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ملخص الدراسة

"إجراءات تكییف المناھج للتعلم اإللكتروني لدى معلمي المرحلة األساسیة في جنوب الضفة

الغربیة أثناء جائحة كورونا"

د. نبیل أمین المغربي

معلميلدىاإللكترونيللتعلمالمناھجتكییفإجراءاتإلىالتعرفالدراسةھدفت

ذلكولتحقیقالغربیة،الضفةجنوبمدارسفيكوروناجائحةأثناءفياألولىاألساسیةالمرحلة

)119(منعینةعلىوطبقتالبیاناتلجمعكأدواتواالستبانةالمقابلةباستخدامالباحثقام

ومعلمة،معلماً)94(علىاالستبانةوطبقتومعلمة،معلماً)25(مقابلةتمحیثومعلمة،معلماً

إلىالبحثتوصلوتحلیلھاالبیاناتجمعوبعدوالكمي،الكیفيالوصفيالمنھجالباحثواتبع

المرحلةمعلمینلدىاإللكترونيللتعلمالمناھجتكییفإجراءاتإنأھمھا:النتائج،منالعدید

فروقتوجدالوأنھمتوسطة،بدرجةجاءتالغربیةالضفةجنوبمدارسفياألولىاألساسیة

مدارسفياألولىاألساسیةالمرحلةمعلمینلدىاإللكترونيللتعلمالمناھجتكییفإجراءاتفي

الخبرة.سنواتولمتغیرالعلمي،المؤھلولمتغیرالجنس،لمتغیرتعزىالغربیةالضفةجنوب

االلكترونیةالوسائلاستخدامھمعلىالمعلمینتدریبعلىبالعملالباحثأوصىذلكضوءوفي

في تكییف المناھج للتعلیم اإللكتروني.

الكلمات المفتاحیة: تكییف المناھج، التعلم اإللكتروني، المرحلة األساسیة األولى، جائحة كورونا.

Abstract

“Teachers' Procedures of Curriculum Qualification to Meet the Requirements of

E-Learning Setting during COVID 19 at Basic Schools - South of West Bank”

Dr. Nabil Amin Moghrabi
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The study aimed to examine or identify the procedures carried out by teachers of basic

stage schools south of West Bank during COVID 19. To achieve this objective, the

researcher used a questionnaire and an interview to collect the data from the sample of

the population which consisted of (119) female and male teachers. (25) teachers were

interviewed and (94) teachers responded to the questionnaire. The researcher used both

the qualitative and quantitative descriptive approach in this work. Based on the analysis

of the collected data, the researcher arrived at some conclusions: the most important of

these is that the procedures adopted by teachers were classified as of intermediate level

and there are no differences in the procedures for adapting curricula for e-learning

among teachers of the first basic stage in schools in the southern West Bank due to the

variable of gender, the variable of academic qualification, and the variable years of

experience. Finally, the researcher presented some recommendations for training

teachers to use technological tools in their process of curriculum modification or

adaptation necessary for E-learning context.

Key Words: Curriculum Adaptation, Modification, Qualification,  E- Learning, Basic

Stage, COVID 19

المقدمة:

تشھدلماستثنائیةظروفاًسببت"19كوفید"كورونامرضبتفشيوبائیةجائحةالعالمواجھ

وإغالقالصحي،كالحجرصعبةحیاتیةظروفاًفرضتوقدقبل،منمثیالًلھاالمجتمعاتلھا
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المسؤولةالجھاتاجتھدتوقدالعالم،دولمعظمفيوالجامعاتالمدارسفیھابماالحیاةمرافق

معظمفيتمثلتجدیدةأسالیبعلىاعتماداًالتعلیمیةالعملیةالستمرارالعالمدولكافةفي

ذلك.تحقیقفيالمعلمینأداءتباینوقداإللكتروني،والتعلیمالتكنولوجیابتوظیفالحاالت

العالمعلى)19(كوفید–المستجدكورونافیروستفشيأزمةفرضتھاالتيللتحدیاتواستجابة

العالم،جامعاتفيالتخصصات،مختلفمنالتدریسیةالھیئاتوأعضاءالباحثینمجتمعیعمل

جوانبمنالمجتمعفيوآثارھاالجائحةدراسةإلىتھدفالتيالبحثیةالمشروعاتمنعددعلى

والتعلمالجائحة،أثناءاإلنسانيوالسلوكالسكانیة،المناطقفيالفیروسانتشارتتبعشملتعدة،

تساعدالتيوالدراساتاألبحاثمنوغیرھاكورونا،فیروسأزمةخاللُبْعد،عنوالتعلیم

الجھات الصحیة وصناع القرار في اتخاذ القرارات ومحاصرة المرض.

ھذاوأدىوالتكنولوجیاالمعرفیةالعلومفیھوتتطورتتسارععصراًیعیشالعالمأنإلىإضافة

الصحیةالحیاةمجاالتجمیعفيكبیرةتغیراتحدوثإلىوالتكنولوجيالعلميالتطور

عناصرأكثرمنالدراسیةوالمناھجالتعلمعملیةوكانتوالثقافیة،واالقتصادیةواالجتماعیة

ھذهغدتحیثبالعالم،المحیطةوالتغیراتالتحدیات،بجملةوتأثیراُتأثراًالتعلیمیةالعملیة

فيالشاملةالتنمیةلتحقیقالالزمةالبشریةالقوىتنمیةفيعلیھایعتمدرئیسةركیزةالمناھج

).2010(العلیمات،والتغیراتالتحدیاتھذهمواجھةسبیل

فیھتتزایدالذيالحالي،العصرطبیعةأفرزتھاعظیمةتحدیاتالدراسیةالمناھجوتواجھ

والسیماعدیدةلفئاتالجذبعاملفیھایتوفرالتيمصادرھاوتتعددمتسارعة،بصورةالمعرفة

یتسربأندونالمصادر،ھذهمعالتعاملفيطویالوقتایقضونالذینالثانویةالمرحلةطلبة

المصادرفھذهالدراسیة،المناھجمحتویاتمعالتعاملعندنفوسھمإلىیصلالذيالمللإلیھم

التقلیدیةالصبغةعنبعیداتھمھالتيوالموضوعاتالقضایاحولالمعلوماتمنالكثیرتوفر-

)2009(عطوان،الدراسیةالمناھجبھاتتسمقدالتي

إلیھتتجھمماغالباًالذيالتربويالعملفيأساسیاًمحوراًیظلالمدرسيوالكتاب

ویتمثلھاالمعلم،وینفذھاالمدرسة،وتحتضنھاالوزارة،تضعھاالتيالرسالةباعتبارهاألنظار

).2009(یاسین،وسلوكاًومعتقداًفكراًالطالب
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ومنملحة،ضرورةیشكلالتدریسفيحدیثةاستراتیجیاتاستخدامفإنذلكعلىوبناء

فيالمعتادةالطرقألنوذلكالطلبة،لدىالمختلفةالمھاراتبتنمیةاالھتمامأخرىناحیة

السردعلىتركزالطرائقھذهألنمجزأةوحقائقمعلوماتصورةفيللطالبتقدمالتدریس

الوعيلھمیحققالالمعلوماتعلىالتركیزأنكماالتدریس،أھدافیحققالوھذاوالتلقین،

).2015(إبراھیم،معھویتفاعلونفیھیعیشونالذيالعلميبالتقدم

مرتبطمحتویاتھتقدیمأنالسیماباستمرار،المتزایدةالمعلوماتتغطیةیمكنھالفالمنھج

طرقإحدىھيالمستجداتلیواكبوتطویرهالمنھجتحدیثعملیاتأنكمامعین،بزمن

حسبألخرىدولةمنوتقصرتطولمعینة،زمنیةفتراتفيتتمقدلكنھاالتحدي،مواجھة

المناھجإثراءفيالمتعددةالمعرفةمصادرمناإلفادةإلىیدفعالذياألمروظروفھا،مقتضیاتھا

).2009(عطوان،الدراسیة

بإدخالالمحتوىفيسواءالمنھج،علىإضافاتأوتعدیالتإدخالالمنھجبإثراءویقصد

الخبراتبعضتعزیزأوالقیمبعضالمحتوىتضمینأومثالًالتفكیر،مھاراتبعضإضافات

وتلبیةوخبراتھ،التعلمبیئةإلثراءوذلكمعینة،أنشطةأوحدیثة،استراتیجیاتاستخدامأوالجدیدة

لدیھممعینةقیمتنمیةأومعینة،مھاراتأوقدراتتنمیةأوالطلبة،منمعینةفئاتحاجات

).2015(السر،

الجھدأوالوقتمنوالتقلیلفاعلیتھبزیادةوتحسینھالمنھاجتجویدإلىاإلثراءویھدف

المبذول في تحقیق أغراضھ أو تثبیت آثاره، وتتعدد جوانب أغراض اإلثراء وتشمل ما یلي:

اإلثراء لبناء المفھوم، فكلمات كثرت األمثلة- اتساعاً وعمقاً- ساعد ذلك على نمو المفھوم.−

أكثرالموضوعلجعلمسبقةمتطلباتإدخالأوالتبسیطأوالتجریدفيللتدرجاإلثراء−

وضوحاً.

اإلثراء لمراعاة الفروق الفردیة بین المتعلمین.−

).2013(كلوب،الخبراتوتسلسلالمنھاجتنظیمفجوةلسداإلثراء−

المتالحقة،المعرفیةالثورةعصرفيضرورياإلثراءأنترى)2010(فودةأبوأما

عالقةذاتجدیدةعلمیةمفاھیمواكتسابالحدیثالعلميالتطورمواكبةھناالغرضویكون
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ومحیطالحیاةفيجدیدھوماوكلبالمتغیراتوالوعيالعلمیةالثقافةوتنمیةالعلميبالمحتوى

بالمتعلم، إلى جانب زیادة أو تكثیف تقدیم المعلومات أو المھارات بما یعزز لدى الطالب اكتسابھا.

معلميلدىاإللكترونيللتعلمالمناھجتكییفإجراءاتفيتبحثالدراسةھذهفإنولذلك

المرحلة األساسیة الدنیا في مدارس جنوب الضفة الغربیة.

مشكلة الدراسة:

ممااإللكتروني،التعلملتوظیفملحةحاجةكوروناجائحةظلفيالحالیةالظروففرضت

تتحددالدراسةمشكلةفإنوتحدیداًالمعلمین،قبلمناإللكترونيللتعلمالمناھجتكییفیتطلب

بالسؤالین التالیین:

جنوبفياألساسیةالمرحلةمعلميلدىاإللكترونيللتعلمالمناھجتكییفإجراءاتما.1

الضفة الغربیة أثناء جائحة كورونا؟

فياألساسیةالمرحلةمعلميلدىاإللكترونيللتعلمالمناھجتكییفإجراءاتتختلفھل.2

سنواتالعلمي،المؤھل(الجنس،باختالفكوروناجائحةأثناءالغربیةالضفةجنوب

الخبرة)؟

أھداف الدراسة:

تھدف ھذه الدراسة إلى:

األساسیةالمرحلةمعلميلدىاإللكترونيللتعلمالمناھجتكییفإجراءاتعلىالتعرف.1

أثناء جائحة كورونا في مدارس جنوب الضفة الغربیة.

المرحلةمعلميلدىاإللكترونيللتعلمالمناھجتكییفإجراءاتاختالفاتعلىالتعرف.2

(الجنس،باختالفالغربیةالضفةجنوبمدارسفيكوروناجائحةأثناءاألساسیة

المؤھل العلمي، سنوات الخبرة).

أھمیة الدراسة:

تنبع أھمیة الدراسة من:

بشكلللطلبةالمعلوماتوإیصالالمعارفتطویرفيالمناھجتكییفإجراءاتأھمیة.1

یساعد على تحقیق أھداف العملیة التعلیمیة في ظل الظروف االستثنائیة.
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فيأھمیةالمرحلةلھذهوأناألولى،األساسیةالمرحلةبطلبةترتبطالدراسةھذهأن.2

تطویر معارف الطلبة وقدراتھم لما یبنى علیھا في المراحل التعلیمیة الالحقة.

لطلبةالتعلیمیةالمناھجإعدادعلىوالقائمینالمدرسینستفیدالدراسةھذهنتائجأن.3

تطویرفيإلیھاالتوصلتمالتيالنتائجمناالستفادةخاللمناألولىاألساسیةالمرحلة

المناھج، وحث المعلمین على االعتماد على تكییف المناھج في العملیة التعلیمیة.

حدود الدراسة:

تقتصر الدراسة الحالیة على الحدود التالیة:

.2020/2021العاممنالثانيالدراسيالفصلالزمانیة:الحدود

لحمبیت(محافظتيالغربیةالضفةجنوبفياألولىاألساسیةالمدارسالمكانیة:الحدود

والخلیل).

الحدود البشریة: المعلمون في المدارس األساسیة األولى.

مصطلحات الدراسة:

ذلكأكانسواءوتوجیھھاالمدرسةإشرافتحتالتلمیذیكتسبھاالتيالخبرات"ھوالمنھاج:

).2012:21(بحري،خارجھ"أوالصفداخل

وسائلاستخداممعوالتقویمالتدریس،عملیةتسھلواستراتیجیاتوسائل"تقدیمالمناھج:تكییف

یتمكنواحتىالتالمیذاحتیاجاتلتلبیةبیئیةتكیفاتإجراءتتضمنكماوجماعیة،فردیةتعلیمیة

المنھجتكییفیسمحبحیثمسبقاً،المحددةاألھدافوتحدیدالدراسیة،المناھجإلىاالقترابمن

یتوقعالتيوالمھاراتالخبراتفيتغییراتأيحدوثدونالتعلمفيالفعالةبالمشاركةللتالمیذ

,Talmor(تحقیقھا"الطالبمن 2005:217.(

وزارةفيبھالمعمولالتعلیميالسلمفياألولىاألربعةالصفوف:األولىاألساسیةالمرحلة

التربیة والتعلیم في فلسطین.

ھدفتفقداإللكتروني،والتعلیمالمناھجإثراءحولالدراساتمنالعدیدأجریتلقد

فیروسانتشارظلفياإللكترونيالتعلیمفاعلیةعنالكشفإلى)2020شخیدم،(أبودراسة

االعتمادجرىالدراسةأھدافولتحقیقخضوري،جامعةفيالمدرسیننظروجھةمنكورونا

جامعةفيتدریسھیئةعضو)50(منالدراسةعینةوتكونتالتحلیلي،الوصفيالمنھجعلى
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التعلیمنظامخاللمنكورونافایروسانتشارفترةخاللبالتدریسقامواممنخضوري

وتم)0.804(ثباتھمعاملبلغاستبیانباستخدامالالزمةالبیاناتجمعوجرىاإللكتروني،

اإللكترونيالتعلیملفاعلیةالدراسةعینةتقییمأنالدراسةنتائجكشفتالدراسة.عینةعلىتطبیقھ

استمراریةلمجالتقییمھموجاءمتوسطاً،كاننظرھموجھةمنكورونافیروسانتشارظلفي

التدریسھیئةأعضاءتفاعلومجالاإللكترونيالتعلیماستخداممعیقاتومجالاإللكترونيالتعلیم

وأوصىمتوسطاً،اإللكترونيالتعلیماستخدامفيالطلبةتفاعلومجالاإللكتروني،التعلیممع

والمساعدةوالطلبةالمدرسینمنلكلاإللكترونيالتعلیممجالفيتدریبیةدوراتبعقدالباحثون

المتبع,اإللكترونيالتعلیمنظاممناالستفادةدونتحولالتيالمعیقاتكافةمنالتخلصفي

وضرورة المزاوجة بین التعلیم الوجاھي والتعلیم اإللكتروني في مؤسسات التعلیم العالي مستقبالً.

Draissi(دراسةأما & Yong, لتفشياالستجابةخطةمعرفةإلىھدفت)2020

قامالدراسةھذهفيالمغربیة،الجامعاتفيبعدعنالتعلیموتنفیذCOVID-19((مرض

والتقاریرالیومیةبالصحفخاصةإخباریةمقاالتمنتتكونمختلفةوثائقبفحصالباحثون

نتائجوأشارتالمحتوى،تحلیلمنھجالدراسةاستخدمتالجامعات.موقعمنواإلشعارات

علىالتغلبلمواصلةالجامعاتیتحدىCOVID-19جائحةأنھوالمقلقاألمرأنالدراسة

وجھودھاالعلميالبحثفيواالستثمارواألساتذة،الطالبمنكلتواجھالتيالصعوبات

وكانتللطالب،االستقاللیةزیادةإلىالجدیدةالتدریسأسالیبواستندتلقاح.الكتشافالمستمرة

حریةوتوفیرالمنزل،منأعمالھمزخمعلىللحفاظلألساتذةالمخصصةاإلضافیةالواجبات

الوصول إلى عدد قلیل من منصات التعلم اإللكتروني المدفوعة أو قواعد بیانات.

إعادةعلىكوروناجائحةتأثیرطرقتوضیحإلى)Yulia,2020(دراسةوھدفت

المدرسونیستخدمھاالتيالتعلمواستراتیجیاتأنواعشرحتحیثاندونیسیا،فيالتعلیمتشكیل

كماالوبائي،كورونافیروسانتشارمنللحدالجامعاتإغالقبسبباالنترنتعبرالعالمفي

أنالىالدراسةخلصتحیثاالنترنت,خاللمنالتعلماستخداموفعالیةمزایاالدراسةوضحت

التقلیديالتعلیمأسلوبتراجعحیثالتعلیم،نظامعلىكوروناوباءلتأثیرعالیةسرعةھناك

اختالطیقللوبالتاليالمنزلمنالتعلمیدعملكونھاالنترنتخاللمنالتعلممنھبداللینتشر
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المختلفةاالستراتیجیاتاستخدامأھمیةالدراسةوأثبتتالفیروس،انتشارویقللببعضھم،األفراد

لزیادة سالسة وتحسین التعلیم من خالل االنترنت.

Basilaia(دراسةھدفتوقد & Kvavadze, االنتقالتجربةدراسةإلى)2020

جورجیا,فيكورونافیروسوباءانتشارخاللاالنترنتعبرالتعلمإلىالمدراسفيالتعلیممن

الخاصةالمدارسإحدىفيالتدریسعملیةمناألولاألسبوعإحصائیاتعلىاسندتحیث

حیثكورونا،جائحةخاللاإللكترونيالتعلیمإلىلوجھوجھاًالتعلیممناالنتقالفيوتجربتھا

فيGsuiteوEduPageمنصتياستخداموتماإلنترنتعبرالتعلیمنتائجبمناقشةقامت

اإلنترنتعبرالتدریسعملیةمناألولاألسبوعإحصائیاتالىواستناداالتعلیمیة,العملیة

ویمكنناجحا,كاناالنترنتعبروالتعلیمالتقلیديالتعلیمبیناالنتقالأنالىالباحثانتوصل

بعدمافترةفيالمدرسةوإدارةوالطالبالمعلموناكتسبھاالتيوالمھاراتالنظاممناالستفادة

منأواضافیة،لساعاتبحاجةھمالذینالخاصةاالحتیاجاتذويمثلمختلفةحاالتفيالوباء

مھاراتعلىوالحصولالطالبلدىاالستقاللیةزیادةأوالجماعيالتدریسفاعلیةزیادةخالل

جدیدة.

,Hodges(دراسةھدفتحینفي Moore, Lockee, Trust, Bond, 2020(

حیثاالنترنت،عبروالتعلیمالطوارئحاالتفيبعدعنالتدریسبینالفرقعنالكشفإلى

خاللھامنیمكنالتياألسئلةمنومجموعةتقییمشروطمنمكوننموذجبتصمیمالباحثونقام

عبربعدعنالتعلیمتجاربنجاحمدىوقیاسالطوارئ،حاالتفيبعدعنالتدریستقییم

حاالتفيالتعلمعناإلنترنتعبرالتعلمتجارباختالفإلىالدراسةوخلصتاالنترنت،

أوألزمةاستجابةاإلنترنتعبرالمقدمةالدوراتحیثومنالتخطیط،جودةحیثمنالطوارئ

جائحةأثناءالتعلیمعلىالحفاظعلىتعملالتيوالجامعاتالكلیاتعلىویجبكارثة،

COVID-19.

,Yildirim(دراسةأما بالممارساتالعلوممادةإثراءتأثیربحثإلىھدفتفقد)2018

حیثالتجریبي،المنھجالدراسةاتبعتالمادة،نحوالسابعالصفطلبةاتجاھاتعلىالتكنولوجیة

وتمضابطة،مجموعة)36(وتجریبیةمجموعة)38(منھمطالباً)74(علىالدراسةتطبیقتم
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المادةنحواالتجاهمستویاتأنإلىالدراسةوتوصلتالطلبة،اتجاھاتلبحثاالستبانةاستخدام

لدى طلبة المجموعة التجریبیة زادت بشكل كبیر.

Hameed(دراسةوكذلك et al, منھاجإثراءفاعلیةمعرفةإلىھدفت)2016

العلميوتوجیھھمتفكیرھمتنمیةفيالمتوسطةبالمدرسةااللكترونيالتعلیمفيللطالبالفیزیاء

وضابطة،تجریبیةمجموعتینإلىتقسیمھمتمطالباً)64(منالدراسةعینةتكونتالفیزیاء،نحو

فروقوجودإلى:الدراسةوتوصلتالبیانات،لجمعواالستبانةاالختبارات،الباحثوناستخدم

االختبارفيالتدریسبطریقةالمنھاجإثراءاستخدامتموالتيالتجریبیةالمجموعةلصالح

التحصیلي، وكذلك في االتجاه نحو مادة الفیزیاء.

األساسیةالمدارسمدیريإدراكمستوىمعرفةإلى)2015ربیع،(أبودراسةھدفتوقد

الخاصة ألھمیة تكنولوجیا التعلیم وعالقتھ بمستوى توظیف المعلمین لھذه التكنولوجیا من وجھة

نظر المعلمین في محافظة العاصمة عمان، ولتحقیق أھداف ھذه الدراسة تم تطویر استبانتین تم

التأكد من صدقھما وثباتھما، حیث ركزت االستبانة األولى على قیاس مدى إدراك مدیري

المدارس ألھمیة استخدام تكنولوجیا التعلیم في حین ركزت االستبانة الثانیة على قیاس مدى

توظیف المعلمین للتكنولوجیا من وجھة نظر المعلمین حیث استخدم أسلوب المنھج الوصفي

ومعلمةمعلما)331(منالدراسةعینةتكونتوقدالدراسة،لھذهلمناسبتھاالرتباطيالتحلیلي

من المرحلة األساسیة للمدراس الخاصة في عمان باستخدام أسلوب العینة الطبقیة العشوائیة، وقد

توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منھا: أن مستوى توظیف المعلمین لتكنولوجیا التعلیم من

α(مستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقوجودوعدممتوسطا،كاننظرھموجھة ≤ 0.05(

لمستوى إدراك مدیري المدارس األساسیة ألھمیة تكنولوجیا التعلیم من وجھة نظر المعلمین تبعا

لمتغیر الجنس ووجود فروق ذات داللة إحصائیة تبعا لمتغیر المؤھل العلمي لصالح أصحاب

الدراسات العلیا و عدم فروق لمتغیر الخبرة.

المعلوماتتكنولوجیااستخدامواقععنالكشفإلى)2012(البركاتي،دراسةوھدفت

للبناتالقریاتمدارسفيالمتوسطاألولللصفالمطورالعلوممنھاجتدریسفيواالتصاالت

فقرةأربعینمنمكونةمالحظةبطاقةاألولىأداتینواستخدمتالسعودیة،العربیةالمملكةفي

وعددھنالدراسةمجتمعكاملعلىتطبیقھاوتمفقرة،)16(منمكونةمعوقاتاستبانةوالثانیة
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فيواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجیااستخدامدرجةأنالدراسةنتائجوأظھرتمعلمة،أربعین

السبورةاستخداموأنمتدنیة،بدرجةجاءقدالعلوممعلماتلدىالمطورالعلوممنھاجتدریس

تكنولوجیابأدواتالصفیةالغرفتجھیزلعدمكانتالمعیقاتوأنمتدني،بشكلالذكیة

االتصاالت.

المرحلةمعلماتاستخدامدرجةعنالكشفبھدف)2011(المجالد،أجرتھادراسةوفي

واالتصالالمعلوماتتكنولوجیالكفایاتالسعودیةالعربیةالمملكةفيعرعرفيالمتوسطة

الباحثةاستخدمتحیثالتدریس،فياستخدامھامعوقاتعنكشفتكمانحوھا،واتجاھھن

)13(علىموزعةمعلمة)215(منالدراسةعینةوتكونتفقرات،)105(منمكونةاستبانة

معلماتاستخدامأنالدراسةنتائجوأظھرتالطبقیة،العشوائیةبالطریقةاختیارھاتممدرسة

كمامتوسطة،بدرجةالتدریسفيواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجیالكفایاتالمتوسطةالمرحلة

داللةذاتفروقتوجدوالإیجابیاً،المعلوماتتكنولوجیانحوالمعلماتاتجاهأنالنتائجبینت

إحصائیة في استخدامھا یعزى للتخصص أو المؤھل العلمي أو سنوات الخبرة.

مھاراتتوافرمدىمعرفةالناقد،التفكیرمھاراتلتحدید)2011مندیل،(أبودراسةھدفتكما

ومعرفةالناقد،التفكیربمھاراتالمقترحةالدراسیةالوحدةإثراءفعالیةمعرفةالناقد،التفكیر

المادةنحوالطالباتاتجاهعلىالناقدالتفكیربمھاراتالمقترحةالدراسیةالوحدةإثراءفعالیة

التجریبي.البنائيوالمنھجالتحلیليالوصفيالمنھجاتباعوتمالتجریبیة.المجموعةفيالمثراة

لمدیریةالتابعةبالمدارسالمنتظماتعشرالثانيالصفطالباتجمیعمنالدراسةمجتمعوتألف

وعینةقصدیةعینةاستخداموتم)،2137(عددھنوبلغیونس""خانالحكومیةوالتعلیمالتربیة

درجاتمتوسطبینإحصائیةداللةذاتفروقوجودإلىالنتائجتوصلتحیثاستطالعیة،

الدراسیةالوحدةمحتوىإثراءبعدالضابطةوالمجموعةالتجریبیةالمجموعةفيالطالبات

المجموعةلصالحالمادةنحواالتجاهومقیاسالناقدالتفكیراختبارفيالناقدالتفكیربمھارات

التجریبیة.

ألھمیةالعلوممعلميتقدیردرجةتعرفإلىھدفت)2010دومي،(بنيدراسةأنحینفي

الخبرةوسنواتالعلميوالمؤھلالجنسمتغیراتبعضضوءفيالتعلیمیةالتكنولوجیةالكفایات

المدارسفيالعلوممعلميمنومعلمةمعلماً)92(منالدراسةعینةتكونتالعلمي،والتخصص

2690



مكونةاستبانةالباحثواستخدماألردن،فيالكركفيوالتعلیمالتربیةلمدیریاتالتابعةالحكومیة

العینةأفرادتقدیرفيإحصائیاًدالةفروقوجودعدمالدراسةنتائجوكانتفقرة،)116(من

فروقووجودوالتخصص،العلميالمؤھللمتغیرتعزىالتعلیمیةالتكنولوجیةالكفایاتألھمیة

الخبرةأصحابلصالحالخبرةسنواتوإلىاإلناث،لصالحالجنسإلىتعزىإحصائیاًدالة

األطول.

المنھجالحالیةالدراسةاستخدمتحیثالسابقة،الدراساتمعالحالیةالدراسةاختلفتوقد

حینفياالستبانات،وتطبیقالمعلمینمعالمقابالتإجراءخاللمنوالكميالكیفيالوصفي

معالحالیةالدراسةوتتفقالكمي،الوصفيوالمنھجالتجریبيالمنھجالسابقةالدراساتاستخدمت

الدراساتعنالحالیةالدراسةوتتمیزالمنھاج.إثراءلموضوعتناولھافيالسابقةالدراساتجمیع

المناھجإثراءفيالمعلمینإجراءاتمعرفةفيالمتمثلالرئیسيالدراسةھدففيالسابقة

الدراسیة، وكذلك تتمیز عن الدراسات السابقة في أنھا تطبق على معلمي المرحلة األساسیة الدنیا.

منھج الدراسة:

فيالظاھرةدراسةعلىیعتمدالذيوالكميالكیفيالوصفيالمنھجالباحثاستخدم

وذلكالدراسات،ھذهلمثلواألفضلالمناسبالمنھجوھوالواقع،فيھيوكماالحاضرالوقت

المرادالظاھرةووصفالحاضرعنالبحثفيطریقةباعتبارهالدراسةأسئلةعلىلإلجابة

دراستھا كما توجد في الواقع وصفاً دقیقاً.

مجتمع الدراسة:

الضفةجنوبمدارسفياألولىاألساسیةالمرحلةمعلميمنالدراسةمجتمعتكون

.2021-2020لعامالثانيالدراسيالفصلفيالغربیة

عینة الدراسة:

مجتمعمناألولىالدنیااألساسیةالمرحلةمعلميمن)119(منالدراسةعینةتكونت

وتطبیقالمقابلةإجراءعلىوالموافقةالرغبةأبدواممنقصدیةبطریقةاختیارھمتمالدراسة،

االستبانة، وذلك على النحو التالي:

الدیموغرافیةالعینةخصائص):1(جدول

المجموعالنسبة المئویةالعددالنسبة المئویةالعددالمتغیر
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االستبانةالمقابلة

الجنس

%4144%1248ذكر
119

%5356%1352أنثى

العلميالمؤھل

%7984%1872بكالوریوس
119

%1516%728ماجستیر فأعلى

سنوات الخبرة

%3335%1040سنوات5منأقل

119
%3739%936سنوات5-10

10منأكثر

سنوات
624%24

26%

أدوات الدراسة:

النظرياألدبمناالستفادةخاللمنواستبانةمقابلةشكلعلىالدراسةأداتيبناءتم

والدراسات السابقة.

صدق أداة الدراسة:

ذويمنالمحكمینمنسبعةعلىبعرضھاالدراسةأدواتصدقمنالتحققتم

الحالي.بشكلھااألداةإخراجتمعلیھوبناًءحولھا،المالحظاتبعضأبدواوالذیناالختصاص،

واستخدم صدق االتساق الداخلي لالستبانة.

الدرجةمعاالستبانةفقراتمنفقرةلكلالداخلياالتساقمعامالتقیمیبین)2(الجدول

الكلیة.

Person(بیرسوناالرتباطمعاملنتائج):2(جدول correlation(قیملمصفوفة

االتساق الداخلي الستبانة الدراسة
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الداللةقیمة (ر)الرقم
الداللةقیمة (ر)الرقماإلحصائیة

اإلحصائیة
1.0.398*0.02211.0.624**0.000
2.0.360*0.04012.0.484**0.004
3.0.533**0.00113.0.549**0.001
4.0.404*0.02014.0.563**0.001
5.0.484**0.00415.0.512**0.003
6.0.644**0.00016.0.367*0.036
7.0.446**0.00917.0.3950.021
8.0.4850.00418.0.442**0.010
9.0.523**0.00219.0.705**0.000
10.0.472**0.00620.0.660**0.000

)0.05(عندإحصائیاًدال*)0.01(عندإحصائیاًدال**

أداةفقراتارتباطمصفوفةقیمجمیعأنإلىالسابقالجدولفيالواردةالمعطیاتتشیر

األداةلفقراتالداخلياالتساققوةإلىیشیرمماإحصائیاً،دالةلألداةالكلیةالدرجةمعالدراسة

مدارسفياألولىاألساسیةالمرحلةمعلمینلدىالمناھجاثراءإجراءاتفيمعاتشتركوأنھا

جنوب الضفة الغربیة، وبذلك فإن المقیاس یتمتع بمعامل صدق عالي.

ثبات أدوات الدراسة:

قبل الباحث بعد أسبوعین من التحلیل األول،تم حساب الثبات للمقابلة بإعادة إجراء التحلیل من

وحساب معامل االتفاق بین التحلیلین باستخدام معادلة بالك حیث بلغ معامل االتفاق بین التحلیلین

العلمي.البحثألغراضاألداةباستخدامتسمحمقبولةنسبةوھي)0.89(

)0.83(الثباتمعاملقیمةبلغتوقدألفاكرونباخبطریقةلالستبانةالثباتمعاملحسبكما

وھي قیمة مقبولة وتسمح باستخدام األدوات ألغراض البحث العلمي.

المعالجات اإلحصائیة:

تمت المعالجة اإلحصائیة للبیانات باستخراج األعداد، والنسب المئویة، واألوساط الحسابیة،

واالنحرافات المعیاریة، ومعامل االرتباط بیرسون، واختبار (ت) للعینات المستقلة، واختبار

التباین األحادي، ومعادلة الثبات كرونباخ ألفا.

متغیرات الدراسة:
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المتغیر المستقل: الخصائص الدیمغرافیة (الجنس، المؤھل العلمي، سنوات الخبرة).-

األساسیةالمرحلةمعلميلدىاإللكترونيللتعلمالمناھجإثراءإجراءاتالتابع:المتغیر-

األولى في مدارس جنوب الضفة الغربیة.

خطوات تطبیق الدراسة:

لدىاإللكترونيللتعلیمالمناھجإثراء(إجراءاتفيوالمتمثلالدراسةعنوانتحدید.1

معلمي المرحلة األساسیة األولى في مدارس جنوب الضفة الغربیة).

اطلع الباحث على األدب النظري المتعلق بالموضوع والعدید من الدراسات السابقة..2

قام الباحث بإعداد أدوات الدراسة على شكل مقابلة واستبانة..3

تأكد الباحث من صدق أدوات الدراسة وثباتھا بالطرق اإلحصائیة المناسبة..4

منومعلمةمعلماً)94(علىاالستبانةوتطبیقومعلمةمعلماً)25(بمقابلةالباحثقام.5

معلمي المرحلة األساسیة األولى في مدارس جنوب الضفة الغربیة.

تم تحلیل البیانات النوعیة والكمیة من قبل الباحث وكتابة النتائج..6

نتائج الدراسة:

المرحلةمعلميلدىاإللكترونيللتعلمالمناھجتكییفإجراءاتمااألول:السؤالنتائج

األساسیة في جنوب الضفة الغربیة أثناء جائحة كورونا؟

نتائج المقابلة:

لإلجابة عن السؤال السابق تم تحلیل نتائج المقابلة، ورصد أكثر إجراءات تكییف المناھج للتعلم

اإللكتروني لدى معلمي المرحلة األساسیة األولى في جنوب الضفة الغربیة في ظل جائحة

یلي:ماإلىومعلمةمعلماً)25(معأجریتالتيالمقابالتنتائجخلصتوقدكورونا،

ما ھي التغییرات التي قمت بھا في مجال التخطیط للتعلیم؟)1

االستفادة من الخطط المتوفرة على مواقع اإلنترنت، تبادل خطط التدریس مع المعلمین باستخدام

اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي، توظیف الحاسوب في التخطیط الیومي بدالً من دفتر

التحضیر.

ومن االقتباسات المتعلقة بھذا السؤال:
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"تمكنت من خالل شبكة االنترنت الحصول على على خطط دروس وخطط فصلیة ذات جودة

عالیة"

"مكنني الحاسوب من إعداد خطط جیدة اإلخراج مع إمكانیة تعدیلھا وتطویرھا بسھولة"

ویرى الباحث أن ذلك یعود لتوفر العدید من المنتدیات والمجموعات المتخصصة في مجال

التعلیم على شبكة اإلنترنت، وتعتبر الكثیر من أنشطة ھذه المنتدیات ذات طابع اجتماع مما یسھل

على المعلم التفاعل معھا واالستفادة من مصادرھا.

ما ھي التغییرات التي قمت بھا في مجال تقدیم المحتوى؟)2

تقدیم محتوى الكتاب الورقي باستخدام التصویر بالموبایل، تقدیم المحتوى التعلیمي باستخدام

برنامج الویرد أو البوربوینت، توظیف الفیدیو في عرض محتوى المقرر، إثراء المحتوى

التعلیمي بمعلومات إضافیة من شبكة اإلنترنت، توظیف حیل اإلخراج (الرسومات، األلوان،

األصوات) في تقدیم المحتوى، تلخیص المحتوى وتقدیمھ على شكل مخططات وجداول

ورسوم بیانیة.

ومن االقتباسات المتعلقة بھذا السؤال:

"استفدت من الحاسوب وشبكة اإلنترنت من تقدیم محتوى الكتاب إلكترونیا"

"استخدمت التصویر لصفحات الكتاب بدالً من الطباعة المرھقة"

ویرى الباحث أن المعلمین قاموا بتوظیف المھمات األكثر سھولة في توظیف حواسیبھم

الشخصیة وأجھزة االتصال الخلویة الخاصة بھمن كاستخدام التصویر وتبادل األفالم

,WORD((برامجاستخدامفيالمتقدمةومعرفتھمالتعلیمیة، POWERPOINT.

ما ھي التغییرات التي قمت بھا في مجال األنشطة التعلیمیة/ التعلمیة؟)3

انتاج أوراق عمل وأنشطة إلكترونیة، توظیف المواقع اإللكترونیة التي أعدتھا وزارة التربیة

والتعلیم لتنفیذ األنشطة التعلیمیة/ التعلمیة، توظیف مواقع التواصل االجتماعي لتنفیذ األنشطة

التعلیمیة/ التعلمیة، تخصیص لقاءات متزامنة مع الطلبة باستخدام المواقع والوسائل المتاحة

لمناقشة تنفیذ األنشطة التعلیمیة/ التعلمیة، تدریب الطلبة على استخدام البرمجیات التعلیمیة

الجاھزة، إرشاد الطلبة إلى أسالیب التعلم الذاتي.

ومن االقتباسات المتعلقة بھذا السؤال:
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"حصلت على أوراق عمل متمیزة من خالل شبكة اإلنترنت"

" تبادلة مع الزمالء أوراق عمل وفیدیوات تعلیمیة"

ویرى الباحث أن سبب ھذه النتیجة ھو توفر إمكانیة التواصل بین المعلمین من خالل شبكات

التواصل االجتماعي واالشتراك في المنتدیات التعلیمیة مما أتاح لھم فرصة تبادل أوراق العمل

واألنشطة التعلیمیة/ التعلمیة.

ما ھي التغییرات التي قمت بھا في مجال تقویم التعلم؟)4

إعداد اختبارات إلكترونیة وتوظیفھا في تقویم تعلم الطلبة، توظیف التقویم الشفوي باستخدام

اللقاءات اإللكترونیة المتزامنة تقویم أداء المھمات العملیة من خالل تصویرھا من قبل الطلبة،

إرشاد الطلبة لتوظیف التقویم الذاتي، وتقویم األقران في التعلم على المواقع اإللكترونیة.

ومن االقتباسات المتعلقة بھذا السؤال:

" یتوفر على شبكة اإلنترنت الكثیر من االختبارات وأوراق العمل التقویمیة"

"إعداد االمتحانات اإللكترونیة یحتاج لوقت وجھد، ولكنھ أسھل في التصحیح"

" من مشكالت التقویم ربما یقوم شخص آخر بأداء االمتحانات بدالً من الطالب"

ویعزو الباحث ھذه النتیجة لكون المعلمون اعتادوا على إعداد االمتحانات المطبوعة

مواقععبرالمطبوعةالملفاتھذهنقلوسھولة)WORD(مثلالحاسوبیةالبرامجباستخدام

التعلم اإللكترونیة، في حین أن سبب استیاء المعلمین من قیام أشخاص آخرین بتقدیم

االمتحانات اإللكترونیة بدالً من الطالب یعود لحصول معظم الطلبة على درجات مرتفعة على

االخبارات، لم یعتادوا علیھا في التعلم الوجاھي.

كیف أصبحت تقدم التغذیة الراجعة للطلبة؟)5

تقدیم تغذیة راجعة شفویة إلكترونیة للطلبة أكثر من تقدیم تغذیة راجعة مكتوبة إلكترونیة لھم،

وتقدیم تغذیة راجعة شفویة إلكترونیة ألولیاء األمور أكثر من تقدیم تغذیة راجعة مكتوبة لھم.

ومن االقتباسات المتعلقة بھذا السؤال:

"تقدیم التغذیة الراجعة الشفویة أسھل بكثیر من تقدیم التغذیة الراجعة المكتوبة"

ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى سھولة تقدیم التغذیة الراجعة الشفویة من خالل استخدام

الدردشة الصوتیة واستخدام التسجیالت الصوتیة.
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ما ھي وسائل التواصل التي استخدمتھا مع الطلبة وأولیاء أمورھم؟)6

الصفوف االفتراضیة، الفیس بوك، الماسنجر، الواتس أب، البرید اإللكتروني.

ومن االقتباسات المتعلقة بھذا السؤال:

"واجھ الطلبة صعوبة في التواصل معي باستخدام الصفوف االفتراضیة"

"یمیل أولیاء األمور للتواصل عبر تطبیق واتس أب وماسنجر أكثر من الصف االفتراضي"

ویرى الباحث أن سبب ھذه النتیجة تعود لكون أولیاء األمور اعتادوا على استخدام مواقع

التواصل االجتماعي في حیاتھم الیومیة، ولم یعتادوا على استخدام مواقع التعلم التي وظفتھا

وزارة التربیة والتعلیم.

ما ھي البرامج والبرمجیات التي وظفتھا في عملیة تعلم الطلبة؟)7

Teems، Zoom، Word، Power Point، Excel

"TeemsوZoomبرنامجيمعالتعاملفيصعوبةواجھتالبدایة"في

Powerلبرنامجكاناستخدامي"معظم Point"

ھل قمت بإجراءات أخرى؟ ما ھي؟)8

اإلعالن للطلبة وأولیاء أمورھم عن مواعید الدروس واألنشطة باستخدام مواقع التواصل

االجتماعي، استخدام الموبایل للتواصل مع أولیاء األمور لمتابعة أبنائھم.

عینةالستجاباتالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطاتاستخراجتماالستبانة:نتائج

األساسیةالمرحلةمعلميلدىاإللكترونيللتعلمالمناھجتكییفإجراءاتاستبانةعلىالدراسة

فيموضحھوكماوذلكتنازلیاً،مرتبةكوروناجائحةظلفيالغربیةالضفةجنوبفياألولى

)3(الجدول

للتعلمالمناھجتكییفإلجراءاتالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطات):3(جدول

اإللكتروني لدى معلمي المرحلة األساسیة األولى في جنوب الضفة الغربیة أثناء جائحة كورونا
مرتبة تنازلیاً

المتوسطالفقرةالرقمالترتیب
الحسابي

االنحراف
المعیاري

الدرجة

1.Q5أحصل من اإلنترنت على دروس معدة ببرامج تعلیمیة
كالبوربوینت

مرتفع4.270.79

2.Q3مرتفع4.150.76استفید من النماذج اإللكترونیة في إعداد خطط الدروس
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3.Q10مرتفع4.140.78أوظف اإلنترنت في تطبیق االختبارات

4.Q14مرتفع4.120.70أحول محتوى المنھاج الورقي إلى محتوى إلكتروني

5.Q6أعد أوراق عمل متنوعة مستعیناً بكافة المصادر اإللكترونیة
المتاحة

مرتفع4.070.90

6.Q12ألجأ إلى الدردشة الصوتیة والفیدیو للتعویض عن اللقاء
الوجاھي

مرتفع4.030.68

7.Q8مرتفع3.920.78أسعى إلى إیجاد رسومات وأشكال تدعم المنھاج

8.Q18أقدم تغذیة راجعة للطلبة باستخدام الوسائل اإللكترونیة
المتاحة

مرتفع3.850.86

9.Q4مرتفع3.840.82أستعین بالمنتدیات التعلیمیة في وضع خطط عالجیة

10.Q20أقدم الحوافز المعنویة للطلبة للمشاركة في الدروس
اإللكترونیة

مرتفع3.780.86

11.Q16أوظف مواقع التواصل في النقاش وتبادل المعلومات مع
الطلبة

مرتفع3.710.83

12.Q19.متوسط3.490.86أرشد الطلبة إلى المواقع التعلیمیة على شبكة اإلنترنت

13.Q17أتواصل مع أولیاء أمور الطلبة من خالل مواقع التواصل
االجتماعي والوسائل اإللكترونیة

متوسط3.310.80

14.Q2متوسط3.230.95أوظف اإلنترنت في تنویع األھداف التعلیمیة وتطویرھا

15.Q1أستخدم كافة المصادر اإللكترونیة المتاحة في تحقیق أھداف
المنھاج

متوسط2.841.15

16.Q9متوسط2.540.78أتابع كل جدید یتعلق بالوسائل اإللكترونیة التعلیمیة للمنھاج

17.Q15أعطي الطلبة واجبات منزلیة لجمع معلومات اضافیة حول
المواضیع الدراسیة باستخدام شبكة اإلنترنت

متوسط2.520.82

18.Q7منخفض2.220.82أخطط لتنفیذ أنشطة غیر صفیة لزیادة معرفة الطلبة

19.Q11أتابع كل ما ھو جدید من المراجع والبحوث العلمیة حول
المنھاج

منخفض2.130.76

20.Q13منخفض1.540.66أكلف الطلبة بقراءات إضافیة حول المواضیع الدراسیة

متوسط3.250.81الدرجة الكلیة

فياألولىاألساسیةالمرحلةمعلميلدىالمناھجإثراءإجراءاتأن)3(الجدولمنیتضح

معیاريوانحراف)3.25(حسابيبوسطمتوسطةبدرجةجاءتالغربیةالضفةجنوبمدارس

ھذهأعلىوكانتمرتفعة،بدرجةجاءتفقرة)11(أننفسھالجدولمنویالحظ)،0.81(
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تعلیمیةببرامجمعدةدروسعلىاإلنترنتمنأحصلتنص:والتي)5(رقمالفقرةالفقرات

فقرات)3(وجاءتمتوسطة،بدرجةفقرات)6(وجاءات)،4.27(بلغتحیثكالبوربوینت

حولإضافیةبقراءاتالطلبةأكلفتنص:والتي)13(رقمالفقرةأقلھاكانمنخفضةبدرجة

المواضیع الدراسیة.

بإجراءاتترتبطالتيللفقراتتعودمرتفعةدرجةعلىحصلتالتيالفقراتأنالباحثویرى

أنحینفيوالتعلم،بالتغلیمالمتخصصةالمنتدیاتفيمتوفرةجاھزةتعلیمیةموادللحصولسھلة

الفقرات التي ترتبط بإجراءات تحتاج إلى جھد ذاتي من المعلم جاءت بدرجة متوسطة أو ضعیفة.

Draissiو()2020شخیدم،(أبودراسةمعالنتیجةھذهاتفقتوقد & Yong, 2020(

,Hodgesو()Yulia,2020و( Moore, Lockee, Trust, Bond, و(أبو)2020

Basilaia(دراسةمعواختلفت)2011و(المجالد،)2012و(البركاتي،)2015ربیع، &

Kvavadze, 2020.(

معلميلدىاإللكترونيللتعلمالمناھجتكییفإجراءاتتختلفھلالثاني:السؤالنتائج

المؤھل(الجنس،باختالفكوروناجائحةأثناءالغربیةالضفةجنوبفياألساسیةالمرحلة

العلمي، سنوات الخبرة)؟

لإلجابة عن السؤال السابق تم اختبار الفرضیات الصفریة اآلتیة:

المناھجإثراءإجراءاتفي)≤0.05α(مستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتوجدالأوالً:

كوروناجائحةأثناءالغربیةالضفةجنوبمدارسفياألولىاألساسیةالمرحلةمعلميلدى

تعزى لمتغیر الجنس.

إجراءاتفيللفروقمستقلتینلعینتین(ت)اختباراستخدامتمالسابقةالفرضیةصحةمنللتحقق

أثناءالغربیةالضفةجنوبمدارسفياألولىاألساسیةالمرحلةمعلمینلدىالمناھجإثراء

الفرضیة.ھذهفحصنتائجیبینالتالي)4(الجدولالجنس،لمتغیرتعزىكوروناجائحة

المرحلةمعلميلدىالمناھجإثراءإجراءاتفيللفروق(ت)اختبارنتائج):4(جدول

األساسیة األولى في مدارس جنوب الضفة الغربیة أثناء جائحة كورونا تعزى لمتغیر الجنس

المتوسطالعددالجنس
الحسابي

االنحراف
المعیاري

درجات
الحریة

قیمة ت
المحسوبة

الدالة
اإلحصائي

ة
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غیر دال413.180.64921.140.125ذكر
احصائیا 533.310.71أنثى

المستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتوجدالأنھالسابقالجدولفيالواردةالمعطیاتتشیر

)0.05α≥(جنوبمدارسفياألولىاألساسیةالمرحلةمعلميلدىالمناھجإثراءإجراءاتفي

بلغتاإلحصائیةالداللةقیمةألنوذلكالجنس،لمتغیرتعزىكوروناجائحةأثناءالغربیةالضفة

الصفریة.الفرضیةتقبلوبذلك)،0.05(ألفاقیمةمنأكبرالقیمةھذهأنأي)0.125(

علىالمشرفةالجھةلنفسیتبعونالجنسینمنالمعلمینأنإلىالنتیجةھذهالباحثویعزو

المعلمینتأھیلبرامجلنفسخضعواوأنھموالتعلیم،التربیةوزارةوھيفلسطینفيالتعلیمعملیة

مدارسھياألولىاألساسیةالمرحلةمدارسمنكبیرةنسبةوأنالخدمة،وأثناءالخدمةقبل

مختلطة للجنسین.

دومي،(بنيدراسةمعواختلفت)2015ربیع،(أبودراسةمعالنتیجةھذهاتفقتوقد

2010.(

المناھجإثراءإجراءاتفي)≤0.05α(مستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتوجدالثانیاً:

كوروناجائحةأثناءالغربیةالضفةجنوبمدارسفياألولىاألساسیةالمرحلةمعلميلدى

تعزى لمتغیر المؤھل العلمي.

إجراءاتفيللفروقمستقلتینلعینتین(ت)اختباراستخدامتمالسابقةالفرضیةصحةمنللتحقق

جائحةأثناءالغربیةالضفةجنوبمدارسفياألولىاألساسیةالمرحلةمعلميلدىالمناھجإثراء

الفرضیة.ھذهاختبارنتائجیبینالتالي)5(والجدولالعلمي،المؤھللمتغیرتعزىكورونا

المرحلةمعلميلدىالمناھجإثراءإجراءاتفيللفروق(ت)اختبارنتائج):5(جدول

األساسیة األولى في مدارس جنوب الضفة الغربیة أثناء جائحة كورونا تعزى لمتغیر المؤھل

العلمي

المتوسطالعددالمؤھل العلمي
الحسابي

االنحراف
المعیاري

درجات
الحریة

قیمة ت
المحسوبة

الدالة
اإلحصائیة

غیر دال793.240.292920.2780.761بكالوریوس
احصائیا 153.320.375ماجستیر فأعلى

المستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتوجدالأنھالسابقالجدولفيالواردةالمعطیاتتشیر

)0.05α≥(جنوبمدارسفياألولىاألساسیةالمرحلةمعلميلدىالمناھجإثراءإجراءاتفي
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)0.761(بلغتاإلحصائیةالداللةقیمةألنوذلكالعلمي،المؤھللمتغیرتعزىالغربیةالضفة

الصفریة.الفرضیةتقبلوبذلك)،0.05(ألفاقیمةمنأكبرالقیمةھذهأنأي

اإلنترنتوشبكةالتكنولوجیاتوظیفمھاراتمعظملكونتعودالنتیجةھذهأنالباحثویرى

فيالرسمياألكادیميالتعلممنأكثرذاتيبشكلالمعلموناكتسبھامھاراتاإللكترونيوالتعلم

الجامعات، لذلك لم یكن ھناك فروقاً تعزى لمتغیر المؤھل العلمي.

معواختلفت)2010دومي،و(بني)2011(المجالد،دراسةمعالنتیجةھذهاتفقتوقد

).2015ربیع،(أبودراسة

المناھجإثراءإجراءاتفي)≤0.05α(مستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتوجدالثالثاً:

كوروناجائحةأثناءالغربیةالضفةجنوبمدارسفياألولىاألساسیةالمرحلةمعلميلدى

تعزى لمتغیر سنوات الخبرة.

One(األحاديالتباینتحلیلاختباراستخدامتمالسابقةالفرضیةصحةمنللتحقق Way

Anova(مدارسفياألولىاألساسیةالمرحلةمعلميلدىالمناھجإثراءإجراءاتفيللفروق

یبینالتالي)6(والجدولالخبرة،سنواتلمتغیرتعزىكوروناجائحةأثناءالغربیةالضفةجنوب

نتائج اختبار ھذه الفرضیة.

One(األحاديالتباینتحلیلاختبارنتائج):6(جدول Way Anova(إثراءإجراءات

المناھج لدى معلمي المرحلة األساسیة األولى في مدارس جنوب الضفة الغربیة أثناء جائحة

تعزى لمتغیر سنوات الخبرة

مجموعمصدر التباینالمقیاس
المربعات

درجات
الحریة

متوسط
المربعات

قیمة ف
المحسوب

ة

الداللة
اإلحصائیة

الدرجة الكلیة
0.16220.0810.5570.648بین المجموعات

غیر دال
احصائیا  13.485930.145داخل المجموعات

13.64795المجموع
المستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتوجدالأنھالسابقالجدولفيالواردةالمعطیاتتشیر

)0.05α≥(جنوبمدارسفياألولىاألساسیةالمرحلةمعلميلدىالمناھجإثراءإلجراءات

الكلیةالدرجةعنداإلحصائیةالدالةقیمةألنوذلكالخبرة،سنواتلمتغیرتعزىالغربیةالضفة

الصفریة.الفرضیةتقبلوبذلك)،0.05(ألفاقیمةمنأكبرالقیمةھذهأنأي)0.648(بلغت
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شبكةواستخدامالتكنولوجیاتوظیفمھاراتكونإلىیعودالنتیجةھذهسببأنالباحثویرى

خبرةعلىتعتمدوالبأول،أوالًمواكبةإلىوتحتاجوسریع،مطردبشكلمتطورةاإلنترنت

فيالسریعةالتطوراتومواكبةالتكنولوجیاتوظیففيخبرتھعلىتعتمدبلالتدریس،فيالمعلم

أسالیب توظیف واستخدام شبكة اإلنترنت.

)2015ربیع،(أبودراسةمعواختلفت)2011(المجالد،دراسةمعالنتیجةھذهاتفقتوقد

).2010دومي،و(بني

التوصیات:

في ضوء نتائج البحث فإن الباحث یوصي بما یلي:

والوسائلاالنترنتتوظیفمھاراتعلىالمعلمینتدریبوالتعلیمالتربیةوزارةعلى●

االلكترونیة في إثراء المناھج لتواكب التعلم اإللكتروني.

لكافةاألمثلللتوظیفللمعلمینإرشادیةنشراتتوفیروالتعلیمالتربیةوزارةعلى●

الوسائل اإللكترونیة لتوظیفھا في عملیة التعلم.

التطبیقیةالبرامجحولاألمورألولیاءالمختلفةاإلعالموسائلفيتوعویةیرامجبث●

التي توظفھا وزارة التربیة والتعلیم في التعلیم اإللكتروني.

تحصیلتحسینفيالتعلیمیةالمناھجإثراءأثرعلىللتعرفالدراساتمنالمزیدإجراء●

الطلبة.
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