
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  
  
  
  
  
  

  في محافظة غزة دور المعلم في إعداد طلبة الثانوية العامة
  لمجتمع المعلوماتية  

  
  
  
  

  بحث مقدم إلى المؤتمر التربوي األول
  ؟ إلى أين  ...الثانوية العامة في مدارسنا 

   
مايو  ٦ – ٥للبنات في الفترة من ) أ ( الذي تعقده مدرسة زهرة المدائن الثانوية 
  م ٢٠١٠
  
  
 
 
 
 
 
 

  إعداد 
  سامية إسماعيل سكيك                                     د محمود أبو دف  .أ
  مدرسة مديرة                                                   أستاذ أصول التربية               

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


( لمدائن الثانوية زهرة ا                       غزة            -الجامعة اإلسالمية               
  للبن) أ 
  
  

  ملخص الدراسة
 في محافظة غزة في إعداد طلبة الثانوية العامة لدراسة إلى التعرف إلى دور معلم المرحلة الثانوية هدفت ا

، اة للدراسة كما تم استخدام االستبانة كأد، وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي ، لمجتمع المعلوماتية 
طالباَ و طالبة من طلبة الثانوية العامة بفرعيها العلمي و األدبي )  ٣٤٠( حيث تم تطبيقها على عينة قوامها 

عدم وجود فروق ذات  وقد كشفت الدراسة عن، في مدارس  محافظة غزة حيث تم اختيارها بشكل عشوائي 
وقدمت تصوراَ مقترحاَ يشمل ، ) التحصيل مستوى ، التخصص ، الجنس (داللة إحصائية تعزى للمتغيرات
  . المعلم في إعداد طلبة الثانوية العامة لمجتمع المعلوماتية السبل و اإلجراءات لتفعيل دور 

Abstract  
This study aimed to identify the  role of the secondary stage teacher in the  
preparation of the general secondary students for the information society in 
Gaza Governorate ( east & west ) . The researchers used the analytical 
descriptive method as they built a questionnaire consisted of ( 33 ) items in 
order to test the hypothesis . The tool was applied on a sample consisted of    
( 340 ) students of both streams , literary and scientific . They were selected 
by  random sample . The results showed that there were no statistically 
significant differences in the students' estimation degree to the teacher's role 
due to the variables  (gender , specification , level of achievement ) . The 
study presented a suggested vision included methods and procedures to 
activate this role .                                       

  :مقدمة
لعصر الحالي،األمر الذي أدى بالمهتمين إلى عدد التحديات التي تواجه المجتمعات البشرية في اتت           

التخطيط لمواجهتها واإلفادة  منها ودراسة انعكاساتها على مختلف المجاالت، ومنها مجال التربية الذي يتأثر 
بالتغيرات المعرفية والتكنولوجية السريعة والمتالحقة،والتي أفرزت العديد من الظواهر ،من أهمها المعلوماتية 

وإذا كانت سمة هذا العصر هي التغير السريع والهويات المتصارعة واالختراعات .معلوماتية،أو ثورة ال
يحتم  فإن ذلكالمبتكرة والمتفردة وما يتوصل إليه العلماء كل يوم من جديد من كل ميدان من ميادين العلم 

عن  توجه إليه، هذا فضالًهم دون االكتفاء بانتظاره كواقع حتمي ال بد من الهالسعي إلى صنع المستقبل وتوجي
الثورة التقنية وثورة وما فيه من  انعدام المسافات والتسامي المستمر إلى المستقبل مع تفهم الحاضر،

ال بد من اإلعداد العلمي المدروس وتأتي أولى خطوات هذا اإلعداد متمثلة في التربية ومناهجها فالمعلومات ، 
تقبل، بهدف إعداد الطلبة لكي يتدبروا أمر مستقبلهم بشكل أكثر التي يجب أن تتطور لمواجهة تحديات المس

وما من شك  ). 17:1999:دعدور ووحش(وفعالية، وقدرة على التصدي لهذا الكم الهائل من المعارف وعياً
وهذا ما أكد عليه علي بن ، في ضوء واقعه االجتماعي و الثقافي المتغير ، في ان لكل جيل حاجته التربوية 
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فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم ، ال تقصروا أوالدكم على آدابكم : " بقوله _ كرم اهللا وجهه _ ب أبي طال
  ) . ٢٦٧:  ٢ج ، ١٩٨٧، ابن أبي الحديد " (

وقد دعت التحديات السابقة معظم الدول المتقدمة إلى إعادة النظر في نظمها التعليمية حيث تكون قادرة على 
تمكنهم من التكيف مع هذه التغيرات وتوجيهها لصالحهم وصالح مجتمعهم، كما  إعداد الطلبة بالصورة التي

، ولعل ما  حظيت المدرسة الثانوية باهتمام في هذا المجال حيث عكفت عدة دول على مراجعة تعليمها الثانوي
قدرتها على ، االنتقادات الموجهة إلى واقع المدرسة الثانوية العامة والتي تشكك في  يؤكد الحاجة إلى ذلك

قصور معلومات الطلبة المتعلقة بالمهن المختلفة، : االستجابة لهذه الظاهرة، ومن أبرز هذه االنتقادات 
وقصور دور المدرسة في تنمية القيم العلمية لدى الطلبة ، والتركيز في أساليب التدريس على التلقين والحفظ، 

  . ) 364:2002 ، عطوة(لمو الحاسوب اآللي  وضعف مؤهالت معلمي المواد التطبيقية، ومن بينهم مع
ومن خالل الدورات ، ومن خالل معايشة الباحثين للواقع التعليمي في مدارس المرحلة الثانوية بمحافظة غزة 
وخاصة في مجال ، التي تعقدها وزارة التربية والتعليم العالي والمتعلقة برفع الكفايات المهنية للمعلمين 

، الحظ الباحثان قصورا في إعداد معلمي المدارس الثانوية في هذا المجال ، المعلومات الحاسب اآللي وشبكة 
ولم تعقد دورات لمعلمي المواد األخرى إال من ، حيث يقتصر التدريب على معلمي مبحث التكنولوجيا فقط 

ساب المعلمين والذي ال يكفي إلك، خالل برنامج المدرسة وحدة تدريب التابع للخطة التطويرية للمدرسة 
المهارات الالزمة الستخدام الحاسوب و تفعيله ألنه اقتصر على تدريب مؤقت زالت آثاره بمجرد انتهاء 

وانقطاع التيار الكهربي في اآلونة األخيرة ،الدورة  إضافة لعدم وجود أجهزة حاسوب في بعض المدارس 
  .قد توقف منذ عدة سنوات كما أن العمل بهذه البرامج ، والذي يعيق من عملية التدريب  

الثانوية  طلبةفي إعداد  معلم المرحلة الثانوية دور عن كشفللتسعى الدراسة الحالية  وفي ضوء ما سبق 
دوره في تزويد الطلبة بالمعلومات والمهارات والقيم التي تمكنهم  معرفةالعامة لمجتمع المعلوماتية من خالل 

يد أوجه الخلل والقصور، وتقديم تصور مقترح يتضمن بعض السبل ، بغية تحد من التفاعل مع هذه الظاهرة
  .في هذا المجال دوره فعيلواإلجراءات التي تسهم في ت

  :مشكلة الدراسة
  :ئلة التاليةاألستتحدد مشكلة الدراسة يف 

وماتية في محافظة غزة لمجتمع المعل الثانوية العامة طلبة في إعداد  معلم المرحلة الثانوية قيام درجةما  -
  ؟ 
في درجة تقدير  طلبة الثانوية العامة  α ≥ ( 0.05 ( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -

،  الجنس (في إعدادهم لمجتمع المعلوماتية تعزى لمتغيرات   في محافظة غزة المرحلة الثانوية لدور معلم
  ؟) ، مستوى التحصيل التخصص

لمجتمع  في إعداد طلبة الثانوية العامة في محافظة غزة الثانويةالمرحلة  تفعيل دور معلم سبلما  -
  ؟  المعلوماتية 

  :أهداف الدراسة
  :تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية
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في إعداد طلبة الثانوية العامة لمجتمع   في محافظة غزة المرحلة الثانوية التعرف إلى واقع دور معلم -
  .لبة أنفسهمالمعلوماتية من وجهة نظر الط

 تحديد ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في درجة تقدير طلبة الثانوية العامة لدور معلم -
،  الجنس (في محافظة غزة في إعدادهم لمجتمع المعلوماتية تعزى لمتغيرات  المرحلة الثانوية

 ). ، مستوى التحصيل التخصص
في محافظة غزة في إعداد  المرحلة الثانوية دور معلمتفعيل  هايمكن من خالل بعض السبل التيتقديم  -

  .طلبة الثانوية العامة لمجتمع المعلوماتية

  :أمهية الدراسة
  :ما يلي من خالل  تكتسب الدراسة أهميتها

أهمية المعلوماتية باعتبارها ظاهرة حاضرة لها تداعياتها في العصر الحالي الذي يتصف بالتقدم  .١
 .  العلمي والتكنولوجي 

تعد هذه الدراسة ذات بعد مستقبلي، ألن االهتمام بإعداد طلبة الثانوية العامة لمجتمع المعلوماتية هو  .٢
بمثابة إعدادهم للمستقبل ، حيث يمثل هؤالء الطلبة القوى البشرية التي ستنهض بعبء التنمية في 

بات األساسية لبناء المجتمع الفلسطيني فضالً عن كون اإلعداد المعلوماتي للطلبة أصبح من المتطل
 .المجتمع القوي

يمكن أن تسفر هذه الدراسة عن بعض البدائل أو التصورات التي توجه أنظار المسئولين إلى إعادة  .٣
  .النظر في إعداد المعلم وتدريبه بما يؤدي إلى تفعيل دوره في إعداد الطلبة لمجتمع المعلوماتية

 .ن في المراحل الدراسية المختلفة قد يستفيد من الدراسة مديرو المدارس، والمعلمو .٤

  :حدود الدراسة 
 طلبةفي إعداد  المرحلة الثانوية تقتصر الدراسة الحالية في سعيها للكشف عن دور معلم: الحد األكاديمي

  . الثانوية العامة في محافظة غزة لمجتمع المعلوماتية
  .محافظة غزة: الحد المكاني
  .٢٠١٠الفصل الثاني للعام : الحد الزماني
  .طلبة الثانوية العامة : الحد البشري

  . مديريتي التربية والتعليم في شرق و غرب غزة : الحد المؤسساتي

  : مصطلحات الدراسة
 :تبنى الباحثان التعريفات اإلجرائية التالية 

  :املعلوماتية  - 
 من معداتتصميم وإنشاء وتقييم واستخدام وصيانة منظومات معالجة المعلومات بما تشتمل عليه  

باإلضافة إلى مجموع اآلثار الصناعية  ، وموارد بشرية، وبرمجيات حاسوبية ، وجوانب تنظيمية 
   .والتجارية واإلدارية والسياسية واالجتماعية الناتجة عن تلك المنظومات
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  :جمتمع املعلوماتية  - 

إلفادة منها على تكنولوجيا المجتمع الذي يتصف بكثافة المعلومات، ويعتمد في إنتاجها ووسائل نشرها وا 
ً  إلدارة مرافق المجتمع وتنمية  المعلومات واالتصاالت، ويمتلك كوادر بشرية معدة عقليا ومعلوماتيا

  قطاعاته االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية

   :دور املعلم  - 

يد طلبة الثانوية العامة في مجموعة الممارسات واألنشطة والمفاهيم التي يتعين أن يقوم بها المعلم لتزو
  .فاعل الجيد مع مجتمع المعلوماتيةمحافظة غزة بالمعارف والمهارات واالتجاهات التي تمكنهم من الت

   : الدراسات السابقة
الصلة بموضوع الدراسة الحالية ، تم التوصل إلى مجموعة من الدراسات خالل استقراء األدبيات  ذات   من

المدرسة الثانوية في ضوء متطلبات مجتمع المعلوماتية ، ويمكن عرض أبرز هذه التي عنيت بإعداد طلبة 
  :الدراسات على النحو التالي

  :أوال الدراسات العربية
دور املدرسة الثانوية العامة يف إكساب طالهبا الوعي بقيم " :بعنوان )  ٢٠١٠غازي ، ( دراسة  .١

  "املعلوماتية  
كما هدفت إلى ، ي طالب المدرسة الثانوية  بقيم المعلوماتية  هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى وع

، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي ،معرفة سبل المدرسة الثانوية في تنمية وعي طالبها بهذه القيم 
وخلصت إلي وجود تناقض في مستويات الوعي بقيم المعلوماتية لدى طلبة الثانوية العامة بمحافظة كفر 

، كما أظهرت وجود فروق بين طالب القسم العلمي واألدبي وطالب الريف والحضر الشيخ في مصر 
في الوعي ببعض قيم المعلوماتية ، وقد طرحت تصوراً يوضح سبل المدرسة الثانوية في ترسيخ قيم 

 .المعلوماتية لدى طالبها وتأسيس وعيهم بهذه القيم

  "تمع املعلوماتية  إعداد القوى العاملة "  :بعنوان) 2010فرحيات،(دراسة  .٢
هدفت هذه الدراسة إلى التعريف بمجتمع المعلومات وخصائصه،ومالمح التغيير في النشاط االقتصادي الذي 
قاد إليه التطور في تقنية المعلومات واالتصاالت،وانعكاس ذلك على نوعية القوى العاملة التي يتطلبها سوق 

معلوماتي، مع تحديد لخصائص القوى العاملة في القرن الحادي العمل والفعاليات االقتصادية في المجتمع ال
والعشرين،كما يستعرض البحث مشكلة التعليم ودور المؤسسات التربوية في إعداد األفراد والقادرين على 
إيجاد فرص عمل مجدية وفاعلة في االقتصاد الجديد، والربط بين تقنيات الحاسب ومهارات المستقبل إلعداد 

 .تمع المعلومات الطالب لمج

  "التعليم العربي أما م حتديات جمتمع املعلومات "  : بعنوان )   ٢٠١٠عباس ، ( دراسة  .٣
هدفت الدراسة إلي التعرف إلى واقع التعليم العربي ، وإشكالية إدخال تكنولوجيا المعلومات في التعليم 

نهج الوصفي التحليلي حيث وضح واالستثمار األمثل لها ، وهي دراسة مكتبية استخدم فيها الباحث الم
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أهم المشكالت التي يعاني منها نظام التعليم العربي مشيراً إلي تدهور نوعيته وغلبة ثالث سمات أساسية 
وضعف القدرات االبتكارية ، كما ، على ناتجة وهي تدني التحصيل المعرفي ، وضعف القدرات التحليلية 

ملين الستيعاب التطورات في مجتمع المعلومات لتحقيق وضع بعض الحلول لمشكلة الطلبة بتأهيل العا
التنمية االقتصادية ، مشيراً إلى الفوائد التي يمكن أن يجنيها العالم العربي من خالل االستثمار األمثل 

واستنباط حلول تستند لمعرفة الوسائل ،  واستكشاف طرق جديدة ، للتكنولوجيا لالرتقاء بنوعية التعليم 
  .التكنولوجية

وقد أوصى الباحث بضرورة استثمار مرونة التكنولوجيا التعليمية وقابليتها للتبادل مع الوسائل األخرى ، 
وتأهيل المعلمين الستخدام الوسائل التكنولوجية واالهتمام بالمضمون العلمي للمواد الدراسية بما يتالءم 

  .مع حاجات المتعلمين إلعدادهم لمجتمع المعلوماتية

دور املدرسة الثانوية العامة يف إعداد الطالب تمع " :بعنوان) 2003،ونصار عشيبة( دراسة  .٤
  "املعلوماتية 

هدفت الدراسة إلى تحديد أبعاد إعداد طالب المدرسة الثانوية العامة لمجتمع المعلوماتية وتحديد الدور الذي 
ي باستخدام أسلوبي المسح والتحليل يتعين أن تسهم به المدرسة لتحقيق ذلك،وقد استخدم الباحثان المنهج الوصف

طالباَ وطالبة من  ) 287(كما تم استخدام ثالث استبانات كأدوات للدراسة واشتملت عينة الدراسة على ،  
معلماَ ومعلمة من ) 202(و،معلماَ ومعلمة من معلمي الحاسوب اآللي ) 38(و، الفرعين العلمي واألدبي

مديراَ ) 13(وكيالَ ووكيلة، و) 18(و، علمة من معلمين األوائل معلم وم) 36(معلمي المواد األخرى ، و
ومديرة ، وقد كشفت نتائج الدراسة عن قصور في قيام معلمي الثانوية العامة بأدوارهم المتوقعة في إكساب 
الطالب مهارة التعلم الذاتي وتكوين العقلية الناقدة لديهم ،كما كشفت عن ضعف اهتمام المناهج الدراسية 

جوانب التطبيقية والعملية ،وعدم اقتناع بعض القيادات المدرسية بجدوى استخدام تكنولوجيا المعلومات في بال
العملية التعليمية ، و أوصت الدراسة بضرورة إعداد معلم الحاسوب إعداداَ متكامالَ يراعى فيه التخصص في 

  .ل الحاسب اآلليمجا

  :ثانيا الدراسات األجنبية 
  "تكوين ثقافة املعلوماتية يف التعليم الثانوي" :بعنوان) Norman,2001(دراسة نورمان  .١

Building Information Literacy in Secondary Education. 
وحددت الدراسة أبعاد ،  هدفت الدراسة إلى توضيح كيفية تكوين الثقافة المعلوماتية لطلبة المدرسة الثانوية 

تدريب الطالب على تصميم برامج : وتنميتها،وكان من أبرز تلك األبعادالثقافة المعلوماتية ومتطلبات تكوينها 
تعليمية ترتبط بالمواد الدراسية باستخدام الحاسب اآللي، وتعريفهم بكيفية اإلفادة من مصادر المعلومات 

وأوصت الدراسة بضرورة تدريب المعلمين بصورة كافية على استخدام الحاسب اآللي في ، المتاحة بشكل جيد
وإعادة تخطيط المقررات الدراسية بصورة تسمح بتدريسها باستخدام الحاسب اآللي، وتوفير ، لتدريسا

  .األجهزة والبرامج والخامات

  "حنو مشروع تنمية مهارات الثقافة املعلوماتية" :بعنوان) Fowell,2001(دراسة فاويل  .٢
Follow Up The Information Skills Project. 
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ى تنمية الثقافة المعلوماتية لطلبة المدرسة الثانوية من خالل تصميم مشروع ركز على هدفت هذه الدراسة إل
تنمية عدة مهارات منها كيفية الحصول على المعلومات والتعامل الجيد معها، والبحث في قواعد 

بق البيانات،والتعامل الجيد مع البريد اإللكتروني ، ونمذجة البيانات ووصفها في صورة مغايرة، وقد ط
أشهر بواقع يومين كل أسبوع، وقد توصلت الدراسة إلى أن ) 6(مدارس ثانوية لمدة ) 9(المشروع على 

  .الطلبة الذين تدربوا على هذا المشروع ارتفع مستوى تمكنهم من المهارات السابقة

دور املعلم يف استخدام تكنولوجيا املعلومات " :بعنوان) Wheeler,2000(دراسة ويلر  .٣
  ".واالتصاالت

The Role of the Teacher in the Use of Information Communication and 
Technology.  

هدفت الدراسة إلى الكشف عن دور المعلم في تشجيع التعليم التعاوني وتصميم البيئة المناسبة لعملية التعلم، 
علم، وتنمية مهارات حل المشكلة، ومساعدة الطالب على التفكير الناقد واإلبداعي، وتنسيق عمليات التعليم والت

  .وقد أجريت هذه الدراسة على مدارس في الواليات المتحدة األمريكية ، واستخدم الباحث المنهج الوصفي 

  "تطوير مبادئ إسرتاتيجية املعلومات" بعنوان) Bell,1999(دراسة بل  .٤
Developing on Information Strategy Principles. 

تحديد أبعاد دور المعلم في إعداد طالب المدرسة الثانوية لمجتمع المعلوماتية من خالل  هدفت هذه الدراسة إلى
الناقد واستخدام مهارات العصف الذهني  والتشجيع على التفكير اإلبداعي تهيئة البيئة التعليمية المناسبة، 

وشبكة  e-mailتروني ومهارات حل المشكالت،وتشجيع الطالب على االتصال بالمعلم من خالل البريد اإللك
  .وتعويدهم على التعلم الذاتي، ومساعدتهم على التعبير عن آرائهم وأفكارهم، المعلومات

  :التعقيب على الدراسات السابقة
أكدت جميع الدراسات على ضرورة تدريب المعلمين على استخدام الحاسب اآللي في التدريس كما  -

 .العلميةأجمعت على ضرورة استثمار مرونة التكنولوجيا 

كشفت نتائج بعض الدراسات عن قصور في قيام معلمي الثانوية العامة بأدوارهم المتوقعة في  -
 .إكساب الطالب مهارة التعليم الذاتي وتكوين العقلية الناقدة لديهم

مع بعض الدراسات السابقة في إلقاء الضوء على دور المعلم في إعداد طلبة  اتفقت هذه الدراسة -
 , Wheeler )،  ودراسة   ( Bell , 1999 )ية لمجتمع المعلوماتية ومنها دراسة المدرسة الثانو

2000 ). 

أكدت معظم الدراسات السابقة على دور المعلم في تشجيع التعليم التعاوني وتصميم البيئة المناسبة  -
 .لعملية التعلم كما وضحت أهم خصائص مجتمع المعلوماتية

ة في اعتماد االستبانة كأداة للبحث وكذلك اعتماد المنهج الوصفي تمت االستفادة من الدراسات السابق -
 .التحليلي كمنهج للدراسة كما استفادت من نتائج الدراسة ومقارنتها بالدراسة الحالية

  .تقدم الدراسة الحالية تصوراً مقترحاً لتفعيل دور المعلم في إعداد الطالب لمجتمع المعلوماتية -

  :  اإلطار النظري للدراسة
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في هذا  الجزء مفهوم المعلوماتية  وخصائص مجتمع المعلوماتية ثم فوائد ومبررات إدخال  يتناول الباحثان
  :تكنولوجيا المعلومات للتعليم  ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي

  :املعلوماتية: أوالً
ن مصطلحين أولهمـا  وهو مركب م" informatics"تقابل المعلوماتية المصطلح االنجليزي ):املعنى اللغـوي (

بمعنى  عملية االتصال، وثانيهما " informatia"المأخوذ من المصطلح الالتيني " information"المعلومات 
لذلك فإن مصطلح المعلوماتية يدل على معالجـة العقالنيـة   ، بمعنى األوتوماتيكية " automatic"مصطلح 

ا أنها تشير إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات فـي  كم، للمعلومات مستفيدة بوسائل وتقنيات اتصالية حديثة 
  ) .Longman ,1995:732(مجاالت الحياة المختلفة 

  :املعنى االصطالحي
النشاط العلمي والتطبيقي الذي يعني بدراسة مفاهيم ووسائل تشغيل وإنتاج " :بأهنا)  ٣١:٢٠٠٣داوود،( عرفها 

وتخزينها والتعامل معها، وخلق أشـكال جديـدة مـن     المعلومات بما يتضمنه ذلك من وسائل الحصول عليها
  ".المعلومات قائمة على ما تم التوصل إليه من المعرفة اإلنسانية

ويتضح من هذا التعريف تعدد مصادر  الحصول على غزارة المعلومات وتقـدمها حيـث تتضـاعف قـدرة     
تمر وقدرة الحاسـب اآللـي علـى    الحاسب اآللي مرة تقريبا كل ثمانية عشر شهراَ، هذا بجانب التطور المس

وعلى سبيل المثال ، نجد أن دائرة المعارف البريطانية بأكملها مسـجلة علـى قـرص ال    ، تخزين المعلومات
يتجاوز نصف قطره البوصتين والنصف، كما يشير التعريف إلى التعامل العقالني مـع المعلومـات بمعنـى    

الت العلمية واالقتصادية واإلدارية والسياسـية واالجتماعيـة   تصنيفها وتحليلها وتقيميها، مع توظيفها في المجا
  ) .٢٩١:٢٠٠٣عشيية ونصار،(

  :جمتمع املعلوماتية: ثانياً 
المجتمع الذي يعتمد في تطوره وبصفة رئيسية على المعلومات والحاسبات اآللية "  :بأنه)  ١٩٩٩متويل ،( عرفه 

لفكرية التي تنظم سلعاَ وخدمات جديدة مع التزايد المستمر وشبكات االتصال، أي أنه يعتمد على التكنولوجيا ا
  . ) ٢٨-٢٧: ١٩٩٩متويل ،(  "للقوة العاملة التي تقوم بإنتاج وتجهيز ونشر وتسويق السلع والخدمات

  :بأنه) ٢٠٠٠عبد الهادي، ( ويعرفه 
معلومـات  ، وصـناعة بـث ال  ) information content(المجتمع الذي يتضمن صناعة محتوى المعلومات 

)information delivery (     وتوصيلها عن طريق المكتبات وشركات االتصـال بعيـدة المـدى وصـناعة ،
، وتعتمد على منتجي األجهزة والبرمجيات والمؤسسـات  ) information processing(معالجة المعلومات 

  . )٢٩-٢٨: ٢٠٠٠الهادي، ( عبد " التي تقوم بتحليل المعلومات وتقييمها وتوظيفها 
ويتضح من التعريفات السابقة أن مجتمع المعلومات هو المجتمع الذي تستخدم فيه ، والمعلومات بكثافة كوجه 

وهو يعتمد أساساَ علـى المعلومـات الـوفيرة كمـورد     ، للحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية و السياسية 
ل للقوى العاملة المعدة عقلياَ و معلوماتيـاً  وخدمة ومصدر للدخل القومي ومجا، استثماري وسلعة إستراتيجية 

كما أن المعلوماتية ال تقتصر على المعلومات ووسائل الحصول عليها ، بـل تشـمل   ، إلدارة مرافق المجتمع 
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التعامل العقلي معها، والذي يشتمل على مهارات عديدة منها تصنيف المعلومات وتقييمهـا واسـتخدامها فـي    
  . المجاالت المختلفة

  :خصائص جمتمع املعلوماتية: اً ثالث
  :في ضوء اإلطالع على األدبيات الخاصة بموضوع الدراسة تم الوقوف على مجموعة من الخصائص وهي 

  .استخدام تكنولوجيا المعلومات وانتشار تطبيقاتها في مؤسسات المجتمع الصناعية والتجارية والعلمية .١
نشطتهم كمستهلكين أو مواطنين لممارسـة حقـوقهم   االستخدام المتنامي للمعلومات بين األفراد في أ .٢

 .ومسئولياتهم، فهي تمثل عنصراً ال غنى عنه في الحياة اليومية لكل فرد

 .استخدام المعلومات كمورد اقتصادي ،وكمصدر لتوفير فرص عمل جديدة .٣

ية، وحرمـة  احترام الملكية الفكرية،واألمانة العلم: االهتمام بقيم التعامل مع المعلومات ومن أبرزها .٤
 .البيانات الشخصية، والدقة الموضوعية

، عشـيبة و نصـار   ( زيادة فرص مشاركة األفراد،في اتخاذ القرارات وحرية التعبير عن الـرأي   .٥
٢٩٣-٢٩٢: ٢٠٠٣ . ( 

 .انفجار المعلومات  .٦

 .زيادة أهمية المعلومات كمورد حيوي و استراتيجي  .٧

 .تعدد فئات المستفيدين  .٨

 .ني تنامي النشر اإللكترو .٩

 .تقلص سلطات المدير  .١٠

 .ظهور التوقعات المتغيرة لمستخدمي المعلومات  .١١
 .االغتراب والتحديث في مجتمع المعلومات  .١٢

 .األبعاد الجديدة للخصوصية بتخزين واسترجاع المعلومات  .١٣

المالكي و ( فوضى االتصال وتهديد السيادة الوطنية بالسيطرة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .١٤
  .) ٥،  ٤:  ٢٠٠٠،ير الدو

وبالنظر لهذه الخصائص يتضح أن كثير من المجتمعات تحولت إلى مجتمعات معلوماتيـة ، وأن مجتمعـات   
أخرى في طريقها للتحول، ومن اإلنصاف القول بأن فلسطين من المجتمعات التي تسعى  للتحول إلى مجتمـع  

كات االنترنت جميع الـوزارات العاملـة مـع    المعلوماتية حيث يوجد اهتمام بقطاع المعلومات فقد غزت شب
محاولة إنشاء نظم معلومات في مختلف المرافق العلمية واالجتماعية والسياسية واالقتصـادية، كمـا اهتمـت    
وزارة التربية والتعليم العالي ممثلة في اإلدارة العامة للتقنيات التربوية للبرامج والموارد التعليميـة وإنتاجهـا   

ومراكز الحاسوب والمعهد الوطني للتدريب ومشرفو الحاسوب بإعطاء الدورات لرفع كفاءة  وتطوير المكتبات
  ).٢٠٠٥منشورات الوزارة ، ( المعلمين والمديرين في هذا المجال 

  :فوائد إدخال تكنولوجيا املعلومات إىل التعليم: رابعاً 
ليم يمكن استثماره بطرق مختلفـة كمـا   أن إدخال تكنولوجيا المعلومات إلي التع)  ٢٠٠٥عباس ، ( كما يؤكد 

  :يلي
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إمكانية التطوير والنمو والتحديث في النصوص المستخدمة في الشبكات الرقمية ، حيـث يسـتطيع    .١
 .المعلم والطلبة معاً تحديث المعلومات أو تصحيحها وفقاً لمعطيات جديدة

 للتفاعالت التبادلية األمر الذيتتميز النصوص الممنهلة بسلسلة من اإلمكانات الديناميكية التي تستند  .٢

 .يشجع الطلبة على الدخول في حوار مع الزمالء واألساتذة في مختلف مجاالت المعرفة 

تضاؤل المسافة المعنوية بين كاتب النص وقارئه ، واختفاء المسافة الفيزيائية بين المرسل والمتلقي ،  .٣
ط بحيوية أكثر وبروح حوارية جدليـة فـي   وهذا يؤدي للتبديل الجذري للعالقات التقليدية واالنخرا

 .التعليم

 .تشجيع الطلبة على العمل الجماعي والتعاون بروح الفريق .٤

استخدام الشبكة العالمية يسهل النفاذ إلى المعلومات المختلفة والمتنوعة ، مما يـؤدي إلـى تطـوير     .٥
 .مهارات وخبرات الطلبة في البحث عن المعلومات وتجميعها وتحليلها

الشبكات العالمية بوجود مصادر متعددة ومتنوعة ، مما يسهل على الطلبة تشـكيل وصـياغة   تتميز  .٦
 .نصوص مختلفة حول موضوع واحد ورؤية من زوايا مختلفة

تسمح الشبكات العالمية بتكوين صورة حقيقية عن الشعوب والجماعات األخرى المختلفـة بوجهـات    .٧
  ). ١٤:  ٢٠٠٥عباس ، ( االنغالق النظر وبالتالي تساهم في إبعادهم عن التعصب و

  :مربرات إعداد الطلبة الثانوية العامة تمع املعلوماتية: خامساً 
في ضوء العرض السابق لمفهوم مجتمع المعلوماتية وخصائصه يمكن استخالص بعض مبررات إعداد طلبـة  

  :الثانوية العامة لمجتمع المعلوماتية وهي 
ر معلومات ومهارات تتعلق بالتكنولوجيا المتقدمة وبكيفية استخدامها ، يتطلب مجتمع المعلوماتية توفي. ١

كما يتطلب تنمية قيم ومبادئ أخالقية تنظم التعامل مع المعلومات الوافدة وتحمي الطلبة من اآلثار السلبية 
  ). ٢٩٤:  ٢٠٠٣عشيبة ونصار ، ( لها 

ومتطورة ، ويتطلب ذلك إعـداد   تتصف المعارف في مجتمع المعلوماتية بأنها معارف غير محدودة .٢
الطلبة وتدريبهم على أساليب تعليم وتعلم غير تقليدية مثل التعليم الذاتي ، فضالً عن تـدريبهم علـى   

مدكور ، ( نقد المعلومات وتحليلها ، وحسن استخدامها في التقليد والتعبير واالتصال وبناء العالقات 
٤٤٧:  ١٩٩٧ .( 

وف تتقلص في بعض المجاالت مثل الزراعة والصناعة، وسوف تزداد المهن المتاحة في المستقبل س .٣
في مجاالت أخرى مثل مجال المعلومات ، وتتطلب تلك المهن مستقبالً الجهد العقلي والذهني أكثـر  
من العضلي ، وستتطلب دقة وتفكير وتوفر معارف ومهارات معينة من أبرزها اسـتخدام الحاسـب   

 ). ٣١٠-٣٠٩:  ١٩٩٩عابدين ، (           اآللي وتكنولوجيا المعلومات  

يتطلب مجتمع المعلوماتية بتغيراته الحالية والمتوقعة مستقبالً جهود أناس قادرين على مواكبة ومبادأة  .٤
التحول والتغير ، والقدرة على حل المشكالت بوصفها قضايا كلية وبالتـالي مواجهـة الممارسـات    

 ). ٦٧ – ٦٦:  ١٩٩٢لسلمي ، ا( المألوفة بشكل ناقد ومبدع وموضوعي 

يخرج النظام التربوي القائم أجياالً متدنية في مستوياتها التعليمية في الوقت الذي يتطلـب المجتمـع    .٥
 .اآلن تركيزاً على المعرفة والخبرة وتركيز المهارات 
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ـ  .٦ اديات يعتبر مجتمع المعلومات حقيقة اقتصادية وليس تجريداً فكرياً ، وهذا يعني إمكانية قياس اقتص
 ). ٥:  ٢٠٠٠المالكي والدوير، ( المعلومات بصورة واضحة مثل أي إنتاج ملموس 

نتائج لدراسة أجرتها الجمعية األمريكية لمديري المدارس السـتطالع     ( Molebash , 1999 )كما عرض 
  :حيث تلخصت فيما يلي، مستقبل التربية في زمن مجتمع المعلومات 

مهارات الوصول لمدى واسع من المعلومات المتوافرة من خالل التقنيـة  يحتاج الطلبة ألن يتزودوا ب .١
 .المتقدمة وأن يكونوا قادرين على معالجة هذه المعلومات

 .يجب أن يتعلم الطلبة كيفية استخدام الحاسبات وأن يكونوا على ألفة باألنواع المختلفة من التقنية .٢

أن التقنيات التي تظهر حـديثاً مدمجـة فـي     يجب أن تدمج المدرسة تقنيات السوق ، وأن تتأكد من .٣
 .برنامج المدرسة

-www.informatics.gov.sa/details/php?id=203 
تحقق في ضوء تلك المبررات والفوائد السابقة يرى الباحثان ضرورة إعداد الطلبة وتزويدهم بالخصائص التي 

متطلبات مجتمع المعلوماتية ، وهنا يأتي تحت دور المؤسسات التعليمية السيما المدارس الثانوية لتسهم بدورها 
 .في تكوين تلك الخصائص للطلبة

  :إعداد طلبة املدرسة الثانوية تمع املعلوماتية  جماالت: سادساً 
  :فيما يلي هاتية ن وميكن حصر تتعدد جماالت إعداد طلبة الثانوية العامة تمع املعلوما

 .التوعية بنظم تشغيل الحاسب اآللي ومهارات استخدامه  .١
ومكوناتها والتوعية بصعوبات وضوابط التعامل ) االنترنت(معرفة أهمية شبكة المعلومات العالمية  .٢

  .معها 
  .استخدام أساليب التفكير العلمي  .٣
  .القدرة على التفكير اإلبداعي  .٤
  .م الذاتي تنمية مهارات التعل .٥
  .التعليم المستمر  .٦
  .إتقان اللغة اإلنجليزية  .٧
  .استخدام أساليب التفكير المنطقي  .٨
  .الحفاظ على الهوية الدينية والشخصية المسلمة  .٩

  .تنظيم الوقت وإدارته  .١٠

  :التالية  ااالتتصر الباحثان يف هذه الدراسة علىقاوقد 
 . ستخدامهتوعية الطلبة بنظم تشغيل الحاسب اآللي ومهارات ا .١
  .معرفة أهمية شبكة المعلومات العالمية ومكوناتها والتوعية بصعوبات وضوابط التعامل معها  .٢
  .تنمية مهارات التعلم الذاتي  .٣
  .تكوين العقلية الناقدة  .٤

بصورة مباشرة بمفهوم وخصائص مجتمع المعلوماتية ، كما أن غـزارة المعلومـات    لمجاالتوترتبط هذه ا
ألنه يتعذر على المؤسسات التعليمية مهما كانت درجة تقـدمها أن   ، ارسة التعلم الذاتيمم لبةتفرض على الط
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، إضافة ألن غـزارة المعلومـات   هائل تزود المتعلم بكل ما يحتاجه للمعرفة في ظل هذا التراكم المعلوماتي ال
لمناسبة وتصنيفها وتفسيرها حيث يستطيع تحديد واختيار المعلومات ا، تحتاج لتكوين العقلية الناقدة لدى الفرد 

  .لعناصر األبعاد األخرى  المجاالتوتقييمها واإلفادة منها، إضافة لشمول هذه 
أكدت معظم الكتابات والدراسات التي قام الباحثان بتحليلها لتحديد مجاالت إعداد الطلبة لمجتمـع المعلوماتيـة   

والتفاعل الجيد مع التحديات الحالية والمستقبلية  على أهمية وضرورة المجاالت األربعة إلعداد الطلبة للتكييف
كما أكدت على أن المرحلة الثانوية العامة تعد أنسب المراحل التعليمية لتكوين هذه المجاالت ويمكن توضـيح  

  :هذه المجاالت على النحو التالي

  :توعية الطلبة بنظم تشغيل احلاسب اآليل ومهارات استخدامه  -١
لتميزهم وتكـيفهم مـع    أساسياً ومتطلباً وضرورياًهماً ى استخدام الحاسب اآللي أمراً ميعد تدريب الطالب عل

  .بيئات العمل 

  :الفوائد اليت ميكن حتقيقها من استخدام احلاسب اآليل يف املدرسة الثانوية 
يسهم في تنمية تفكير الطلبة وتحويله مـن الملمـوس إلـى المجـرد ومـن الواقـع إلـى الرمـز          .١

)Peter,1999:31. ( 
يساعد استخدام الحاسب اآللي المعلمين على مراعاة القدرات العقلية لكل طالب دون أن يـؤثر ذلـك    .٢

 .على تعليم اآلخرين 
يمكن الحاسوب اآللي المعلم من تقديم المادة الدراسية بأسلوب مبسط وفي خطوات متتابعة، ويساعد  .٣

 )54:2002البغدادي،(الطلبة على اإلفادة مما تعلمه سابقا 
 .يقدم الحاسب اآللي التعزيز إذا أجاب الطالب إجابة صحيحة، والتغذية الراجعة السريعة إذا أخطأ  .٤
 .الوقت الذي يستغرقه الطالب في عملية التعلم مقارنة بالطرق التقليدية  اآللييقلل الحاسب  .٥
 .يعرض المعلومات العلمية بطريقة سلسة تتسم بالوضوح والقدرة عل تحديث .٦

  :لطلبة بأمهية شبكة املعلومات العاملية تعريف اــ  2
ترجع أهمية إعداد طلبة الثانوية الستخدام شبكة المعلومات إلى األدوار التي  يمكن ان تسهم بها في تحسـين  

  :عمليتي التعليم والتعلم ومن أبرز هذه األدوار ما يلي 
    ١ .داثة والتدفق ، وال يقتصر ذلك على بالمعلومات التي تتميز بالح ا غنياَتعد شبكة المعلومات مصدر

المعلومات المتوفرة في أحداث المراجع والكتب، بل يمتد إلى قواعد البيانات والموسوعات والمواقع التعليمية 
 .)302:2003ونصار، عشيبة(والكتب اإللكترونية 

ذلك في تـوفير  توفر شبكة المعلومات أفضل ما كتبه عدد ال يحصى من المؤلفين والمعلمين، ويساعد 2 . 
ـ لاللت حـظ في توفير فرص الـتعلم الجيـد للطـالب الـذين لـم يصـادفهم ال       بأفضـل المـدارس    قاح

 ) .301:1999جيتس،(
يتيح للطلبة حرية التعبير عن الرأي ،ومن ثم تسهم في تنمية التفكير اإلبداعي الذي تعد الحريـة متطلبـاً   .  ٣

 . .أساسياً من متطلباته 
 .الع والتعلم الذاتي لدى الطالب تنمي مهارات االط.  ٤  
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المدرسة ذاتها أو  يتيح للطلبة التعلم واالستمتاع المشترك من خالل تبادل الخبرات واألفكار مع الطلبة في.٥  
 .في مدارس أخرى 

بشئون أبنائهم مما يعزز فعالية العمليـة التعليميـة   يختص تسهل عملية الحوار بين المعلمين واآلباء فيما . ٦ 
 ) .228:2000اهيم،إبر(
تساعد المعلم على تعزيز التعليم، واستخدام أساليب قائمة على المناقشة الحـوار وتنميـة تفكيـر الطلبـة     . ٧
)Don,1997:48( 
فـي أي  الـزمالء  والعلمـاء، أو   نبالمؤلفيتتيح للطلبة معرفة العالم من حولهم،وتوفر لهم فرص االتصال . ٨

نتـوخ  فالسـلطان وال ( والبريد الصوتي، والتخاطب بالصـوت والصـورة  مكان من خالل البريد االلكتروني، 
،79:1990(. 
الحصـول علـى   من ول المتعلم الذي يمكنه حتغير نمط العالقة بين المعلم والمتعلم حيث تتمركز العالقة . ٩

 .المعلومات بنفسه 
ة التي يصعب الحصول عليهـا  من البرامج الحاسوبية المجانية أو شبه المجاني االستفادةتتيح للطلبة فرص .١٠

  ) .266:1999خليفة،(إال من خالل شبكة المعلومات 

  :توعية الطلبة بضوابط وأخالقيات التعامل مع شبكة املعلومات
تضمن بعض المعلومات الواردة على شبكة المعلومات آثاراً سلبية على الهوية الدينية والثقافيةوالقيم الخلقيـة  ت

حفاظ على الخصوصية الثقافية في ظل النمو السريع لوسائل االتصال والمعلومات، للطلبة،األمر الذي يجعل ال
في غاية األهمية، ويدعو ذلك إلى ضرورة تزويد الطلبة بالضوابط األخالقية التي تحميهم من األخطـار   أمراً

غم مـن أن وسـائل   هذا بالر،  يلة ونبذ قيم الدينذفي المفاهيم والسلوكيات التي تدعو إليها بعض المواقع كالر
ير والتحقيق مـن هويـة بعـض    شفل وسائل التمثالرقابة التقنية التي ينبغي أن تفرض على شبكة المعلومات 

تحول دون إبحار الفرد مـن   قيود لذا ال توجد لم يتم معالجتها بالكامل ، المواقع،وتوثيق المعلومات الواردة ،
  ).2002 : 103 ، إبراهيم ( تعتبر باهظة التكاليف، إضافة إلى أن جهود في هذا المجال ،  موقع ألخر

لذا يتعين على المعلم في المدارس الثانوية أن يضطلع بالدور المنوط به في تحصين الطلبة ضد هذا االختراق 
الثقافي ، وتحقيق اإلفادة الكاملة من هذا التعداد المعلوماتي ، من خالل تربية الطلبة على معايير وقيم أخالقية 

لهم يحميهم من عوامل االختراق ، ويبصرهم بالمواقع سيئة السـمعة علـى الشـبكة     بمثابة سياج واقتكون 
وأن يوفر للطلبة الوسائل التي تمكنهم من فـرز المعلومـات   ،   وعيهم بالحذر المطلوب عند التعامل معهايو

ير قـدرات الطلبـة علـى    واختيار المناسب منها حتى ال تتحول تكنولوجيا المعلومات من نعمة موجهة لتطو
خاصـةً   ، التكيف مع متطلبات مجتمع المعلوماتية إلى نقمة وأداه انحراف وطمس للخصوصية الدينية والثقافية

في ظل الظروف التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من إغالق وحصار وتدمير للبنـى التحتيـة واختـراق    
هـذه  ،  لتي تعبث بهم وبمقـدرات هـذا الـوطن   لعقول الشباب من خالل شبكات اإلنترنت وبعض مواقعها ا

سلوك الطلبة إلى نقد وتحليـل مـا يبـث مـن      هن تكون بمثابة رقابة ذاتية توجأالضوابط واألخالقيات يمكن 
وتجعلهم في موقف الناقد لما يتلقونـه مـن    ، ومات ، ورفض ما يتعارض منها مع القيم الدينية والوطنيةلمع

  .معلومات

  :لتعلم الذاتي تنمية مهارات ا ــ 3
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يكمن المقياس الحقيقي لنجاح المعلم في عصر المعلوماتية على مقدار ما يستطيع أن يكسبه للطلبة مـن قـدرة   
على التعلم الذاتي ،حيث يتوجب على الطالب أن يعرف كيف يبحث عن المعلومة المقدمة إليه،ويقيمها ويطبقها 

)Breivik and Seems,1998:41(  
  :التعلم الذاتي بأنه )Lowry,1989(ويعرف 

بغيـة   العملية التي يقوم فيها الطلبة بالمبادأة في تعليم أنفسهم ، سواء بمساعدة اآلخرين أو بدون مساعدتهم ،" 
اكتساب مهارات ومعلومات واتجاهات جديدة تسـهم فـي تحـين تعلمهـم وقيـامهم بواجبـاتهم التعليميـة        

ثرات المعرفيــة والتكنولوجيــة المحيطــة بهــم والمجتمعيــة،وزيادة قــدرتهم علــى التفاعــل مــع المــؤ
)"Lowry,1989:25.(  

وتبرز أهمية التعلم الذاتي بصفة خاصة في مجتمع المعلوماتية من أن المعلم ال يمكن أن يلقـن الطلبـة كـل    
  .المعلومات المستجدة بصفة مستمرة

اد طلبة الثانوية العامة تمع املعلوماتية وتتعدد املزايا  الرتبوية اليت ميكن أن حيققها أسلوب التعلم الذاتي يف إعد
  :ومنها

يؤكد التعلم الذاتي على خصوصية أخالقية لعملية التعليم،حيث يتعلم الطالب ويتلقى التوجيه _  .١
  .والرعاية في جو من الثقة واألمن بعيدا عن التشهير والتجريح 

ى تحصيله وقدراته وسرعة يتيح الفرصة للمعلم لمتابعة كل طالب على حده للتعرف على مستو_  .٢
  .تعلمه 

  .يمكن للطلبة من مالحقة الجديد في مجاالت تعليمهم المختلفة _  .٣
  .يتيح زيادة قدرة الطالب على التطبيق العملي للمادة التعليمية _  .٤
  .يكسب الطالب اتجاهات إيجابية تتعلق بالمثابرة، والموضوعية والرغبة في االستمرار في التعليم _  .٥
نة رى الطلبة المبادرة في التعلم ، ومن ثم يصبحون أكثر فعالية في عملية التعلم مقاينمي لد_  .٦

  .) 2003 : 308 - 309، عشيبة ونصار (بزمالئهم الذين يدرسون باألساليب التقليدية 
  

ويتضح من عرض هذه املزايا أن التعلم الذاتي يسهم يف تلبية احتياجات الطلبة، وجيعلهم أكثر قدرة على 
  :يف مع متطلبات جمتمع املعلوماتية، وذلك من خالل التك
 .استخدام الحاسب اآللي وشبكة المعلومات  .١
 .استخدام المكتبة  .٢
 .الواجب المنزلي  .٣
 .إعداد البحوث الصغيرة وكتابة التقارير  .٤

  :ٍتكوين العقلية الناقدةــ 4
المهارات جوهر التفكير الناقد، يحتاج الطالب إلى مهارات نقد المعلومات وتفسيرها وتقييمها، وتمثل تلك 

  :وهناك مبررات تدعو الهتمام المعلم بتكوين هذه المهارات لدى الطالب ومنها
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 يستطيعونو مسئولين خلقياًبحيث يكونوا اإلسهام في تكوين العقلية الناقدة لدى طلبة المدرسة الثانوية  •
 ).275:1999عجوة والبنا،(قلية ، ويأخذون زمام المبادرة في عملياتهم الع الموضوعات سبر أغوار

بل عليه أن يسهم في صنع وتشكيل  ، لم يعد اإلنسان مطالبا بالتكيف مع األحداث المحيطة به فحسب •
 .تعلم الطلبة لمهارات التفكير الناقد تعتبر من أهم األمور الالزمة لتحقيق ذلك ، و المستقبل أيضاً

ريات األحداث السياسية واالقتصادية مجنسان لقد تحول العالم إلى قرية صغيرة يالحق فيها اإل •
وذلك في ظل التقدم التكنولوجي وتطور عملية االتصال بين  ، والتربوية في أي مكان وأي وقت شاء

المجتمعات ، حيث يتعرض الطلبة لمعلومات وأفكار وتأثيرات عديدة من أجهزة اإلعالم المسموعة 
اضلة فتحديد موقفهم من العقلية الناقدة بوزن األمور والمول،  والمرئية والمقروءة في مجاالت متعددة

  .فيها وتحديد المميزات والعيوب

عن المهارات السابقة في صورة مجموعة من العبارات على النحو  )1999عجوة والبنا ،(وقد عبر كل من 
  :التالي 
 .قدرة على طرح األسئلة ومعرفته بالوقت المناسب لذلك ال •
 .ات المنطقية وغير المنطقية تمييز بين اإلجابال •
 .اختيار العبارات والكلمات التي توضح ما تريد  •
 .إدراك متى تكون هنالك حاجة إلى أدلة أخرى للوصول إلى حكم أو قرار  •
 .التمييز بين تلك األحكام التي قد تكون صحيحة وتلك األحكام التي قد تكون خطأ  •
 .القدرة على تحليل وتفسير اآلراء والحقائق  •
 .لقدرة على التفكير في حلول عديدة للمشكالت، والبحث عن إجابات لمختلف األسئلة ا •
عجوة (إدراك جوانب القوة في القضية أو الموضوع والقدرة على تأكيدها بالموافقة أو الرفض  •

  ) .1999:286والبنا،

  :فظة  غزة  دور املعلم يف  إعداد طلبة  الثانوية العامة تمع املعلوماتية يف حما: سابعاً 
يتطلب إعداد طلبة الثانوية العامة لمجتمع المعلوماتية استخدام التعليم من أجل التجديد حيث يخضع كل 
المعطيات حتى أكثرها استقراراً لالختبار وهو التعليم الذي يسعى لتجاوز ما هو قائم وبناء منظور متجدد ، 

على استشراف المستقبل وتشكيله وليس االكتفاء بتقبله  وهنا يصبح التحدي الحقيقي للتعليم إعداد أناس قادرين
لدى الطلبة وتنمية  ( Divergent Thinking )وهنا يكون دور المعلم في تنمية قدرات التفكير التباعدي 

قدراتهم على التخيل والوقع، ويشمل هذا الدور حفز الطلبة على تفهم طبيعة وخصائص المعلومات والتعالم 
تكنولوجياتها وتقبل التغيير في أنماط العالقات وأنماط المهن والوظائف وتكوين رأي عام  معها والتدرب على

  .لديهم يساند ويدعم المعلومات وتطبيقاتها سواء على المستوى الفردي أم على مستوى المؤسسة التعليمية
توعية الطلبة في  ر المعلم فيفي ضوء أبعاد طلبة الثانوية العامة لمجتمع المعلوماتية يتناول الباحثان أهم أدواو

، ثم تعريفهم بأهمية شبكة المعلومات والفائدة التي يمكن  كيفية توظيف الحاسب اآللي ومهارات استخدامه
  .، ثم عرض ألهمية أدواره في تنمية مهارات التعلم الذاتي ومهارات تنمية التفكير الناقد  تحقيقها من خاللها

  - :يف كيفية توظيف احلاسب اآليل وشبكة املعلومات طلبةدور املعلم يف توعية ال . أ
  :وميكن للمعلم حتقيق ذلك من خالل 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 .تدريب الطلبة على استخدام الحاسب اآللي ومعرفة عوائده التعليمية واالجتماعية  .١
 .تدريب الطلبة على استخدام الحاسب اآللي في تنمية القدرات اللغوية  .٢
 .تحدث لجهاز الحاسب اآللي وأساليب التغلب عليها تبصير الطلبة ببعض األعطال التي قد  .٣
استخدام أساليب تقويم تكشف عن مدى ما اكتسبه الطلبة من معارف ومهارات تمكنهم من التعامل  .٤

 .الجيد مع الحاسب اآللي من خالل االمتحانات النظرية والعملية 
 .لمتاحة تنمية الوعي بأهمية شبكة المعلومات وتطبيقاتها وعوائدها ومواقعها ا .٥
 .تبصير الطلبة بالصعوبات التي قد تواجههم عند استخدام الشبكة وكيفية التغلب عليها  .٦
توعية الطلبة بضوابط وأخالقيات التعامل مع شبكة المعلومات وتوضيح خطورة المعلومات من  .٧

 .بعض المواقع على الهوية الثقافية 

  - :ى طلبة الثانوية العامةدور املعلم يف تنمية مهارات التعلم الذاتي لد: ثانياً
  :وميكن للمعلم أن ينمي هذه املهارات من خالل

 .تدريب الطلبة على مهارات استخدام المكتبة وتعريفهم بأهميتها وخدماتها  .١
 .حث الطلبة عل إعداد بحوث أو تقارير حول موضوعات معينة  .٢
 .تكليف الطلبة بجمع معلومات إضافية حول موضوعات الدروس  .٣
 .ت الطلبة في استخدام أسلوب حل المشكالت،والعصف الذهني تنمية مهارا .٤
 .توجيه الطلبة إلدراك العالقة بين الموضوعات  .٥
 .توجيه الطلبة في جمع المعلومات عن حجم المشكلة ووقائعها وأسبابها  .٦
  .المقرر  اتتشجيع الطلبة على إعداد مناظرات علمية حول موضوع .٧

  :مزايا تعليم التفكري الناقد. ج
تكوين العقلية الناقدة هدفاً أساسياً يتعين على النظم التعليمية أن يسعى لتحقيقه ال سيما في ضوؤ اإلنفجار يعد 

  : المعرفي وثورة المعلوماتية
  :ليما يا ي أهم مزايا تعليم التفكير الناقدومن 

 .يزيد من إنسانية الطالب .١
 .يسرع في تأهيله وإعداده للمجتمع .٢
 .قته بنفسهيزيد من قيمته وأهميته وث .٣
 .يهذب قدراته ويجعله أكثر مالءمة لمتطلبات المستقبل .٤
 .يزيد من ايجابية فهمه لذاته التحصيلية واالجتماعية .٥
 .ينقله من متلق إلى فرد نشط فاعل منظم .٦
 .يحول الطالب إلى باحث عن المعرفة ومعالج لها وليس حافظاً خازناً لها .٧
 .يدربه على االنتقال الذهني من موقف إلى أخر .٨
 .التدريب على حل المشكالت ونقد المواقف واالبتكار .٩

  ) ٨٢ ، ٨١:  ٢٠٠١قطامي ،( تحقيق صفة الطالقة الذهنية للطالب  .١٠
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  :وميكن أن يسهم املعلم يف تكوين العقلية الناقدة لدى الطلبة عن طريق 
لة وتشجيعهم تهيئة الجو الموائم لتنمية التفكير الناقد لدى الطالب من خالل استثارتهم لطرح األسئ .١

 .على التفكير فيما وراء الحقائق 
تحليل المفاهيم األساسية في الدروس والتطبيق المنطقي لها من مواقف جديدة واستخدامها في حل  .٢

 .مشكالت الحياة الواقعية 
االستشهاد بالخبرات واألمثلة الحياتية لتوضيح المفاهيم واألفكار المجردة خصوصاً مع الطالب الذين  .٣

 .عون بقدرة عالية على التفكير المجرد ال يتمت
إتاحة الفرصة للطالب لمناقشة الظواهر المختلفة التي ترد في المحتوى الدراسي والبحث عن  .٤

 .التغيرات المختلفة لتلك الظواهر ومناقشتها 
 .إعطاء وقت كاف لإلجابة عن األسئلة دون مقاطعة  .٥
 ) .31:1997هالل،(قيد على تدفق األفكار تشجيع االتجاه المتحرر في التفكير والبعد عن أي  .٦
استخدام طرائق تدريس تثبت فعاليتها في تنمية التفكير مثل العصف الذهني وحل المشكالت  .٧

 .واالكتشاف الموجه والتعلم التعاوني 
الحرص على الموضوعية في التعامل مع الطلبة من خالل المساواة بينهم في توفير فرص التعلم  .٨

 .تمييز بين الطلبة والمناقشة وعدم ال
 .تشجيع الطلبة على كتابة مقاالت قصيرة توضح مدى فهمهم ومناقشتها وتقييمها  .٩

تصميم واستخدام الوسائل التعليمية التي تتضمن توجيهات مهمة لممارسة التفكير الناقد وحث الطلبة  .١٠
 .على التريث في المناقشة 

اس مدى حفظ الطالب للمعلومات فقط،بل تكشف استخدام أساليب تنمي التفكير الناقد ال تركز على قي .١١
 .عن قدرته على تطبيقها واستنباط معلومات جديدة 

توضيح معايير تقييم الطلبة ومناقشتهم فيها وتعليمهم كيفية ممارسة عملية التقييم الذاتي ألعمالهم وفق  .١٢
 .هذه المعايير 

في التعامل مع األحداث والظواهر  توضيح بعض التوجهات الدينية التي تدعو إلتباع النظرة الناقدة .١٣
 .والمعلومات والحكم على األمور بالدليل والبرهان 

الحرص على أن يكون المعلم قدوة لطالبه في التفكير والتأمل ولديه الرغبة في تدريبهم على اكتساب  .١٤
 .مهارات التفكير على هيئة سلوك وليس مجرد وعظ 

 .احترام المعلم للطلبة واحترام جهودهم في التفكير .١٥
 .اإلصغاء باهتمام إلى أفكار وآراء ومقترحات الطلبة .١٦
 .إيمان المعلم بإمكانات الطلبة الذكائية وتوفير المساندة والتشجيع لهم .١٧
 .السماح بوقت كاف للتفكير .١٨
 .توفير خبرات ناجحة للتفكير تزيد من ثقة الطلبة بأنفيهم .١٩
 .راجعة ميسرة تزيد من حماس الطلبة وتدفعهم للمزيد من التفكير توفير تغذية .٢٠
  ). ٨٧:  ١٩٩٧جابر وآخرون ، ( طرح أسئلة ذات استجابات تأملية تحليلية متحدية  .٢١
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وفي ضوء ما سبق نجد أنه ال بد من وجود مناهج جديدة لها منطلقات فكرية واضحة تعبر عن المستقبل بكل 
بحيث يمتلك كفايات نوعية متميزة إضافة إلي خاصة  توافر معلم من نوعية كما ينبغيتوجهاته وتحدياته ، 

رؤى خاصة في عملية التربية والتعليم ، كما أن النشاط المدرسي سيكون جوهرياً في العملية التربوية إضافة 
ديدة إلى أن التكنولوجيا المعاصرة ستكون هي الواجهة األساسية في المؤسسة التربوية وهذا يقتضى رؤى ج

من العلم الستخدامها وتوظيفها في الخبرات اليومية كما تقتضي اتجاهات موجبة لدى المتعلمين نحو هذه 
  .التكنولوجيا في المدرسة أو خارجها

  :إجراءات الدراسة 
  : منهج الدراسة .  ١

ث و الظواهر الوصفي التحليلي الذي يتناول دراسة األحداالباحثان في هذه الدراسة المنهج  استخدم       
:  ١٩٩٧األغا ، (والمتغيرات والممارسات كما هي بحيث تتفاعل معها بالوصف والتحليل دون التدخل فيها 

٤١ .(  

  :جمتمع الدراسة. ٢
تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الثانوية العامة بمحافظة شرق وغرب غزة والبالغ عددهم   

  .م٢٠٠٩/٢٠١٠التربية والتعليم للعام طالبا وطالبة بحسب إحصائيات وزارة ) ٢٢١٨٤(

  :عينة الدراسة.  ٣
طالبا وطالبة من عينة الدراسة بسبب ) ٤٠(طالباَ وطالبة، وقد استبعد الباحثان ) ٣٨٠(اشتملت عينة الدراسة 

طالبا وطالبة، ) ٣٤٠(عدم استرداد االستبيانات بعد إرسالها إليهم، وبذلك يكون صافي عدد أفراد العينة 
  :التالي يوضح خصائص عينة الدراسة والجدول

  )١(جدول 
  توزيع أعداد الطلبة يف عينة الدراسة 

  التخصص
 قيم مفقودة مجموع إناث ذكور

 %  عدد %  عدد  عدد  عدد %  عدد

%١٠.٦  ٣٦  علمي  ٢٦.٨  ٩١  %١٦.٢  ٥٥%  
١.٢  ٤% %٢٧.٦  ٩٤  أدبي   ٧٣.٢  ٢٤٩  %٤٥.٦  ١٥٥%  

%٣٨.٢  ١٣٠  المجموع  ١٠٠  ٣٤٠  %٦١.٨  ٢١٠%  
  

  :الدراسة  اةأد.  ٤
دور المعلم في إعداد طالب الثانوية العامة لمجتمـع   إلىللطلبة يهدف إلى التعرف  بانه موجهةأعد الباحثان است

  :المعلوماتية، وفيما يلي وصفاً لالستبيان وخطوات إعداده

 :او خطوات بنائه االستبانة  وصف .أ

  : الباحثان ببناء أداة الدراسة وفق الخطوات التاليةقام  بعد اإلطالع على األدب التربوي والدراسات
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  .فقرة )  ٣٧( إعداد االستبانة بصورتها األولية ن وقد شملت حوالي . ١
  .محكمين)  ٨( تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين والبالغ عددهم . ٢
سـتبانة وتعـديل   وبعد إجراء التعديالت التي أوصى بها المحكمون تم حذف بعض فقـرات مـن اال  . ٣

  .فقرة ، موزعة على ثالثة أبعاد)  ٣٣( وإضافة وإعادة صياغة عدد الفقرات بعد التعديل لتصبح 

  ): Scale Validity(استبانه صدق .  ب
  :تم التأكد من صدق االستبانة من خالل التالي 

  ) :  Trusties Validity( صدق احملكمني   .١ 
 بداء الرأيإل المختصين في اإلدارة التربوية على مجموعة من المحكمين نةاقام الباحثان بعرض االستب       

علـى بعـض    الباحثان وقد حصلألهداف الدراسة،  اومدى مالءمته انهوالمالحظات والمقترحات حول االستب
، وحـذف  فقـرات ال بعـض في ضوء ذلك بتعديل صياغة  ااآلراء و المقترحات من السادة المحكمين، و قام

  .رات أخرىوإضافة فق

  ) :   Internal Consistency Validity( صدق االتساق الداخلي   .٢
التجانس فـي أداء الفـرد مـن فقـرة     "صدق االتساق الداخلي بأنه )  ٧٢:  ١٩٨٢أبو لبدة ، ( يعرف        

   ."في قياس خاصية معينة في الفرد انهألخرى ، أي اشتراك جميع فقرات االستب
إيجاد معامل االرتباط بين فقرات كل بعد مع البعـد   عن طريق انهستبتساق الداخلي لالوقد تم إيجاد صدق اال

  :ككل والجدول التالي يوضح ذلك انةككل ومع االستب

  ) ٢( جدول 
  دور املعلم يف إعداد طالب الثانوية العامة تمع املعلوماتية انةصدق االتساق الداخلي الستب

  رقم الفقرة
معامل ارتباط 

  بالمجال الفقرة

معامل ارتباط 
الفقرة 
  باالستبيان

  رقم الفقرة
معامل ارتباط 

  بالمجالالفقرة 

معامل ارتباط 
الفقرة 
  باالستبيان

1 0.671** 0.775** 18 0.689** 0.808** 
2 0.553** 0.863** 19 0.807** 0.502** 
3 0.799** 0.576** 20 0.662** 0.487** 
4 0.554** 0.433* 21 0.565** 0.467** 
5 0.875** 0.635** 22 0.720** 0.698** 
6 0.724** 0.413* 23 0.627** 0.877** 
7 0.474** 0.486** 24 0.685** 0.843** 
8 0.763** 0.603** 25 0.415* 0.833** 
9 0.807** 0.461* 26 0.867** 0.606** 

10 0.628** 0.701** 27 0.785** 0.795** 
11 0.653** 0.548** 28 0.527** 0.446* 
12 0.484** 0.720** 29 0.608** 0.494** 
13 0.662** 0.466** 30 0.833** 0.471** 
14 0.381* 0.566** 31 0.883** 0.736** 
15 0.793** 0.571** 32 0.369* 0.805** 
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معامل ارتباط   رقم الفقرة
  بالمجال الفقرة

معامل ارتباط 
الفقرة 
  باالستبيان

معامل ارتباط   رقم الفقرة
  بالمجالالفقرة 

معامل ارتباط 
الفقرة 
  باالستبيان

16 0.878** 0.665** 33 0.456* 0.406* 
17 0.628** 0.372*     

    ٠.٠٥عند مستوى  اًدال إحصائي معامل االرتباط*   
  ٠.٠١عند مستوى دال إحصائياً معامل االرتباط ** 

 وهذا يـدل  ) ٠.٠١أو  ٠.٠٥( ىأن قيم معامالت االرتباط دالة إحصائياً عند مستو السابقيتضح من الجدول 
  .درجة عالية من االتساق الداخليبصفة عامة على  انهاالستبعلى أن 

والجـدول التـالي    انهمع الدرجة الكلية لالستب انةرتباط بين أبعاد االستبكما قام الباحثان بحساب معامالت اال
  :يوضح ذلك

  ) ٣( جدول 
  كلية لالستبانةبالدرجة ال انةمعامالت ارتباط أبعاد االستب

  معامل االرتباط  البعد  م
  **٠.٦١٨  الحاسب اآللي وشبكة المعلومات  ١
  **٠.٥٣٧  تنمية مهارات التعلم الذاتي  ٢
  **٠.٧٠١  العقلية الناقدة تكوين  ٣

  ٠.٠١عند مستوى دال إحصائياً معامل االرتباط ** 
 ٠.٠١ككل دالة إحصائياً عند مستوى  انةواالستب انةيتضح من الجدول أن معامالت االرتباط بين أبعاد االستب

  .انةمما يؤكد على صدق االتساق الداخلي لالستب

  ):   Scale Reliability(انةاالستبثبات  -٣
للنتائج نفسها تقريباً في كل مرة يطبق فيها على المجموعة نفسـها   لمقياسإعطاء ا" المقصود بالثبات هو      

  )  ٢٦١:  ١٩٨٢أبو لبدة ، " (  فرادمن األ
  :بالطريقتين التاليتين بانةو قد تم حساب معامل ثبات االست

 Alpha( ختصاراً بعامل ألفا االتي يشار إليها و )  Cronbach Method(  ألفا كرونباخطريقة   •

Coefficient   ( و تأخذ هذه المعادلة الصيغة ، :  
                    

        α  )                                                   = ، ٣٥٥:  ١٩٩٨عودة (  

  ) :    Split Half Method( طريقة التجزئة النصفية  •
نفس عدد الفقـرات  ، يحتوي كل منهما جزئينإلى  ومجاالتها انةاالستبة على تجزئة اعتمدت هذه الطريق      

ومن ، الجزئين، و تم إيجاد معامل االرتباط بين أو يزيد أحدهما بفقرة عن اآلخر تبعاً لعدد الفقرات في المجال

  ف ٢مجـ ع_         ١ن                   
  س        ٢ع                       ١ن ــ      
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ن ـ بـراون   ثم تم إجراء تصحيح وتعديل إحصائي لمعامل الثبات المحسوب وذلك بواسطة معادلـة سـبيرما  
  ) ( Spearman – Brown Prophecy Formulaالتنبؤية 

  )  ١٤:  ١٩٨٠أبو حطب و صادق ، :  ( و هذه المعادلة هي 
    ر ٢                                                                      

  ـــــــــ=        ث  
  ر+        ١                

  
  :بكال الطريقتين هاو مجاالت بانةح معامالت الثبات لالستو الجدول التالي يوض

  ) ٤( جدول رقم 
  وجماالته باستخدام طريقيت ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية ة انمعامالت الثبات لالستب

  
  
  
  
  
  
  

ـ  اومجاالته بانةيتضح من الجدول السابق أن جميع معامالت الثبات لالست        امرتفعة مما يؤكد على ثباته
  .لالستخدام اوصالحيته

  : نتائج الدراسة
جات اإلحصائية للبيانات المتجمعة من استبانة الدراسة والتي قام الباحثان بجمعها حيث تم تم إجراء المعال

وتم الحصول على مجموعة من النتائج سوف ) SPSS(استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
أقل من : ( تالي يتم عرضها ومناقشتها، حيث أن المدى المستخدم للحكم على داللة النسب المئوية وفق ال

  ).عالية % ٨٠فوق _ متوسطة % ٧٩_ % ٥١ضعيفة، % ٥٠

  :النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة األول ونصه
 المعلم في إعداد طلبة الثانوية العامة بمحافظة غزة لمجتمع المعلوماتية؟ درجة قيامما 

  المجال
  قيمة معامل الثبات

  طريقة التجزئة النصفية  طريقة ألفا
  ٠.٧٦٦  ٠.٧٨٤  الحاسب اآللي وشبكة المعلومات

  ٠.٧٤٩  ٠.٧٧٦  ية مهارات التعلم الذاتيتنم
  ٠.٨٠٩  ٠.٨١٦  تكوين العقلية الناقدة

  ٠.٨٢٢  ٠.٨٤٢  االستبيان ككل
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بية لكل مجـال مـن مجـاالت    ولإلجابة عن السؤال السابق تم حساب المتوسطات والتكرارات واألوزان النس
  .بيان، والجداول التالية توضح ذلكاالست

  :احلاسب اآليل وشبكة املعلومات : أوالً
  ) ٥( جدول 

  اإلحصاءات الوصفية لمجال الحاسب اآللي وشبكة المعلومات

  الفقرة  م
  (%)االستجابات 

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
بدرجة   الترتيب  النسبي

  كبيرة
بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  قليلة

ينمي لدي الوعي بأهمية الحاسب   ١
 2 %64.1 683. 1.920 %27.3 %52.9 %19.8  .اآللي

 11 %57.7 793. 1.730 %48.5 %29.9 %21.5  .يبصرني بفيروسات الحاسب  ٢

٣  
يستخدم أساليب تقويم نظرية 

وتطبيقية عن مدى ما اكتسبته 
  .ومهارات من معارف

21.2% 42.2% 36.6% 1.850 .746 61.5% 5 

ينمي لدي الوعي بأهمية شبكة   ٤
 1 %70.5 747. 2.120 %22.7 %43.0 %34.3  .المعلومات

 6 %60.8 779. 1.820 %40.7 %36.3 %23.0  .يعرفني بماهية شبكة المعلومات  ٥

٦  
يدربني على تنفيذ الخطوات التي 

يجب إتباعها لالتصال بشبكة 
  .المعلومات

16.6% 40.1% 43.3% 1.730 .727 57.8% 10 

المفيدة يبصرني بأنواع المواقع   ٧
 8 %59.7 746. 1.790 %40.4 %40.1 %19.5  .على الشبكة المتاحة

يبصرني بالصعوبات التي قد   ٨
 9 %58.9 715. 1.770 %39.8 %43.6 %16.6  .تواجهني عند استخدام الشبكة

يدربني على مهارة استقبال   ٩
 7 %60.2 708. 1.810 %36.6 %46.2 %17.2  .المعلومات

ينمي الوعي بضوابط وأخالقيات   ١٠
 2 %64.1 730. 1.920 %30.8 %46.2 %23.0  .التعامل مع شبكة المعلومات

١١  
يوضح لي خطورة معلومات 

بعض مواقع الشبكة على الهوية 
  .الثقافية

24.1% 43.6% 32.3% 1.920 .748 64.0% 4 

  %61.7 438. 1.850 %36.3 %42.2 %21.5  المجال ككل  

والتي % )  ٧٠.٥( بوزن نسبي )  ٤( الفقرة كانت يتضح من الجدول السابق أن  أعلى ثالث فقرات       
% )  ٦٤.١( بوزن نسبي )  ١( والفقرة " ينمي الوعي بأهمية شبكة المعلومات وتطبيقاتها العلمية " تنص على 
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وعوائده في التعليم واالجتماعية ويعزو الباحثان  اآللي ينمي لدي الوعي بأهمية الحاسب" والتي تنص على 
  :ذلك لألسباب التالية

التركيز على الجانب المهاري في إعداد األبحاث العلمية والتقارير من قبل المعلمين للطلبة باستخدام  •
شبكة المعلومات ، حيث يعتبر اإلنترنت أسرع وأسهل وسيلة للحصول على المعلومات الغزيرة عن 

 .وضوعات ذات الصلةالم
يعتبر الحاسوب وسيلة تعليمية يمكن الحصول على المعلومات من خاللها بصورة سريعة وسهلة  •

 .ويمكن استخدامه لدراسة المواد من قبل الطلبة

ينمي لدي الوعي بضوابط وأخالقيات " والتي تنص على  )  ٦٤.١(% بوزن نسبي أيضاَ  ) ١٠(و الفقرة 
  :ويمكن تفسير ذلك بسبب"  مات التعامل مع شبكة المعلو

الوازع الديني لدى المعلمين الذي ينعكس إيجابياً على توجه الطلبة بضوابط التعامل مع شبكة المعلومات 
والتنبيه لمدى خطورة الغزو الفكري وكيفية تحصين الطالب ضد هذا االختراق الثقافي حيث إن شبكة 

واالنتشار ومن ثم فهي وليدة الثقافة الغربية التي تتعارض في المعلومات نتاج غربي من حيث النشأة والتطور 
 .بعض جوانبها مع عاداتنا وقيمنا وتراثنا الثقافي العربي واإلسالمي

يدربني على "والتي تنص على ) ٥٧.٨(%بوزن نسبي ) ٦(كما يتضح أن أدنى فقرتين كانتا الفقرة  •
% )  ٥٧.٧( بوزن نسبي ) ٢(،والفقرة "لوماتتنفيذ الخطوات التي يجب إتباعها لالتصال بشبكة المع

ويعزو الباحثان ذلك لألسباب " يبصرني بفيروسات الحاسب وكيفية الوقاية منها" والتي تنص على 
 :التالية
يتطلب التدريب على االتصال بشبكة المعلومات دراية من قبل المعلم الذي يفتقد المهارة  .١

لمعلمين القدامى منهم الذين يخشون استخدام بسبب عدم تدريبه من األساس عليها وخاصة ا
 .الحاسوب وال يدركون أهميته 

 –يتطلب الوقاية من فيروسات الحاسب خبرة علمية وتخصص ال يستطيع جميع المعلمين  .٢
  .توجيه طلبتهم للوقاية منه  –عدا معلمي الحاسوب 

  :تنمية مهارات التعلم الذاتي : ثانياً
  ) ٦( جدول 

  لمجال تنمية مهارات التعلم الذاتي اإلحصاءات الوصفية

  الفقرة  م
  (%)االستجابات 

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

بدرجة   لترتيبا
  كبيرة

بدرجة 
  ةمتوسط

بدرجة 
  قليلة

١٢  
يكسبني المهارات الالزمة 
للحصول على المعلومات 

  .من وسائطها المتعددة
29.7% 48.0% 22.4% 2.070 .719 69.1% 2 

يدربني على مهارات   ١٣
 8 %52.7 708. 1.580 %54.7 %32.6 %12.8  .استخدام المكتبة

يكلفني بإعداد بحوث   ١٤
 7 %54.6 743. 1.640 %52.3 %31.7 %16.0ر حول مصغرة أو تقاري
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  الفقرة  م
  (%)االستجابات 

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
بدرجة   لترتيبا  النسبي

  كبيرة
بدرجة 
  ةمتوسط

بدرجة 
  قليلة

موضوعات من المقرر 
  الدراسي

 1 %69.3 769. 2.080 %25.9 %40.4 %33.7  .يكلفني بواجبات منزلية  ١٥

١٦  
يشجعني على إدراك 

 العالقات المتضمنة في
  .الموضوع

22.7% 51.5% 25.9% 1.970 .697 65.6% 4 

ينمي مهاراتي في استخدام   ١٧
 3 %68.1 733. 2.040 %24.7 %46.2 %29.1  .أسلوب حل المشكالت

يوجهني إلدراك العالقات   ١٨
 6 %62.8 711. 1.880 %31.7 %48.3 %20.1  .بين الموضوعات الدراسية 

ينمي لدي مهارات التعبير   ١٩
 5 %64.1 730. 1.920 %30.8 %46.2 %23.0  .اللفظي

  %63.3 408. 1.900 %33.5 %43.1 %23.4  المجال ككل  

والتـي تـنص   %) ٦٩.٣( بوزن نسبي مقداره ) ١٥(يتضح من الجدول السابق أن أعلى فقرتين كانتا الفقرة 
بـوزن نسـبي مقـداره    ) ١٢(والفقرة " مات إضافية حول الدرسيكلفني بواجبات منزلية أو جمع معلو" على 

" يكسبني المهارات الالزمة للحصول على المعلومات مـن وسـائطها المتعـددة    "والتي تنص على%) ٦٩.١(
  :ويعزو الباحثان ذلك لألسباب التالية

انتشـاراً بـين   اعتياد المعلمين على التكليف بواجبات منزلية منذ نشأة التعليم وهي الوسيلة األكثـر   •
المعلمين ، كما أن المناهج الجديدة تتطلب إثراءات متعددة ومتنوعة بسبب قصورها على المعلومات 

 .أو المفاهيم المجردة

يدربني علـى مهـارات   "والتي تنص على %) ٥٢.٧(بوزن نسبي مقداره ) ١٣(وأن أدنى فقرتين كانتا الفقرة 
يكلفني بإعداد بحوث مصغرة "والتي تنص على %) ٥٤.٦(قداره بوزن نسبي م) ١٤(والفقرة " استخدام المكتبة

  :ويعزو الباحثان ذلك لألسباب التالية " أو تقارير حول موضوعات من المقرر الدراسي
 .تقلص حصص النشاط في الجدول المدرسي والتي كانت تستغل الرتياد المكتبة •

اد والتوجيه لكيفية إيجاد المراجع عدم وجود أمناء مكتبات متخصصين في المكتبات المدرسية لإلرش •
 .المطلوبة

 .عدم تفعيل المكتبة المدرسية من قبل اإلدارة المدرسية  •

 .عدم إدراك المعلمين أهمية المكتبة المدرسية •

إتباع األساليب التقليدية والنمطية في التدريس وتقوم على اإللقاء والمحاضرة وتركز على الحفظ واالسـتظهار  
  لذاتي، وال تساعدهم على التفكير لدى الطلبة االتجاهات اإليجابية نحو التعلم اي ومن ثم فهي ال تنم

  :تكوين العقلية الناقدة: ثالثا
  ) ٧( جدول 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  اإلحصاءات الوصفية لمجال تكوين العقلية الناقدة

  الفقرة  م
  (%)االستجابات 

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

بدرجة   الترتيب
  ةكبير

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  قليلة

يهيئ الجو المالئم لتنمية التفكير   ٢٠
 11 %64.1 710. 1.920 %29.4 %49.1 %21.5  .الناقد

يا يوجهني إلى تحديد القضا  ٢١
 3 %72.3 683. 2.170 %16.3 %50.6 %33.1  .والمفاهيم في المحتوى الدراسي

 يصمم األنشطة التي تدفع بي   ٢٢
 12 %61.8 738. 1.850 %35.5 %43.6 %20.9  .لالستنتاج

يحثني على التدبر في آيات اهللا   ٢٣
 1 %84.4 674. 2.530 %10.2 %26.5 %63.4  .ومخلوقاته

يوجهني إلعادة تكوين األفكار   ٢٤
 6 %68.6 650. 2.060 %18.3 %57.6 %24.1  .المهمة

المفاهيم واألفكار  لي يوضح  ٢٥
 5 %71.2 705. 2.140 %18.9 %48.5 %32.6  .المجردة

٢٦  
يتيح لي الفرصة لمناقشة الظواهر 

المختلفة الواردة في محتوى 
  .الدرس

34.3% 46.5% 19.2% 2.150 .717 71.7% 4 

يتيح لي الوقت الكافي لإلجابة على   ٢٧
 9 %64.9 718. 1.950 %28.5 %48.3 %23.3  .األسئلة دون مقاطعة

يحثني على المثابرة في البحث عن   ٢٨
 8 %65.1 715. 1.950 %27.9 %48.8 %23.3  .كالت المطروحةحلول المش

يناقشني في المعلومات السابقة   ٢٩
 2 %74.2 713. 2.230 %16.6 %44.2 %39.2  .المرتبطة بموضوع الدرس

يشجعني على النقد البناء لألنشطة   ٣٠
 14 %58.7 671. 1.760 %37.2 %49.4 %13.4  .المقدمة من قبلي 

إصدار حكم على يدربني على عدم   ٣١
 7 %67.2 724. 2.020 %25.3 %47.7 %27.0  .األشياء دون توفر أدلة مقنعة

٣٢  
يكشف عن قدراتي وفقاً ألساليب 

 10 %64.8 728. 1.940 %29.4 %46.8 %23.8  .التقويم المتنوعة

يعلمني كيف أمارس عمليات التقييم   ٣٣
 13 %59.3 727. 1.780 %39.8 %42.4 %17.7  الذاتي وفقا لمعايير التقييم

  %67.7 363. 2.030 %25.2 %46.4 %28.4  المجال ككل  
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والتـي تـنص علـى    %) ٨٤.٤(بوزن نسبي مقداره ) ٢٣(يتضح من الجدول السابق أن أعلى فقرتين كانتا 
والتي تـنص علـى   %) ٧٤.٢(بوزن نسبي مقداره ) ٢٩(والفقرة " يحثني على التدبر في آيات اهللا ومخلوقاته"
  " لمعلومات السابقة  المرتبطة بموضوع الدرسيناقشني ا"

  :ويعزو الباحثان ذلك لألسباب التالية
طبيعة التربية لألسرة الفلسطينية التي تركز على القيم الدينية والروحية لدى أبنائها ،إضافة لغلبة هذا  -

 .الطابع خصوصاً في اآلونة األخيرة

ابقة المرتبطة بموضوع الدرس إلـى تركيـز   كما يرجع اهتمام المعلمين بمناقشة الموضوعات الس  -
علـى المتطلبـات   ، المشرفين التربويين من خالل دورات التهيئة والتدريب على طرائق التـدريس  

  .السابقة لبدء عملية التدريس حيث يتم ربط الخبرات السابقة بالالحقة 
يعلمني كيـف  "لتي تنص على وا%) ٥٩.٣(بوزن نسبي مقداره ) ٣٣(كما يتضح أن أدنى فقرتين كانتا الفقرة 

والتي تنص على %) ٥٨.٧(بوزن نسبي مقداره ) ٣٠(والفقرة " أمارس عملية التقييم الذاتي وفقاً لمعايير التقييم
  ".يشجعني على النقد البناء لألنشطة المقدمة من قبل"

  :وميكن تفسري ذلك كما يلي
سخ االنقياد والتقليد والطاعة غالبـاً دون  النمط السائد للتربية والذي تربي المعلم في ضوئه والذي ير •

مناقشة، وعدم نقد آراء الكبار واعتبار ذلك تجاوزاً آلداب التعلم، وبناء عليه فإن المعلم لـم يتعـود   
على حرية التعبير عن الرأي والمناقشة والحوار ولذلك من الصعب أن يطبق هـذه األسـاليب مـع    

لمين مثل مهارة التقويم الذاتي وتفسـير المعلومـات   طالبه، كما أن نقص بعض المهارات عند المع
وتقييمها وضيق الوقت المتاح للمعلمين بتكديس المناهج ، وعجز المعلم بسبب قصور إعداده علـى  
استخدام أساليب تنمي التفكير، إضافة النتشار ظاهرة الدروس الخصوصية التي تؤدي لسلبية الطلبـة  

سلباً على التفاعل بين المعلم والطالب ويؤدي إلهمال المعلـم   وعدم اهتمامهم لشرح المعلم مما يؤثر
ألساليب التعليم الجيدة التي تسهم في تنمية التفكير إضافة الهتمام الطالب وأوليـاء األمـور بحفـظ    
المعلومات واسترجاعها للحصول على أعلى الدرجات دون اإلهتمـام بكيـف المـادة أو إكسـابهم     

جية والحياتية، إضافة إلى طبيعة المحتوى الدراسي الـذي يركـز علـى    المهارات العلمية والتكنولو
كما يالحظ أيضـاَ أن الـوزن   ، المعلومات النظرية الجاهزة التي ال تحث على البحث واالستقصاء 

وهي نسبة متوسطة تدل على الحاجة للمزيد من تـدريب  )  ٦٧.٧(  % النسبي لفقرات المجال تبلغ 
يس الحديثة واستخدام أساليب العصف الذهني و حل المشكالت والتعلـيم  المعلمين على طرائق التدر

 .التعاوني 

، )  ٢٠٠٣عشـيبة ونصـار ،   ( ودراسـة  )  ٢٠١٠غـازي ،  ( وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة كل من 
  ). ١٩٩٩بل ، ( ، ودراسة )  ٢٠٠١فاويل ، ( ، ودراسة )  ٢٠٠١نورمان ، ( ودراسة 

  : االستبانه ككل: رابعا
  ) ٨( جدول 

  اإلحصاءات الوصفية لالستبيان ككل
  الترتيبالوزن االنحراف المتوسط   (%)االستجابات   المجال  م
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بدرجة 
  كبيرة

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  قليلة

  النسبي  المعياري  الحسابي

 3 %61.7 438. 1.850 %36.3 %42.2 %21.5  الحاسب اآللي وشبكة المعلومات  ١

 2 %63.3 408. 1.900 %33.5 %43.1 %23.4  تعلم الذاتيتنمية مهارات ال  ٢

 1 %67.7 363. 2.030 %25.2 %46.4 %28.4  تكوين العقلية الناقدة  ٣

   %64.7 331. 1.940 %30.9 %44.2 %24.9  ككل انةاالستب  

ي قـد احتـل المركـز األول بـوزن نسـب     " تكوين العقلية الناقدة"يتضح من الجدول السابق أن المجال       
)٦٧.٧ (%  

ويعزو الباحثان ذلك إلى قصور المعلمين استخدام الحاسب اآللي وشبكة المعلومات إضـافة لعـدم امـتالكهم    
، وغالباً ما يكون معلمي المرحلة الثانويـة مـن ذوي الخبـرات     لمهارات التقييم الذاتي حسب معايير تربيتهم

زيزه إضافة إلى حاجة المرحلة لمزيد من العنايـة  العالية الذي يتصفون بهذا المرض من التفكير ويحاولون تع
  .واإلرشاد والتوجيه

وهي نسبة متوسـطة ممـا   %) ٦٣.٣(احتل المركز الثاني بوزن نسبي " تنمية مهارات التعليم الذاتي"والمجال 
ويعزو الباحثان السبب إلى نقص بعض المهارات التدريبيـة  ، يدل على قصور في تنمية مهارات التعلم الذاتي 

لدى المعلمين خاصة ما يرتبط منها بالتمهيد للمدرس وربطه بالدروس السابقة واألحـداث اليوميـة وقضـايا    
المجتمع المحلي ، وعدم اقتناع بعض المعلمين بجدوى التعلم الذاتي لقلة تدريبهم عليه إضافة لقلة الوقت المتاح 

  .للمعلمين للتعليم باألنشطة التي تنمي التعلم الذاتي
ه الطالب للقراءات اإلضافية وعمل البحوث خاصة في ضوء زيادة كم المناهج،وإهمال الطلبة مثل توج

لألنشطة التي تنمي التعلم الذاتي لعلمهم بأنها تفيدهم في الحصول على درجات أكثر وتأكد لهم أن االمتحانات 
يث نقص المراجع والكتب ال تقيس مدى اهتمام الطالب بهذه األنشطة،كذلك فإن قصور إمكانات المكتبة من ح

والوسائل التقنية الحديثة من حواسيب وأشرطة،إضافة لطبيعة بعض المواد الدراسية التي ال تساعد المعلم على 
 .توجيه الطلبة للتعلم الذاتي

وهـذا يعنـي أن   %) . ٦١.٧(احتل المركز الثالث بوزن نسـبي " الحاسب اآللي وشبكة المعلومات"والمجال 
مين لدورهم متوسط األمر الذي يدل على قصور في تحقق الممارسات التـي تعبـر عنهـا    مستوى أداء المعل

 :ويرجع ذلك إلى ،  تعبارات المجاال

قصور معلومات ومهارات المعلمين والتي تشير إلى نقص إعدادهم وتدريبهم ، إضافة لعدم وجود  •
 .خطة لمتابعة تدريبهم وتزويدهم بالجديد في مجال الحاسب اآللي 

توفر المناخ الجيد الذي يساعد المعلمين على القيام بمهامهم بسبب عدم اهتمام اإلدارة المدرسية عدم  •
 .بمتابعة تدريس مقرر الحاسب اآللي وتوفير المتطلبات الالزمة لتعليم الطلبة باستخدامه

ى، اعتبار مادة الحاسب اآللي مادة اختيارية مع مادة اإلدارة واالقتصاد وتحتسب الدرجة األعل •
 .ويؤدي ذلك إلهمال الطلبة وعدم االهتمام بالمادة

 .قلة األنشطة التي تنمي االتجاهات اإليجابية للطلبة نحو استخدام الحاسب اآللي •
 .سيما مهارات التعامل مع الحاسب اآللي و تطبيقاته يم الحالي بمادة الحاسب اآللي الإهمال نظم التقو •
  .ب أو الخامات واألدوات والتجهيزات والبرمجيات التعليميةنقص اإلمكانات المادية من أجهزة الحاس •
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  :النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة الثاني  ونصه 
في درجة تقدير طلبة الثانوية ) α ≥ ٠.٠٥(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة    

التخصص ، الجنس(ى إلى متغيرات العامة  لدور المعلم في إعدادهم لمجتمع المعلوماتية في محافظة غزة تعز
  ؟) مستوى التحصيل، 

  :و لإلجابة على هذا السؤال قام الباحثان باختبار الفروض الصفرية التالية
في درجة تقدير طلبة الثانوية ) α ≥ ٠.٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   .١

 .محافظة غزة تعزى لمتغير الجنسالعامة لدورالمعلم في إعدادهم لمجتمع المعلوماتية في 

في درجة تقدير طلبة الثانوية ) α ≥ ٠.٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   .٢
  .العامة لدورالمعلم في إعدادهم لمجتمع المعلوماتية في محافظة غزة تعزى لمتغير التخصص

في درجة تقدير طلبة الثانوية ) α ≥ ٠.٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   .٣
  .العامة لدورالمعلم في إعدادهم لمجتمع المعلوماتية في محافظة غزة تعزى لمتغير مستوى التحصيل

  :نتائج الفرض األول
  :ينص الفرض األول على ما يلي

امة في درجة تقدير طلبة الثانوية الع) α ≥ ٠.٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  
  .لدورالمعلم في إعدادهم لمجتمع المعلوماتية تعزى لمتغير الجنس

 Two Independent Samples Tلعينتين مستقلتين  Tوالختبار صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار 

Test وذلك للتعرف على داللة الفروق بين الذكور واإلناث، والجدول التالي يوضح ذلك:  
  ) ٩( جدول 

  لجنسمتغير ال تعزى دور المعلم إلعداد طالب الثانوية العامة لمجتمع المعلوماتيةفي داللة الفروق 

  المجال
جنس 
  العدد  المعلم

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  Tقيمة   المعياري

مستوى 
  الداللة

  الحاسب اآللي وشبكة المعلومات
 0.434 1.815 130  ذكر

  غير دالة 1.134-
 0.441 1.870 210  أنثى

  رات التعلم الذاتيتنمية مها
- 0.411 1.821 130  ذكر

2.726** 
دالة عند 

 0.403 1.945 210  أنثى  ٠.٠١

  تكوين العقلية الناقدة
 0.359 2.004 130  ذكر

  غير دالة 1.002-
 0.364 2.045 210  أنثى

  االستبيان ككل
 0.341 1.897 130  ذكر

  غير دالة 1.781-
 0.323 1.962 210  أنثى

  :جلدول السابقيتضح من ا
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في تقديرات أفراد العينة لدور المعلم فـي  ) α = ٠.٠١(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  
إعداد طالب الثانوية العامة لمجتمع المعلوماتية تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث وذلك فـي مجـال تنميـة    

  .مهارات التعلم الذاتي
في تقديرات أفراد العينة لدور ) α ≥ ٠.٠٥(ة عند مستوى داللة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائي •

المعلم في إعداد طلبة الثانوية العامة لمجتمع المعلوماتية تعزى لمتغير الجـنس وذلـك فـي بـاقي     
  .المجاالت وفي االستبيان ككل

  :ويرى الباحثان أن ذلك قد يعود إىل
لى عمل األنشطة التي يتم تكليفهم بهـا مـن قبـل    ميل الطالبات للقراءة وارتياد المكتبات واإلقبال ع •

المعلمين لوجود الوقت الكافي لديهن والبقاء لفترات طويلة دون الخروج والتوجه إلـى األصـحاب   
 .واألندية مع البراعة في الترتيب وهذا ما تتميز به اإلناث عن الذكور

دراسية وااللتزام بالخطط الواردة اعتماد معلمي الثانوية العامة على آلية موحدة في عرض المناهج ال •
  .من قيل وزارة التربية والتعليم

  :نتائج الفرض الثاني
  :ينص الفرض الثاني على ما يلي

في درجة تقدير طلبة الثانوية العامة ) α ≥ ٠.٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  
  .ير التخصصلدورالمعلم في إعدادهم لمجتمع المعلوماتية تعزى لمتغ

 Two Independent Samples Tلعينتين مستقلتين  Tوالختبار صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار 

Test وذلك للتعرف على داللة الفروق بين طلبة الفرعين العلمي واألدبي، والجدول التالي يوضح ذلك:  
  ) ١٠( جدول 

  للتخصص تعزى لمجتمع المعلوماتيةفي دور المعلم إلعداد طالب الثانوية العامة داللة الفروق 

المتوسط   العدد  التخصص  المجال
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

مستوى   Tقيمة 
  الداللة

  الحاسب اآللي وشبكة المعلومات
 0.488 1.770 91  علمي

-1.996* 
دالة عند 

 0.415 1.877 250  أدبي  ٠.٠٥

  تنمية مهارات التعلم الذاتي
 0.427 1.846 91  علمي

  غير دالة 1.386-
 0.402 1.916 250  أدبي

  تكوين العقلية الناقدة
 0.387 2.013 91  علمي

  غير دالة 0.496-
 0.353 2.035 250  أدبي

  االستبيان ككل
 0.350 1.891 91  علمي

  غير دالة 1.525-
 0.323 1.953 250  أدبي

  :يتضح من اجلدول السابق             
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في تقديرات أفراد العينـة لـدور   ) α = ٠.٠٥(ائية عند مستوى داللة  توجد فروق ذات داللة إحص •
المعلم في إعداد طالب الثانوية العامة لمجتمع المعلوماتية تعزى لمتغير التخصص لصـالح الفـرع   

  .األدبي وذلك في مجال الحاسب اآللي وشبكة المعلومات
في تقديرات أفراد العينة لدور ) α ≥ ٠.٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   •

المعلم في إعداد طالب الثانوية العامة لمجتمع المعلوماتية تعزى لمتغير التخصص وذلك فـي بـاقي   
  .المجاالت وفي االستبيان ككل

  :ويرى الباحثان أن ذلك قد يعود إىل
بمكـان توجـه   تكدس المناهج الدراسية للقسم العلمي عنه في القسم األدبي مما يجعل من الصعوبة  •

طلبة القسم العلمي الستخدام الحاسب اآللي والتدريب على استخدام شبكة المعلومات حيث يسـتغرق  
 .ذلك وقتاً ال يمكن تعويضه لطلبة هذا القسم

قصور معلمي الثانوية العامة عن القيام بأدوارهم المتوقعة في تنمية مهارات التعليم الذاتي وتكـوين   •
ألولئك الذين يتبعون األنماط التقليدية القديمـة التـي تعتمـد علـى اإللقـاء      العقلية الناقدة، وخاصة 

  .والمحاضرة دون إفساح المجال ألي نقاش،أو الستنباط طرق جديدة للتعلم
  :نتائج الفرض الثالث

  :ينص الفرض الثالث على ما يلي
طلبة الثانوية العامة  في درجة تقدير) α ≥ ٠.٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  

  .لدورالمعلم في إعدادهم لمجتمع المعلوماتية تعزى لمتغير مستوى التحصيل
 One Way Analysis Ofوالختبار صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام تحليل التباين األحادي 

Variance "ANOVA" التالي  و ذلك للتعرف على داللة الفروق بين مستويات المتغير الثالث والجدول
  :يوضح ذلك

  ) ١١( جدول 

  لداللة الفروق في دور المعلم في إعداد طالب الثانوية العامة لمجتمع المعلوماتية  ANOVAاختبار تحليل 

  مستوى التحصيلمتغير تعزى ل 
مجموع   المجال

  المربعات
درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة ف 
"F"  

مستوى 
  الداللة

الحاسب اآللي وشبكة 
  اتالمعلوم

  ٠.٠١٤  ٢  ٠.٠٢٨  بين المجموعات

٠.٠٧٤  
غير 
  دالة

داخل 
  المجموعات

٠.١٩١  ٣٣٥  ٦٣.٩٠٠  

    ٣٣٧  ٦٣.٩٢٨  المجموع

تنمية مهارات التعلم 
 الذاتي

  ٠.٠٥٠  ٢  ٠.١٠٠  بين المجموعات

٠.٢٩٦  
غير 
داخل   دالة

  المجموعات
٠.١٦٩  ٣٣٥  ٥٦.٦٩١  
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    ٣٣٧  ٥٦.٧٩١  المجموع

 قدةتكوين العقلية النا

  ٠.١٧٣  ٢  ٣٤٦.  بين المجموعات

١.٣٢٩  
غير 
  دالة

داخل 
  المجموعات

٠.١٣٠  ٣٣٥  ٤٣.٥٨٠  

    ٣٣٧  ٤٣.٩٢٦  المجموع

  االستبيان ككل

  ٠.٠٦٤  ٢  ٠.١٢٨  بين المجموعات

٠.٥٨٩  
غير 
  دالة

داخل 
  المجموعات

٠.١٠٩  ٣٣٥  ٣٦.٤٩١  

    ٣٣٧  ٣٦.٦٢٠  المجموع

  
  :يتضح من اجلدول السابق ما يلي

في تقديرات أفراد العينة لدور ) α ≥ ٠.٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   •
المعلم في إعداد طلبة الثانوية العامة لمجتمع المعلوماتية تعزى لمتغير مستوى التحصيل وذلك فـي  

 .جميع المجاالت وفي االستبيان ككل

  :ويرى الباحثان أن ذلك قد يعود إىل
 .م للطرق التقليدية في التدريسإتباع المعل •

 .عدم إثابة مرتفعي التحصيل ومكافأتهم على إنجازاتهم وتشجيعهم على عمليات التقييم الذاتي •

 .عدم وضوح المعايير العامة لعمليات التقويم المستخدمة في عرض المناهج واالختبارات المصاحبة •

  :على ولإلجابة على السؤال الثالث من أسئلة الدراسة والذي ينص
تفعيل دور معلم المرحلة الثانوية في محافظة غزة  في إعداد طلبـة الثانويـة العامـة لمجتمـع     سبل ما 

  المعلوماتية ؟
وفي ضوء نتائج الدراسة  وما تتضمنه من دراسات واتجاهات عالمية معاصرة في إعداد طلبة الثانوية العامة 

رح يتضمن مجموعة من السبل واإلجراءات التي مـن  لمجتمع المعلوماتية ، يحاول الباحثان وضع تصور مقت
  :، ويمكن إجمال ذلك على النحو التالي شأنها أن تسهم في تفعيل دور المعلم في هذا المجال

حيث كشفت الدراسة عن وجود بعض القصور في قيام المعلمين في إعداد طلبة الثانويـة العامـة بـأدوارهم    
  :ويتطلب ذلك ما يلي المتوقعة في مجاالت االستبانة الثالثة

إعداد معلمي الثانوية العامة إعداداً متكامالً ، ويراعي فيه تزويدهم بالمهارات الالزمة للحاسب اآللـي  . ١
 :واإللمام بفنيات التدريس ومهاراته ، ويمكن تحقيق ذلك من خالل 

 .ف فروعها إعادة النظر في التدريب الميداني لكليات التربية في الجامعات المختلفة في مختل •

 .استحداث مقرر للبرمجيات التعليمية وأساليب استخدامها لطلبة كلية التربية  •

اإلفادة من خريجي كليات الحاسبات والمعلومات والهندسة الحاسوبية في تـدريب المعلمـين علـى     •
 .استخدام الحاسوب اآللي وتوظيفه في طريقة التدريس 
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ت التربية لجميع الطلبة باعتبارها من المتطلبات األساسـية  االهتمام بتدريس اللغة اإلنجليزية في كليا •
 .الستخدام تكنولوجيا المعلومات 

تنظيم برامج تدريب كافية من حيث المدة الزمنية والمحتوى التدريبي للمعلمين غيـر المتخصصـين    •
ائهـم  وغير المؤهلين تربوياً في مجالي مهارات التدريس واستخدام تكنولوجيا المعلومات لتحسين أد

 .التخصصي والمهني 
تنظيم برامج دورية مستحدثة ومستجدة لجميع معلمي الثانوية العامة للتدريب على استخدام وتوظيف  •

 .الحاسب اآللي وشبكة المعلومات وتحديد محتواها وفقاً لالحتياجات الحقيقية للمعلمين 

 .ية التركيز على الجوانب التطبيقية والعملية المرتبطة بالمناهج الدراس •

 .إجراء عملية التغذية الراجعة والتقويم الشامل للبرامج التدريبية وفقاً لمعطيات البحث العلمي ونتائجه •

 .المتابعة الجادة للنتائج والتعرف على مدى إفادة المعلمين منها •

 ةكشفت الدراسة عن بعض القصور في قيام معلمي الثانوية العامة بأدوارهم المتوقعة في إكساب الطلب. ٢
 : مهارات التعلم الذاتي وتكوين العقلية الناقدة ويمكن تجاوز ذلك من خالل

إتاحة الفرصة للمعلمين للتعبير عن آرائهم في عناصر العملية التعليمية من محتوى وطرائق تدريس  •
  .وأساليب تقويم واالستفادة من هذه اآلراء وتنفيذ المناسب معها

كالت وعرض بعض الموضوعات الدراسية في صـورة  عقد ورش تدريبية للتدريب على حل المش •
  .مشكالت لمناقشتها وتحليها

تنمية قدرة المعلمين على التعامل الفعال مع المعلومات وتدريبهم على تصنيف المعلومات وتفسيرها  •
  .وتقييمها واإلفادة منها للتوصل لمعارف جديدة

حة والتي يقوم فيها المعلمون بتوظيف عرض بعض التجارب الرائدة للمدارس األجنبية والعربية الناج •
  .تكنولوجيا المعلومات والوسائط المتعددة لتزويد الطلبة بالمهارات الالزمة للتفكير اإلبداعي والناقد

تزويد المكتبات المدرسية في المدرسة الثانوية بتكنولوجيا المعلومات وتدريب أمناء المكتبات علـى   •
  .استخدام تفعيلها

  .مع المحلي على المساهمة في دعم المدرسة مادياً وتوفير األجهزة الالزمةتشجيع أفراد المجت •
اتخاذ إجراءات تضمن انتظام طلبة الثانوية العامة في الدراسة حتى يتاح الوقـت الكـافي للتـدريب     •

  .وإجراء التطبيقات العملية
ك بتقليل أعداد التغلب على ظاهرة الدروس الخصوصية باعتبارها تعوق اإلعداد الفاعل للطالب وذل •

الطلبة في حجرات الدراسة،واالهتمام باألنشطة المدرسية وتنويع وسـائل التقويم،واالعتمـاد علـى    
  .الجوانب المهارية والتطبيقية جنباً إلى جنب مع الجوانب المعرفية

إعادة النظر في نظام القبول في الجامعات بحيث يتضمن اسـتعدادات وقـدرات الطلبـة باسـتخدام      •
  .آللي وشبكة المعلوماتالحاسب ا

وقوف المعلمين على الجديد من وسائل التقويم، واألساليب الحديثة فـي االختبـارات واالمتحانـات     •
  .وكيفية استخدام بطاقات المالحظة واالستبانات

  

  :التوصيات 
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توجيه المعلمين في كليات التربية للقراءة وإعداد البحـوث باسـتخدام المكتبـة ومصـادر الـتعلم       .١
  .لوجية واستخدام الحاسب اآللي وشبكة المعلومات إلعداد التقاريرالتكنو

تجهيز المدارس الثانوية بالمعامل العلمية المجهزة بأجهزة بالحواسيب واألجهزة العلمية المختلفة، مع  .٢
مراعاة تناسبها مع أعداد الطلبة بالمدرسة، وتنظيم استخدامها بما يحقق االستغالل األمثل لهـا فـي   

  .لبة على مدى اليوم الدراسيتدريب الط
نشر الوعي المعلومات بين أفراد المجتمع من خالل أجهزة اإلعالم وتبصير أولياء األمـور بأهميـة    .٣

  .استخدام التكنولوجيا
  .تنمية المعلمين في كافة الجوانب أكاديمياً ومهنياً وشخصياً وثقافياً .٤
ي وتدريبه على مهارات التخطيط لتوثيـق  ربط المعلم ببيئته ومجتمعه المحلي وأيضاً مجتمعه العالم .٥

 .الصلة بين الطلبة وبين بيئتهم المحلية ومهارات تنفيذ وتقويم هذا التخطيط

تنمية الجوانب اإلبداعية لدى المعلمين وحفزهم على أن يشمل تدريسـهم لـبعض تلـك الجوانـب      .٦
  .اإلبداعية

  

  :املقرتحات 
  :الدراسات التالية بناء على نتائج الدراسة يوصى الباحثان بإجراء 

 .محو األمية الحاسوبية واألثر المتوقع للتعلم الفردي في محافظات غزة  .١

 .منظومة التعليم الثانوي في محافظات غزة باستخدام االنترنت وشبكة المعلومات  .٢

 .أثر استخدام االنترنت على تنمية مهارات االتصال العلمي اإللكتروني في المدارس الثانوية  .٣
 .االتصال والمعلومات في المدرسة الثانوية في ضوء االتجاهات العلمية المعاصرة تطوير نظم  .٤

  
  
  
  

  قائمة املراجع
  :املراجع العربية :  أوالً

،  مكتبة األنجلو القاهرة" ،  علم النفس التربوي) " ١٩٨٠(أبو حطب ، فؤاد و صادق ، آمال  -
 . المصرية

 . الجامعة األردنية: عمان  "والتقويم التربوي مبادئ القياس النفسي") 1982( أبو لبدة ، سبع  -

 . مطبعة المقداد: ، غزة"  عناصره، مناهجه، أدواته: البحث التربوي" ) ١٩٩٧(األغا، إحسان  -
 "الكومبيوتر والعملية التعليمية في عصر التدفق المعلوماتي " ) :  ٢٠٠٠( إبراهيم ، مجدي عزيز  -

 .  ، مكتبة األنجلو المصرية ، القاهرة ٢
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، دار الجبل ، ) محمد أبو الفضل إبراهيم ( تحقيق نهج البالغة  ، ) :  ١٩٨٧( ابن أبي الحديد  -
 . بيروت

محو األمية الكومبيوترية ، واألثر المتوقع للتعلم الفردي عن ) : "  ٢٠٠٢( البغدادي ، محمد رضا  -
،  الحادي والعشرين مؤتمر التنمية البشرية في الوطن العربي على ضوء تحديات القرن، " بعد 

 . كلية التربية بالفيوم ، جامعة القاهرة
  
  .، دار النهضة العربية ، القاهرة مهارات التدريس) :  ١٩٩٧( جابر ، عبد الحميد جابر وآخرون  -
أثر استخدام االنترنت على تنمية مهارات االتصال العلمي ) : "  ١٩٩٩( خليفة ، عبد الكريم  -

، ص ص  ١٥، جامعة أسيوط ، ع  مجلة كلية التربية" علوم والرياضيات اإللكتروني لدى معلمي ال
٢٦٨ – ٢٦٦  . 

نحو  –و مشروع قومي حن: البنية األساسية للمعلوماتية في مصر " ) :  ٢٠٠٣( د ، رضا وداو -
، الجمعية المصرية لنظم المعلومات وتكنولوجيا  " مستقبل أفضل لتكنولوجيا المعلومات في مصر

 . قاهرةالحاسب ، ال
إعداد الطالب للقرن الحادي ) :  ١٩٩٩( وحش ، إبراهيم رزق و ، السيد محمود  ردعدو -

 .، عالم الكتب ، القاهرة  ١، ط  والعشرين
، دار الفكر  اإلشراف عليه وتدريبه –خصائص المعلم العصري وأدواره ) :  ٢٠٠٢( راشد ، على  -

 .العربي ، القاهرة
مشروع المدرسة : اإلنترنت في التعليم ) : "  ١٩٩٠( ، عبد القادر خوتنالف السلطان ، عبد العزيز و -

، ص  ٧١، مكتب التربية العربي لدول الخليج ، الرياض ، ع  رسالة الخليج العربي، " اإللكترونية 
 .٨١ – ٧٩ص 

 .، مكتبة غريب ، القاهرةاإلدارة المصرية في مواجهة الواقع الجديد ) :  ١٩٩٢( السلمي ، علي  -
المعلوماتية وصناعة المستقبل في حضارة الحاسوب ) : "  ٢٠٠٣( يد ، سيد نصر الدين الس -

 .، الكويت، دار الشروق واالنترنت 
 مجلة التربیةرؤية لتطوير التعليم الجامعي المصري ، ) : "  ١٩٩٩( عابدين ، محمود عباس  -

 .٤٧-١٦ص ص ، ١٦، السنة السادسة ، ع والتنمية 
توظيف وزارة التربية والتعليم الفلسطينية لإلنترنت في التخطيط ) :  ٢٠٠١ (العاجز ، فؤاد على  -

، مركز تطوير التعليم  )رؤية مستقبلية : التعليم الجامعي العربي عن بعد ( مؤتمر التربوي ، 
 .الجامعي بجامعة عين شمس

،  قرن جديدالمعلومات وتكنولوجيا المعلومات على أعقاب ) :  ٢٠٠٠( عبد الهادي ، أحمد فتحي  -
 .مكتبة الدار العربية للكتاب ، القاهرة
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فاعلية برنامج تدريبي لتنمية نزعات ) :  ١٩٩٩( البنا ، عادل السعيد و  عجوة ، عبد العال حامد -
 .٢٨٦ – ٢٧٥، ص ص  نهابمجلة كلية التربية بالتفكير الناقد ومهاراته لدى طلبة كلية التربية ، 

دور المدرسة الثانوية العامة في ) :  ٢٠٠٣( عبد الرؤوف  عشيبة ، فتحي درويش ونصار، على -
 ٤٥، العدد  مجلة كلية التربية بالزقازيق، فعيلإعداد الطالب لمجتمع المعلوماتية والواقع وسبل الت

 .٤٠١ – ٢٧٥ص ص 
المظاهر ، األسباب ، اآلثار ، : أزمة المدرسة الثانوية العامة ) :  ٢٠٠٢( عطوة ، محمد إبراهيم  -

، ، كلية التربيةالفرصو رالمعاييوالتحديات : مؤتمر جودة التعليم في المدرسة المصرية ، " لول الح
 .جامعة طنطا

دار األمل للنشر : ، عمان ٢،  ط"  القياس والتقويم في العملية التدريسية) " ١٩٩٨(عودة ، أحمد  -
 .والتوزيع

 .،  دار الفكر ، عمان تعلم التفكير للمرحلة األساسية) :  ٢٠٠١( قطامي ، نايفة  -

 ،، المكتبة األكاديمية اقتصاديات المعلومات) :  ١٩٩٩( ، اسماعيل متولى   نريمانا،  متولى -
 .القاهرة

،  "والمستقبل     رؤية للحاضر: تطوير نظام التعليم في مصر ) : "  ١٩٩٧( مدكور ، على أحمد  -
 .مؤتمر جامعة القاهرة  للعالقات العلمية والثقافية

اإلدارة التعليمية في التجربة ) :  ٢٠٠٥( رات وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين منشو -
 .الفلسطينية

، مركز تطوير األداء  ٢، ط  مهارات التفكير اإلبتكاري) :  ١٩٩٧( هالل ، محمد عبد الغني حسن  -
 .والتنمية ، القاهرة

  
  :املراجع االجنبية : ثانياً

- Breivik, P.S. & Deen, J.A. ( 1998 ) : Information Literacy : Educating 
Children for the 21st Century, 2nd Ed, Washington National Education 
Association. 

- Desey, Don, ( 1997 ) : The Internet and Education : " Some Lessons on 
Privary and pitfalls " , Educational Technology, Vol. 37, No.3, pp 71-92. 

- Longman Dictionary of Contemporary English  ( 1995 ) : New Ed. , U.K : 
longman Groupltd. 
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- Lowry, C.M. ( 1981 ) : Supporting and Facilitating Self–directed 
Learning, ERIc , No.ED 31245-7 

- Moore, N. ( 1997 ) : " The Information Society " world Information ,PP 97 – 
98 , Paris , UNESCO. 

- Peter,Vair ( 1992 ) : " Outposts of Modern Education Computer Literacy at 
School ", Studies in Educational Evaluation, Educational Journal Vol. 18, 
No.1. 

  :مواقع االنرتنت : ثالثا 
العربي ربي أمام تحديات مجتمع المعلومات ، النادي التعليم الع) :  ٢٠١٠( عباس ، بشار  -

 :للمعلومات ، دمشق ، سوريا ، على موقع شبكة
- http://yemen-nic/net/contents/informa cs/studies/10.pdf 

خصائص مجتمع المعلوماتية ، جامعة البلقاء التطبيقية ، ) :  ٢٠١٠( عليان ، ربحي مصطفي ،  -
 :شبكة، على موقع  عمان ، األردن

- h p://informa cs.gov.sa/details.php?id=203- 

  ،دور المدرسة الثانوية في إكساب طالبها الوعي بقيمة المعلوماتية) :  ٢٠١٠( غازي ، رجاء فؤاد  -
 :، على موقع شبكةجامعة كفر الشيخ ، المركز العربي للتعليم والتنمية 

- www.aabulhamael-kau-edu.sa/../21596 

 :على موقع شبكة ، إعداد القوى العاملة لمجتمع المعلومات) :  ٢٠١٠( ام أحمد فريحات ، عص -

- http://arabein/modul/es.php.?name=new&file=article  
- Bel , E , Jeats ( 1999 ) : " Development an Information Strategy 

Principles,". 

- www.well.ac.ui/wellinst/infoden.html. 

- England, J . ( 2000 ) : " Bringing Secondary Education into the 
Information Age: universal College Preparation" , National Commission on 
The High School Senior Year, January. 

- www.ees.org/clearinghouse/26/54/2654.html 

- Fowell, S ( 2001 ) : " Follow up the Informarion Skills Project" , University 
of Sheffield. 
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- www.nmiss.ac.uk/education/hefe*follett/wp/22.html. 

- www. Information.gov.sa/details.php?id=203. 
- Norman , C. ( 2001  ) : " Building Information Literacy in Secondary 

Education"  University Of Oclama. 
- Wheeler , S ( 2000 ) : " The Role of the Teacher in the Use of 

Information Communication Technology ", Keynote speech delivered to 
the National Czech Teacher Conference , University of Western Bohemia , 
May. 

- www.fac.phym.ac.uk/tele/releteach.html. 

- www.edu.pe.ca/bil/bil.asp?chish.gdtxo. 
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