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Abstract 

The purpose of the study is to investigate the beliefs of science 

teachers towards e-learning and their ability to use technology 

during the educational process by identifying the teacher's 

experience in e-learning, which consists of 27 items divided into 

five parts, and the study was conducted on a sample of 70 science 

teachers. 

     The result of this study showed that 60% of the science teachers 

sample have positive beliefs about the use of technology in the 

educational process and that e-learning is complementary to 

traditional learning. 

     This study recommended to consider the beliefs of science 

teachers towards e-learning in designing professional learning 

programs because it affects the teaching practices in the classroom. 

As well as supporting science teachers to overcome the limitations 

of technology integration in educational institutions, as although the 

conditions for effective technology integration seem to exist, 

including rapid access to technology and increased teacher 

development, the level of technology use is still low, and this 

indicates the existence of obstacles related to teachers' beliefs 

towards e-learning. 

Key words: E-learning, science teacher, beliefs.
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 النسبة المئوية العدد الفئة المتغير

 %4142 4 ابتدائً المرحلة

 %44144 44 اعدادي

 %24 44 ثانوي

 %4144 4 سنوات 4الل من  الخبرة

 %4144 4 سنوات 44- 4من 

 %44144 44 سنوات 44اكثر من 

 %44 44 ذكور الجنس

 %44 24 إناث

نوع المؤسسة 
 التعلٌمٌة

 %44 44 حكومٌة

 %214 4 خاصة

 %44144 4 لغات حكومٌة

 %4144 4 لغات خاصة

المؤهل 
 الدراسى

 %44144 24 بكالرٌوس

 %44144 44 دبلومة فى التخصص

 %4144 2 ماجستٌر

 %44 44 علوم التخصص

 %24144 44 طبٌعة وكٌمٌاء

 %42144 44 بٌولوجى
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72.90% 

77% 

28.60% 

51.40% 

64.30% 

50% 

73% 

 انا حالياً استخدم التعلم اإللكترونى

 لدى خبرة فى التعلم االلكترونى كمتعلم 

 شاركت فى التعلم االلكترونى من عامين

 طلب منى استخدام التعلم االلكترونى من خالل مؤسستى التعليمية 

الجمع بين التعلم االلكترونى والتقليدى من خالل دراسة مقررات 
 معينة

 استخدمت االنترنت الغراض التعلم

 يتوفر محتوى رقمى فى المؤسسة التعليمية 

 ( خبرة المعلم فً التعلم اإللكترونً بشكل عام.4شكل)

 

 (:4ٌالحظ من الشكل البٌانً )

  وٌتم استخدامه  % 72.9بلغت نسبة المشاركة فً التعلم اإللكترونً ألفراد العٌنة

 حالٌاً من لبل المشاركٌن.

  77بلغت نسبة من لدٌه خبرة فً التعلم اإللكترونً كمتعلم%. 

  28.6بلغت نسبة من شارن فً التعلم اإللكترونً منذ عامٌن% . 

  بلغت نسبة اكتساب الخبرة فً التعلم اإللكترونً من لبل المؤسسة التعلٌمٌة

 . %47.14ونسبة اكتساب الخبرة من خالل الخٌار الشخصً للمعلم  51.4%

 المشاركون فً الجمع بٌن التعلم اإللكترونً والتملٌدي خالل دراسة  بلغت نسبة

 . %30ومن خالل الدراسة الذاتٌة  %64.3ممررات معٌنة 
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  على هٌئة  %72.9بلغت نسبة توافر محتوى رلمً فً المؤسسة التعلٌمٌة

 ألراص مدمجة والسبورات التفاعلٌة.
 

 

 (44إلى السؤال  4)من السؤال ثانياً: الجزء الثاني 
 استخدام بكٌفٌة المتصلة الجوانب ستكشافا إلى االستبٌان من ً الثان الجزء هدف     

 إلى الوصول وكٌفٌة المشاركٌن، نظر وجهة من واالتصاالت، المعلومات تكنولوجٌا
 ومدى اإللكترونً، التعلمارات مه وتمٌٌم عملهم، سٌاق خالل من أو المنزل فً اإلنترنت

 .اإللكترونً التعلم استخدام فى التمدم

 

 

 

 

 

 

 

 ( مهارات المعلم فً استخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت.4شكل بٌانى)

 

 
 

 (:4) البٌانً الشكل من ٌالحظ

 ف نترنتباإل المتصل الكمبٌوتر جهاز خالل من التكنولوجٌا، استخدام كٌفٌة ً 

 . % 55.7بنسبة المنزل

55.70% 

80% 

40% 

88.60% 

[VALUE] 

35.70% 

0.00% 100.00%

 …كٌفٌة استخدام التكنولوجٌا، من خالل جهاز 

 …نسبة توافر البنٌة التحتٌة لتكنولوجٌا المعلومات 

 …نسبة توافر البنٌة التحتٌة لتكنولوجٌا المعلومات 

 …من لدٌهم خبرة فى استخدام مهارات التعلم اإللكترونى 

 لدٌهم المهارات االساسٌة لتشغٌل الكمبٌوتر

 لدٌهم المهارات االساسٌة الستخدام االنترنت
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 من خالل وجود  واالتصاالت المعلومات لتكنولوجٌا التحتٌة البنٌة توافر نسبة بلغت

 40.  بنسبة غرفة مناهل المعرفة للمتعلم ووجود ،%80 معمل كمبٌوتر للطالب

% 

 وتكنولوجٌا لكترونًاإل التعلم تارامه استخدام ة فًخبر لدٌهم من نسبة بلغت 

  %88.6 واالتصاالت المعلومات

 35.7 نترنتواإل رالكمبٌوت لتشغٌل األساسٌة تاراالمه لدٌهم من نسبة بلغت% 

 م استخدا على المدرة مثل اإللكترونً للتعلم العامة تراالمها لدٌهم من نسبة بلغت

 %. 41.65 الرلمٌة المهام كمالإو نترنت،اإل أدوات

 

  16) السؤال إلى 13 السؤال )من الثالث ثالثاً: الجزء

 المعلم معتمدات حول المعلومات جمع على االستبٌان من الثالث الجزء زهذارك     
 التعلم فً المشاركة ومعدل اإللكترونً، التعلم تجاه  )سلبٌة أو إٌجابٌة(م  تهوراوتص

 .والصعوبات النجاح عوامل حٌث من اإللكترونً
 
 

 

 

 

 

 

 

 ( وجهة نظر المعلم حول التعلم اإللكترونً، ومدى استعداده الستخدام 2شكل بٌانً )

 الصف الدراسً. التعلم اإللكترونً فً
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 ( :2ٌالحظ من الشكل البٌانً )

  بلغت نسبة معتمدات المعلم حول أن التعلم اإللكترونً مكمل للتعلم

أن التعلم اإللكترونً أكثر كفاءة من التعلم   %42.9 ، بٌنما اعتمد  %60التملٌدي

 التملٌدي.

 على ٌساعد نهإ  حٌث من اإللكترونً التعلم حول المعلم نظر وجهة نسبة بلغت 

 التعلم تدعٌم على ٌعمل المرونة، من درا ل بأكبر ٌسمحت، والول إدارة تحسٌن

 . %55.7الفردي 

 ارتباط هدف التدرٌب مباشرة باألنشطة  أهمٌة على المشاركٌن من %34.3 أكد

 الٌومٌة للمتدرب.

 بٌنما أولى، ارتباط هدف التدرٌب مباشرة باألنشطة الٌومٌة للمتدرب أولوٌة أخذ 

 نوعٌةو ثانٌة، أولوٌة التدرٌب ً ف بفاعلٌة مشاركته ومدى المتدرب لدى الدافع
 .ثالثة التدرٌب أولوٌة فًاإللكترونً  التعلم دورات فً الممدم المحتوى

 تكنولوجٌا  أو اإللكترونً التعلٌم استخدام أهمٌة على المشاركٌن من %97 أكد

 .للمعلم المهنٌة التنمٌة فً واالتصاالت المعلومات

 

 . 21) السؤال إلى 17 السؤال )من الرابع  رابعاً: الجزء

 هدف ،الشخصٌة وتفضٌالته والتعلم التدرٌب ً عملٌتً فى المعلم خبرةٌعبر عن      
 السابمة تبراالخ استكشاف خالل من المشاركٌن، شخصٌة تحدٌد إلى جزء الرابعالهذا 

 ًف مراتهوخب اإللكترونً، للتعلم استعدادهم مدى وتمٌٌم ، الشخصٌة وتفضٌالتهم
 .والتعلم التدرٌب ً عملٌت

60% 

42.90% 

55.70% 

34.30% 

97% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

معتمدات المعلم حول أن التعلم اإللكترونى مكمل للتعلم 
 التملٌدى

معتمدات المعلم حول أن التعلم اإللكترونى أكثر كفاءة 
 من التعلم التملٌدى

وجهه نظر المعلم حول التعلم اإللكترونى من حٌث انه 
 …ٌساعد على تحسٌن ادارة الولت وٌسمح باكبر لدر 

أهمٌة ارتباط هدف التدرٌب مباشرة باالنشطة الٌومٌة 
 للمتدرب

أهمٌة التعلم اإللكترونى او تكنولوجٌا المعلومات 
 واالتصاالت فى التنمٌة المهنٌة للمعلم
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 ( خبرة المعلم فً عملٌتً التدرٌب والتعلم، وتفضٌالته الشخصٌة.4شكل بٌانى)

 

 

 (:4ٌالحظ من الشكل البٌانً )

  أنماط التدرٌس والتفضٌالت الشخصٌة للمشاركٌن بلغت نسبة المعلم االعتمادي

 . %42.9والمعلم التتابعً والبصري  %65.7والمعلم التعاونً  52.9%

  88.6بلغت نسبة المشاركة فً البرامج التدرٌبٌة% . 

  اتجاهات المشاركٌن أثناء عملٌة التدرٌب بلغت نسبة شعور المعلم باالرتٌاح أثناء

 . %38.6عملٌة التعلم 

  من المشاركٌن على أن اللغة العربٌة هً اللغة المفضلة للممررات  %88.6اتفك

 بٌة.التدرٌ

 طرق أفضل نأ على المشاركٌن من  %80 اتفك :للمشاركٌن المفضلة التعلم طرق 

  اتفك بٌنما بها، المرتبطة واألنشطة المشروعاتذ تنفٌ خالل من التعلم ً ه التعلم

 ي.فرد وبشكل ًالذات التعلم أهمٌة على  20%

[VALUE] 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

أفضل طرق التعلم هو التعلم من خالل تنفٌذ 
 المشروعات واالنشطة المرتبطة بها

 اتفك المشاركٌن على أهمٌة التعلم الذاتى وبشكل فردى

اللغة العربٌة هى اللغة المفضلة للممرارات التدرٌبٌة 
 االلكترونٌة

 نسبة شعور المعلم باالرتٌاح أثناء عملٌة التعلم

 نسبة المشاركة فى البرامج التدرٌبٌة

 نسبة المعلم االعتمادى

 نسبة المعلم التعاونى

 نسبة المعلم التتابعى والبصرى
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 .(44 السؤال إلى 44 السؤال )من الخامس الجزءخامساً: 

 وأٌضا التعلٌمٌة، المؤسسة حول معلومات االستبٌان من الخامس الجزء غطً هذا     

 المؤسسة داخل به ٌموم الذي والدور المشاركٌن، حول الدٌموجرافٌة بعض البٌانات

 والسن وغٌرها. التعلٌمٌة،

 

 

 ( أدوار المعلم فً المؤسسة التعلٌمٌة التً ٌعمل بها، وما تمدمه المؤسسة 4شكل بٌانً )

 تدرٌبٌة إلكترونٌة.من برامج 

 

 

 (:4)  البٌانً الشكل من ٌالحظ

 الحكومٌة التعلٌمٌة المؤسسات فً  ٌعملون ممن %81.6 االستبٌان ً ف اشترن. 

 ب المدر المعلم بٌنما ،% 81.4 المتدرب والمعلم المشرف المعلم من كل نسبة بلغت

20%. 

 سنوات. عشر من ألكثر الخبرة سنوات نسبة بلغت  

 بٌنما  ،%5.3  المشاركٌن من الماجستٌر درجة على حصل من نسبة بلغت

 %26.3. التخصص  فً دبلومة على الحاصلٌن

87% 

5.30% 

26.30% 

89.50% 

81.40% 

20% 

81.60% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

البرامج االلكترونٌة الممدمة فى المؤسسات التعلٌمٌة 
 لتدرٌب المعلم

 الحاصلٌن على درجة الماجستٌر 

 الحاصلٌن على الدبلوم الخاص

 سنوات الخبرة ألكثر من عشر سنوات

 المعلم المشرف والمعلم المتدرب

 المعلم المدرب

 العاملٌن فى المؤسسات التعلٌمٌة الحكومٌة 
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 87 المعلم لتدرٌب التعلٌمٌة المؤسسات فً الممدمة البرامج نسبة بلغت% 

وتعلٌم  ، ICDL للكمبٌوتر الدولٌة والرخصة ، Intel إنتل الممدمة والبرامج

، والسبورة التفاعلٌة،  ICT واالتصاالت المعلومات تكنولوجٌا ودورة الحاسب،

 وبنن المعرفة.
 

 

 

 

 

 

 

 

ه واتجاهات اراتهومه المعلم خبرة حٌث من ككل االستبانة نتائج (4)الشكل وٌوضح

 .المجال هذا ًف التعلٌمٌة المؤسسة تمدمه وما اإللكترونً، التعلم نحو واستعداده وتفضٌالته
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 خبرة المعلم فً التعلم اإللكترونً. ( ملخص نتائج استبانة4شكل )

 ٌالحظ من العرض السابك لنتائج االستبانة:

أشارالمشاركٌن فً االستبانة إلى استخدام بعض وسائل التعلم األلكترونً، ولكنهم  -

ال ٌعتبروا أنفسهم خبراء فً هذا المجال، وأهمٌة التعرف والتدرٌب على هذه 

 الوسائل.
 وى سطحً من أغلب المشاركٌن.استخدام التكنولوجٌا على مست -
ال توجد أنشطة حمٌمٌة لدمج التكنولوجٌا مع التدرٌس، ولٌس لدٌهم خلفٌة وخبرة  -

 فً استخدام أنظمة إدارة التعلم.
أكد أغلب المشاركٌن على أهمٌة استخدام التعلم األلكتروي أو تكنولوجٌا  -

 المعلومات واالتصاالت فً التنمٌة المهنٌة للمعلم.

معتمدات إٌجابٌة للمعلمٌن حول التعلم األلكترونً، حٌث ٌساعد فً إدارة ظهور  -

 الولت وٌسمح بأكبر لدر من المرونة وتدعٌم التعلم الفردي.
فهم كٌفٌة ولمحتوى والمعرفة التربوٌة والتكنولوجٌة ل المعلم معرفةضرورة  -

وطرق التدرٌس، والمحتوى ٌمكن أن ٌؤدى إلى  التفاعل بٌن التكنولوجٌا،

مدى استعداد . 5
المؤسسة 

التعليمية للتعلم 
 اإللكترونى

السبورة 
 التفاعلية

 بنك المعرفة

 التابلت

توفر البنية 
التحتية 

لتكنولوجيا 
المعلومات 
 واالتصاالت

تفضيالت . 4
التعلم واالستعداد 

نحو التعلم 
 اإللكترونى

التعلم من 
خالل تنفيذ 
 المشروعات

 اعتمادى

 تعاونى

 تتابعى

 بصرى

 تعلم ذاتى

يفضل اللغة 
العربية فى 

 التدريب

االتجاهات نحو . 3
 التعلم اإللكترونى

دمج 
 التكنولوجيا

التعلم  •
اإللكترونى 
مكمل للتعلم 

 التقليدى

ارتباط  •
التدريب 
باالنشطة 
 اليومية

مهارات التعلم . 2
اإللكترونى 
وتكنولوجيا 
المعلومات 
 واالتصاالت

انترنت من 
 المنزل

لدٌهم  •
المهارات 
 االساسٌة

استخدام  •
 االنترنت

الخبرة فى . 1

 التعلم اإللكترونى

اقراص 
 مدمجة

سبورات 
 تفاعلية

 مشارن• 

 مستخدم • 

 لدٌة خبرة• 
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 دمج تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت فً العملٌةالمائم على الفعال التدرٌس 

 .التعلٌمٌة
 

 

 

 

 توصيات البحث.

 فً ضوء نتائج البحث ومحدداته تم الخروج بالتوصٌات اآلتٌة:

نشطة أ ًشران الطالب فإتصمٌم خطط الدرس و ًن ٌكون لدى المعلم خبرة فأ -4

 .فً التعلم ستخدام التكنولوجٌالتنمٌة مهارات ا

أن تساند األنشطة المتضمنة فً عملٌة دمج التكنولوجٌا األهداف من تدرٌس  -4

منهج العلوم وذلن من خالل المشاركة اإلٌجابٌة من لبل المتعلمٌن الذٌن ٌجب أن 

ٌشاركوا فً طرح األسئلة، والمشاهدة، واالستنتاج، وجمع البٌانات وتفسٌرها، 

 وصٌاغة المستخلصات.

مج الفعال ٌجب أن تتضمن جملة من التطبٌمات التكنولوجٌة التً إن عملٌة الد -4

 توجه الطالب إلى عملٌات جمع وعرض البٌانات وصٌاغة االستنتاجات النهائٌة.

أن ٌصاحب تدرٌب المعلمٌن على دمج التكنولوجٌا التدرٌب على تمٌٌم فاعلٌة  -2

مما ٌمكنهم من  التدرٌس باستخدام التكنولوجٌا؛ ٌؤدى ذلن إلى أن ٌالحظوا الفرق

 اتخاذ المرارات المناسبة المستندة إلى الدلٌل.

ضرورة التركٌز فً برامج إعداد معلمً العلوم على التدرٌب على تعلم دمج  -4

 التكنولوجٌا فً الممارسات التدرٌسٌة للمعلمٌن وتوظٌف التكنولوجٌا أثناء التعلم.

 ولوجٌا أثناء التعلم.ضرورة العمل على رفع لدرة المتعلمٌن على استخدام التكن -4

المؤسسات التعلٌمٌة  ًالعلوم للتغلب على لٌود دمج التكنولوجٌا ف ًدعم معلم -4

الرغم من أنه ٌبدو أن شروط الدمج التكنولوجً الفعال متوفرة ،  نه علىإحٌث 

أن  الإلى التكنولوجٌا وزٌادة تطوٌر المعلمٌن ، إ بما فً ذلن الوصول السرٌع

ً  ٌزال الوجٌا مستوى استخدام التكنول ، وهذا ٌشٌر إلى وجود عمبات منخفضا

 .تتعلك بمعتمدات المعلمٌن

 

 بحوث مستقبلية مقترحة.

 

 إجراء دراسات حول معولات التكامل التكنولوجً فً تدرٌس العلوم. -4

إجراء دراسات حول تأثٌر السٌاق على تطبٌك إطار التكامل بٌن المحتوى  -4

 داخل الصف الدراسً.  TPACKالبٌداجوجى والتكنولوجى
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إجراء دراسات حول العوامل المؤثرة على معتمدات المعلمٌن لدمج التكنولوجٌا  -4

 ودورها فى تحسٌن الممارسات التدرٌسٌة.  TPACKوفماً إلطار التٌبان

إجراء دراسات حول تطوٌر ممرر طرق تدرٌس مادة العلوم فً ضوء أبعاد  -2

 س المدمج.لتنمٌة مهارات التدرٌ TPACKإطار التٌبان 

إجراء بحوث للتعرف على معامل االرتباط بٌن البنٌات المعرفٌة إلطار  -4

TPACK. 
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