقيب عمى ىذه الدراسات ، وتوضيح مدى االستفادة منياومقترحات
، أثناء قياميا بعممية البحث مشكمة قمة البحوث والدراسات العربية واألجنبية في موضوع الدراسة 

لتعميم ات التي تناولت موضوع انظرًا لحداثة الموضوع ، لذا اعتمدت الدراسة عمى اختيار الدراس
وقد قامت الباحثة  لكتروني. لكتب المدرسية جزء من التعميم اإللكتروني باعتبار أن حوسبة ااإل

 وىي عمى النحو التالي: بترتيبيا زمنيُا من الحديث إلي القديم
ًالدراساتًالعربية:ً-ًأولًً

ذلكًفيً،ًوُمعوقاتًقعًتوظيفًالمستحدثاتًالتكنولوجية(ًبعنوانً"ًوا3112،ًدراسةً)شقور-1
ًمدارسًالضفةًالغربيةًوقطاعًغزةًمنًوجيةًنظرًالمعممين".

وقطاع غزة  ىدفت إلى تحديد واقع استخدام المستحدثات التكنولوجية في مدارس الضفة الغربية
، اضافة إلي تحديد لتي تواجو المعممين في استخداميا، والُمعوقات امن وجية نظر المعممين

؛ ومكانيا عمى واقع استخدام العممي؛ وسنوات الخبرة؛ ونوع المدرسةنس والمؤىل تأثير االقميم والج
م الباحث المستحدثات التكنولوجية في المدارس الفمسطينية ، من وجية نظر المعممين. وقد استخد

( 790عممات البالغ عددىم )، وتكون مجتمع الدراسة من المعممين والمالمنيج الوصفي التحميمي
استبانة واقع استخدام ( معممة، وقد استخدم الباحث 371( معممًا و)419)؛ و معممة منيم معمماً 

لتحديد الفروق في  T.Test، مستخدمًا اختبار نولوجية ومعوقاتيا كأداة لمدراسةالمستحدثات التك
لتحديد الفروق في  ANOVAالجنس، وتحميل التباين اآلحادى  مستوى الطموح تبعًا لمتغير
المؤىل العممي، وسنوات الخدمة، ، تبعًا لمتغير نوع المدرسة ممينمستوى االستخدام لدى المع

عمق بعدم توفر األجيزة وتوصمت الدراسة إلي عدة نتائج أىميا أن معوقات استخدام التكنولوجيا تت
  جيزة من قبل المعممين والمعممات.، إضافة إلي عدم القدرة عمى استخدام األبشكل كافي
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بعنوانً"ًصعوباتًتطبيقًبرنامجًالتعميمًالتفاعميًالمحوسبً(3113ًدراسةً)الحسناتً،ً-3
ًعمىًتالميذًالمرحمةًالدنياًبمدارسًوكالةًالغوثًالدوليةًبمحافظاتًغزةًوسبلًعالجيا.

ىدفت التعرف إلى صعوبات تطبيق برنامج التعميم التفاعمي المحوسب لتالميذ المرحمة الدنيا 
، نظر المعممين المنفذين لمبرنامج زة من وجيةبمدارس وكالة الغوث الدولية في محافظات غ

مج التعميم التفاعمي المحوسب، وتقديم بعض الحمول المقترحة لمتغمب عمى صعوبات تطبيق برنا
ستخدام المنيج الوصفي التحميمي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع معممي ومعممات المرحمة با

ي البرنامج التفاعمي المحوسب بمحافظات غزة الدنيا في مدارس وكالة الغوث الدولية العاممين ف
( فقرة 75، وقد قام الباحث بتصميم استبانة مكونة من )( معممًا ومعممة120لبالغ عددىا )وا

، والبنية التحتية ، والدعم  ، الطمبة موزعة عمى أربعة مجاالت صعوبات تتعمق بـ )المعممين
ميع مشرفي المرحمة الدنيا بوكالة الغوث الفني( كأداة لمدارسة اضافة إلي عقد ورشة عمل لج

الدولية بمحافظات غزة لمتعرف إلي سبل التغمب عمى ىذه الصعوبات. وقد أظيرت نتائج الدراسة 
سوب %( لدييم صعوبات أىميا عدم توافر جياز حا59.56أن نسبة متوسطة من المستجيبين )

، وتحفظ بعض أولياء أمور التالميذ عمى انضمام أبنائيم إلى لدى بعض التالميذ في منازليم
 صفوف التعميم المحوسب. 

ًاتجاىاتًالقياداتًالتربويةًبتعميمًجدةًنحوًتطبيق3111ًدراسةً)الصعيديً،ً-2 (ًبعنوانً"
ًالتعميمًاللكترونيً".

باستخدام المنيج لكتروني التربويين نحو تطبيق التعميم اإل ىدفت التعرف إلى اتجاىات المشرفين
لمعنيين بتطبيق آليات التعميم ، وقام الباحث بإعداد قائمة باتجاىات التحميميالوصفي ا

يري مدارس حيال ؛ ومدادات التربوية من مشرفين تربويينلكتروني، واستطالع اتجاىات القياإل
 كأداة لمدراسة. ، وفقًا لمقياس ليكرت الخماسيتطبيق التعميم اإللكتروني في مدارس التعميم العام

وقد تكونت عينة الدراسة من القيادات التربوية )المشرفين التربويين ومديري المدارس( البالغ 
وأظيرت نتائج الدراسة أن اتجاىات ( قياديًا تم اختيارىم بالطريقة العشوائية، 151عددىم )
، كما أن اتجاىات الية ت إيجابية وبدرجة علكتروني كانالتربويين نحو تطبيق التعميم اإلالمشرفين 

 ي كانت إيجابية وبدرجة عالية.لكترونري المدارس نحو تطبيق التعميم اإلمدي
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ًدراسةً)الكندريًوآخرين-4 ًُمعوقاتًتطبيقًال3111، "ً ًبعنوان: ًاًل( لكترونيًفيًدولةًتعميم
ًالكويت":ًدراسةًتربويةًاجتماعية.ًالكويت

التي تحول دون تطبيق  لكتروني ، والُمعوقاتإللي أىم أىداف ومميزات التعميم اىدفت التعرف إ
، من وجية نظر معممي المغة العربيةلكتروني بمناىج المرحمة المتوسطة بدولة الكويت التعميم اإل

، ج المرحمة المتوسطة بدولة الكويتلكتروني بمناىح لتطبيق التعميم اإلوتقديم تصور مقتر 
، وقد تكونت عينة الدراسة من ة كأداة لمدراسةباستخدام المنيج الوصفي التحميمي، واالستبان

بالمناطق التعميمية بدولة ( معمم ومعممة 300معممي ومعممات المغة العربية والبالغ عددىم )
وافر ، وأظيرت نتائج الدراسة أن أكثر المعوقات من وجية نظر أفراد العينة عدم تالكويت

 المؤىمين الجراء عمميات الصيانة الدورية.، وعدم توافر الفنيين المساعدة الفنية عند الحاجة

لكترونيًلدىًمعمميًالتعميمًالتفاعميً(ًدرجةًتوافرًكفاياتًالتعميمًاًل3111،ًدراسةً)كالب-5
ً،ًوعالقتياًباتجاىاتيمًنحوه.)غزة(سبًفيًمدارسًوكالةًالغوثًالدوليةالمحًو

التعميم التفاعمي المحوسب  لكتروني لدى معمميلى درجة توافر كفايات التعميم اإلىدفت التعرف إ
استخدام المنيج الوصفي ، وعالقتيا باتجاىاتيم نحوه. بمدارس وكالة الغوث الدولية بغزة في

؛ كما استخدم رجة توافر كفايات التعميم اإللكتروني كأداة لمدراسة، واالستبانة لقياس دالتحميمي
الدراسة نحو التعميم التفاعمي ( فقرة لقياس اتجاىات عينة 27الباحث مقياس اتجاه مكون من )

المحوسب في مدارس وكالة الغوث الدولية. وقد قام الباحث باختيار عينة الدارسة من جميع 
( معممة 62بغزة وعددىا ) معممي التعميم التفاعمي المحوسب في مدارس وكالة الغوث الدولية

اتجاىات معممي التعميم  ، وأشارت نتائج الدراسة أن( معممة36( معممًا و)26ومعممًا؛ منيم )
 %(. 81.1التفاعمي المحوسب بمدارس وكالة الغوث بغزة تقع عند )

لكترونيًانً"ًُمعوقاتًاستخدامًالتعميمًاًل(.ًبعنًو3111دراسةً)ياسينًوممحمً،ً-6
ًردنً".يةًوالتعميمًبمنطقةًإربدًاألوليًاأًلالتيًتواجوًالمعممينًفيًمديريةًالترب

مديرية لكتروني التي تواجو معممي مدارس ُمعوقات استخدام التعميم اإلإلى  ىدفت الدراسة التعرف
    عمقة ، والكشف عن الفروق في متوسطات تقديرات المعممين المت التربية والتعميم بمنطقة إربد
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لكتروني تبعًا لمتغير الجنس والمؤىل العممي وعدد سنوات الخدمة. بمعوقات استخدام التعميم اإل
، واستخدم معممي المرحمة الثانوية بمحافظة إربد( معممًا ومعممة من 186) وتكونت عينة الدراسة

مكونة من  ؛ ولتحقيق أىداف الدراسة صمم الباحثان استبانةالباحثان المنيج الوصفي التحميمي
أن ُمعوقات استخدام التعميم اإللكتروني تتمثل في عدم التعاون  نتائجوأظيرت ال ( فقرة كأداة.28)

في تناول الخبرات وبدرجة كبيرة، بينما حصمت عمى المرتبة األخيرة وبدرجة قميمة  بين المدارس
لة إحصائية في عدم وجود فروق ذات دالعدم االقتناع بأىمية التعميم اإللكتروني، إضافة إلى 

 .لكتروني تعزى لمتغير المؤىل العممي وعدد سنوات الخدمةُمعوقات التعميم اإل

ًحشيشًومرتج-7 ً)أبو ًدراسة ،ً ً"3111ي ًبعنوان: اتجاهات مديري ومعلمي  (

مدارس وكالة الغوث الدولية نحو برنامج التعليم التفاعلي المحوسب في محافظات 

ًغزة "
ىدفت التعرف إلى اتجاىات مديري ومعممي مدارس وكالة الغوث الدولية نحو برنامج التعميم 

استجابات مديري ومعممي التفاعمي المحوسب في محافظات غزة، والكشف عن الفروق في 
مدارس وكالة الغوث الدولية نحو برنامج التعميم التفاعمي المحوسب في محافظات غزة تبعًا 
لمتغير )الوظيفة/الجنس/ سنوات الخبرة( وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي ، وتكونت 

ومعممة. وقد توصمت  ( معمماً 260( مديرًا ومديرة و)70( فردًا منيم )330عينة الدراسة من )
رنامج التعميم التفاعمي الدراسة إلى أن اتجاىات مديري ومعممي وكالة الغوث الدولية بغزة نحو ب

ضافة إلى وجود فروق في استجابات مديري ومعممي مدارس وكالة الغوث المحوسب إيجابية، إ
لصالح المدراء الجنس( و  –الدولية نحو برنامج التعميم التفاعمي المحوسب تعزي لمتغير )الوظيفة 

 الذكور، ال توجد فروق تعزى لمتغير سنوات الخبرة. 

ًًوً-8 ً)الخطيب ًدراسة ًاًل3111،الرماضنة ًاستخدام ًواقع "ً ًبعنوان ًاألنشط( ًفي ةًنترنت
ًردنولى".ًاأًلربدًاأًلالمدرسيةًبمدارسًمديريةًتربيةًإ

؛ في األنشطة المدرسية مين والطمبةىدفت التعرف إلى واقع استخدام االنترنت من قبل المعم
وقد تكون  الباحثان المنيج الوصفي التحميمي،، واستخدم وبات التي تواجييم عند االستخداموالصع

( مدرسة 27رسة ثانوية منيا )( مد55(  معممًا ومعممة موزعين عمى )165مجتمع الدراسة من )
لعممي واألدبي في ، اضافة إلي جميع طمبة الصف األول الثانوي ا( مدرسة إناث28ذكور و)
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( طالبة 2721؛ و )( طالباً 2175، والبالغ عددىم )مديرية التربية والتعميم لمنطقة اربد التعميمية
، ، وقد قام الباحثان بإعداد استبانتين ( شعبة إناث77( شعبة لمذكور و)72موزعين عمى )

وأسفرت نتائج الدراسة أن   ؛ والثانية لمطمبة كأداة لمدراسة.يرىما األولي لممعممين والمعمماتوتطو 
؛ أما فيما يتعمق بكة وتدني مستوي البنية التحتية أبرز المعيقات الفنية تمثمت في بطء الش

بالدافعية نحو االستخدام أظيرت النتائج وجود دافعية مرتفعة لدى المعممين نحو استخدام ىذه 
 التكنولوجيا.

امجًمقترحًلكسابًمعمميًالفصلًفاعميةًبرن(ًبعنوان:ً"3111ً،ًدراسةً)عبدًالعاطيًمحمد-9
ًمصرًلكترونيًبعضًالمياراتًالتقنيةًلمتعاملًمعو".ًلا

مما يسيم في جودة ؛ كترونيإللاء الميني العام لمعمم الفصل ااالرتقاء بمستوى األد إلىىدفت 
روني ألىمية لكتإلوالتعميم ا، لكترونية إلجيو نظر القائمين عمى المدارس االعممية التعميمية ، وتو 
والتغمب عمى الُمعوقات التي ، لكترونيةإلات التقنية لمتعامل مع الفصول ااكساب المعممين الميار 

ذه كساب ىإمج ، والمنيج شبو التجريبي لمعرفة نتائج برناالمنيج الوصفي ستخدامباتعوقيم فييا، 
 يوقامت الباحثة باستخدام بطاقة تقييم أداء معمم . لكترونيإلالميارات عند معممي الفصل ا

بعدي  –اختبار تحصيمي قبمي  ىضافة إلإاس الجانب التقني كأداة لمدارسة لكتروني لقيإلالفصل ا
مجتمع الدراسة من عينة عشوائية مكونة من  ألفوت .لمميارات التقنية يلقياس الجانب المعرف

ى الحاصمين عمو عدادية من التعميم األساسي بالقاىرة إلعمم و معممة من معممي المرحمة ا( م30)
، وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروق بين متوسطي درجات الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب

لكتروني لدى إلعدي لميارات التعامل مع الفصل ااالختبار التحصيمي المعرفي القبمي/ الب
 ىين متوسطي درجات تقييم األداء الميار ، ووجود فروق بموعة البحث لصالح التطبيق البعديمج

لكتروني لدى مجموعة البحث لصالح التطبيق إلعدي لميارات التعامل مع الفصل االقبمي/ الب
 البعدي.
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ًدراسةً)صالح-11 ًالمحوسبةًفي3111ً، ًبرامجًالدروسًالتعميمية ًاستخدام ًأثر ًبعنوانً" )
ًاألساسيًفيًمدارسًمحافظةًنابمسً"تعممًالمغةًالعربيةًعمىًتحصيلًطمبةًالصفًاألولً

أثر استخدام برامج الدروس التعميمية المحوسبة في تعمم المغة العربية عمى  ىدفت  التعرف إلى
ستخدام افظة نابمس، وقد قامت الباحثة باتحصيل طمبة الصف األول األساسي في مدارس مح

( طالبًا وطالبة من 313) المنيج شبو التجريبي، وطبقت الدراسة عمى عينة قصدية تكونت من
؛ ووكالة الغوث في محافظة ول األساسي في المدارس الحكومية؛ والخاصةطمبة الصف األ

نابمس، موزعين عمى مجموعتين إحداىما تجريبية تعممت باستخدام الدروس التعميمية المحوسبة 
( 158غ عددىا )ة بم( طالبًا وطالبة،  وأخرى ضابطة تعممت بالطريقة التقميدي155بمغ عددىا )
، ومن أىم النتائج التي االختبار التحصيمي كأداة لمدراسة، واعتمدت الباحثة عمى طالبًا وطالبة
في التحصيل  0.5حصائية عند مستوى الداللة يا الدراسة وجود فروق ذات داللة إتوصمت إلي

ة عمى القياس عات التجريبيلدى طمبة الصف األول األساسي في مادة المغة العربية بين المجمو 
 القبمي؛ والبعدي ولصالح القياس البعدي. 

لكترونيًًلاعوقاتًاستخدامًمنظومةًالتعميمً(ًبعنوان:ً"ًم3111ًُدراسةً)اليرشًوآخرينً،-11
 .ردناأًلً–منًوجيةًنظرًمعمميًالمرحمةًالثانويةًفيًلواءًالكورةً

تروني من وجية نظر لكعوقات استخدام منظومة التعميم اإلىدفت الدراسة إلى الكشف عن مُ 
، وقد الدراسة المنيج الوصفي التحميمي معممي المرحمة الثانوية في لواء الكورة. واستخدمت

( معممة تم اختيارىم بطريقة عشوائية. ولجمع 58( معممًا و)47اشتممت عينة الدراسة عمى )
سة. وتم تحميل كأداة لمدرا ( مجاالت4موزعة عمى ) ( فقرة36المعمومات تم تطوير استبانة من )

البيانات باستخدام األساليب الوصفية وتحميل التباين الثالثي واختبار شيفيو. من أبرز النتائج التي 
جاءت الُمعوقات المتعمقة بالمعممين بالمرتبة األولي، تمتيا الُمعوقات  توصمت إلييا الدراسة

جييزات األساسية وجاءت الُمعوقات المتعمقة باإلدارة، ثم الُمعوقات المتعمقة بالبنية التحتية والت
وجود فروق تعزى لمجنس في مجال  المتعمقة بالطمبة في المرتبة األخيرة كما أشارت الدراسة إلى

 التحتية والتجييزات لصالح الذكور.الُمعوقات المتعمقة بالبنية 
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13-ً،ً ًالكريم ًاللكترونيًفيًم3118دراسةً)العبد ًالتعميم ًواقعًاستخدام "ً ًبعنوان: دارسً(
ًالسعوديةًً–المممكةًاألىميةًبمدينةًالرياضً

لكتروني في مدارس المممكة. ات التعميم اإلتيدف الدراسة التعرف إلى إيجابيات وسمبيات وُمعوق
( 297، وتكونت عينة الدراسة من )واالستبانة كأداة لمدراسة ،باستخدام المنيج الوصفي التحميمي
لكتروني في ائج أن مُعوقات تطبيق التعميم اإلوأظيرت النت، معممًا ومعممة وىي مجتمع الدراسة

، و كثافة أجيزة الحاسوب المدرسة تتمثل في قمة المخصصات المالية والتي تحول دون تأمين
 لكتروني. ميم العام الستخدام التعميم اإلالمادة العممية في مقررات التع

ًالحقًوًدراسة)ً-12 ًعبد ًالعوام3118ياسينً، ًبعنوانً" ً ًعمىًاستخدامً( ًالمؤثرة ل
 تكنولوجياًالمعموماتًفيًالعمميةًالتعميميةًفيًالمدارسًالثانويةًفيًشمالًفمسطين.

تيدف إلي فيم الدوافع النفسية واالجتماعية لممدرسين نحو استخدام وتبني تكنولوجيا المعمومات 
لتي قد تحول دون زالة الُمعوقات امدى تقبميم ليا، مما يساعد عمى إفي العممية التعميمية و 

، باستخدام المنيج الوصفي، وقد قام الباحث متكنولوجيا في العممية التعميميةاالستخدام األمثل  ل
( 420بتطبيق استبانة كأداة  لمدراسة عمى عينة من أعضاء الييئة التدريسية والبالغ عددىا )

اث موزعين عمى %( إن55%( ذكور و)45معممًا ومعممة من أصل أربعة آالف معمم ومعممة )
( مدرسة في مدارس محافظة نابمس. ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة أن ىناك 244)

 أثر واضح لمتمكن من استخدام جياز الحاسوب عمى التوجو نحو استخدام الحاسوب، وأنو يوجد
 والبرمجيات التعميمية في التعميم.نترنت توجو إيجابي عام نحو استخدام اإل

ً)الريماوي-14 3117ً،دراسة ًبعنوان" االتجاهات نحو الحاسوب ومعوقات (

ً"ًاستخدامه في التعليم لدى معلمي العلوم في المدارس الحكومية في الضفة الغربية

ىدفت الدراسة التعرف إلى اتجاىات معممي العموم لمصفوف من الخامس إلى العاشر في 
القتيا ، وعحو الحاسوب واستخدامو في التعميمبية نالمدارس الحكومية الفمسطينية في الضفة الغر 

، والكشف عن أىم المعوقات ببعض المتغيرات مثل الجنس، والمؤىل العممي، وسنوات الخدمة
( 409، وقد تكونت عينة الدراسة من )م الحاسوب في التعميمالتي تعوق معممي العموم من استخدا
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وقد استخدمت الباحثة ثالثة  .( مدرسة139( موزعين عمى )10-5لمصفوف ) معممًا ومعممة
أدوات لإلجابة عن أسئمة الدراسة تمثمت في استبانتين ومقابمة لمكشف عن ُمعوقات استخدام 

أشارت نتائج الدراسة إلى أن اتجاىات معممي العموم في المدارس الحكومية في و  الحاسوب.
ابية. يجداماتو في التعميم إواستخالضفة الغربية من الصف الخامس إلى العاشر نحو الحاسوب 

وأن ى لمتغير الجنس والمؤىل والخبرة، حصائية تعز كما أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إ
تتمثل في نقص المعدات من أجيزة الحاسوب، ونقص أجيزة وشاشات العرض  ُمعوقات مادية

قطاع التيار الكيربائي، والطابعات، ونقص البرمجيات التعميمية ، ومحدودية ميزانية المدارس، وان
ليا عالقة بالمعمم و  بشريةواالفتقار لمصيانة السريعة والمستمرة لألجيزة، وأخري معوقات 

بالطالب  بالمنياج وباألنظمة والقوانين وبالوقت المتاح الستخدام الحاسوب في التعميم؛  اضافة 
تحول دون استخدام  بإلى نقص الدعم البشري الموجو من قبل المسؤولين الستخدام الحاسو 

 ستخدام الحاسوب في تعميم العموم.معممي العموم من ا

15-،ً ً)الشمري ًأ3117دراسة "ً ًبعنوان: ًاًل( ًالتعميم ًاستخدام ًومعوقات ًمنًىمية لكتروني
ًالسعوديةً".ً–وجيةًنظرًالمشرفينًبمحافظةًجدةً

لكتروني من وجية نظر اإل ىدفت الدراسة التعرف إلى أىمية وُمعوقات استخدام المعممين لمتعميم
المشرفين التربويين بمحافظة جدة ولتحقيق أىداف الدراسة استخدم الباحث المنيج الوصفي 

( فقرة ، تم توزيعيا عمى مجتمع الدراسة 60التحميمي، واالستبانة كأداة لمدراسة وتشتمل عمى)
قات استخدام أىم معو  ( مشرفًا تربويًا بمحافظة جدة. وتوصمت الدراسة أن191والبالغ عددىم )

ك ضعف البنية لكتروني قمة توافر األجيزة والبرمجيات الالزمة لمتعمم ، وكذلالمعممين لمتعميم اإل
 . لكتروني  وبدرجة عالية جداً التحتية لمتعميم اإل

ًاً-16 ً)العبد ًلكريمدراسة ،3116ً "ً ًبعنوان ًاًل( ًالتعميم ًلتجربة ًتقويمية لكترونيًدراسة
ًالنموذجيةًلمبناتًبجدة.ًالسعوديةبمدارسًالبيانً

لكتروني بمدارس البيان النموذجية لمبنات بجدة بالمرحمتين ىدفت إلى تقويم تجربة التعميم اإل
لتحميمي لتقويم تجربة التعميم المتوسطة و الثانوية. وقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي ا

لكترونية بمدارس البيان فصول اإلاسة في طالبات ومعممات اللكتروني، وتمثل مجتمع الدر اإل
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( 41ألصمي والبالغ عدده )النموذجية لمبنات بجدة، وشممت عينة الدراسة جميع أعضاء المجتمع ا
لكتروني في المرحمتين المتوسطة والثانوية.  ( طالبة يدرسن بطريقة التعميم اإل162)معممة و

أىيمين لمتدريس بطريقة عممات وتوطبقت الباحثة استبانتين أحداىما لمعرفة مدى استعداد الم
لكتروني ، واألخرى بطاقة مالحظة وسمبيات التعمم اإل لكتروني ؛ وآراءىن حول ايجابياتالتعمم اإل

لكتروني ، وعممت التي تطبق بيا تجربة التعميم اإل عن طريق حضور الباحثة لعدد من الفصول
عينة الدراسة  ات الحسابية لوصف أفرادالباحثة عمى استخدام التكرارات والنسب المئوية والمتوسط

الدراسة أن ىناك فروق ذات داللة ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا  ،وبياناتيم الشخصية
فأقل بين مستوي طالبات الصف األول المتوسط عند  0.01حصائية عند مستوى داللة إ

مستواىن عند كترونية لصالح لمستواىن عند دراستين بالطريقة اإلدراستين بالطريقة التقميدية ، و 
 لكترونية.دراستين بالطريقة اإل

ً)السرطاوي-17 ًدراسة ًفي3111ً، ًالحاسوبًوتعميمة ًُمعوقاتًتعمم "ً ًبعنوان: )
ًالمعممينً ًنظر ًوجية ًمن ًفمسطين ًشمال ًمحافظات ًفي ًالحكومية المدارس

ًوالمعممات.

ارس الحكومية بمحافظات ىدفت الدراسة التعرف إلى ُمعوقات تعمم الحاسوب وتعميمو في المد
شمال فمسطين من وجية نظر المعممين والطمبة ، باستخدام المنيج الوصفي. وتكونت عينة 

( طالبًا واستخدم الباحث االستبانة أداة لدراستو، وأظيرت 930( معممًا ومعممة و)43الدراسة من )
في عدم توافر خدمة  طمبة تتمثلن والعوقات التي تواجو المعممينتائج الدراسة أن أكثر المُ 

نترنت في المدرسة ، وضعف تشجيع الطمبة لالطالع عمى مصادر حديثة أخرى في مجال اإل
 إلى جانب الكتاب المدرسي المقرر. الحاسوب

ًالدراساتًاألجنبية:ً-ثانياًً

1-(Johnson, 2013) A comparison Study Of The Use Of Paper Versus 

Digital TextBooks By UnderGraduate Students. Indiana State. 

( بعنوان: " مقارنة التدريس باستخدام الكتب 5155دراسة )جونسون ، 

 المحوسبة والكتب الورقية لدى طالب الجامعة الجدد .



 دراسات السابقةلا                                                      ثالثلاالفصل 

 

51 

تيدف الدراسة إلى مقارنة استخدام الكتب المحوسبة بالكتب الورقية في التدريس فيما اذا كان 
معة بمعمومات تساعد في التعرف الطالب الجدد ، وتزويد الجا ىناك أي تأثير ممحوظ عمى أداء

استخدام الكتب المحوسبة في الصفوف ، ومعرفة مصادر تكنولوجية تساعد بتقميل التكاليف  إلى
حيث أن تكمفة التعميم في تزايد مستمر مما يجعل الطمبة يبحثون عن وسائل بديمة لمدراسة 

 (230وبتكمفة أقل من خالل استخدام الكتب المحوسبة ومصادر أخرى.  وقد بمغ حجم العينة )
دام االستبيان كأداة لمدراسة.  توصمت الدراسة أن استخدام الطريقة المحوسبة ليا ، استخطالب 

تأثير عمى أداء الطالب بعكس نتائج الطريقة التقميدية  ، وال تأثير لمجنس عمى استخدام الكتب 
 صف. المحوسبة ، وأن الكتب المحوسبة تساعد في تقميل تكمفة الدراسة إلى الن

2-(Gertner, 2011) The Effects Of Multimedia Technology On 
Learning (Abilene Christian University) 

ً(ًًبعنوانًآثارًالوسائطًالمتعددةًعمىًالتعمم.3111دراسةً)غيرثنرً،ً

الفيم ونقل المعمومات تيدف الدراسة إلى تقييم أثار استخدام الكتاب الرقمي وخاصة اآليباد عمى 
عمم النفس تم  مساق( طالب مسجمين في 69راسة من )الد ، وقد تكونت عينةلدى الطمبة

اختيارىم بشكل عشوائي في جامعة أبمني موزعين عمى مجموعتين مختمفتين مجموعة الكتاب 
الرقمي ومجموعة الكتاب الورقي. حيث تم توجيو الدعوة ليم عبر البريد االلكتروني وتراوحت 

وآسيوي وأمريكي من أصل أفريقي وقوقازي ( ومنيم ما ىو أمريكي 35- 17أعمارىم ما بين )
( 16جراء اختبار مكون من )إ%( ذكور ، وقد تم 40.6( اناث و )59.4موزعين بنسبة )%

سؤال اختيار من متعدد في القراءة كأداة لمدراسة في معمل الجامعة، وأظيرت نتائج الدراسة 
ونقل المعمومات حيث حصل  يجابية بين استخدم اآليباد وبين درجات الطالب في الفيمإعالقة 

ن الطالب الذين استخدموا الكتاب المحوسب في القراءة عمى درجات أعمى من الطالب الذي
 ضافة لعدم وجود فروق تعزى لمتغير الجنس.إاستخدموا الطريقة التقميدية ، 

3- (Kokknaki,2010) " Obstacles to the integration of ICT in primary 
Education in Greece". 

(ًبعنوان:ًمعيقاتًدمجًتكنولوجياًالمعموماتًوالتصالتًفيًتعميم3111ًدراسةً)كوكاناكيً،ً
 المدارسًالبتدائيةًفيًاليونان.
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معمومات ىدفت الدراسة التعرف إلى المعايير التي من شأنيا أن تحد من اندماج تكنولوجيا ال
والنوعي( ، وقد تكونت عينة الدراسة  ستخدام المنيج المختمط )الكميواالتصاالت في التعميم با

( معممًا من معممي الصفين الخامس والسادس االبتدائي في منطقتي )ايمس ، اشيس(  46من )
باليونان. و توصمت نتائج الدراسة أن أىم األسباب التي تعيق المعممين من استخدام تكنولوجيا 

 ية التقنية.والبنية التحت المعمومات واالتصاالت عدم وجود دعم لموقت

4- (Conna,2007) An Investigation Of Incorporating On Line 

Courses in Public High School Curricula 

ً ،ً ً)كونا ًدمجًالمساقاتًاًل3117دراسة "ً ًبعنوان: ًفيًمنياجًالمدارسً( ًالمباشرة لكترونية
ًالثانويةً"ً

ية ، وتم ارسال ي المدارس الثانو لكترونية فإلى ُمعوقات استخدام المساقات اإلىدفت التعرف 
، لكتروني إلى مديري المدراس الثانوية في أيوا متطمبات المسح اإللكتروني بواسطة البريد اإل

( مديرًا من ىذه الواليات ، حيث تم توزيع 270، وتألفت عينة الدراسة من  )ميسوري ونبراسكا
%(.  وأظيرت 86والريفية بنسبة ) االستجابات بالتساوي وكانت غالبيتيا من المدراس الصغيرة

عوقات في مجال التكنولوجيا عوقات ىي المعيقات المالية ، ثم جاءت بعدىا المُ النتائج أن أكثر المُ 
لكتروني واىتماماتيم يئة التدريس حول نوعية التعمم اإلفيما جاءت بدرجة عادية ىي اعتقادات ى

 بدافعية الطالب.

5- (Ajlouni, 2004  (: ICT Staff and Framework of ICT Use in 

Schools and Some Problems Based on Empirical Data". 

:ًاستخدامًىيئةًالعاممينًًلتكنولوجياًالمعموماتً(ًبعنوان3114دراسةً)العجموني،ً
ًالمدارس ًفي ًًوًوالتصالت ًالبياناتًالردنية ًعمى ًالقائمة ًالمشكالت بعض

 التجريبية.

حصائية لمدي دمج تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في ات إىدفت إلي الحصول عمى مؤشر 
مدارس العممية التعميمية ، باستخدام االستبانة كأداة لمدراسة ، وقد تكونت عينة الدراسة من جميع 
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( مدرسة. وأسفرت نتائج 1240ردنية التي تمتمك حواسيب والبالغ عددىا )وزارة التربية والتعميم األ
عوام القميمة الماضية تحسن استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في الدراسة أنو خالل األ

ة سواء المدارس األردنية مما أدي إلى دمج تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات في العممية التعميمي
 دارة المدرسية.عمى مستوي التعميم أم اإل

6-(Lai & Pratt,2002)" ICT at Secondary Schools" 

ً(ًبعنوانً:ً"ًتكنولوجياًالمعموماتًوالتصالتًفيًالمدارسًالثانويةً"Lai & Pratt,2002دراسةً)
ًًنيوزلندة.

ىدفت إلى تقييم استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في المدارس الثانوية في نيوزلندة ، 
عينة عوقات التي تواجييم. وقد تكونت ودور منسقي تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والمُ 

( مدرسة ثانوية، واستخدم الباحثان المقابمة واالستبانة كأداة لجمع البيانات.  و 21الدراسة من )
أظيرت نتائج الدارسة أن أىم المعوقات التي تواجييم النقص في مصادر التكنولوجيا في ىذه 

دماج إل لمباحث مع منسقي التكنولوجيا ؛يجاد خطط لتعاون معممي اصت الدراسة إالمدارس ، وأو 
 جراء االختبارات المدرسية والتدريس.االتصاالت في اإلدارة ، وتنظيم وا  تكنولوجيا المعمومات و 

7- (Cean.2001):"Computer Usage by Building – Level  

        Administrators  in West Virginia Public schools" 

داريينًفيًًالمدارسًالعامةًسوبًلبناءًمستوىًال:ًاستخدامًالحابعنوان ( 1002دراسةً)كينً،
ًفيًغربًفرجينيا.

، ن في المدارس العامة بغرب فرجينادارييف إلى استخدام الحاسوب بوساطة اإلىدفت التعر 
( من المديرين، واستخدام الباحث االستبانة كأداة لمدراسة ، وأظيرت 503وشممت عينة الدراسة )

معالجة النصوص وبرامج  العينة ىي برنامجالدارسة أن أكثر البرامج استخدامًا من قبل أفراد 
داريين الذين يستخدمون عمى وجود اتجاىات إيجابية لدي اإللكتروني، كما دلت النتائج البريد اإل

نية التحتية وقمة الوقت برامج تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ، ومن أىم الٌمعوقات ضعف الب
 المعمومات واالتصاالت.داريين الستخدام برامج تكنولوجيا المتاح لإل

ً
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ًثالثًا:ًالتعقيبًعمىًالدراساتًالسابقة:

يتضح من خالل استعراض الدراسات السابقة أن ىناك تنوعًا في مواضيعيا وأىدافيا وتنوع 
، و واتفاق أغمب الدراسات في المنيج ،مع اختالف األداة المستخدمةالجوانب التي عالجتيا 

 توصمت إلى االستنتاجات التالية: خالل اطالعي عمي الدراسات السابقةو 

الدراسات السابقة كشفت غياب الدراسات التي تناولت موضوع الدراسة عمى حد عمم   .1
 الباحثة.

ضرورة العمل عمى حوسبة الكتب المدرسية باستخدام برامج تكنولوجيا المعمومات  .2
المدى الطويل واالتصاالت وخدمات الحوسبة السحابية ، لمتقميل من كمفة التعميم عمى 

رتقاء بمخرجات التعميم وتفادي األمية ادة الطمب عمى التعميم ، وذلك لالخاصة مع زي
( ، دراسة 2013كدراسة )جونسون،  الرقمية ، ومواكبة التقدم التقني في الدول المتقدمة

 .(2007(، دراسة )الشمري، 2011)غيرثير، 

ًأوجوًالتشابوًبينًالدراساتًالسابقةًوبعضياًالبعض:

مقترحة كدراسة  تناولت موضوع التعميم اإللكتروني من خالل برامجمعظم الدراسات  أن -
 ( ، وقد أظيرت الدراسات مدى2010(، دراسة )صالح،2010)عبد العاطي محمد، 

دارة التعميمية وداخل حجرات الدراسة ، وعالميًا بالثورة الرقمية في اإل اىتمام الدول عربياً 
كدراسة )الكندري وآخرين،  بة تتمثل في المخصصات الماليةوأن أغمب ُمعوقات الحوس

 .(2007( ، دراسة )كونا،2007( ، دراسة )الريماوي،2010( ، )اليرش وآخرين،2011
 لم تختمف الدراسات العربية واألجنبية في نوعية المعيقات بالرغم من اختالف البيئة -

 . (2011دراسة )غيرثير،(، 2013(، دراسة )جونسون، 2006كدراسة ) العبد الكريم، 

ًوالختالفًبينًالدراسةًالحاليةًوالدراساتًالسابقة:ًتشابوأوجوًال

تتناول الدراسة الحالية ُمعوقات حوسبة الكتب المدرسية في  منًحيثًموضوعًالدراسةًوأىدافيا:
وزارة التربية والتعميم العالي وسبل التغمب عمييا. وىذا يمثل أحد أىم أوجو االختالف عن 

( تناولت تحديد واقع استخدام المستحدثات التكنولوجية، 2013، ورالدراسات السابقة فدراسة )شق
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ودراسة  ،وقطاع غزة من وجية نظر المعممين ومعوقات استخداميا في مدارس الضفة الغربية
( ىدفت التعرف إلى صعوبات تطبيق برنامج التعميم التفاعمي المحوسب 2012، )الحسنات

( ىدفت التعرف إلي 2011،لة الغوث الدولية دراسة )الصعيديحمة الدنيا بمدارس وكالتالميذ المر 
 لكتروني، فيما اىتمت دراسة )الكندريالتربويين نحو تطبيق التعميم اإل اتجاىات المشرفين

التي تحول دون تطبيق التعميم  لكتروني والُمعوقات( بأىداف ومميزات التعميم اإل2011، وآخرون
لى درجة ( ىدفت التعرف إ2011بمناىج المرحمة المتوسطة ، فيما دراسة )كالب ، لكتروني اإل

لكتروني لدى معممي التعميم التفاعمي المحوسب وعالقتيا باتجاىاتيم توافر كفايات التعميم اإل
إلى ُمعوقات استخدام التعميم  ىدفت التعرف (2011نحوه، بينما دراسة )ياسين وممحم ،

ردن ، أما دراسة )أبو حشيش في مديرية التربية والتعميم باأل جو المعممينلكتروني التي توااإل
( درست اتجاىات مديري ومعممي مدارس وكالة الغوث الدولية نحو برنامج 2010ومرتجي ، 

( تناولت فعالية برنامج 2010التعميم التفاعمي المحوسب في محافظات غزة )عبد العاطي محمد، 
3111ً،لميارات التقنية ،  دراسة )صالحمقترح الكتساب المعممين ا ىدفت التعرف إلي أثر (

استخدام برامج الدروس التعميمية المحوسبة في تعمم المغة العربية عمى تحصيل طمبة الصف 
( درست واقع 2010نة ، األول األساسي في مدارس محافظة نابمس ، ودراسة )الخطيب والرماض

طمبة في األنشطة المدرسية والصعوبات التي تواجييم عند نترنت من قبل المعممين والاستخدام اإل
عوقات استخدام منظومة ( ىدفت الكشف عن مُ 2010أما دراسة )اليرش وآخرون ،  ،ًاالستخدام
حمة الثانوية في لواء الكورة باألردن، بينما دراسة لكتروني من وجية نظر معممي المر التعميم اإل

لكتروني في المدارس األىمية بالرياض ، استخدام التعميم اإلتناولت واقع  (2008، )العبد الكريم
( ىدفت إلي فيم الدوافع النفسية واالجتماعية لممدرسين نحو 2008،عبد الحق وياسيندراسة )

يم ليا ، في حين دراسة استخدام وتبني تكنولوجيا المعمومات في العممية التعميمية ومدى تقبم
 اتجاىات معممي العموم نحو استخدام الحاسوب في التعميم( كشفت عن 2007، )الريماوي

قات استخدام المعممين لمتعميم (ىدفت الكشف عن ُمعو 2007، بالضفة الغربية ، دراسة )الشمري
ىدفت إلي ( 2006، ة ، كما أن  دراسة )العبد الكريملكتروني من جية نظر المشرفين بجداإل

البيان النموذجية لمبنات بجدة بالمرحمتين المتوسطة لكتروني بمدارس تقويم تجربة التعميم اإل
 درست ُمعوقات تعمم الحاسوب وتعميمة في المدارسً(2001، )السرطاويًأما دراسة،ًًوالثانوية
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( ىدفت إلى مقارنة استخدام Johnson,2013الحكومية بمحافظات شمال فمسطين ، دراسة ) 
( ىدفت Gertner,2011ة اليند ، دراسة )الكتب المحوسبة بالكتب الورقية في التدريس بجامع

إلى تقييم آثار استخدام الكتاب الرقمي وخاصة اآليباد عمى الفيم ونقل المعمومات لدى الطمبة، 
 ىدفت التعرف إلى المعايير التي من شأنيا أن تحد من اندماج (Kokknaki,2010)دراسة 

ًدرست دمج المساقات (Conna,2007) ، أما دراسةالمعمومات واالتصاالت في التعميمتكنولوجيا 
ًالماًل ىدفت إلى الحصول  (Ajlouni,2004)، دراسةباشرةًفيًمنياجًالمدارسًالثانويةلكترونية

 & Lai)أما دراسة  ،ًحصائية لمدي دمج  تكنولوجيا المعمومات واالتصاالتعمى مؤشرات إ
Pratt, 2002)  ىدفت إلى تقييم استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في المدارس الثانوية

داريين في ناولت استخدام الحاسوب بوساطة اإل( تCean, 2001فيما دراسة) ،ًفي نيوزلندة
  ًالمدارس العامة بغرب فرجينيا.

ًالدراسةً ًوعينة ًحيثًمجتمع تختمف  تنوعت مجتمعات وعينات الدراسات السابقة حيث: من
( اعتمدت عمى المعممين 2013،)شقورالدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أن دراسة 

( عمى معممي ومعممات 2012والمعممات بجميع المراحل ، فيما اقتصرت دراسة )الحسنات ، 
( معممي ومعممات التعميم التفاعمي المحوسب بوكالة 2011المرحمة الدنيا ، ودراسة )كالب ، 

( شممت 2011( ، )الكندري و آخرين ، 2010، وكالً من دراستي ) عبد العاطي محمد ،الغوث 
، (، )اليرش وآخرون2011ن وممحم، عدادية ، أما دراسات )ياسيمعممي ومعممات المرحمة اإل

( طبقت عمى المعممين والمعممات في المرحمة الثانوية ، 2008ياسين ، عبد الحق و (، )2011
( أجريت عمى طالب وطالبات الصف األول االبتدائي في 2010في حين دراسة )صالح ، 

( 2010المدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث،  فيما جمعت دراسة )الخطيب والرماضنة ، 
، بينما دراسة صف األول الثانوي العممي واألدبيطمبة ال بين معممي ومعممات المدارس الثانوية و

ديري المدارس، و دراسة )أبو ( تم تطبيقيا عمى المشرفين التربويين وم2011)الصعيدي ، 
اث ، وتكونت دراسة )العبد ( ضمت مديري ومعممي المدارس ذكور وان2010، حشيش، ومرتجى

( شممت 2007، س األىمية، ودراسة )الشمريار ( من المعممين والمعممات في المد2008، الكريم
( عمى معممات 2006، قط ، وأجريت دراسة )العبد الكريمالعينة المشرفين التربويين الذكور ف

( عمى 2001، ناث فقط، وطبقت دراسة )السرطاويوطالبات المرحمتين المتوسطة والثانوية اال
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اىتمت  Johnson,2013)سة )، أما دراالمدارس الحكومية من كال الجنسينمعممي وطالب 
لجامعة (عمى عينة من طالب اGertner,2011، وطبقت دراسة )بطالب الجامعة الجدد فقط
ين ( عمى معممي الصفKokknaki,2010، فيما أجريت دراسة )المسجمين بدورة عمم النفس

شممت مديري المدارس الصغيرة  (Conna,2007)، دراسة الخامس والسادس االبتدائي فقط
، كما أن ى المدارس التي تمتمك حواسيب فقط( طبقت عم Ajlouni, 2004يفية ، دراسة )والر 

( أجريت عمى (Cean,2001، دراسة ( أجريت عمى المدارس الثانويةLai&Pratt,2002دراسة)
( والتي 2011)الصعيدي،  دراسةداريين بالمدارس العامة. فيما الدارسة الحالية تتفق جزئيًا مع اإل

( حيث شممت العينة 2007، ودراسة )الشمري ، مشرفين التربويين ومديري المدارسلطبقت عمى ا
المشرفين التربويين بينما الدراسة الحالية ستجري عمى القادة التربويين العاممين بوزارة التربية 

 والتعميم العالي ومن ضمنيم المشرفين التربويين.

ًالدراسة ًحيثًمكان ( والتي 2013)شقور ، دراسة كل من  الدراسة الحالية مع تختمف: من
( و دراسة 2011شممت  مدارس الضفة الغربية وقطاع غزة ، في حين أن دراسة)الصعيدي ، 

ية السعودية ( طبقت بجدة في المممكة العرب2006( ، ودراسة )العبد الكريم ، 2007)الشمري ، 
الرياض،  حيث أجريت بمدينة ( أيضًا بالسعودية مع اختالف المنطقة2009، دراسة )العبد الكريم

( و 2011، الكويت ، أما دراسة )ياسين وممحم( أجريت بدولة 2011، دراسة )الكندري و آخرين
 ردن فيما)اليرش وآخرون ،( فكالىما بمنطقة اربد في األ2010الرماضنة ،  دراسة )الخطيب و

طبقت في جميع مناطق  Ajlouni, 2004)ردن ، ودراسة )( أجريت بمواء الكورة في األ2010
(،)ياسين ، 2010،في مصر، بينما دراسة )صالح  (2010،  عبد العاطي محمد)ردن، دراسةاأل

، دراسة ( جميعيم في محافظات شمال فمسطين2001، (،)السرطاوي2007(،)الريماوي، 2008
( (Johnson,2013( في اليند ، دراسة(Kokknaki,2010 دراسة أجريت في اليونان ،(Lai 

& Pratt,2002(طبقت في نيوزلندة ، دراسة )Cean,2001وتتفق الدراسة  ،( في غرب فرجينا
( بأنيا 2010(،)أبو حشيش ومرتجي ، 2011، )كالب ، (2012حالية مع دراسة )الحسنات ، ال

 ستجري في محافظات غزة فقط بفمسطين.

ً
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ً ًالمستخدم: ًالمنيج ًحيث ابقة كدراسة معظم الدراسات الس تتفق الدراسة الحالية معمن
(، دراسة )كالب، 2011ي، (، دراسة )الصعيد2012، (، دراسة )الحسنات2013ور،)شق

(، دراسة )أبو حشيش 2011 ، )ياسين وممحم ،(2011(، دراسة )الكندري وآخرون ، 2011
( ، )العبد 2010وآخرين ،  ، )اليرش(2010الرماضنة ، ، دراسة )الخطيب و (2010ومرتجى، 

( ، 2007،  ، )الشمري(2007(، )الريماوي، 2008عبد الحق وياسين، ، )(2008، الكريم
كمنيج  في استخدام نفس المنيج الوصفي التحميمي( 2001، (، )السرطاوي2006)العبد الكريم، 

ت المنيج شبو استخدم (2010صالح ،، وتختمف مع أخرى فدراسة ) يناسب طبيعة ىذه الدراسة
شبو التجريبي والمنيج ( استخدمت المنيج 2010،  عبد العاطي محمد) ودراسة، التجريبي

 ( استخدم فييا المنيج المختمط )الكمي و النوعي(.Kokknaki ,2010الوصفي معًا ، دراسة )

تعددت األدوات واختمفت حسب ىدف الدراسة فالدراسة الحالية تتفق منًحيثًاألداةًالمستخدمة:ً
( ، 2013نة كأداة لمدراسة مثل دراسة )شقور ،مع بعض الدراسات السابقة في استخداميا االستبا

(Johnson,2013 ، ياسين وممحم، 2011(،)الكندري وآخرون ،2012(، )الحسنات( ،)
، (2008، (، )العبد الكريم2010(، )أبو حشيش ومرتجى، 2010(، )اليرش و آخرون، 2011

،ً(Cean,2001،)(2006، بد الكريم،  )الع(2007(، )الشمري، 2008عبد الحق وياسين، )
(Ajlouni, 2004 ،2011، (، بينما تختمف مع دراسة )الصعيدي2001(، )السرطاوي )

( 2011، ياس ليكرت الخماسي، ودراسة )كالبباستخداميا قائمة اتجاىات استطالع وفقًا لمق
( Gertner,2011، ودراسة )( فقرة 27ومقياس اتجاه مكون من )استخدم الباحث االستبانة 

، ( سؤال اختيار من متعدد، ودراسة )عبد العاطي محمد16ون من )ختبار مكحيث تم اجراء ا
 ( والتي استخدمت بطاقة تقييم واختبار تحصيمي قبمي وبعدي معًا، دراسة )الخطيب و0202

، أما دراسة األولى لممعممين والثانية لمطمبة( طبق الباحث استبانتين 0202 ،الرماضنة
مي القبمي والبعدي كأداة لمدراسة، وجمعت دراسة لتحصياستخدمت االختبار ا( 0202الح،)ص

فصول التي تطبق تجربة التعميم ( بين االستبانة وبطاقة مالحظة لم2006، )العبد الكريم
 ( استخدام الباحثان المقابمة واالستبانة كأداة لجمعLai&Pratt,2002)اإللكتروني، دراسة

 البيانات.

ً
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ً-:أوجوًالستفادةًمنًالدراساتًالسابقة

( 2013كدراسة )شقور، ناسبالم المنيج ساعدت الدراسات السابقة الباحثة في اختيار
 مدراسة الحالية، واألداة األنسب ل(2011(، ودراسة)الصعيدي،2012ودراسة)الحسنات،
(، 2011( ودراسة)كالب،2011(، ودراسة)الكندري وآخرين،2012كدراسة)الحسنات،

الئمة لتحميل نتائج أداة الدراسة كدراسة حصائية الميب اإلتحديد األسال، و ودراسة)ياسين وممحم(
وكيفية تفسير النتائج ووضع التوصيات ، (2011(، ودراسة )الصعيدي،2006)العبد الكريم،

 .(2010كدراسة )الخطيب والرماضنة، والمقترحات وكتابة ممخص الدراسة

ًأوجوًالتمييزًفيًالدراسةًالحالية:

لم يتم  اً جديد اً غيرىا من الدراسات السابقة بأنيا تتناول موضوعتتميز الدراسة الحالية عن  
ىو ٌمعوقات حُوسبة الكتب المدرسية بوزارة التربية ليو سابقًا في حدود عمم الباحثة. التطرق إ

ضافة إلي تقديم السبل التي يمكن من خالليا التغمب عمى لتعميم العالي في محافظات غزة ؛ إوا
كما تتميز في اختيار مجتمع الدراسة والمتمثل في القادة . ئة الفمسطينيةىذه الُمعوقات في البي

 التربويين العاممين بوزارة التربية والتعميم العالي. 

 

 

 



 لرابعالفصل ا

 لطريقة واالجراءاتا

 الذراسة.منهج -

 جمتمع وعينة الذراسة.-

 الىصف اإلحصائي للعينة.-

 أداة الذراسة.-

 خطىات بناء الذراسة -

 املعاجلات اإلحصائية املستخذمة يف الذراسة.-
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: 
الباحثة في ىذا الفصل وصًفا لإلجراءات التي اتبعتيا في تنفيذ الدراسة، من خالل بيان  تناولت

، وكيفية ( االستبانة) منيجيا، ووصف مجتمعيا، وتحديد عينتيا، ومن ثم إعداد األداة المستخدمة
ة إجراءات التحقق من صدق األداة وثباتيا، والمعالجات اإلحصائي تتناولبنائيا، وتطويرىا، كما 

 .التي تم استخداميا في تحميل البيانات، واستخالص النتائج، وفيما يأتي وصف ليذه اإلجراءات
 

 :منهجًالدارسة - أولًا

ًمن أجل تحقيق أىداف الدراسة قامت الباحثة باستخدام المنيج الوصفي التحميمي، حيث
المنيج الذي من خاللو يمكن وصف الظاىرة موضوع " :يعرفًالمنهجًالوصفيًالتحميميًبأنه

الدراسة، وتحميل بياناتيا، وبيان العالقات بين مكوناتيا، واآلراء التي تطرح حوليا، والعمميات 
 (.101،:010،010ق،أبو حطب وصاد)التي تتضمنيا، واآلثار التي تحدثيا

 :وقدًتمًاستخدامًمصدرينًرئيسينًمنًمصادرًالمعمومات

تم الرجوع إلى مصادر البيانات الثانوية لمعالجة اإلطار النظري لمبحث،   :ثانويةالمصادرًال •
، والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، والدوريات، والمقاالت،  والتي تتمثل في الكتب

والتقارير، واألبحاث، والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة، والبحث، والمطالعة 
 .نترنت المختمفةفي مواقع اإل

، تم جمع البيانات األولية من  لمعالجة الجوانب التحميمية لموضوع البحث  :المصادرًاألولية •
، وقد تم تفريغ وتحميل  ، صممت خصيصاً ليذا الغرض كأداة رئيسة لمبحث ةخالل االستبان

 Statistical Package for the Social"البيانات باستخدام البرنامج اإلحصائي 
Sciences, SPSS" . 

 :الدراسةًوعينةًمجتمع: اًاثاني

شراف إلممين بدائرة المناىج ، ودائرة امن القادة التربويين العا الدراسة مجتمع تكون
 ،وقائدة اً قائد (12) التربوي ، وأعضاء حوسبة المناىج بوزارة التربية والتعميم العالي والبالغ عددىم
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ضافة إلى المشرفين التربويين العاممين بالمديريات التابعة لوزارة التربية والتعميم العالي والبالغ إ
  التالي الجدول حسب وموزعين اً مشرف (181) عددىم وفقًا لمسجالت الرسمية التابعة لموزارة 

 

 (4.1)جدولً

 بمحافظاتًغزةأعدادًالقادةًالتربويينًالعاممينًبوزارةًالتربيةًوالتعميمًالعاليً

 العدد القادةًالتربويين م

 1 دائرة المناىج .1

 5 دائرة االشراف التربوي .2

 6 أعضاء حوسبة المناىج .3

 181 ونالتربوي ونالمشرف .4

 193 الجمالي

 

، بوزارة التربية والتعميم العالي اً تربوي اً ومشرف اً قائد (172) من األصمية الدراسة عينة تكّونتوقد 
 استخدام تم قد، واً تربوي اً و مشرف اً قائد (193) والبالغ عددىم وفقا لمسجالت الرسمية التابعة لموزارة

 داستردا وتم الدراسة، مجتمع أفراد عمى استبانة (193) توزيع تم حيث ، الشامل الحصر أسموب 
 اإلحصائية المعالجات إلجراء مناسبة نسبة وىي (%89.1) نسبتو ما أي استبانة، (172)

( استبانة من المشرفين التربويين من بين االستبانات المستردة 0،وقد تم سحب ) .عمييا
( استبانات لقادة اإلشراف التربوي ، 0( استبانات أعضاء حوسبة المناىج ، و )6باإلضافة إلى )

د من صدق ( استبانة وتم استخداميا لمتأك33واستبانة واحدة لمدير دائرة المناىج ليصبح العدد )
( لمتحميل 33الستبانات )وثبات االستبانة. وبعد التأكد من الصدق والثبات تم اعادة ىذه ا

 مع بقية االستبانات األخرى وذلك لصغر حجم العينة. اإلحصائي

 ة:األولي البيانات وفق العينة ألفراد اإلحصائي الوصف - ثالثاًا

 :توزيعًأفرادًالعينةًحسبًالتخصص 

من عينة الدراسة ىم من الذين تخصصيم  (%44.8) أن ما نسبتو   (4.2)يبين جدول 
 .ىم من تخصصيم عموم إنسانية(%55.2)  نسبتو ما بينما ،عموم طبيعية 



 طريقة واالجراءاتال                                                      الرابعل الفص    

 

07 

ًً
 (4.2)جدولًً

 توزيعًأفرادًالعينةًحسبًالتخصص

 % المئوية النسبة العدد التخصص

 44.8 77 مباحث عممية

 55.2 95 إنسانية عموم

 100.0 172 المجموع

ً
 :توزيعًأفرادًالعينةًحسبًالمؤهلًاألكاديمي

من عينة الدراسة ىم الذين مؤىالتيم العممية   (%61.6)أن ما نسبتو   (4.3)يبين جدول 
 "ىم من الذين مؤىالتيم العممية   (%38.4)، بينما ما نسبتو  "البكالوريوس "الدرجة الجامعية 

 . "دراسات عميا
 (4.3)جدولً

 العينةًحسبًالمؤهلًاألكاديميتوزيعًأفرادً

 %المئوية النسبة العدد المؤهلًاألكاديمي

 61.6 106 بكالوريوس

 38.4 66 دراسات عميا

 100.0 172 المجموع

ً
 :توزيعًأفرادًالعينةًحسبًسنواتًالخدمة

  منمن عينة الدراسة ىم الذين سنوات خدمتيم   (%9.9)أن ما نسبتو   (4.4)يبين جدول 
 سنوات (01-6) ىم من الذين سنوات خدمتيم من  (%22.1)، بينما ما نسبتو  (سنوات 5 -0)

   .سنوات 10ىم من الذين سنوات خدمتيم أكثر من  (%68.0)ما نسبتو  بينما
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 (4.4)جدولً

 توزيعًأفرادًالعينةًحسبًسنواتًالخدمة

 %المئوية النسبة العدد سنواتًالخدمة

 9.9 17 سنوات  1 – 5

 22.1 38 سنوات 6 – 01من 

 68.0 117 سنوات 10 أكثر من 

 100.0 172 المجموع

ً:أداةًالدراسةً- رابعاًا
 وتعرف ، وانتشاراً  استخداماً  األفراد من البيانات عمى الحصول وسائل أكثر االستبانة تعد

 باالستجابة يقوم آراء أو معمومات عمى لمحصول تستخدم وبنود أبعاد، ذات أداة ":وبأن االستبانة
 وقد تم استخدام ، 2004:116)واألستاذ، )األغا "تحريرية كتابية وىي نفسو، المفحوص ليا

ًالتغمب لقياس االستبانة ًالعاليًوسبل ًالتربيةًوالتعميم ًالكتبًالمدرسيةًبوزارة ًُمعوقاتًحوسبة
  ."عميها

 :خطواتًبناءًالستبانة

ذات الصمة بموضوع الدراسة، واالستفادة االطالع عمى األدب التربوي والدراسات السابقة  •
 .منيا في بناء االستبانة، وصياغة فقراتيا

 .تحديد المجاالت الرئيسة التي شممتيا االستبانة •
 .تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال •
 (4)فقرة موزعة عمى  (38) تم تصميم االستبانة في صورتيا األولية وقد تكونت من  •

 .(1) مجاالت ، انظر ممحق رقم

 .تم عرض االستبانة عمى المشرف، واألخذ بمقترحاتو وتعديالتو األولية •
محكًما من اإلداريين، واألكاديميين في كميات التربية في الجامعة  (15) تم عرض االستبانة عمى

يبين أسماء أعضاء  (2) والممحق رقم . ياإلسالمية، وجامعة األزىر، ووزارة التربية والتعميم العال
 .التحكيملجنة 

ضافة في ضوء آراء المحكمين تم تعديل   وفق اآلتي: بعض فقرات االستبانةوحذف وا 
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( بدل 8( ليصبح عدد الفقرات )9المجال األول)الُمعوقات المالية(: تم حذف الفقرة رقم )  -
 ( فقرات. 9)

( 9( ليصبح عدد الفقرات )9المجال الثاني )الُمعوقات اإلدارية(: تم اضافة الفقرة رقم )  -
 (. 3( لتصبح كما في الفقرة رقم )0( فقرات ، كما تم تعديل الفقرة رقم )8بدل )

( بدل 01( ليصبح عدد الفقرات )6المجال الثالث )الُمعوقات الفنية( تم حذف الفقرة رقم ) -
( مع الفقرة 7( لتصبح فقرتين ، ودمج الفقرة رقم )0( فقرة ، كما تم تعديل الفقرة رقم )00)

 (. 01بح فقرة واحدة وىي الفقرة رقم )( لتص00رقم )
( 9( ليصبح عدد الفقرات )3المجال الرابع )الُمعوقات البشرية( تم حذف الفقرة رقم ) -

انظر  .فقرة  (36)لتستقر االستبانة في صورتيا النيائية عمى ، ( فقرات01فقرات بدل )
  .(3) ممحق

 :ينيوقدًقسمتًالستبانةًإلىًقسمينًرئيس

   ي ، سنوات الخدمة(.األكاديم المؤىل التخصص،) لممستجيب األولية البياناتعبارة عن  :القسمًاألول
 :مجاالت (4) موزع عمى،  فقرة)  36) ، ويتكون مناالستبانة مجاالتعبارة عن  :القسمًالثاني
  .فقرات 8) )، ويتكون من المالية المعوقات :المجالًاألول
 .فقرات (9) ، ويتكون من اإلدارية المعوقات : المجالًالثاني
 .فقرات (10) ن، ويتكون مالفنية المعوقات  :المجالًالثالث
 .فقرات (9) ، ويتكون من البشرية المعوقات  :المجالًالرابع

 كما ىو موضح )ليكرت الخماسي( يتم اإلجابة عمى كل فقرة من الفقرات السابقة وفق مقياسو
 .(4.5)في جدول رقم 

 (4.5)جدولً

 ليكرتًالخماسيمقياسً

 قميمةًجداا قميمة متوسطة كبيرة كبيرةًجداا درجةًالموافقة

 1 2 3 4 5 الدرجة

 :الستبانة صدق

دق: بالص يقصد كما ،"لقياسو أعدت ما تقيس سوف أنيا من التأكد"ة االستبان بصدق يقصد 
 فقراتيا، ووضوح ناحية، من التحميل في تدخل أن يجب التي العناصر لكل االستقصاء شمول
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( 2001:44وآخرون، عبيدات")يستخدمو من لكل مفيومة تكون بحيث ثانية، ناحية من ومفرداتيا
 :بطريقتين االستبانة صدق من التأكد تم وقد
 :"يالظاهًر الصدق  "نالمحكمي صدق •

 من تألفت  المحكمين، من مجموعة عمى 1) مرق ممحق (األولية صورتيا في االستبانة عرض تم
 من المحكمين آلراء االستجابة تم وقد ، واإلحصاء ، التربية في المتخصصين من محكماً  (15)
 صورتيا في االستبانة خرجت وبذلك ، المقدمة المقترحات ضوء في والتعديل الحذف حيث

 .النيائية
 مي:الداخ التساق صدق •

 الذي المجال مع االستبانة فقرات من فقرة كل اتساق مدى" : الداخمي االتساق بصدق يقصد
 حساب خالل من وذلك ، لالستبانة الداخمي االتساق حساب تم وقد ، الفقرة ىذه إليو تنتمي

 .نفسو لممجال الكمية والدرجة ، االستبانة مجاالت فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامالت
 "المالية المعوقات:  " األول لممجال الداخمي التساق نتائج

 والدرجة " المالية تلمعوقاا " مجال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل (4.6) جدول يوضح
          معنوية مستوي عند دالة المبينة االرتباط معامالت أن يبين والذي ، لممجال الكمية

 .لقياسو وضع لما صادق المجال يعتبر وبذلك 
 (4.6) جدول

 " المالية قاتلمعوا " مجال فقرات من فقرة كل بين الرتباط معامل

 لممجال الكمية والدرجة

 رةـــــالفق م

معاملً
 بيرسون

 لالرتباط

 القيمة
 الحتمالية
(Sig.) 

 المالية قاتلُمعوا

 0.000* 0.689 .المانحة الجيات من المالي الدعم ضعف -1

 0.000* 0.593 .الالزمة التحتية البنية تأسيس تكمفة ارتفاع -2

 0.000* 0.830 .المطموبة األجيزة شراء دون تحول المالية المخصصات قمة -3
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 0.000* 0.853 .الدورية الصيانة بأعمال لمقيام المدارس ميزانية ضعف -4

 0.000* 0.786 .الكتب حوسبة عمى لمقائمين المخصصة الحوافز قمة -5

 0.000* 0.586 .ومتعمم معمم لكل حاسوب جياز توفير عمى القدرة ضعف -6

 0.000* 0.795 .الخاص القطاع من التمويل حجم تقمص -7

 0.000* 0.714 .والمتعممين المعممين ودعم لتدريب ميزانية إلى الحاجة -8

 داللة مستوى عند إحصائياً  دال االرتباط  

 "الدارية وقاتعلمًُا : "نتائجًالتساقًالداخميًلممجالًالثاني
 وقاتعالمًًُ "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال  (4.7) يوضح جدول 

والدرجة الكمية لممجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى  " الدارية
 .وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسو معنوية 

 (4.7)جدولً

 والدرجةًالكميةًلممجال"  ةالداري وقاتمعالًُ "معاملًالرتباطًبينًكلًفقرةًمنًفقراتًمجالً

 رةـــــــــالفق م

معاملً
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة
 الحتمالية
(Sig.) 

 الدارية وقاتمعالًُ

 0.002* 0.515 .المحوسبة عن الورقية الكتب استخدام االدارة تفضيل -1
 0.000* 0.709 .المدرسية الكتب حوسبة تطبيق عند الوظيفية األعباء زيادة من الخوف -2

 0.000* 0.583 .المحوسبة المواد مواصفات جودة يحدد معيار تبنى عن االدارة تقاعس -3

 0.000* 0.772 .المحوسب واإلعداد التصميم ممكية حق تحمي قوانين وجود ندرة -4
 0.007* 0.460  .حاسوب صيانة فني تعيين إلي الحاجة -5

 0.000* 0.664   .التقميدي بالتعميم الخاصة والموائح األنظمة تعديل صعوبة -6

 0.000* 0.608  .الكترونياً  المعممين عمى واإلشراف التقييم صعوبة -7
 حوسبة في األخرى الدول تجارب من االداريين المسئولين استفادة قمة -8

 .المدرسية الكتب
0.355 *0.042 

 0.001* 0.565 .محددة زمنية فترة خالل المدرسية الكتب حوسبة عمى الوزارة قدرة ضعف -9

 . داللة مستوى عند إحصائياً  دال االرتباط •
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 " الفنية المعوقات " :نتائجًالتساقًالداخميًلممجالًالثالث

 "الفنية المعوقات "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال   (4.8)يوضح جدول 
والدرجة الكمية لممجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

 .وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسو 
 

 (4.8)جدولً

 والدرجةًالكميةًلممجال  "الفنية المعوقات "معاملًالرتباطًبينًكلًفقرةًمنًفقراتًمجالً

 رةـــــــــــــــــــالفق م
معاملً
 بيرسون

 لالرتباط

 القيمة
 الحتمالية
(Sig.) 

 الفنية عوقاتالمًُ

 0.000* 0.628 .المنازل في الطمبة لدى حاسوب أجيزة توافر قمة -1

 0.000* 0.705 .المنازل في الطمبة من الكثير لدى انترنت خط توافر قمة -2

 0.000* 0.768 .طويمة لفترات مستمر بشكل الكيربائي التيار انقطاع -3

 0.000* 0.662 .لتجديدىا المستمرة والحاجة الحاسوب ألجيزة السريع التطور -4

 0.000* 0.779  .وممحقاتيا الحاسوب أجيزة أعطال كثرة -5

 0.000* 0.706  .لألجيزة الدورية الصيانة قمة -6

 0.000* 0.693 .المحوسبة الكتب الستخدام الصفية الغرف ضعف -7

 0.000* 0.618 .والتصفح البحث أثناء عمميا وتعطل االنترنت شبكة بطء -8

 0.000* 0.656 .المدارس في الالسمكية االتصاالت شبكة جاىزية ضعف -9

  بسبب المعمومات وسرية حماية في الثقة انعدام -10
 .والقرصنة االختراق إمكانية

0.767 *0.000 

 . داللة مستوى عند إحصائياً  دال االرتباط •
 

ً
ً
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 " ًالبشرية عوقاتالمًُ"ً:التساقًالداخميًلممجالًالرابعنتائجً

 " البشرية المعوقاتً "معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال  (4.9) يوضح جدول 
، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية          والدرجة الكمية لممجال

 .وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسو 
 (4.9)جدولً

 والدرجةًالكميةًلممجال  " البشرية عوقاتالمًُ  " معاملًالرتباطًبينًكلًفقرةًمنًفقراتًمجالً

 الفقرة م

معاملً
 بيرسون

 لالرتباط

 القيمة
 الحتمالية
(Sig.) 

 البشرية عوقاتالمًُ

 0.000* 0.465 التقني التقدم لمواكبة والتجديد التغير مقاومة -1

 الكتب بأىمية المجتمع ألفراد كافي  وعي وجود قمة -2
 المحوسبة

0.639 *0.000 

 0.000* 0.592 المعممين لدى الحاسوبية الميارات ضعف -3

 0.004* 0.493 السمبي الصحي لتأثيرىا الحواسيب استخدام من الخوف -4

 0.000* 0.646  محوسبة دروس تدريس ميارات المعممين امتالك قمة -5

 0.000* 0.587  المتخصصين المبرمجين قمة -6

 0.000* 0.568 األىالي بين الحاسوبية الثقافة انتشار ضعف -7

 0.005* 0.480 أساسية وليست مساعدة أداة المدرسية الكتب حوسبة اعتبار -8

 0.003* 0.363 المحوسبة الكتب استخدام في الخبرة ضعف -9

 لة الد مستوى عند إحصائياً  دال االرتباط •

  : "Structure Validity "الصدقًالبنائي •

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األىداف التي 
تريد األداة الوصول إلييا، ويبين مدي ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية 
لفقرات االستبانة، ولمتحقق من الصدق البنائي تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل مجال 

 .(4.10)ستبانة والدرجة الكمية لالستبانة كما في جدول من مجاالت اال
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 (4.10)جدولً

 معاملًالرتباطًبينًدرجةًكلًمجالًمنًمجالتًالستبانةًوالدرجةًالكميةًلالستبانة

 (sig)القيمةًالحتماليةً معاملًبيرسونًلالرتباط المجال

 0.000* 0.763 المعوقاتًالمالية

 0.000* 0.636 المعوقاتًاإلدارية

 0.000* 0.846 المعوقاتًالفنيةً

 0.000* 0.749 عوقاتًالبشريةالمًُ

 . داللة مستوى عند إحصائياً  دال االرتباط •

 
 دالة االستبانة مجاالت جميع في االرتباط معامالت جميع أن (4.10) جدول من يتضح

)عند مستوى معنوية  قوية وبدرجة إحصائيًا، االستبانة وبذلك تعتبر جميع مجاالت   (
 .صادقة لما وضعت لقياسو

 :ثباتًالستبانة
مدى اتساق نتائج المقياس، فإذا حصمنا عمى درجات متشابية عند تطبيق "  :يشير الثبات إلى

 . 2010:4)عالم،) "نفس االختبار عمى نفس المجموعة مرتين مختمفتين، فإننا نستدل عمى ثباتيا

، أو ما  قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم فييا إلى أي درجة يعطي المقياس" :ويعرف أيًضا
ة" د تكرار استخدامو في أوقات مختمف، واستمراريتو عن ، وانسجامو ىي درجة اتساقو

 (. 2002:76القحطاني،)

 :وذلك كما يمي ة معامل ألفا كرونباخاستبانة الدراسة من خالل طريق وقد تم التحقق من ثبات

 خ:معاملًألفاًكرونبا

، وتشير النتائج الموضحة في تم استخدام طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة
أن قيمة معامل ألفا كرونباخ كانت مرتفعة حيث كانت تتراوح قيمتيا لجميع   (4.11)جدول

 الكمية لمدرجة قيمة معامل ألفا كرونباخ بمغت بينما ،(0.878 -0.688)المجاالت ما بين 
 .وىذا يدل عمى أن الثبات مرتفع ودال إحصائياً   (0.904)  لالستبانة

ً
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 (4.11)جدولً

 ستبانةللقياسًثباتًاًمعاملًألفاًكرونباخ

 معاملًألفاًكرونباخ عددًالفقرات المجال

 0.877 8 المعوقاتًالمالية

 0.764 9 المعوقاتًاإلدارية

 0.878 10 المعوقاتًالفنيةً

 0.688 9 المعوقاتًالبشرية

 0.904 36 لالستبانة الكمية الدرجة

 

قابمة لمتوزيع،   (2)وبذلك تكون االستبانة في صورتيا النيائية كما ىي في الممحق 
، مما يجعميا عمى ثقة تامة بصحة  وتكون الباحثة قد تأكدت من صدق وثبات استبانة الدراسة

 .واختبار فرضياتيا،  ، واإلجابة عن أسئمة الدراسة ، وصالحيتيا لتحميل النتائج االستبانة
 :المعالجاتًاإلحصائيةًالمستخدمةًفيًالدراسةً

متحميل ل الرزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية تم تفريغ وتحميل االستبانة من خالل برنامج
 . "Statistical Package for the Social Sciences  (SPSS)"اإلحصائي  

 

 :تمًاستخدامًاألدواتًاإلحصائيةًاآلتية

يستخدم ىذا األمر بشكل أساسي ألغراض  :، والوزن النسبي ، والتكرارات المئويةالنسب  •
  .معرفة تكرار فئات متغير ما، ويتم االستفادة منيا في وصف عينة الدراسة المبحوثة

 .ستبانةاللمعرفة ثبات فقرات ا (Cronbach's Alpha) اختبار ألفا كرونباخ  •
؛ لقياس درجة  (Pearson Correlation Coefficient)معامل ارتباط بيرسون  •

االرتباط، ويقوم ىذا االختبار عمى دراسة العالقة بين متغيرين، وقد تم استخدامو لحساب 
 .االتساق الداخمي، والصدق البنائي لالستبانة، والعالقة بين المتغيرات

لمعرفة ما إذا كان متوسط درجة االستجابة  (T-Test) في حالة عينة واحدة T اختبار •
، أم زاد أو قل عن ذلك، ولقد تم استخدامو (3)قد وصل إلى الدرجة المتوسطة وىو 

 .داللة المتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة  لمتأكد من
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 لمعرفة ما إذا Test)  -(Independent Samples Tفي حالة عينتين   Tاختبار •
 إحصائية تعزى لمتغير التخصص ومتغير المؤىلكان ىناك فروقات ذات داللة 

 األكاديمي.

 ( One Way Analysis of Variance - ANOVA)اختبار تحميل التباين األحادي •
 تعزى لمتغير سنوات الخدمة.ت داللة إحصائية لمعرفة ما إذا كان ىناك فروقات ذا

 
 

 



 لخامسالفصل ا

 نتائج الدراسة وتفسيرىا والتوصيات

 األول. التساؤلاإلجابة املتعلقة ب-

 الثاني.اإلجابة املتعلقة بالتساؤل -

 نتائج التحقق من الفرضية األويل.-

 نتائج التحقق من الفرضية الثانية.-

 نتائج التحقق من الفرضية الثالثة.-

 توصيات الدراسة.-

 املراجع.-
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: 
 الدراسة أسئمة عن اإلجابة خالل من وذلك الدراسة، لنتائج عرضاً  الفصل ىذا يتضمن

 التعرف  بيدف فقراتيا تحميل خالل من إلييا التوصل تم والتي االستبانة، نتائج أبرز واستعراض
 ،"عمييا التغمب وسبل العالي والتعميم التربية وزارة في المدرسية الكتب حوسبة معوقات ":إلى

  .الخدمة سنوات األكاديمي، المؤىل التخصص، اشتممت التي الدراسة متغيرات عمى والوقوف

 تم إذ ،  الدراسة استبانة من المتجمعة لمبيانات اإلحصائية المعالجات إجراء تم لذا
 Statistical Package for the" "االجتماعية لمدراسات اإلحصائية الرزم برنامج استخدام

Social Sciences (SPSS)"، في وتحميميا عرضيا سيتم التي الدراسة نتائج عمى لمحصول 
  .الفصل ىذا

 : الدراسة في المعتمد المحك

 ليكرت مقياس في الخاليا طول تحديد تم فقد الدراسة، في المعتمد المحك لتحديد
 أكبر عمى تقسيمو ثم ومن ،(4=1-5) المقياس درجات بين المدى حساب خالل من الخماسي

 القيمة ىذه إضافة تم ذلك وبعد ،(0.80=4/5) أي الخمية طول عمى لمحصول المقياس في قيمة
 ليذه األعمى الحد لتحديد وذلك) صحيح واحد وىي المقياس بداية) المقياس في قيمة أقل إلى

 .2004:42)التميمي،: (اآلتي الجدول في موضح ىو كما الخاليا طول أصبح وىكذا الخمية،

  
 (5.1) جدول

 الدراسة في المعتمد المحك حيوض

 الموافقة درجة لو المقابل النسبي الوزن الخمية طول

 جدا قميمة 20% -36% من 1 – 1.80 من

 قميمة 36% - 52% من أكبر 1.80 - 2.60  من أكبر

 متوسطة % 52%- 68 من أكبر 2.60 – 3.40 من أكبر

 كبيرة 68%- 84% من أكبر 3.40 – 4.20 من أكبر

 جدا كبيرة 84 %-100%  من أكبر 5 -  4.20 من أكبر



 نتائج الدراسة وتفسيرها والتوصيات                                    لخامساالفصل   

 
 

38 

 المتوسطات ترتيب عمى الباحثة اعتمدت االستجابة، مستوى عمى والحكم الدراسة نتائج ولتفسير
 الباحثة حددت وقد ،لمجا كل في الفقرات ومستوى ككل، لألداة المجاالت مستوى عمى الحسابية

 .لمدراسة المعتمد المحك حسب الموافقة درجة
 

 :الدراسة تساؤالت عن بةاإلجا
 والتركيز البيانات، تحميل خالل من الدراسة أسئمة عن إلجابةلفيما يمى عرض مفصل   

 .السابقة بالدراسات ومقارنتيا نتائجيما وتفسير فقرتين، وأدنى فقرتين أعمى عمى
 :ألولتساؤل اال عن اإلجابة

 غزة؟ بمحافظات العالي ميموالتع التربية وزارة في المدرسية الكتب حوسبة ُمعوقات ما

 T   واختبار النسبي، والوزن الحسابي، المتوسط استخدام تم التساؤل،ن ع ولإلجابة
 .واحدة لعينة

 (5.2) جدول

 وزارة في المدرسية الكتب حوسبة عوقاتمُ  لكل والترتيب النسبي والوزن الحسابي المتوسط
 غزة بمحافظات العالي والتعميم التربية

 م
 

 الـــــــــــــــالمج
 المتوسط
 الحسابي

 الوزن
 النسبي

 قيمة
 االختبار

 القيمة
 االحتمالية
(Sig.) 

 الترتيب

 1 0.000 33.60 84.60 4.23 معوقات المالية الُ  -1

 4 0.000 15.67 73.00 3.65  االداريةمعوقات الُ  -2

 2 0.000 19.06 78.20 3.91 معوقات الفنية الُ  -3

 3 0.000 17.18 74.80 3.74 وقات البشريةمعالُ  -4

 0.000 28.14 77.40 3.87 لالستبانة الكمية الدرجة

 

 التربية وزارة في المدرسية الكتب حوسبة لُمعوقات الحسابي المتوسط :أن (5.2) جدول يبين
 وأن ،(%77.40) النسبي الوزن فإن وبذلك ، (3.87) يساوي غزة بمحافظات العالي والتعميم

 ىذاو  ، ( 0.000 ) تساوي (Sig.) االحتمالية القيمة وأن ، (28.14) يساوي T اختبار قيمة
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 التربية وزارة في المدرسية الكتب حوسبة ُمعوقات عمى كبيرة بدرجة موافقة ىناك :نأ يعني
 .عام بشكل غزة بمحافظات العالي والتعميم

 ىذه ظيور في اً دور  السائدة السياسية لألوضاع أن عمى النتيجة ىذه الباحثة فسروت
 وتأسيس نشاءإل كيربائية وتوصيالت أسالك من الالزمة المواد دخول يمنع فاالحتالل ، تالُمعوقا
 أو البالد خارج دورات عمى لمحصول البشرية رداالكو  سفر أمام حائالً  ويقف التحتية، البنية

 ةالجاىزي ضعف إلى ضافةإ. الكتب حوسبة مجال في خبراتيم من تزيد مؤتمرات في المشاركة
 واالفتقار .الورقية الكتب من بدالً  المحوسبة الكتب عمى لالعتماد العالي والتعميم التربية وزارة في
 الذاتي التقويم أدوات توافر وضعف ، المحوسبة النيائية االمتحانات وتنفيذ لتطبيق آلية وجود إلى

 الدراسي المستوى عمى والخوف المختمفة، الدراسية لممراحل لألسئمة بنك وجود وغياب لمطمبة،
 عمى الطمبة أمور أولياء قدرة ىومد التقميدية، عن كبديل المحوسبة الكتب استخدام جراء لمطمبة
 وغير الصعب االقتصادي لموضع  نظراً  المحوسبة الكتب استخدام ومتطمبات نفقات تحمل

 األجيزة امباستخد ياألىال اقتناع مدى أخرى ناحية ومن ، غزة محافظات تعيشو والذي المستقر
  لشراء األجيزة الالزمة الجراء الحوسبة. و نقص الدعم المادي الورقية الكتب عن كبديل

 األولى، المرتبة عمى حصل " المالية عوقاتالمُ  " مجال أن (5.2) جدول من ويتضح
 (%84.60).  النسبي الوزن بمغ حيث

  :إلى ذلك الباحثة وتعزو 

 في المتتابعة واألحداث السياسية التغيرات وسرعة السياسي الوضع وتعقد يالعرب الربيع -
 .المالية الُمعوقات وجود سبب العربية المنطقة

 لممعابر غالقا  و  حصار من الفمسطيني الشعب عمى يفرض وما الخارجية التغيرات -
 .التحتية البنية نشاءإل المالية التكمفة يزيد مما لمضرائب وفرض

 الجيات من المالي الدعم تقمص إلى أدت والتي اللاالحت يفرضيا يالت والعراقيل القيود -
 .التعميم تطوير مشاريع لدعم األموال وصول دون والحيمولة ،المانحة

 .البداية في مالية وتكمفة دعم إلى يحتاج التأسيس مرحمة في جديدة تجربة وتطبيق تنفيذ -
 يات الدول األخرى.ضعف الميزانية المخصصة لوزارة التربية والتعميم العالي مقارنة بميزان -
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 : نتيجة مع النتيجة ىذه وتتفق

( والتي أشارت إلى أن قمة المخصصات المالية تحول دون تأمين 8008، )العبد الكريمدراسة 
( والتي أشارت إلى ُمعوقات مادية تتمثل في نقص 8007أجيزة الحاسوب، دراسة )الريماوي، 

لى محدودية ميزانية ( وقد 8000المدارس، دراسة )كوكاناكي،  المعدات من أجيزة وطابعات وا 
( التي أشارت 8007أشارت إلى عدم وجود دعم لموقت والبنية التحتية التقنية ، دراسة )كونا ، 

 أن أكثر الُمعوقات ىي المعيقات المالية.

 النسبي الوزن بمغ حيث الثانية، المرتبة عمى " الفنية الُمعوقات " مجال حصل وقد
 :إلى ذلك لباحثةا وتعزو   (78.20%)

 .يكاف بشكل المدارس في والبرمجيات األجيزة توافر وقمة قدم -
 .المعمومات آمن توفر في الشك  ، والبرامج األجيزة تطور مواكبة ضعف -
 .األجيزة تعطل حال في والمستمرة السريعة الصيانة إلى االفتقار -
 .لمحصة المتاح الوقت عمى يؤثر نترنتإلا شبكة مستوى ضعف -
 يولد مما متقنة بدرجة ليس ولكن نترنت،إلوا الحواسيب أجيزة تستخدم العظمي ةالغالبي -

 .التعميم أدوات من كأداة الحديثة التقنيات ادخال في الرغبة بعدم شعور
 بين الفجوة تضيق عمى تعمل يالت الموجودة لكترونيةإلا مكانياتإلوا الوسائل ضعف -

  .العممي والواقع الدراسية المقررات

 لفيروسات التي تنتقل بسرعة عند انزال برامج من اإلنترنت.مشكمة ا -

وتتفق ىذه  .الالزمة الكيربائية والتوصيالت بالشاشات  مجيزة غير الصفية والغرف المدارس أن
( ، )الخطيب والرماضنة ، 8007، )الريماوي ،  (8007دراسة : )الشمري ،  نتيجة النتيجة مع

( ، )السرطاوي ، 8007( ، )كونا ، 8000وآخرين ،  ( ، )الكندري8002( ، )شقور ، 8000
8000( ، )(Lai,2002. 

ي النسب الوزن بمغ حيث الثالثة، المرتبة عمى " البشرية عوقاتالمُ  " مجال حصل وقد
 %( وتعزو الباحثة ذلك إلى:08.47)
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 أي لكترونيإلا التعميم أسموب إلى التقميدي التعميم أسموب من التحول فكرة تغيير صعوبة -
لعدم توفر القناعة بأن الحوسبة تتناسب  ةالورقي الكتب من بدالً  المحوسبة الكتب استخدام

 مع بيئتنا الفمسطينية.
 والقفزات السريع التطور بمعدل لممستقبل حصانة توفر أن يمكن ال التكنولوجيا بأن القمق -

  .التقنية

 عمى تربوية غير مواقع إلى لموصول تحسباً  نترنتإلل أبنائيم استخدام من األىالي تخوف -
 أجيزة عمى طويمة لفترات الجموس نتيجة صحية لمشاكل تعرضيم وخشية الشبكة؛

  .الحاسوب

 دور ضعافا  و  ؛ المعمم دور إلغاء إلى سيؤدي المحوسبة الكتب استخدام بأن االعتقاد -
   .االجتماعية التنشئة في اً ميم اً دور  يؤدي ياً اجتماع اً نظام بوصفيا المدرسة

 البرامج توظيف عمى القدرة لدييم محترفين مختصين صميمينمُ  وجود في النقص -
 .المدرسية الكتب لحوسبة الحاسوبية

مديري المدارس خبرتيم قميمة في ىذا المجال؛ مما ينعكس عمى اتخاذ قرارات داعمة  -
 لتوظيف التعميم اإللكتروني واستخدام الحوسبة في العممية التعميمية.

ممن يمتمكون الخبرة في اإلشراف  التربويين المشرفين من صمتخص فريق وجود غياب -
 وتقويميا. المحوسبة الكتب متابعةل اإللكتروني

بعض الناس لدييم اتجاىات سمبية نحو الحاسوب وىذا يعود لما يتصف بو من ناحية  -
، وتأثيره عمى عزلة الطالب أثناء تعامميم مع موه من الصفات االنسانية الشخصيةخ

 األجيزة. 

 :دراسة نتيجة مع النتيجة ىذه وتتفق

 (.8000(ِ، )السرطاوي ، 8002(، )شقور ، 8008)الحسنات ، 

 النسبي الوزن بمغ حيث الرابعة، المرتبة عمى " اإلدارية عوقاتالمُ  " مجال حصل وقد
(73.00%) . 
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 :إلى ذلك الباحثة وتفسر

 رغم المدرسية لكتبا حوسبة دون تحول التي العقبات تجاوز عمى الوزارة قدرة ضعف -
 التقنيات الستخدام مكانيةا  و  لكترونيإلا لمتعميم وقسم بالوزارة حاسوب مركز وجود

، فالحوسبة تحتاج إلى جيد كبير وفترة زمنية كافية حتى تتمكن الجيات المعنية الجديدة
 من تحويل الكتب الورقية إلي محوسبة.

 إلى المستمرة والحاجة ،ةالمتاح يةالتكنولوج تواكب ال الدراسية المواد أن من التخوف -
 .التفاعمية التعميمية البيئة لتوفير لكترونيةإ أساليب

 غياب وجود سياسة لتوظيف الحوسبة في العممية التعميمية. -
 .سيةاالدر  المقررات وكثافة حجم كبر -

 : المالية عوقاتالمُ  مجال فقرات تحميل

 (5.3) رقم جدول  

 "المالية المعوقات " مجال فقرات من فقرة لكل (.Sig) اليةاالحتم والقيمة الحسابي المتوسط

 م
 

 الفقرة
 المتوسط
 الحسابي

 الوزن
 النسبي

 قيمة
 االختبار

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 

 الترتيب

0 
 الجيات من المالي الدعم ضعف
 .المانحة

4.30 86.00 22.58 0.000 3 

8 
 التحتية البنية تأسيس تكمفة ارتفاع
 .الالزمة

4.14 82.80 19.70 0.000 7 

2 
 دون تحول المالية المخصصات قمة

 .المطموبة األجيزة شراء
4.13 82.60 19.87 0.000 8 

4 
 بأعمال لمقيام المدارس ميزانية ضعف
 .الدورية الصيانة

3.16 63.20 20.65 0.000 6 

5 
 عمى لمقائمين المخصصة الحوافز قمة

 .الكتب حوسبة
4.31 86.20 22.93 0.000 2 
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6 
 جياز توفير عمى القدرة ضعف
 .ومتعمم معمم لكل حاسوب

4.41 88.20 24.10 0.000 1 

7 
 القطاع من التمويل حجم تقمص
 .الخاص

4.16 83.20 21.32 0.000 5 

8 
 ودعم لتدريب ميزانية إلى الحاجة

 .والمتعممين المعممين
4.23 84.60 20.46 0.000 4 

 :كانت المجال ىذا في فقرتين أعمى

 ".ومتعمم معمم لكل حاسوب جياز توفير عمى القدرة ضعف " :عمى نصت والتي (6) رقم الفقرة
 :إلى ذلك الباحثة وتعزو (%88.20) قدره نسبي بوزن األولى، المرتبة احتمت

 .(8007(، دراسة )الريماوي،8007كدراسة)كونا،  قمة الدعم المالي الالزم لشراء األجيزة -
 لضغوط التي تتعرض ليا محافظات غزة.تقمص حجم موازنة الوزارة بسبب ا -
 .والمتعممين لممعممين األجيزة وتوزيع الصفية الغرف تنظيم عمى الفترتين نظام تأثير -

 ".الكتب حوسبة عمى لمقائمين المخصصة الحوافز قمة"  :عمى نصت والتي (5) رقم الفقرة
  : إلى كذل الباحثة وتعزو (%86.20) قدره نسبي بوزن ، الثانية المرتبة احتمت

 بمحافظات دارةإلا بين التواصل لضعف نظراً  مالية مخصصات توفير نع الوزارة عجز -
 عمى المشدد الحصار وجود  بسبب المقدم المالي الدعم وتقمص ، اهلل برام والوزارة غزة

 من قبل المؤسسات الدولية. غزة محافظات
 مكافأة بند لوضع جةحا ال رسمين غير موظفين الحوسبة عممية عمى القائمين اعتبار -

 تقوم حيث ،تشجيعية حوافز إلعطائيم حاجة ال بطالة بند عمى يعممون ممن أو ،ملي
 بامتحانات العاممين تكريم عمى اعتادت الوزارة بأن عمماً  .رواتبيم بصرف العمل وزارة

 الثانوية بامتحانات خاصة ميزانية وتخصيص ليم مالية حوافز وتقديم ، العامة الثانوية
 .المحوسب التعميم مع المحظة حتى يتم لم التوجو ىذا، امةالع

 :كانت المجال ىذا في فقرتين أدنى وأن
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 المطموبة األجيزة شراء دون تحول المالية المخصصات قمةى: " عم نصت والتي (3) رقم الفقرة
 :إلى ذلك الباحثة وتعزو(%82.60)  قدره نسبي بوزن األخيرة المرتبة احتمت "

 بل .الالزم األجيزة لشراء لموزارة العامة الموازنة ضمن شيرية ميزانية برصد تقوم ال الوزارة أن
 .الخاص القطاع من المقدم الدعم أو المانحة الجيات من التطويرية المشاريع عمى تعتمد

 المرتبة احتمت ".الالزمة التحتية البنية تأسيس تكمفة ارتفاع " :عمى نصت والتي (2) رقم الفقرة
 :إلى ذلك الباحثة وتعزو(82.80%) قدره نسبي بوزن ة،السابع

 الفمسطيني الشعب لخصوصية ذلك ويعود الوطن داخل ُتصنع ال كونيا. 
 قيود من االحتالل يفرضو لما والتجييزات واألسالك المواد عمى الحصول صعوبة 

 .وعراقيل
 الالزمة المواد شراء دون تحول المعابر عمى باىظة ضرائب فرض. 

  :اإلدارية المعوقات مجال راتفق تحميل
 (5.4) جدول     

 " اإلدارية المعوقات " مجال فقرات من فقرة لكل (.Sig) االحتمالية والقيمة الحسابي المتوسط

 م
 

 رةـــــــــــــــــــــالفق
 المتوسط
 الحسابي

 الوزن
 النسبي

 قيمة
 االختبار

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 

 الترتيب

1. 
 الورقية الكتب استخدام االدارة تفضيل

 .المحوسبة عن
3.41 68.20 5.40 0.000 9 

2. 
 تطبيق عند الوظيفية األعباء زيادة من الخوف
 .المدرسية الكتب حوسبة

3.59 71.80 8.29 0.000 6 

3. 
 جودة يحدد معيار تبنى عن االدارة تقاعس

 .المحوسبة المواد مواصفات
3.54 70.80 7.90 0.000 7 

4. 
 التصميم ممكية حق تحمي قوانين وجود ندرة

 .المحوسب واإلعداد
3.87 77.40 12.79 0.000 1 

 3 0.000 11.44 75.80 3.79 .حاسوب صيانة فني تعيين إلي الحاجة .5
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6. 
 الخاصة والموائح األنظمة تعديل صعوبة
  .التقميدي بالتعميم

3.69 73.80 10.80 0.000 4 

7. 
 ممينالمع عمى واإلشراف التقييم صعوبة

  .لكترونياً إ
3.43 68.60 5.53 0.000 8 

8. 

 من داريينإلا لينؤو المس استفادة قمة
 الكتب حوسبة في األخرى الدول تجارب

 .المدرسية

3.86 77.20 13.78 0.000 2 

9. 
 الكتب حوسبة عمى الوزارة قدرة ضعف

 .محددة زمنية فترة خالل المدرسية
3.65 73.00 8.91 0.000 5 

 

 :كانت المجال ىذا في فقرتين أعمى

 واإلعداد التصميم ممكية حق تحمي قوانين وجود ندرة"   :عمى نصت والتي (4) رقم الفقرة
 :أن إلى ذلك الباحثة وتعزو(%77.40) ه قدر  نسبي بوزن األولى، المرتبة احتمت  ".المحوسب

 أو التأليف حقك الورقية الكتب في كما التصميم ممكية تحمي رسمية قوانين يوجد ال اآلن حتى
 الرقابة وجود وضعف العربي، الصعيد عمى انتشاره وضعف الموضوع لحداثة وذلك المؤلف؛

 السرقة من جيده عمى يخشي المصمم يجعل وىذا، الالزم التربوي الدعم ومحدودية لكترونيةإلا
 .الفكرية حقوقو حماية إلى بحاجة فيو ،واالختالس

 األخرى الدول تجارب من االداريين المسئولين استفادة ةقم  "ى:عم نصت والتي (8) رقم الفقرة
وبدرجة كبيرة (%77.20) هقدر  نسبي بوزن الثانية، المرتبة احتمت " المدرسية الكتب حوسبة في

 :إلى ذلك الباحثة وتعزو

 .الوطن خارج تعميمية ومراكز ومؤسسات الوزارة بين قوية روابط وجود قمة -
 .المحوسبة الكتب تجربة مطبقةال الدول مع الخبرات تبادل ضعف -
 بالضبط احتياجاتيم لمعرفة الحاسوب ومركز داريينإلا لينؤو المس بين التنسيق ضعف -

 .األخرى الدول عن الفمسطينية التعميمية ئةيالب اختالف -
 .األخرى الدول تجارب من االستفادة امكانية أمام عائق يشكل االحتالل -
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 :كانت المجال ىذا في فقرتين أدنى وأن

 " المحوسبة عن الورقية الكتب استخدام االدارة فضيلت " :عمى نصت والتي (1) رقم الفقرة
  :إلى ذلك الباحثة وتعزووبدرجة كبيرة (%68.20) نسبي بوزن األخيرة المرتبة احتمت

 التجديد ورفض ، استخداميا عمى والمعتاد السائدة ىي الورقية الكتب أن باعتبار بالروتين التمسك
 األعباء في زيادة يشكل ذلك بأن البعض اعتقاد محوسبة، كتب باستخدام القناعة وعدم والتغير
 الحاسوب استخدام بأن ويعتقد ،متقن بشكل الحاسوب استخدام يجيد ال من يناكف  .الوظيفية
 .المحوسبة من التعامل في أسيل الورقية الكتب استخدام وأن ،والجيد الوقت من مزيد إلى يحتاج

 احتمت " لكترونياً إ المعممين عمى واإلشراف التقييم صعوبة  "ى:عم نصت والتي (7) مرق الفقرة
 :إلى ذلك الباحثة وتعزووبدرجة كبيرة  (68.60%)  قدره نسبي بوزن ، الثامنة المرتبة

 ببرمجة الحاسوب ومصمم يقوم أو نترنتإلا من تقييم برامج عمى الحصول مكانيةإ -
 . شرافإلوا التقييم عممية يليس مما التقييم برامج عدادا  و 

 اً موجود المشرف يكون أن يحتاج ال فقد العادي التقييم من أسرع لكترونيإلا التقييم عممية -
 ببرامج االتصال خالل من بعد عن المعمم متابعة يمكن إذ، فالص غرفة داخل 

 .المكان مشكمة عمى التغمب يتم وبذلك، والتواصل لالتصال مخصصة
 يكون عندما المشرفين عدد في والنقص الوقت مشكمة عمى يتغمب نيلكترو إلا شرافإلا -

 خالل مرة من أكثر المعمم زيارة لتالي إمكانيةوبا المعممين، عدد يغطي ال المشرفين عدد
 .الدراسي العام

  :الفنية عوقاتالمُ  مجال فقرات تحميل •

 (5.5) رقم جدول

 " الفنية عوقاتالمُ  " مجال فقرات من ةفقر  لكل (.Sig) االحتمالية والقيمة الحسابي المتوسط

 م
 

 رةــــــــــــــــــالفق
 المتوسط
 الحسابي

 الوزن
 النسبي

 قيمة
 االختبار

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
 الترتيب

 10 0.000 6.81 71.80 3.59 .المنازل في الطمبة لدى حاسوب أجيزة توافر قمة .1
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2. 
 مبةالط من الكثير لدى نترنتإ خط توافر قمة
 .المنازل في

3.64 72.80 7.61 0.000 9 

3. 
 لفترات مستمر بشكل الكيربائي التيار انقطاع
 .طويمة

4.53 90.60 27.03 0.000 1 

4. 
 والحاجة الحاسوب ألجيزة السريع التطور
 .لتجديدىا المستمرة

4.01 80.20 14.66 0.000 5 

 7 0.000 10.07 73.40 3.67 .ممحقاتيالحاسوب و ا أجيزة أعطال كثرة .5

 8 0.000 9.40 73.00 3.65 .لألجيزة الدورية الصيانة قمة .6

7. 
 الكتب الستخدام الصفية الغرف ضعف

 .المحوسبة
4.04 80.80 15.26 0.000 4 

8. 
 أثناء عمميا وتعطل نترنتإلا شبكة بطء

 .والتصفح البحث
4.06 81.20 15.78 0.000 3 

9. 
 مكيةالالس االتصاالت شبكة جاىزية ضعف

 .المدارس في
4.08 81.60 17.18 0.000 2 

10. 
 بسبب المعمومات وسرية حماية في الثقة انعدام
 .والقرصنة االختراق إمكانية

3.79 75.80 12.08 0.000 6 

 
  :كانت المجال ىذا في فقرتين أعمى
 " طويمة لفترات مستمر بشكل الكيربائي التيار انقطاع " ى:عم نصت والتي (3) رقم الفقرة
 وبدرجة كبيرة جدًا.  (%90.60)قدره نسبي بوزن األولى، المرتبة احتمت

ضافة إلى تقميص كمية باء أكثر من مرة وتضرر المولدات إقصف شركة الكير ويعود ذلك إلى 
عمى الشعب ن وفرض رسوم جمركية وضريبة عالية كشكل من أشكال الحصار المفروض البنزي

 عادةإل الوقت من مزيد إلى يحتاجي بالتال و ؛ لمحصة متاحال الوقت عمى يؤثر الفمسطيني مما
 شرح مع التواصل عممية عمى يؤثر ة ، والطمب ذىن تتشت إلى يؤدي أيضاً  .األجيزة تشغيل
 اضافة لعدم قيام سمطة الطاقة بتوفير بدائل أخرى.  .المعمم
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 "المدارس في ةالالسمكي االتصاالت شبكة جاىزية ضعف " :عمى نصت والتي (9) رقم الفقرة
 :إلى ذلك الباحثة وتعزو(%81.60)  قدره نسبي بوزن الثانية، المرتبة احتمت

 .الالزمة المادية الموارد وقمة شح -
 يحتاج الى تكمفة مالية لتحويل خطوط االتصاالت  إلى السمكية. -
 .المدارس في الالسمكية االتصاالت لتمديد ميزانية تخصيص عدم -

 :كانت لمجالا ىذا في فقرتين أدنى وأن

 احتمت " .المنازل في الطمبة لدى حاسوب أجيزة توافر قمة " :عمى نصت والتي (1) رقم الفقرة
 :إلى ذلك الباحثة وتعزو (%71.80) قدره نسبي بوزن األخيرة المرتبة

 الحصار جراء شعبنا أبناء يعيشو والذي واالجتماعي االقتصادي االستقرار عدم -
 .غزة محافظات عمى المضروب

 إلقاء العبء األكبر عمى عاتق المدرسة في مسؤولية توفير أجيزة حاسوب لمطمبة. -

 " المنازل في الطمبة من الكثير لدى انترنت خط توافر قمة  " :عمى نصت والتي (2) رقم الفقرة
  :إلى ذلك الباحثة وتعزو(72.80%)  قدره نسبي بوزن التاسعة، المرتبة احتمت

 .تربوية غير مواقع إلي الوصول من أبنائيم عمى األىالي خشية -
 عمى المضروب الحصار جراء شعبنا  أبناء يعيشو والذي ئيالس االقتصادي الوضع -

 يحول دون االشتراك بخدمة اإلنترنت. غزة محافظات
 الالمباالة عند بعض األىالي بأىمية االشتراك باإلنترنت. -
 صاالت.كة االتط النفاذ الشيرية والتي تفرضيا شر ارتفاع تكمفة خ -
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  البشرية المعوقات مجال فقرات تحميل
 (5.6)  جدول

 "البشرية المعوقات " لمجا فقرات من فقرة لكل (.Sig) االحتمالية والقيمة الحسابي المتوسط

 م
 

 الفقرة
 المتوسط
 الحسابي

 الوزن
 النسبي

 قيمة
 االختبار

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 

 الترتيب

1. 
 التقدم لمواكبة والتجديد التغير مقاومة
 .التقني

3.66 73.20 9.66 0.000 8 

2. 
 المجتمع ألفراد كافي  وعي وجود قمة

 .المحوسبة الكتب بأىمية
3.77 75.40 11.98 0.000 4 

 5 0.000 12.49 75.20 3.76 .المعممين لدى الحاسوبية الميارات ضعف .3

4. 
 لتأثيرىا الحواسيب استخدام من الخوف
 .السمبي الصحي

3.34 66.80 2.16 0.000 9 

5. 
 تدريس ميارات المعممين امتالك قمة

 .محوسبة دروس
3.83 76.60 13.58 0.000 3 

 7 0.000 9.72 74.00 3.70 .المتخصصين المبرمجين قمة .6

 6 0.000 10.65 74.40 3.72 األىالي بين الحاسوبية الثقافة انتشار ضعف .7

8. 
 أداة المدرسية الكتب حوسبة اعتبار
 .أساسية وليست مساعدة

3.92 78.40 15.57 0.000 2 

9. 
 الكتب استخدام في الخبرة ضعف

 .المحوسبة
3.95 79.00 16.90 0.000 1 

 :كانت المجال ىذا في فقرتين أعمى
 احتمت " المحوسبة الكتب استخدام في الخبرة ضعف " :عمى نصت والتي (9) رقم الفقرة 

 :إلى ذلك الباحثة وتعزو(%79.00) قدره نسبي بوزن األولى، المرتبة

 ع مما يترتب عميو عدم معرفة كثير منيم ليذا النوع من التعميم.الموضو  حداثة -
  . الذكية السبورة استخدام ميارات امتالك ضعف و ، عدم وعييم بضرورتو وأىميتو -
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   .المحوسبة الكتب باستخدام يتعمق فيما  الكافي التدريب تمقي عدم -
 .البرمجيات وتنوع الحاسوب أجيزة تباين -
 .المحوسب التعميم توظيف  آلية حول دليل بتوفير الوزارة قيام عدم -

 وليست مساعدة أداة المدرسية الكتب حوسبة اعتبار " :عمى نصت والتي (8) رقم الفقرة
 :إلى ذلك الباحثة وتعزو  (%78.40) قدره نسبي بوزن الثانية، المرتبة احتمت " أساسية

 .توظيفو وفرص البشري العقل نمو من يقمل الحاسوب بأن  وشعورىم العممية ةالرؤي لغياب

 التعميمية العممية ستصبح الحاسوب باستعمال بأنو الحاسوب من الطمبة اتجاىات عمى الخوف
  .االنسانية الصبغة عن بعيدة

 :كانت المجال ىذا في فقرتين أدنى وأن

 ".السمبي الصحي لتأثيرىا الحواسيب استخدام من الخوف " :عمى نصت والتي (4) رقم الفقرة
 :أن إلى ذلك الباحثة وتعزو (%66.80 ) قدره نسبي بوزن األخيرة المرتبة احتمت

 .ليا حماية شاشات توفير يتم أجيزة وىناك مستمر تطور في الحاسوب أجيزة

  . المكتبية األجيزة من اً ضرر  أخف وىي الموحية األجيزة النتشار

 احتمت " التقني التقدم لمواكبة والتجديد التغير مقاومة:" عمى نصت والتي (1) رقم الفقرة
 :إلى ذلك الباحثة وتعزو(73.20%)  قدره نسبي بوزن الثامنة، المرتبة

 الجيد من مزيد إلى الحاجة .نسانيةإلا العالقات عن بعيدة ستصبح التعميمية العممية بأن االعتقاد
 .جديدة طرق خدامواست العمل وانجاز ألداء المبذول

 .العمل وانجاز داءأل جديدة طرق استخدام أي المبذول الجيد من الزائدة الكمية

 .المعمومات وتكنولوجيا الحاسوب بأىمية الكافية القناعات توفر ضعف

) داللة مستوى عند إحصائًيا دالة فروق توجد ىل :الثاني تساؤلال عن اإلجابة
 وزارة في المدرسية الكتب حوسبة معوقات حول الدراسة عينة أفراد تقديرات متوسطات بين (

 ؟(الخدمة سنوات  -العممي المؤىل – التخصص): ةالدراس لمتغيرات تعزى والتعميم التربية
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 :التالية الفرضيات اختبار تم التساؤل ىذا عمى لإلجابة

  :األولى الفرضية

) داللة مستوى عند إحصائًيا دالة فروق توجد ال   أفراد تقديرات اتمتوسط بين(
 تعزى العالي والتعميم التربية وزارة في المدرسية الكتب حوسبة معوقات حول الدراسة عينة

 .التخصص لمتغير

 ." مستقمتين لعينتين -  T " اختبار استخدام تم الفرضية ىذه نع لإلجابة

 مقابمةال (Sig.=0.87) االحتمالية القيمة أن تبين (5.7) جدول في الموضحة النتائج من
) الداللة مستوى من أكبر " مستقمتين لعينتين  T "الختبار  الدراسة، مجاالت لجميع (
 عينة أفراد تقديرات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق يوجد ال أنو استنتاج يمكن وبذلك
 .التخصص لمتغير تعزى والتعميم التربية وزارة في المدرسية الكتب حوسبة عوقاتمُ  حول الدراسة

  :إلى ذلك الباحثة وتعزو

 ةالعممي المرجعية ملديي العينة أفرادف  ،لجميع التخصصات جديدة تجربة تعتبر الكتب حوسبة
ة والبيئية ذاتيا، فاألساس الموضوعي العمل طرقل عضتخ غزة بمحافظات المدارس جميعو نفسيا

 التعميمية .القدرة عمى استخدام األجيزة والتفاعل معيا لتحسين مخرجات العممية 

 (5.7) رقم جدول

 "التخصص "لمتغير وفقا مستقمتين لعينتين -  T "اختبار نتائج

 المجال

 المتوسطات
 قيمة

 االختبار

 القيمة
 االحتمالية
(Sig.) 

عموم 
 طبيعية

 عموم

 انسانية

 0.939 0.077- 4.24 4.23  المالية المعوقات

 0.993 0.009 3.64 3.65 اإلدارية المعوقات

 0.652 0.452- 3.93 3.88 الفنية عوقاتالم

 0.217 1.239 3.69 3.80 البشرية المعوقات

 0.827 0.219 3.87 3.88 لالستبانة الكمية الدرجة
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  :الثانية الفرضية

) داللة مستوى عند إحصائًيا دالة فروق توجد   عينة أفراد تقديرات متوسطات بين (
 المؤىل لمتغير تعزى والتعميم التربية وزارة في يةالمدرس الكتب حوسبة ُمعوقات حول الدراسة
 .العممي

 الموضحة النتائج من. "مستقمتين لعينتين -  T " اختبار استخدام تم الفرضية ىذه نع لإلجابة
 لعينتين   T "الختبار المقابمة (Sig.=.090) االحتمالية القيمة أن تبين (5.8) جدول في

) الداللة مستوى من أكبر " مستقمتين  استنتاج يمكن وبذلك الدراسة، مجاالت لجميع (
 ُمعوقات حول الدراسة عينة أفراد تقديرات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق يوجد ال أنو

 .العممي المؤىل لمتغير تعزى والتعميم التربية وزارة في المدرسية الكتب حوسبة

عالقة ليا بنوع المؤىل،  ال لمحوسبةااستخدام الكتب المدرسية : أن إلى ذلك الباحثة وتعزو
ل مؤىل بكالوريوس أو دراسات عميا ، كما أن نوعية التعميم يحم ىي نفسيا لمنفاألعباء الوظيفية 

اإللكتروني ال تتأثر بالمؤىل العممي ؛ فاألساس تييئة البيئة التعميمية بمختمف مكوناتيا المادية 
واالتصاالت ، حتى ال تكون المؤسسات التعميمية  والبشرية لالستفادة من تكنولوجيا المعمومات

 عاجزة عن توفير التعميم اإللكتروني أمام األعداد المتزايدة من المتعممين.

 (8007، )الريماوي،  (8000، )ياسين وممحم دراسة مع الدراسة ىذه نتائج وتتفق

 (5.8) رقم جدول

 "العممي ىلالمؤ  "لمتغير وفقا مستقمتين لعينتين -  T "اختبار نتائج

 المجال

 المتوسطات
 قيمة

 االختبار

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
 بكالوريوس

 دراسات
 عميا

 0.625 0.490 4.21 4.25  المالية المعوقات

 0.102 1.642 3.56 3.70 اإلدارية المعوقات

 0.192 1.311 3.83 3.96 الفنية المعوقات

 0.184 1.333 3.67 3.78 البشرية المعوقات

 0.090 1.703 3.80 3.91 لالستبانة الكمية لدرجةا
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) داللة مستوى عند إحصائًيا دالة فروق توجد ال :الثالثة الفرضية  متوسطات بين (
 والتعميم التربية وزارة في المدرسية الكتب حوسبة عوقاتمُ  حول الدراسة عينة أفراد تقديرات
 .الخدمة سنوات لمتغير تعزى العالي

 ." األحادي التباين " اختبار استخدام تم الفرضية ىذه نع لإلجابة

 المقابمة (Sig.=.172) االحتمالية القيمة أن تبين (5.9) جدول في الموضحة النتائج من
) الداللة مستوى من أكبر "األحادي التباين "الختبار  وبذلك الدراسة، مجاالت لجميع (
 حول الدراسة عينة تقديرات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق يوجد ال أنو استنتاج يمكن

 .الخدمة سنوات لمتغير تعزى العالي والتعميم التربية وزارة في المدرسية الكتب حوسبة عوقاتمُ 

 : إلى ذلك الباحثة وتعزو

سيتم كتب المدرسية في بداية استخداميا بعيدًا عن عدد سنوات الخدمة أن حوسبة ال
مما يعزز الحاجة المتنامية إلى أن يكون التعميم أكثر ، يم تنفيذىا لكل من يعمل في سمك التعم

وأن تفتح أمامو فرص النمو مستفيدًا مما ، وأن ينطمق خارج حدود التقميدية ، مرونة وفاعمية 
 ق نجاة لمواقع التعميمي.تصبح المستجدات التكنولوجية ىي طو تنتجو التكنولوجيا المتطورة حيث 

يم أدواتو ونظم العرض وف بنظم تشغيل الحاسوبلمام لو باإلمة ال عالقة سنوات الخدفعدد 
ا من أجيزة ال يستطيع استخداميا انتقمت الحواسيب عبر مراحل تطورى. فقد استخدام التكنولوجياو 
تطبيق حوسبة الكتب عند المختصون إلى أجيزة  يسيل استخداميا من قبل عامة الناس. و ال إ

؛ وسيحتاج الجميع إلى  عن عدد سنوات الخدمة لنظرالمدرسية ستكون جديدة لمجميع بغض ا
 .    تدريب عمى آلية استخداميا

، (، )أبو حشيش ومرتجى8000ياسين وممحم ، ) سةدرا مع الدراسة ىذه نتائج اتفقت قد
8000). 
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 (5.9) رقم جدول

 " الخدمة سنوات "لمتغير وفقا األحادي التباين " اختبار نتائج

 المجال

 المتوسطات
 يمةق

 االختبار

 االحتمالية القيمة
(Sig.) 

  (5-1)من 
 سنوات

 (00-6من )
 سنوات

 10 من أكثر
 سنوات

 0.144 1.959 4.18 4.32 4.37  المالية المعوقات

 0.313 1.168 3.63 3.62 3.84 اإلدارية المعوقات

 0.126 2.094 3.84 4.05 4.06 المعوقات الفنية

 0.867 0.143 3.72 3.76 3.79 البشرية المعوقات

 0.172 1.777 3.83 3.93 4.00 لالستبانة الكمية الدرجة

 اإلجابة عن التساؤل الثالث:

تمت االجابة عن ىذا التساؤل من خالل االستفادة من خبرات وتجارب الدول 
المطبقة الكتب المحوسبة، باإلضافة إلى ما توصمت إليو الدراسات السابقة من 

 االطالع عمى أدبيات الدراسات وخبرة الباحثة.  نتائج وتوصيات، وفى ضوء

  ؟عوقات حوسبة الكتب المدرسيةسبل التغمب عمىُ مُ ما 

الشك أن أي فكرة جديدة تواجو بالقبول من البعض والرفض من البعض اآلخر ، وينطبق ذلك  
بة التي إن عممية االنتقال من الكتب التقميدية إلى الكتب المحوس ،عمى حوسبة الكتب المدرسية 
جية يتطمب اتخاذ خطوات تدريجية تحتاج إلى الكثير من الوقت لو تعتمد عمى المستحدثات التكنو 

في وزارة  مكانيات المتاحة حالياً إلالواقع وا . فبعد دراسةوالجيد من وزارة التربية والتعميم العالي
 كالتالي: ومدارسيا تكون آلية التطبيق العالي التربية والتعميم

إذ من الميم ، بنى سياسة الدولة والقيادات التربوية في الوزارة حوسبة الكتب تت ضرورة -0
توفير دعم عمى المستوى السياسي والتربوي لضمان نجاح حوسبة الكتب المدرسية 

 مارات العربية المتحدة. إلوا كورياعمى سمم األولويات الوطنية كما حدث في  اووضعي
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عالم إلمن خالل وسائل ا اع بحوسبة الكتب وأىميتيالتوعية الشاممة لجميع أفراد المجتم -8
بشتى الصور اإلعالمية من خالل بث برامج توعية في جميع وسائل اإلعالم  المختمفة

لمحوسبة تنفيذ أو تجريب أي وىذه الخطوة يجب أن تسبق ،  المرئية والمسموعة والمقروءة
أو أغمبيم ، المجتمع  شعور أفرادإلي بحيث تؤدي ىذه التوعية  لنشر ثقافة الحوسبة

 .بأىمية استخدام الكتب المحوسبة في التربية والتعميم
يجاد الدعم ا  و ، جعل االىتمام بمسألة الكتب المحوسبة في سمم أولويات القيادات التربوية  -2

 التربوي.أم  الالزم سواء عمى المستوى السياسي
مع الجية العالي والتعميم في وزارة التربية  حوسبة الكتبالجية المشرفة عمى  تعاونأن ت -4

 لة عن المناىج والمقررات الدراسية من الصورة المكتوبة إلى الصورة الرقمية. ؤو المس
يتم من خالليا تدريب  (خمس سنوات مثال)خطة تدريبية عمى مدى سنوات محددة  إنجاز -5

الحوسبة لتوظيف داريين في المدارس والمشرفين التربويين عمى برامج إلالمعممين وا
 لتقنية الحديثة داخل حجرة الدراسة. ا

 بو ظروفيااشتالتي ت والدولالعمل عمى تبادل الخبرات والتجارب مع الدول المتقدمة  -6
كما يمكن االستفادة  طار تعاون جدي يضمن الفائدة لمجميع.إفي  مع بالدنا تيااومقوم

 .شركات ومؤسسات تجارية متخصصة في مجال حوسبة الكتبمن خبرات 
الالزمة من أجيزة   وزارة التربية والتعميم عمىتعمل أن  -7 نشاء البنية التحتية تأسيس وا 

حوسبة الكتب لنجاح تطبيق  وبرمجيات تشغيل وشبكات واتصاالت وغرف صفية
والطمبة تسمح لكل المدارس  بحيثبمعايير عالمية وقومية ، و  تنفيذالالتدرج في ب المدرسية

.واختيار التطبيق المناسب لمفئة العمرية  ينيا ،الحصول عمى المعمومات والتواصل فيما ب
جراءات والبرامج ولمتأكد من ظروف إلأن يسبق التنفيذ تجربة استطالعية لنستوثق من ا -8

فال نبدأ عمى  النجاح.  بتحديد المرحمة التعميمية المستيدفة ، بناء عمى تقدير االحتياجات 
تطبيق تجريبي متدرج بدءًا بعدد من  أي، مستوى عام بل بالتدريج والتقسيم مرحمة مرحمة 

أو مثاًل يتم اختيار عدد من المدارس في جميع المراحل الدراسية ، المدارس الثانوية 
الثالث بمعدل خمس مدارس في كل مديرية من مديريات التربية والتعميم العالي 

ب ومن يتم اختيارىا بعناية لتصبح مدارس رائدة في تطبيق حوسبة الكت، بمحافظات غزة 
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 جراء تقييم دقيق لمتجربة تعميم عمى جميع المدارس وفي مختمف المراحل.إثم يتبعيا بعد 
من الضروري االنتقال التدريجي إلى الكتب المحوسبة وفقًا لخطة معدة بشكل محكم ، ف

تمبى االحتياجات الفعمية لمطمبة من النواحي المختمفة مع المحافظة عمى الثقافة 
 يزىا.سالمية بل وتعز إلا
تحديد التقنيات المناسبة ىل البرمجيات المخزنة عمى األقراص المدمجة أو الشبكات -9 

Networks  محميةLAN   انترنت ،Internet .  
تحديد معايير الجودة الشاممة لتطبيقات حوسبة الكتب المدرسية.  -00

 موالميزانية سواء ميزانية معتمدة من قبل الوزارة أ تمويلالالدعم و تحديد سبل -00 
صاحبة الخبرة حصر جيات االىتمام والمصمحة و  وذلك ب باشتراك مع القطاع الخاص ،

أوجو المشاركة مثل وزارة  ، وبحثالوزارات والمؤسسات والشركات المحمية والدولية وىي 
من أجل التعاون والشراكة في تنفيذ حوسبة الكتب المدرسية   .االتصاالت

الالزم وتفعيمو من خالل مفيوم الشراكة من أجل تشجيع القطاع الخاص عمى توفير الدعم -08
تقنية المعمومات واالتصاالت لمقطاع الخاص دور الريادة في طرح واستخدام إن حيث ، التنمية

 .ولالستفادة من قدراتو

فأىم ما يميزىا ىو سيولة ، االستفادة من الخدمات التي توفرىا الحوسبة السحابية -02
ت الحديثة من الحاسوب الشخصي واألجيزة الموحية واليواتف استخداميا عبر وسائل االتصاال

نترنت بشكل كامل وأساسي لحفظ وتخزين البيانات عمى كية كونيا تعتمد عمى االتصال باإلالذ
سحابة معمومات افتراضية يمكن استعادة معموماتيا وتصفحيا في أي وقت أو مكان ، متى 

إذ ، دة خدمات االتصاالت والتطبيقات االفتراضية توافرت البنية التحتية المناسبة ليا من جو 
فرىا يمكن تسخير تقنية السحابية في مشاركة المنيج الدراسي عبر أدوات المشاركة التي تو 

ة. )جريدة يجاد جسور لمتواصل بين المعمم والطالب والمدرسخدمات الحوسبة السحابية مع إ
  .((www.aawsat.com(  8002وسط  ، العرب الدولية الشرق األ

أصبحت الحوسبة السحابية مؤخرًا واحدة من أكثر القضايا أىمية في مجال تقنية  -04
المعمومات.  وتقوم الحوسبة السحابية عمى فكرة رئيسة وىي االستفادة من الموارد المشتركة والتي 
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جة نترنت . وتنبع الحاجة إلى الحوسبة السحابية كنتيإلس تكمفتيا بقدر استخداميا عبر اتقا
الزدياد األنظمة واسعة النطاق وعالية األداء والتكمفة المرتفعة لمعدد الكبير من الموارد ذات 

لى حل ضافة إإمموارد االحتياج.  ىذه التقنية جاءت بوعود بإمكانية حل مشكمة التكمفة المرتفعة ل
ت تقديم أفضل حيث توفر الحوسبة السحابية خدما، دارة ىذه المواردإمشكمة العناء الذى تحتاجو 

( 8002لمموارد حسب الحاجة مع تقميل المجيود المبذول إلدارة الموارد المستخدمة)وزان، 
www.kau.edu.sa) ويمكن االستفادة من الحوسبة السحابية  في حوسبة الكتب المدرسية ) ،

ل أجيزة متنوعة من أجيزة الحواسيب وأجيزة إذ يستطيع الطالب الوصول إلى المقررات من خال
أسموب جديد لمتعمم  فمن مميزاتيا: مركزية البنية التحتية في المواقع مع انخفاض وىو الجواالت 

التكاليف )مثل العقارات ، الكيرباء ، الخ( تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكيربائية في تشغيل 
 أجيزة تقنية المعمومات. 

صالح العطل الفني الذي يحدث أثناء إلفني صيانة حاسوب في المدرسة  يرضرورة توف -05
 بالصيانة الدورية لألجيزة والحفاظ عمييا من التمف. لمقيامتعمم الطالب. و 

 الحرص عمى توفير مشرفي تقنيات يعممون في المدرسة لمساعدة المعممين وتسييل مياميم.-06

الكتب المدرسية في تحسين التعميم والتعمم ، تشجيع الدراسات التي تتناول جدوى حوسبة -07
 والقيام بالبحوث العممية والمساىمة بالقيام بالمؤتمرات والمحاضرات الخاصة بحوسبة الكتب.

Kfna.com-www.elearn 

لتعميمية كافة  كما تم نترنت لمراكز التعميم والتدريب والمؤسسات اإلتخفيض كمفة استخدام ا-08
 http://www.elearning-arab-academy.comة. فعمو في الواليات المتحدة االمريكي

نشاء -09 تزويد المدارس بالحواسيب  لمطالب والمعممين جميعًا وأجيزة الوسائط المتعددة، وا 
ادار مكتبات رقمية ، ومثل ىذه الخطوة ال تقل أىمية عن تزويد الجيش بالسالح وشبكة الر 

 .(00:8009،  )محبكأكثر كمفة من بناء الجيش وتسميحوواالتصال ، وليست 

تنتقل فيو الصورة الصامتة إلى حركة مع ، تحويل الكتاب المدرسي إلى كتاب محوسب مرن -80
تحويل الكتاب من الشكل المطبوع أو  من المقصود و شرح ألى جزء من أجزاء المحتوى.

http://www.kau.edu.sa)/
http://www.kau.edu.sa)/
http://www.elearn-kfna.com/
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من خالل المسح الضوئي بحيث يمكن تخزينيا فيما بعد التقميدي إلى وسيط الكتروني 
حتى عمى المستوى العالمي عبر مواقع خاصة عمى  مواسترجاعيا الكترونيًا سواء داخميًا ، أ

 نترنت. إلا

تشكيل فريق عمل ميني رفيع المستوي تشارك فيو الجيات المعينة لوضع الدارسة الالزمة -80
عداد من ألنمو اخذ بعين االعتبار فييا ألمحوسبة  مع ابشأن عممية االنتقال إلى الكتب ال

  .داريين المساعدينإلمعممين والمعممات واالطالب والطالبات وال

عوامل نجاح حوسبة الكتب اقتناع المتعممين بمصداقيتيا وقدرتيا عمى تقديم حمول  ىمأ-88
 الكتب التقميدية. ىيتعميمية بمستوي يضا

صر العممية التعميمية التقميدية وسيبقي دوره كما ىو مع استبدال يشكل المعمم أحد أىم عنا-82
ض أن الكتب المحوسبة قد تشكل حيث يعتقد البع اتيح والسبورة بشاشة الحاسوبالقمم بموحة المف

لو صح ىذا لنجح الكتاب عبر  ، و عن المعمم عن المدرسة بشكميا التقميدي وبديالً  بديالً 
 (www.mohyssin.com ) المحيسن دياًل عن المعمم.العصور الماضية في أن يكون ب

بة الكتب المدرسية ووضعيا عمى الشبكة في مواقع خاصة يسمح لمطمبة االستفادة من حوس-84
مكانية االتصال مع إشكال والنصوص وغيرىا إضافة إلي تقنيات الصوت والصورة والرسوم واأل

 (.89:8000ورات العالمية في مجال المنياج المعروض )العجموني ، أىم التط

التي يمكن  الربيع الرقميبداعات إلوسائط المتعددة أىم امن خالل ما سبق نستوضح أن 
و الثورة جتناستخدام ما تف. تعميمضمان جودة ال أىميايم بحل جزء من مشكالت التعميم  و أن تس
تعزيز قدرات المتعممين والمعممين ورفع مستوى إلى دي موماتية من إمكانات ىائمة سيؤ المع

خفاء أىمية البرامج التفاعمية إمكان إلمم يعد باف .معارفيم في جميع الجوانب الحياتية المختمفة
يتم  حيث، و التي تعتبر الكتب التفاعمية المحوسبة أحد صورىا  ، القائمة عمى الوسائط المتعددة

مؤثرات الصورية والصوتية ومقاطع الفيديو والتي تتطمب من فييا استخدام عدد كبير من ال
ثبات عمى ما وصل إليو ا  دليل و  العمقفي سورة ( 5آلية )اإن  متعمم التفاعل معيا بكافة حواسو.ال

َم اإِلْنَساَن َما ََلْ َيْعَلمْ ] شارة واحدة، إالعمم من الكتب المحوسبة  ا مصدر ىذإن  {5}العلق:[ َعلَّ

http://www.mohyssin.com/
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ُمُكُم اهللُ] وفى قولوسبحانو وتعالى  العمم من اهلل َمُكْم ]،  {282}البقرة:[ َواتَُّقوا اهللَ َوُيَعلِّ َكََم َعلَّ

ْ َتُكوُنوا َتْعَلُمونَ  َمُكُم اهللُ]،  {232}البقرة:[ َما ََل َّا َعلَّ السابقة  اتيآلا  .{4}املائدة:[ ُتَعلُِّموََنُنَّ ِِم

في مجال التربية والتعميم، وستؤثر عمى كثير من  أحدثت وستحدث تغيرات مستقبمية إيجابية
مة أراد اهلل ليا أن ألالشك أنيا بشرى خير  المسممات القديمة في المفاىيم واألفكار التربوية. 

تستجمع قواىا مرة أخرى لتعود إلى مقعد الريادة والقيادة من جديد من خالل تقنية االتصاالت 
. نحن في عصر قوتو تكمن في حجم ما لدينا من معمومات والمعمومات ونظميا الحديثة المختمفة
 .وكيفية االستفادة منيا لمصالح العام
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 توصيات الدراسة:

ألن فائدة حوسبة الكتب المدرسية عامة وشاممة لكل من لو عالقة بالعممية التعميمية وخاصة لكل 
الية وما أسفرت عنو من نتائج يمكن ابداء من الطمبة والمعممين ؛ واستنادًا إلى أىداف الدراسة الح

 -التوصيات التالية:

نشر وتعميق  ثقافة حوسبة الكتب من خالل بث الوعي والثقة لدي أولياء أمور الطمبة -0 
، حول أىمية مواكبة التكنولوجية ودورىا في التنميةونشرات تثقيفية عبر ندوات وبرامج 

 .من التعميمولتحقيق أكبر قدر من التفاعل مع ىذا النوع 
اعتماد استخدام الكتب المحوسبة  كإستراتيجية وطنية لمنيوض بالتعميم بشقيو المدرسي  -8

والعالي ، والعمل عمى احداث تحول نوعي في البرامج والممارسات التربوية لتحقيق 
 القتصاد المعرفي.مخرجات تنسجم مع متطمبات ا

ربية واألجنبية المختمفة المحمية في مجال التعاون التام بين الوزارة والمؤسسات التربوية الع -2
 الحوسبة. 

أن تبادر الوزارة إلى استبدال الكتب المدرسية باألقراص المدمجة أي تحويميا إلى شكل  -4
( websiteرقمي ، وتحميل محتوياتيا ووسائطيا بعد حوسبتيا عمى الشبكة العنكبوتية )

 كذلك الشبكة الدولية االنترنت.لتصبح في متناول الدراسين فقد دخل الحاسوب كل بيت و 
وتجييز البنية التحتية المناسبة في  ، لشراء األجيزة الالزمة توفير المخصصات المالية -5

 المدارس.
توفير فريق عمل فني في المدارس لصيانة األجيزة ؛ وتفادي األعطال الفنية التي تعيق -6 

 العممية التعميمية.
ال حوسبة الكتب المدرسية حيث تبادل الخبرة االستفادة من تجارب الدول الرائدة في مج-7 

 والتجربة سوف تثري خبرتنا.
ضرورة استمرار تنظيم دورات تدريبية متقدمة من قبل وزارة التربية والتعميم العالي -8 

لممعممين حول مستجدات استخدام التقنيات الكسابيم ميارات التعامل مع الكتب 
 ن الطرق التقميدية .المحوسبة كتمييد إلى تطبيق شامل والتخمص م
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 ربط المؤسسات التعميمية في فمسطين بشبكة محمية لتفعيل استخدام الكتب المحوسبة.-9 

 االىتمام بتقديم الحوافز المادية والمعنوية لإلشادة بجيود القائمين عمى عممية الحوسبة.-00

اجراء دراسة حول اتجاىات المعممين نحو تطبيق حوسبة الكتب المدرسية ومدى  -00
 يتيا.فاعم

ربط كل المدارس ومراكز التعمم في الدول العربية مع الشبكة أو الشبكات المحمية بحيث  -08
تجد ىذه المدارس األدوات التربوية الضرورية واالتصاالت والمعمومات التي تمبى 

 احتياجاتيم المحددة.
تشكيل فرق تضم التربويين والمغويين والمتخصصين في شتي فروع المعرفة لبدء  -02

ت انتاج برامج معربة تمبى حاجات الطالب العربي ، والثقافة العربية بالتعاون مشروعا
 مع الجامعات العربية المختمفة.

 اجراء مسابقة ألفضل مشاريع حوسبة الكتب المدرسية. -04
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 المراجع:

 القرآن الكريم.أواًل: 

 ثانيًا: المراجع العربية:

مديري ومعممي مدارس وكالة (. اتجاىات 2010) أبو حشيش ، بسام ومرتجي ، زكي -1
. مؤتمر التربية الغوث الدولية نحو برنامج التعميم التفاعمي المحوسب في محافظات غزة

( جامعة 513-491ص ص )،  28/10/2010-27التكنولوجية وتكنولوجيا التعميم 
 األقصى ، غزة ، فمسطين.

ة ميارات التفكير (. فاعمية كتاب تفاعمي محوسب في تنمي2013أبو زايدة ، أحمد ) -2
،  رسالة ماجستيرالبصرى في التكنولوجيا لدى طالب الصف الخامس األساسي بغزة. 

 كمية التربية ، الجامعة االسالمية.
(. استخدام أعضاء ىيئة التدريس بالمدينة 2010أبو عظمة ، نجيب وباسم ، الشريف ) -3

، ات في المناهج وطرق التدريسمجمة دراسالمنورة التعميم االلكتروني واتجاىاتيم نحوه. 
 .79-49( ، ص 164)

.  القاىرة:  دار . مناهج البحث في العموم النفسية والتربوية(2010أبو عالم ، رجاء ) -4
 النشر لمجامعات.

( الحوسبة السحابية حمم المكتبات ودور الحكومات، مكتبة 2012أبو سعدة، أحمد ) -5
 مصر العامة.

.  عمان: تكنولوجيا التعميم والتعميم االلكتروني(. 2007ن ، عمر )استيتو، دالل وسرحا -6
 دار وائل.

 دار:  عمان .والممارسة النظرية التعميم تكنولوجيا(. 2010) وآخرون فوزي اشتيوة، -7
 .صفاء

: القراءة، اإلعداد، التصميم، التأليف، الكتاب االلكتروني .(2007بسيوني، عبد الحميد ) -8
 دار الكتب العممية لمنشر والتوزيع. القاىرة: . النشر

(. تأثير بعض األنشطة المغوية باستخدام الحاسب اآللي 2008البسيوني، د. سامية ) -9
 .104-77، ص75، مجمة القراءة والمعرفةعمى تنمية ميارات واعداد الدرس. 
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( في تطوير 9001-)آيزو(. فاعمية استخدام نظام إدارة الجودة 2004التميمي، فواز) -10

أداء الوحدات اإلدارية في وزارة التربية والتعميم في األردن من وجية نظر العاممين فييا 
 عمان، األردن.رسالة دكتوراة  ودرجة رضاىم عن ىذا النظام.

(. دور التقنية الحديثة في عمم التفسير وخاصة التفسير 2010الجابري، ابتسام) -11
 .253-211(، ص ص 110) 1 اءة والمعرفة،مجمة القر الموضوعي. 

 البداية دار:  عمان . الحديثة االتصال ووسائل العربية المغة(. 2008) وليد ، الحاج -12
 .والتوزيع لمنشر

(. صعوبات تطبيق برنامج التعميم التفاعمي المحوسب عمى 2012، نجاح )الحسنات -13
رسالة تالميذ المرحمة الدنيا بمدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة وسبل عالجيا. 

 ، كمية التربية ، الجامعة االسالمية. ماجستير غير منشورة
(. منافذ المعمومات الجديدة عبر اليواتف النقالة والياتف الذكي. 2013، ىيام )الحايك -14

  www.blog.naseej.com/2013/03/06  نسيج لممكتبات وتكنولوجيا التعميم العالي.مدونة 
عمى 15/1/2014التعميمية.  شوىد بتاريخ (. حوسبة الحقائب 2009، د. يحيى )جبر -15

  www.Staff.najah.edu الرابط
(. أثر استخدام تكنولوجيا المعمومات عمى 2008، الحنيطي )الخوالدة، رياض ومحمد -16

( ، 2) 35، مجمة دراسات العموم االداريةاالبداع االداري في المؤسسات االردنية. 
 .342-320ص

(. واقع استخدام االنترنت في 2010والرماضنة ، معاذ خالد )، لطفي محمد الخطيب  -17
،  مجمة العموم التربوية والنفسيةاألنشطة المدرسية بمدراس مديرية تربية اربد األولي. 

 م.12/3/2013بتاريخ ((www.uob.edu.bh.195-167ص(،4) 11جامعةالبحرين،
 .الكممة دار مكتبة: القاىرة .التعمم تكنولوجيا منتوجات(. 2003) عطية محمد ، خميس -18
(. الجامعة االفتراضية وتحقيق نظام الجودة واالعتماد األكاديمي في 2008، حنان )رزق -19

، جامعة مجمة كمية التربية التعميم الجامعي في ضوء بعض التجارب والخبرات العالمية. 
 .563 – 457( ، ص68)2المنصورة ،

(. االتجاىات نحو الحاسوب وُمعوقات استخدامو في التعميم لدى 2007الريماوي، صوفيا ) -20
،  رسالة ماجستير غير منشورةمعممي العموم في المدارس الحكومية في الضفة الغربية.  

 جامعة النجاح الوطنية ، فمسطين.

http://www.blog.naseej.com/2013/03/06
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(. تصميم وتطبيق برمجية إلكترونية تفاعمية لمقرر تقنيات 2008الزىراني، عماد )  -21
رسالة التعميم لقياس أثرىا في التحصيل الدراسي لطالب كمية المعممين في الباحة.  

، كمية التربية ، جامعة أم القري ، المممكة العربية السعودية.  دكتوراة
www.libback.uqu.edu.sa/hipres/ABC/ind/4908.pdf 

 .الرشد مكتبة: الرياض .االلكتروني والتعمم التعميم تكنولوجيا (.2004) أحمد سالم، -22
(. ُمعوقات تعمم الحاسوب وتعميمة في المدارس الحكومية في 2001السرطاوي، عادل ) -23

، جامعة رسالة ماجستيرمحافظات شمال فمسطين من وجية نظر المعممين والطالبات. 
 النجاح الوطنية ، فمسطين.

استخدام الحاسوب واالنترنت في ميادين  (.2010، عادل)سعادة، جودت والسرطاوي -24
 . عمان: دار الشروق لمنشر والتوزيع.والتعميم التربية

ورقة  (. التعميم االلكتروني كأحد صيغ التعميم عن بعد.  2008، د. السعيد )سميمان -25
شوىد  www.kfs.edu.eg، مصر.عمل  مقدمة لكمية  التربية، جامعة كفر الشيخ

 م الساعة الحادية عشر مساًء.1/12/2013بتاريخ 
ي (. جودة الكتب المدرسية بمرحمة التعميم األساس2007، عمى )وخميفة شبالق، توفيق  -26

ة في التعميم : الجودالمؤتمر الثالث لكمية التربية، من وجية نظر مشرفي ىذه المرحمة
 ، غزة.، الجامعة االسالميةالعام كمدخل لمتميز

" لممقررات (. أثر برنامج تدريبي عن مدخل " عالمية التصميم 2008، حنان )الشاعر -27
االلكترونية عمى معرفة مبادئو واستخدامو في تصميم وانتاج المقررات االلكترونية لدي 

مجمة دراسات في المناهج وطرق  المصممين التعميميين بمراكز التعميم االلكتروني. 
 .66 – 13(، ص 2)131، التدريس

العربي. ورقة عمل مقدمة  االلكتروني كتابمشروع مقترح لم(.  2003الشريف، أحمد ) -28
إلى ندوة التعميم االلكتروني العربي بمدارس الممك فيصل ، الرياض ، المممكة العربية 

الساعة الثامنة  15/12/2013شوىد بتاريخ  السعودية.
 .www.faculty.kus.edu.saمساءً 

ارس (. واقع توظيف المستحدثات التكنولوجية وُمعوقات ذلك في مد2013، عمى )شقور -29
مة جامعة النجاح لألبحاث مجالضفة الغربية وقطاع غزة من وجية نظر المعممين. 

( (www.scholar.najah.edu.416-383ص(،2)27،االنسانية()العموم 
 م.10/3/2013بتاريخ

دور االدارة المدرسية في توظيف برامج تكنولوجيا (. 2010، عبد السالم )الشناق -30
 عمان: دار وائل لمنشر والتوزيع. .واالتصاالت المعمومات

http://www.libback.uqu.edu.sa/hipres/ABC/ind/4908.pdf
http://www.libback.uqu.edu.sa/hipres/ABC/ind/4908.pdf
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)مستقبل العالقة بين (. الكتاب االلكتروني بين المزايا والعيوب2009، مجدي )شمبي -31
م 18/11/2013بتاريخ شوىد  موقع دنيا الرأي .الكتاب الورقي والكتاب االلكتروني(

 عمى الرابط  مساءً  11:30الساعة 
www.pulpit.alwatanvoice.com/articles/2009/03/23/160209.html 

(. أىمية وُمعوقات استخدام التعميم االلكتروني من وجية نظر 2007، فواز )الشمري -32
، كمية التربية ، جامعة أم القرى،  رسالة ماجستيرالسعودية.  –المشرفين بمحافظة جدة 
 المممكة العربية السعودية.

(. امكانية استخدام تقنية الحوسبة السحابية في التعميم 2013الشيتى، إيناس ) -33
المؤتمر الدولي الثالث: التعميم االلكتروني والتعميم عن  االلكتروني في جامعة القصيم. 

. شوىد بتاريخ 29 -1مكة العربية السعودية، ص ، جامعة القصيم، الممبعد
 www.eli.elc.edu.sa الساعة الثامنة مساًء. 3/2/2014

في  مناهج البحث وطرق التحميل اإلحصائي (.2010) وفؤاد أبو حطب ، آمالصادق  -34
 : مكتبة األنجمو المصرية.القاىرة . االجتماعية التربوية و العموم النفسية و

(. أثر استخدام برامج الدروس التعميمية المحوسبة في تعمم المغة 2010، نداء )صالح -35
رسالة العربية عمى تحصيل طمبة الصف األول األساسي في مدارس محافظة نابمس. 

 ، فمسطين.، جامعة النجاح الوطنية، نابمسماجستير غير منشورة
(.  فاعمية برنامج حاسوبي قائم عمى الوسائط المتعددة لتنمية 2005، نجوي )صالح -36

 :المؤتمر التربوي الثانياالستعداد لمقراءة لدى أطفال الرياض في محافظة غزة.   
-22، الجامعة االسالمية ،  الفمسطيني بين تحديات الواقع وطموحات المستقبل الطفل

 (.285-250) نوفمبر. ص ص 23
(، أرامكو السعودية 63(. مجمة القافمة، العدد)2013صالح، حسام الدين) -37

www.qafilah.com/ar/ 
(. اتجاىات القيادات التربوية بتعميم جدة نحو تطبيق التعميم 2011، عمر )الصعيدى  -38

 .57-27( ، ص 115) 1،  مجمة القراءة والمعرفةااللكتروني. 
 لمنشر وائل دار:  عمان المرئية. الوسائل تكنولوجيا(. 2010) وآخرون طوالبة، -39

 .والتوزيع
(. دراسة تقويمية لتجربة التعميم االلكتروني بمدارس البيان النموذجية 2006العبد الكريم، ميا ) -40

 الممك سعود ، المممكة العربية السعودية.، كمية التربية ، جامعة رسالة ماجستيرلمبنات بجدة.  

http://www.pulpit.alwatanvoice.com/articles/2009/03/23/160209.html
http://www.eli.elc.edu.sa/
http://www.qafilah.com/ar/
http://www.qafilah.com/ar/
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(. واقع استخدام التعميم االلكتروني في مدارس المممكة 2008العبد الكريم، مشاعل ) -41
، كمية التربية جامعة الممك سعود ، المممكة رسالة ماجستير األىمية بمدينة الرياض.  

-pdf.الساعة الخامسة مساًء.  3/2/2014العربية السعودية. شوىد بتاريخ 
www.id4arab.com 

 يالبحث العمم  (.2001) كايد ، وعبد الحق يمعبد الرح ، عبيدات، ذوقان وعدس -42
 .عمان :دار الفكر لمنشر والتوزيع . عمان:وأساليبهمفهومه وأدواته 

. ورقة عمل مقدمة التعمم االلكتروني في الحوسبة السحابية(. 2012عسيري، ابراىيم ) -43
لمكتب التربية العربي لدول الخميج ، تجارب الدول في اجتماعات المجمس التنفيذي 

 www.abegs.orgوالمؤتمرات العامة لوزراء التربية والتعميم ، 
(. مدى توافر كفايات التعمم االلكتروني لدى معممي التكنولوجيا. 2012)مح، ساالعجرمي -44

 .1760-1723( ، ص 8) 26،   مجمة جامعة النجاح لألبحاث العموم االنسانية
استخدام الحاسوب في تدريس مادة  .(2001)و عمرو، كايد  ، خالدالعجموني -45

مة دراسات الجامعة جم .ة الثانوية في مدارس مدينة عمانالرياضيات لطمبة المرحم
 .101-85( ، ص1ع)28،  االردنية

:  الرياض  .السموكي العموم في البث إلى المدخل(. 1995) حمد بن صالح العساف، -46
 .العبيكان مكتبة

 ميارات تنمية في األقران تدريس استراتيجية فعالية(. 2004) سميمان جمال عطية، -47
 وطرق المناهج مجمة دراسات في  لدى تالميذ المرحمة االبتدائية. الجيرية القراءة

 .(83-45ص ص ) أغسطس، ،(96) العدد التدريس
(. أثر استخدام أدوات ويب في تصميم المقررات االلكترونية 2010، آية )عبد المنعم -48

 التعميم. موقع جامعة المنوفية، كمية عمى اتجاىات طمبة الفرقة الرابعة بقسم تكنولوجيا
 عمى الرابط: مصر. النوعية، التربية

(10/3/2013 bahaaeldin/2-4030258)(/www.slideshare.net) 
عمان: دار وائل . تكنولوجيا التعميم المستقبمي (.2009، حارث والعاني ، مزىر )عبود -49

 لمنشر.
(. التعميم االلكتروني نموذجا إلعداد وتأىيل وتدريب المعممين ، 2005، نادي )عزيز -50

 www.minshawi.com.، مصرية  بأسوان،  جامعة جنوب الوادي كمية الترب
عمان: دار الراية . التجديد التربوي والتعميم االلكتروني(. 2011العنزي ، فاطمة ) -51

 لمنشر والتوزيع.

http://www.id4arab.com/
http://www.id4arab.com/
http://www.abegs.org/
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 . التعميم عن بعد ومستقبل التربية في الوطن العربي(. 2005، أحمد عبد اهلل )العمي -52
 ، القاىرة: دار الكتاب الحديث.1ط

(، 2، ) مجمة المعموماتية(. 2(. التعميم االلكتروني والويب )2008، د. محمد )عماشة -53
 كمية التربية النوعية ، جامعة المنصورة.

عمان:  دار المسيرة . الحاسوب التعميمي وتطبيقاته التربوية(. 2004، يوسف )عيادات -54
 لمنشر والتوزيع والطباعة.

غزة: .مقدمة في تصميم البحث التربوي(. 2000، إحسان و األستاذ ، محمود)اآلغا -55
 مطبعة األمل التجارية.

(. أثر تعميم الجغرافيا المعزز بالحاسوب عمى تحصيل اتجاىات 2000، ابراىيم )الفار -56
، الكويت : مجمس مجمة دراسات الخميج والجزيرة العربية، طالبات الصف األول الثانوي

 (.113 – 83النشر العممي ص ص )
مجمة بي. (. التعميم االلكتروني وآفاق تطوره في العالم العر 2005، عبد الرازق )الفاضل -57

 .60-7( ، ص 5) 1،  الرابطة االردنية
(. برنامج مقترح لتنمية الوعي 2008فرج، محمود و محمد ، سميمان ) -58

بالتعميم االلكتروني وتطبيقاتو لدى طالب شعبة التربية االسالمية بكميات 
 .146-95، ص  76، مجمة القراءة والمعرفة التربية. 

مجمة التعميم (. الحوسبة السحابية بين المخاوف واآلمال. 2013الفقي ، د. ممدوح ) -59
 .12، االلكتروني بجامعة المنصورة 

 . أثر بيئة العمل الداخمية عمى الوالء التنظيمي  (.2002) القحطاني، محمد عمي مانع -60
 .الرياض، جامعة نايف العربية لمعموم األمنية،  ماجستير غير منشورة رسالة

 عمان: دار يافا لمنشر والتوزيع.. حوسبة التدريس(. 2011، غسان يوسف )قطيط -61
(. معوقات تطبيق التعميم االلكتروني في دولة الكويت: 2011الكندري، وليد وآخرون ) -62

 27،  أبحاث اليرموك سمسمة العموم اإلنسانية االجتماعيةدراسة تربوية اجتماعية ، 
 .2054-2029( ص3)

(. استخدام التعميم االلكتروني في التدريس ، ورقة عمل مقدمة 2009الكنعان، ىدي ) -63
  خالل الرابط م2014/ 1/2شوىد بتاريخ لممتقي التعميم االلكتروني األول ، 

www.site.iugaza.edu.pa/aelholy/files/2010/02/estekhdam.pdf 
 

http://www.site.iugaza.edu.pa/aelholy/files/2010/02/estekhdam.pdf
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(. درجة توافر كفايات التعميم االلكتروني لدى معممي التعميم 2011كالب، رامي ) -64
رسالة التفاعمي المحوسب في مدارس وكالة الغوث الدولية ، وعالقتيا باتجاىاتيم نحوه. 

 ، كمية التربية ، جامعة اآلزىر ، فمسطين.ماجستير غير منشورة 
 شوىد. (32)،  مجمة المعموماتية (. الكتاب االلكتروني ،2010فة )، لطيالكميشي -65

  الرابط:عمى 2013ابريل  6بتاريخ 
www. Informatics.gov.sa/articles.php:artid=209 

مجمة  االلكترونية.(. دور تقنية المعمومات في المدارس 2008الكوت ، آمنة ) -66
 جامعة الفاتح جنوب افريقيا.(، 23، العدد )االهتمامات البحثية المعموماتية

جامعة ، كمية اآلداب  .المغة العربية والكتاب الرقمي(. 2009محبك ، أحمد زياد ) -67
 .حمب سورية 

التربية االسالمية أصولها وتطورها في البالد العربية. (. 2005مرسي ، محمد منير ) -68
 القاىرة: عالم الكتب.

.  رسالة ماجستير ، االشراف االلكتروني في التعميم العام(. 2011، حنس )المعبدي -69
 ، جامعة أم القري ، المممكة العربية السعودية.كمية التربية

(. فاعمية برنامج مقترح الكساب معممي الفصل االلكتروني 2010محمد، ىبة اهلل ) -70
كمية التربية ، جامعة عين  ،رسالة ماجستيربعض الميارات التقنية لمتعامل معو. 

الساعة التاسعة مساًء  12/1/2013شوىد بتاريخ  شمس، مصر.  
Sev4.eulc.edu.eg 

األكاديمية العربية لمتعميم االلكتروني منشور بتاريخ موقع (. 2013ى، فارس )مصطف -71
 .لنصف مساءً الساعة الثامنة وا 14/2/2014بتاريخ  شوىدو  2013فبراير  26

. عمان:  دار األسس التربوية لتقنيات التعميم االلكتروني(. 2010، محمد )المالح -72
 الثقافة لمنشر والتوزيع.

ميم االلكتروني األسس التع(. 2004، د. عبد اهلل  والمبارك ، أحمد )الموسي -73
، كمية الحاسب االلي ، جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية ، المممكة والتطبيقات

 العربية السعودية.
 .شرق المكتبة الشرقيةمدار البيروت :  (.1986)المنجد في المغة واالعالم  -74
(. تطبيقات التعميم االلكتروني في الجامعات المصرية بين الواقع 2011، )النحيف -75

 .52-33( ، ص 23) 3،  مجمة عموم وفنونوالمأمول.  
العدد مجمة المعموماتية ، تاب االلكتروني المفيوم والمزايا(. الك2011، محمد )نعيم -76

(34.)  (3www.informatics.gov.sa/articles.php?artid=540 

http://www.informatics.gov.sa/articles.php?artid=540
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(. ُمعوقات استخدام منظومة التعميم االلكتروني من وجية 2010، عايد وآخرون )اليرش -77
 1، العموم التربوية المجمة االردنية فينظر معممي المرحمة الثانوية في لواء الكورة. 

 .40-27ص ص  ،(1)
، رسالة ماجستير(. نحو تحسين األداء في الحوسبة السحابية .  2013وزان، ماجدة ) -78

كمية الحاسبات وتقنية المعمومات ، جامعة الممك عبد العزيز ، المممكة العربية 
 السعودية.

، السمطة الوطنية الفمسطينية،  (. االصدار األول1997وزارة التخطيط والتعاون الدولي ) -79
 غزة:  فمسطين.

. غزة: الكتاب االحصائي التربوي السنوي (.2013)وزارة التربية والتعميم العالي -80
 فمسطين.

.(238-237 ) ص (. 2012 يحيى عنابنة ) -81  
www.majma.org.jo/majma/res/data/seasons/30/30-7 

(. العوامل المؤثرة عمى استخدام تكنولوجيات 2008) ياسين، اسماعيل وعبد الحق، بكر -82
مجمة جامعة المعمومات في العممية التعميمية في المدارس الثانوية في شمال فمسطين. 

 .1097 – 1063( ، ص 4) 22،  النجاح لألبحاث )العموم االنسانية(
(. ُمعوقات استخدام التعميم االلكتروني التي تواجو 2011، محمد )ياسين، بسام وممحم -83

المجمة الفمسطينية لمتعميم المعممين في مديرية التربية والتعميم بمنطقة اربد األولي. 
 (.136-115( ، ص ص )5) 3،  عن بعد المفتوح
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85-Cean, A(2001). Computer Usage by Building – Level 
Administrators in West Virginia Public school, Seton Hall 
University. 

86-Conna, (2007). An Investigation Of Incorporating On Line 
Courses in Public High School Curricula. 

http://www.majma.org.jo/majma/res/data/seasons/30/30-7


991 
 

87-Gertner, (2011). The Effects Of Multimedia Technology On 
Learning. Abilene Christian University 

    88-Johnson (2013). A comparison Study Of The Use Of paper    
    Versus Digital Text Books BY Under Graduate Students. Indiana   
    State.2 

89-Kokknaki, Aikaterini(2010). " Obstacles to the intrgeation of ICT 
in Primary Education in Greece". Conference TCT September 15-
17 Hasselt, Bwigium. pp 51-54. 

    90- Lai, K & Pratt, K (2002). Information and Communication                
    technology (ICT) in secondary school: the  role of the computer  
    coordinator , British Journal of Educational Technology, 35 (4),  
    461-475. 

    91- Moras, S.(2001) Computer – assisted Language Learning (call)  
    and the internet.Brazil:Cultra Inglesa Desaocarlos. 

    92-Tubin,D(2007). When ICT meets schools  
    differentiation,complexity, adaptability, Journal of Educational  
    administration, vol. 45,no1,pp 8-32. 

 

 

 

 

 



991 
 

لمواقع اإللكترونية:رابعًا: ا  

       www.computerinedu.blogspot.com.(20/3/2013) 

      www.mdawood.com/blog//p=379 ww.backupdirect.net-400x278 

       www.wikpedia.org on line13/1/2013 

      www.alfac.edu.jo on line138/1/2013 

     www.aljazeera.net/news/pages/dc02a459-97f1-44d4-ac29-6d419dda4a01 

     www.elearn-kfna.com/page.php?id=38026ed22fc1a91d92b5d2ef93540f20 

    www. Alaabdulrazaq.blogspot.com/2012/02/digtal-textbooks.html. 

   www.elearning-arab-academy.com/digital-learning/20/4/2013 
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  www.arablibrarian.wordpress.com/2013/06/23/ 

 www.youtube.com/watch?v=llxU1QOVVN 

 www.slabnews.com/article/376 

 www.ashams.com/art/12=3%D%A7%D9  

  www.arabic.ruvr.ru/2013_12_12/125762864/ 

 www.almarefh.org/news.php?action=show&id=843 

 www. Traidnt.net/vb/traidnt1961713 

 (www.evroj.net) 

 بعنوان الحوسبة السحابية في التعميم "  4/2012أحمد المعارك/

  .المدرسة الذكية استحداث جديد في مفيوم التعميم بالكويت"(. 2005) شبكة النبأ المعموماتية
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(.13:15)الساعة  2013ايمول  9اريخ صحيفة الصباح طوال اليوم منشور بت  

    (.16345اليمامة الصحفية ،  العدد )(. تصدر عن مؤسسة 2013صحيفة الرياض اليومية )

  .(12613)العدد  2013يونيو ،  10وسط بتاريخ جريدة العرب الدولية الشرق األ

 مساًء(9:30الساعة )20/12/2013بتاريخ شوىد  ()موسوعة ويكيبيديا الحرة الحوسبة السحابية

    دواالعتما بين التقييم االحوسبة السحابية في التعميم العالي: م ( .2013موقع مكتبات عربية )

مجمة المعرفة األرشيفية التربوية . سيناريوىات المستقبل لمتعميم االلكتروني السعودي مجتمع 
 السابعة والنصف مساًء. الساعة  7/11/2013(. شوىد بتاريخ 143المعرفة. )

 م27/10/2013، التعميم االلكتروني مفهومه. شوهد بتاريخ  لمركز القومي لممناىج والبحث القوميا
 عمى الرابط:

  www.nccer.edu.sd/rscmarticle.html?rscmid=78  

   24/10/2013 بتاريخ. التعميم االلكتروني مميزات وفوائد التعميم االلكتروني. جامعة أم القريموقع 
 www.uqu.edu.sa/page/ar/97106/ 

عمى الرابط:  تاريخ التعميم االلكتروني-التعميم االلكترونيى موقع جامعة أم القر    

   www.uqu.edu.sa/page/ar/97078 

 www.svu.edu.eg/arabic/2008                           د. السعيد سميمان          

www.techndogy1ibb.7olm.org/t62-topic                          السعيد سميمان         

          www.unlimit-tech.com                     موقع وادي التقنية وموقع التقنية بال حدود 

 10/6/2013مية التعميمية بتاريخ أربعة فوائد الشراك خدمات الحوسبة السحابية في العمبعنوان "
 عمى الرابط: 12:19الساعة 

http://uaepm.ae/MobileSite/MediaCenter/NewsDetails_ar.aspx?ItemID=906 

http://www.nccer.edu.sd/rscmarticle.html?rscmid=78
http://www.uqu.edu.sa/page/ar/97078
http://www.techndogy1ibb.7olm.org/t62-topic
http://www.unlimit-tech.com/
http://uaepm.ae/MobileSite/MediaCenter/NewsDetails_ar.aspx?ItemID=906
http://uaepm.ae/MobileSite/MediaCenter/NewsDetails_ar.aspx?ItemID=906
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 قائمة املالحق
 

 االستبانة في صورتها األولية قبل التحكيم.

 قائمة بأسماء السادة المحكمين.

 االستبانة في صورتها النهائية.

 والدراسات العميا. كتاب تسهيل مهمة الباحثة من عمادة شؤون البحث العممي

 كتاب تسهيل مهمة لمباحثة من وزارة التربية والتعميم العالي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 االستبانة في صورتها األولية

 

 حفظه الله ،،     السيد/                                

 السالم صليكم ورحمظ الله وبركاته ،،،

 تحكيم استبانظالموضوع: 

تقوم الباحثة بدراسة لمحصول عمى درجة الماجستير في أصول التربية/ قسم اإلدارة 
ُمعوقات حوسبة الكتب المدرسية في وزارة التربوية بكمية التربية في الجامعة اإلسالمية بعنوان " 

وقد تطمب اجراء الدارسة استبانة لمكشف عن  التربية والتعميم العالي وسبل التغمب عميها ".
ات )مالية، ادارية، فنية، بشرية( ونظرًا لما تتمتعون به من خبرة في هذا المجال. أرجو ُمعوق

سيادتكم التكرم بتحكيم االستبانة المرفقة من حيث مدي مناسبة الفقرة لممجال، وضوح الفقرات 
( أمام Xوصحتها، دقة الصياغة، حذف أو اضافة ما ترونه مناسبًا، وذلك بوضع عالمة )

 مناسب وكتابة التعديالت التي ترونها مناسبة.االختيار ال

 شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا

 ودمتم  ذخرًا لمعمم والوطن ،،

 

 ةــــــــــــــــالباحث

 ادة سحويلــــــــــــغ      

 



 
 
 

 غيرات الدراسة:مت

 عموم إنسانية  عموم طبيعية           لتخصص:ا

 دراسات عميابكالوريوس                المؤهل األكاديمي:

 سنوات( 10)أكثر من      سنوات(   10 – 5)من       سنوات(  5)أقل من        سنوات الخدمة:

 رأي المحكم المجال األول: ُمعوقات مالية
 مالحظات غير منتمية منتمية غير واضحة واضحة الفقرة م
      المانحة.ضعف الدعم المالي من الجهات  .1
      ارتفاع تكمفة تأسيس البنية التحتية الالزمة. . 2
قمة المخصصات المالية تحول دون شراء األجهزة   .3

 المطموبة.
     

      ضعف ميزانية المدارس لمقيام بأعمال الصيانة الدورية. .4
      عدم وجود بند مكافأة لمقائمين عمى حوسبة الكتب. .5
      الحوافز المخصصة لمقائمين عمى حوسبة الكتب.قمة  .6
      ضعف القدرة عمى توفير جهاز حاسوب لكل معمم ومتعمم. .7
      تقمص حجم التمويل من القطاع الخاص. .8
      الحاجة إلى ميزانية لتدريب ودعم المعممين والمتعممين. . 9

  المجال الثاني: ُمعوقات إدارية
معيار يحدد جودة مواصفات المواد عدم وجود  .1

 المحوسبة.
     

عدم وجود قوانين تحمي حق التصميم واإلعداد  .2
 المحوسب.

     

      تفضيل استخدام الكتب الورقية عن المحوسبة. .3
الخوف من زيادة المهام واألعباء الوظيفية عند تطبيق  .4

 حوسبة الكتب المدرسية.
     

      فني صيانة. الحاجة إلى تعيين .5
      صعوبة تعديل األنظمة الخاصة بالتعميم التقميدي. .6
      صعوبة التقييم واإلشراف عمى المعممين الكترونيًا. .7
      قمة االستفادة من تجارب الدول األخرى في الحوسبة. .8

  

 

   

 



 
 
 

 مالحظات غير منتمية منتمية غير واضحة واضحة المجال الثالث: ُمعوقات فنية
عدم توافر أجهزة حاسوب وخط انترنت لدى الطمبة في  .1

 المنازل.
     

      انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر لفترات طويمة. .2
التطور السريع ألجهزة الحاسوب والحاجة المستمرة  .3

 لتجديدها.
     

      كثرة أعطال أجهزة الحاسوب وممحقاتها. .4
      الدورية لألجهزة.قمة الصيانة  .5
      قمة توافر فنيين متخصصين لممشكالت الطارئة. .6
      امكانية االختراق والقرصنة. .7
      ضعف الغرف الصفية الستخدام الكتب المحوسبة. .8
بطء شبكة االنترنت وتعطل عممها أثناء البحث  .9

 والتصفح.
     

الالسمكية في ضعف جاهزية شبكة االتصاالت  .10
 المدارس.

     

      انعدام الثقة في حماية وسرية المعمومات. .11
  المجال الرابع: ُمعوقات بشرية

      مقاومة التغير والتجديد لمواكبة التقدم التقني. .1
قمة وجود وعي كافي ألفراد المجتمع بأهمية الكتب  .2

 المحوسبة.
     

      عن الكتب الورقية.عدم االقتناع باالستغناء  .3
      ضعف المهارات الحاسوبية لدى المعممين. .4
الخوف من استخدام الحواسيب لتأثيرها الصحي  .5

 السمبي.
     

      قمة امتالك المعممين مهارات تدريس دروس محوسبة. .6
      قمة المبرمجين المتخصصين. .7
      األهالي.ضعف انتشار الثقافة الحاسوبية بين  .8
اعتبار حوسبة الكتب المدرسية أداة مساعدة وليست  .9

 أساسية.
     

      ضعف الخبرة في استخدام الكتب المحوسبة. .10
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 مكان العمل درجة العمميةال االسم م
 جامعة القدس المفتوحة .أستاذ مشارك/ مناهج وطرق تدريس عموم د. عبد اهلل عبد المنعم .1
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 وزارة التربية والتعميم العالي  / مدير عام التخطيط التربوي.ةرادكتو  د. عمى خميفة .11
 التربية والتعميم العاليوزارة  / مدير عام التعميم الجامعي.دكتوراة لغة عربية د. خميل حماد .12
 وزارة التربية والتعميم العالي /مدير مركز الحاسوب.ماجستير ادارة أعمال م. مازن الخطيب .13
 وزارة التربية والتعميم العالي مدير دائرة االمتحانات العامة/ماجستير أصول تربية أ. مروان شرف .14
الكتب والمطبوعات مدير ماجستير ادارة تربوية/ أ. وائل شبالق .15

 التربوية.
 وزارة التربية والتعميم العالي

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 الجامطظ االسالميظ              

 شؤون البحث الطلمي والدراسات الطليا

 ظــــــــــــتربيـظ الـــــيكل          

 أصول تربيظ/ اإلدارة التربويظ

 االستبانظ في صورتكا النكائيظ

 

 حفظه الله ،،،      السيد/

 السالم صليكم ورحمظ الله وبركاته ،،،

تقوم الباحثة باجراء دراسة بعنوان " ُمعوقات حوسبة الكتب المدرسية في وزارة التربية 
والتعميم العالي وسبل التغمب عميها " وذلك استكمااًل لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير 

دارة تربوية " في الجامعة االسالمية بغزة ، لذلك تم بناء استبانة بقسم أصول التربية تخصص " إ
( فقرة موزعة عمى أربعة مجاالت 36كأداة لجمع البيانات المتعمقة بالدراسة ، والتي تتكون من )

 اإلدارية، الفنية، البشرية(.هي: )المالية، 

( في /شارة )يسر الباحثة مشاركتكم في االجابة عن فقرات االستبانة، وذلك بوضع ا
المكان المناسب، آممة منكم اإلجابة عن جميع فقرات االستبانة بكل دقة وموضوعية، وذلك 
لموصول إلى نتائج صحيحة وصادقة.  عممًا بأن إجاباتكم ستعامل بسرية تامة ولن تستخدم إال 

 .ألغراض البحث العممي فقط

 تفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،

 الباحثة    

 غادة سحويل



 
 
 

 غيرات الدراسة:مت

 عموم إنسانية           عموم طبيعية           لتخصص: ا

 بكالوريوس        دراسات عميا          المؤهل األكاديمي:

 سنوات( 10سنوات(       )أكثر من  10 – 6سنوات(       )من  5-1) من        سنوات الخدمة:

 رأي المحكم ُمعوقات ماليةالمجال األول: 
 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة الفقرة م
      ضعف الدعم المالي من الجهات المانحة. .1
      ارتفاع تكمفة تأسيس البنية التحتية الالزمة. . 2
      قمة المخصصات المالية تحول دون شراء األجهزة  المطموبة. .3
      ميزانية المدارس لمقيام بأعمال الصيانة الدورية.ضعف  .4
      قمة الحوافز المخصصة لمقائمين عمى حوسبة الكتب. .5
      ضعف القدرة عمى توفير جهاز حاسوب لكل معمم ومتعمم. .6
      تقمص حجم التمويل من القطاع الخاص. .7
      والمتعممين.الحاجة إلى ميزانية لتدريب ودعم المعممين  .8
      لمجال الثاني: ُمعوقات إداريةا
      استخدام الكتب الورقية عن المحوسبة. اإلدارة تفضيل .1
الخوف من زيادة المهام واألعباء الوظيفية عند تطبيق حوسبة  .2

 الكتب المدرسية.
     

تقاعس اإلدارة عن تبني معيار يحدد جودة مواصفات المواد  .3
 المحوسبة.

     

      ندرة وجود قوانين تحمي حق ممكية التصميم واإلعداد المحوسب. .4
      .حاسوب الحاجة إلى تعيين فني صيانة .5
      الخاصة بالتعميم التقميدي. والموائح صعوبة تعديل األنظمة .6
      صعوبة التقييم واإلشراف عمى المعممين الكترونيًا. .7
من تجارب الدول األخرى المسؤولين اإلداريين  ستفادة قمة ا .8

 الكتب المدرسية. في حوسبة
     

ضعف قدرة الوزارة عمى حوسبة الكتب المدرسية خالل فترة  .9
 زمنية محددة.

     

  

 

   

 



 
 
 

 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة المجال الثالث: ُمعوقات فنية
      لدى الطمبة في المنازل.توافر أجهزة حاسوب  قمة .1
      قمة توافر خط انترنت لدى الكثير من الطمبة في المنازل .2
      انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر لفترات طويمة. .2
      التطور السريع ألجهزة الحاسوب والحاجة المستمرة لتجديدها. .3
      كثرة أعطال أجهزة الحاسوب وممحقاتها. .4
      قمة الصيانة الدورية لألجهزة. .5
      ضعف الغرف الصفية الستخدام الكتب المحوسبة. .6
      بطء شبكة االنترنت وتعطل عممها أثناء البحث والتصفح. .7
      ضعف جاهزية شبكة االتصاالت الالسمكية في المدارس. .8
إمكانية انعدام الثقة في حماية وسرية المعمومات بسبب  .9

 االختراق والقرصنة.
     

      المجال الرابع: ُمعوقات بشرية
      مقاومة التغير والتجديد لمواكبة التقدم التقني. .1
      قمة وجود وعي كافي ألفراد المجتمع بأهمية الكتب المحوسبة. .2
      ضعف المهارات الحاسوبية لدى المعممين. .3
      الحواسيب لتأثيرها الصحي السمبي.الخوف من استخدام  .4
      قمة امتالك المعممين مهارات تدريس دروس محوسبة. .5
      قمة المبرمجين المتخصصين. .6
      ف انتشار الثقافة الحاسوبية بين األهالي.ضع .7
      اعتبار حوسب الكتب المدرسية أداة مساعدة وليست أساسية. .8
      استخدام الكتب المحوسبة. ضعف الخبرة في .9
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