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ملخص:
ٍدف البحح :
ىدفت البحث إلى معرفة نقاط الضعؼ التكنولوجى لدى الطالب المعمـ بكمية التربية -
جامعة الممؾ خالد ،وأسباب ىذا الضعؼ  ،وتقديـ مقترحات تيدؼ لمعالجتو لدى الطالب أثناء
مدة التربية العممية.

ميَجية البحح :
تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي كونو األنسب لطبيعة البحث وتحقيؽ أىدافو،
وذلؾ مف خالؿ إجراء البحث التحميمى ألىمية تقنيات التعميـ والتمكف التكنولوجى لدى طمبة
كمية التربية -جامعة الممؾ خالد  ،أيضاً تـ استخداـ المنيج التجريبي متمثال فى استخداـ

تصميـ المجموعة الواحدة في إجراءتيا وفقًا لطبيعة البحث.

عيية البحح :
تكونت عينة البحث مف ( )03طالباً مف طالب البكالوريوس بالمستوى الثامف

والذيف يقوموف بدراسة مقرر" الوسائؿ وتقنيات التعميـ" " في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ
0440 –0443ىػ 7370\7373 /ـ .

ىتائج البحح :
تـ التأكد مف صدؽ األدوات وثباتيا بالطرؽ اإلحصائية المناسبة ،وبعد إجراء عممية
التحميؿ اإلحصائي أظيرت النتائج وجود تدني فى مستوى التحصيؿ والمياـ المعرفية واألدائية
لمطالب حوؿ تكنولوجيا التعميـ ،حيث بمغت نسبة المتفوقيف  %00فقط  ،والنسبة األغمب
مف الطالب كانت متوسطة حيث بمغت  . %26كما تبيف وجود ضعؼ في واقع استخداـ
وتوظيؼ تقنيات التعميـ وخاصة الحديثة منيا ،حيث كانت نسب توظيؼ الطالب لبعض برامج
الحاسب اآللي في العممية التعميمية متواضعة جدا  ،وفي ضوء النتائج قدـ الباحث العديد مف
التوصيات والمقترحات لعالج ىذا الضعؼ فى المياـ المعرفية واألدائية والتمكف التكنولوجى
وتوظيؼ تقنيات التعميـ فى التعميـ بالمدارس اثناء التدريب الميدانى.
املصطلحات العلنية:
تقنيات التعميـ  ،التمكف التكنولوجى ،التربية العممية.
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Weak technological mastery of the student teacher at the College of
Education at King Khalid University and its impact on his academic
performance in field education
Dr. Hassan Ahmed Mahmoud Nasr*
Doctor of Education Technology, Assistant Professor, Department of Educational
Technology, College of Education, King Khalid University, Saudi Arabia

Summary
Research goal:
The research aimed to find out the technological weaknesses of the
student teacher at the College of Education - King Khalid University, and the
reasons for this weakness, and to present proposals aimed at addressing it
among students during the period of practical education.
Research Methodology:
The descriptive analytical approach was used as it was the most
appropriate to the nature of the research and to achieve its objectives, by
conducting analytical research on the importance of educational techniques and
technological empowerment among students of the College of Education King Khalid University. The experimental method was also used in the form of
using one group design in its conduct according to the nature of the research.
The research sample:
The research sample consisted of (30) students from eighth-level
bachelor’s students who study the “Teaching Means and Techniques” course in
the second semester of the year 1440-1441 AH / 2020/2021 AD.
Research results:
The validity and reliability of the tools were confirmed by appropriate
statistical methods, and after conducting the statistical analysis process, the
results showed a decline in the level of achievement and cognitive and
performance tasks for students about educational technology, where the
percentage of students who excelled was only 31%, and the majority of
students were average, reaching 69%. It was also found that there is a
weakness in the reality of using and employing educational technologies,
especially the modern ones, as the rates of student employment of some
computer programs in the educational process were very modest, and in light
of the results the researcher presented many recommendations and proposals to
treat this weakness in the cognitive and performance tasks and technological
mastery and the employment of educational techniques In education in schools
during field training.
Scientific terms:
Teaching techniques, technological mastery, and practical education.
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مكدمة البحح :
أصبح التعميـ مؤش ار قوياً عمى تقدـ األمـ ،لذا يجب االىتماـ بكؿ أنواع التعميـ في عالـ

تجتاحو التغيرات ،وتتُغير مالمحو نتيجة االكتشافات المستمرة ،فقد أصبح مف أىـ سماتو
التدفؽ العممي والتكنولوجي .والعالـ المعاصر يتميز بالتغيير المستمر ،والتطور السريع في
مختمؼ جوانب الحياة ،بما في ذلؾ المعارؼ والحقائؽ العممية التي تتغير وتتطور بسرعة
مذىمة نتيجة االنفجار المعرفي واالكتشافات الحديثة المتالحقة والتكنولوجيا المتقدمة.
ونتيجة ليذا التطور حدثت تحوالت جذرية في أىداؼ النظـ التعميمية وسياساتيا متأثرة
بضغوط التقدـ العممي التكنولوجي ،والتربية تعتبر نظاما اجتماعيا مرتبطا بحركة المجتمع
وتطوره  ،يؤثر فييا ويتأثر بيا ،وتبعا لذلؾ أصبح التغيير التربوي ضرورة ويمثؿ ذلؾ تحديا
أماـ النظـ التعميمية وتجعميا مطالبة بالتغيير المتسارع لتصبح أكثر مالءمة لمتقدـ العممي،
( عبدالحميد محمد.)722 ،7333 ،

واستيعاباً لمتكنولوجيا الجديدة

ليذ ازداد اىتماـ الباحثيف في المجاؿ التربوي ،لمبحث عف أساليب تعميمية جديدة

تتوافؽ وسمات التطور في مجاؿ التكنولوجيا وتساعد المتعمـ عمى استخداـ التكنولوجيا في
التعمـ ،مف خالؿ توظيؼ العديد مف المستحدثات التكنولوجية واستثمارىا في العممية
التعميمية ،بحيث تساىـ في مواجية الخمؿ والقصور في النظـ التعميمية الحالية وايجاد الحموؿ
)محمد عماشة .)722 ،7330،

الجذرية لمشكالتيا المتعددة

وأكد بدر الصالح ( )0 ،0662أف دمج إمكانيات التكنولوجيا الحديثة مف جية،
والتطبيقات التعميمية المعتمدة عمى أطر نظرية جديدة مف جية أخرى يمكف أف يقدـ فرصة
مصدر وحيدا
ا
لتغيير الوجو التقميدي لمتعميـ مف بنية جامدة تعتمد أركانيا عمى المعمـ والكتاب
لممعرفة إلى بنية موجية بواسطة المتعمـ ومعتمدة عمى مصادر متعددة .
ويرى عبداهلل الفراء ( )072،0666أف قطاع التعميـ مف أكثر القطاعات األساسية
حاجة لتعزيز دور الحاسب اآللي واإل نترنت كتقنيات حديثة تساعد فى مؤسساتو المختمفة ،
حيث أف ىذا القطاع ىو المعنى بدفع عجمة التطور إلى األماـ  ،وينظر التربويوف إلى أف
استخداـ تقنية الحاسب اآللي فى التعميـ ىو حؿ مناسب لمكثير مف المشكالت التعميمية التى
تواجييا المؤسسات المختمفة ووسيمة ناجحة لتحسيف نوعية التعميـ ورفع مستوياتو.
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وأشار الموسى والمبارؾ (  )7332إلى أف تقنية المعمومات ممثمة في الحاسب اآللي،
واإلنترنت ،وما يمحؽ بيما مف وسائط متعددة ،مف أنجح الوسائؿ لتوفير بيئة تعميمية ثرية،
واالتصاؿ عبر اإلنترنت ينمي بعض الميارات لدى المستخدـ ،باإلضافة إلى ما يمتاز بو مف
قدرتو عمى الربط بيف األشخاص ،عبر مسافات ىائمة وبيف مصادر معموماتية متباينة.
أيضا يرى الدىش( )7330اف استخداـ التقنيات التعميمية يجعؿ العالقة إيجابية بيف
الدافعية نحو اإلنجاز والتحصيؿ  ،ويساعد عمى نقؿ المعرفة وتثبيتيا خاصة فى المواد
العممية مثؿ (الرياضيات و الفيزياء) النيا بطبيعتيا تتعامؿ مع الرموز والمفاىيـ المجردة.
ويرى محمد زياد ( )7330أنو لكي يؤدي المعمـ دوره في العممية التعميمية يجب أف
تتوافر لديو ميارات معينة ،فضالً عف امتالكو المعمومات الكافية .ومف أىـ الميارات التي

يمكف أف تسيـ في تحقيؽ تعمـ فعاؿ ىي ميارات تكنولوجيا التعميـ ،فيى مف مؤشرات الكفاءة

الجيدة في التدريس ،وفي عمميات تطوير التدريس يجب التركيز عمى ىذه الميارات.
كما أشار حسف النعامنة ( )0664إلى أف التقنيات التعميمية استخدمت في برامج
تدريب المعمميف بنسب متفاوتة ،إذ وجد أف أسموب المحاضرة ىو األكثر استخداماً في حيف

أف الحاسب اآللي والفيديو المتفاعؿ ىما األقؿ استخداماً .ويضيؼ أف استخداـ التقنيات
التعميمية في التدريب يؤدي إلى تطوير ميارات التخطيط الدراسي واجراءات العرض والتنفيذ،
واختيار األنشطة المناسبة والتقويـ .
وتكنولوجيا التعميـ عموما تكسب المعمميف المعرفة والمعمومات حوؿ ما ىو حديث في
تدريس الموضوعات وتسمح لممعمـ ب إلغاء الحواجز الفاصمة بيف فروع المعرفة المتخصصة
وكذلؾ تساعد بصورة فعالة في اكتساب المعمـ ميارة توظيؼ معارفو عممياً ،وفي إكسابو أنواع
مختمفة مف التفكير االبتكاري والناقد والعممي ،وتوفير فرص عديدة لإلبداع وتعمؿ أيضاً عمى

مساعدة المعمـ عمى نشر أفكاره واستقباؿ أفكار جديدة أخرى قد تستفيد منيا العممية

التعميمية ،كما تسيـ تكنولوجيا التعميـ في تنمية ميارات المعمـ فى التواصؿ بينو وبيف طمبتو
وبيف معممى المواد األخرى (عبد العزيز الحر.)7337 ،
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ويمخص عبد الحافظ سالمة ( )202 ،0662الدور الذي تمعبو تكنولوجيا التعميـ في
تحسيف عممية التعميـ والتعمـ فيما يمي:
-

إثراء التعميـ  :ويتـ مف خالؿ إضافة مؤثرات خاصة وبرامج متميزة.

-

اقتصادية التعميـ  :يتـ مف خالؿ تحقيؽ أىداؼ تعمـ قابمة لمقياس بمستوى فعاؿ مف
حيث التكمفة في الوقت والجيد والماؿ.

-

تساعد عمى استثارة اىتماـ الطالب واشباع حاجاتو لمتعمـ .

-

تساعد عمى زيادة خبرة الطالب مما يجعمو أكثر استعداداً لمتعمـ .

-

تساعد عمى إشراؾ جميع حواس المتعمـ ،إذ أف ذلؾ يؤدي إلى ترسيخ وتعميؽ ىذا

التعمـ.
-

تساعد عمى تحاشي الوقوع في المفظية الزائدة .

-

تساعد عمى تكويف مفاىيـ سميمة مف خالؿ توزيع الوسائؿ .

-

تساعد في زيادة مشاركة الطالب اإليجابية وتنمي قدرتو عمى التأمؿ ودقة المالحظة
واتباع التفكير العممي لموصوؿ إلى حؿ لممشكالت .

-

تساعد عمى تنويع أساليب التعزيز التي تؤدي إلى تثبيت االستجابات الصحيحة.

-

تساعد عمى تنويع أساليب التعميـ لمواجية الفروؽ الفردية .

-

تؤدي إلى ترتيب واستمرار األفكار التي يكونيا الطمبة .

-

تؤدي إلى تعديؿ السموؾ وتكويف اتجاىات جديدة.
وأشار ناجي ديسقورس( )7336إلى أف المعمـ ىو المسؤؿ عف زيادة دافعية المتعمـ

لمتعمـ ويتطمب ىذا توافر معايير الجودة المينية لديو والتي منيا ميارة استخداـ التكنولوجيا
في إكساب المتعمميف المفاىيـ والتعميمات المطموبة.
ويشير محمد خميس ( ( 7330انو لتحقيؽ الجودة الشاممة فى التعميـ أوصت
المجالس القومية المتخصصة بتوظيؼ تكنولوجيا التعميـ ومستحدثاتيا لخدمة المتعمـ ،
والتركيز عمى االستفادة منيا فى مناىج التعميـ وبرامجو.
والتربية الميدانية (العممية) مرحمة ىامو وضرورية مف مراحؿ إعداد الطالب المعمميف
فتعتبر المبنة األولي لإلعداد السميـ لممعمـ فيي أوؿ خطواتو عمى طريؽ التدريس ويجب
العناية بيا  ،وىى تمؾ الفترة الزمنية التي ُيسمح فييا لطمبة وطالبات كمية التربية بالممارسة
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الحقيقية في الواقع لما درسوه مف موض وعات مختمفة بالكمية تحت إشراؼ وتوجيو مربييف
مؤىميف مف كمية التربية واإلشراؼ التربوى (التوجيو) أو مف المؤىميف المتواجديف فى مدارس
التطبيؽ .فالتربية الميدانية لخريجي كميات التربية تعد تدريباً عممياً قبؿ الخدمة ،وىى أساليب

تدريب لتزويد الطالب المعمميف بالمعرفة والميارات التي تتطمبيا مجاالت عمميـ وتخصصاتيـ

المختمفة .والخبرة الميدانية تغطي العمؿ الميداني ،التدريب الوظيفي  ،الدورات التدريبية
وأشكاؿ أخرى مف التعمـ تكتسب مف خالؿ التدريب والتعمـ .والتى يكوف ىدفيا تطوير الخبرة
الميدانية لمطالب لممعمـ وذلؾ لما ليا مف تأثير عمى المقررات التى يقوـ بتدريسيا واألخرى
التى يدرسيا في البرنامج التعميمى بالكمية  .والتدريب في أثناء الخدمة وسيمة لالطالع عمى
كؿ ما ىو جديد في مجاؿ التربية والتعميـ  ،وضرورة لمواجية التغيرات السائدة في أوجو
النشاط اإلنساني ويكوف ذلؾ عف طريؽ الممارسة الفعمية والتطبيؽ العممي لمحتويات برامج
التدريب المعدة لذلؾ والتي تيدؼ إلى زيادة كفاية المعمميف واتاحة الفرصة ليـ لمبحث
والتجريب في المجاؿ الحقيقي لتخصصيـ مما يكوف لو أثر في اكتساب خبرات جديدة تساعد
في القياـ بواجبات العمؿ بالمجاؿ بطريقة أفضؿ.
وناقش أسعد يونس(0473ىػػػػػ  )6 ،عدداً مف المفاىيـ والمصطمحات في المجاؿ

وذلؾ في دراستو " التكنولوجيا والتعميـ واتجاىاتيا المستقبمية "  ،مؤكداً عمى أىمية تقنية

التعميـ في مجاؿ اإلعداد والتدريب ،وأف الدوؿ النامية ىي أكثر حاجة إلى استخداـ التقنيات

الحديثة وادخاليا في مناىجػيا التعميمية.
كما ذكر السمطاف والفنتوخ (0473ىػػػػػػػػ) دور استخدامات "اإلنترنت في التعميـ" وناقشا
االنتقاؿ في أساليب التعميـ مف التعميـ التقميدي إلى التعميـ باستخداـ الحاسوب و"اإلنترنت"
وأوضحا بأف إدخاؿ "اإل نترنت" إلى قاعات البحثيمثؿ نقمة نوعية لممجتمع التعميمي  ،واقترحا
إنشاء شبكة تعميمية أسمياىا "المدرسة اإللكترونية " لتكوف الخطوة األولى لإلفادة مف
"اإلنترنت" الحقاً ،متوقعيف نجاحاً كبي ارً ليذه المدرسة.

وناقش كؿ مف ( Molenda, Michael, Russell, James D., & Smaldino, Sharaon

 (1998القضايا المعاصرة لمتقنية في التعميـ والتدريب  ،حيث أكدا عمى تزايد االىتماـ بدمج
الوسائؿ التعميمية المعتمدة عمى الحاسوب في التعميـ ،وتوظيؼ وسائؿ التعميـ مف بعد في
التعميـ ،واستخداـ التقنيات التفاعمية المتقدمة مثؿ الوسائط المتعددة والواقع االفتراضي ،كما
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أكدوا عمى االتجاىات الخاصة بتحديث نماذج واجراءات تصميـ النظـ التعميمية بتأثير مف
الحركة البنيوية في التسعينيات الميالدية مما أدى إلى ازدياد االىتماـ ببيئات التعمـ البنيوية
المتمحورة حوؿ المتعمـ وأسموب حؿ المشكمة ،ويتوقعوف ليذه األفكار انتشا ارً أكثر كمما
اضطمعت المدرسة بمسئولية أكبر نحػو نقؿ ميارات التعمػـ إلى مواقع العمؿ.

وذكر ممدوح عثماف(0470ىػػػػػػػ  )072،اف "المؤتمر العربي اإلقميمي حوؿ التعميـ
لمجميػػػػع" تحديات القرف الحادي والعشريف آفاؽ  ،7303استشرؼ بأنيا تشمؿ تحديات
العولمة التي تفرض سوقاً لمعمالة تتجاوز حدود الدوؿ وتنافساً حاداً تبعاً لمكفاءات المكتسبة،

وىذه الكفاءات ىي حصيمة التعميـ بالدرجة األولى .وأضاؼ أف العولمة تفرض استخداماً

متزايداً لمتقنية ،والوسائؿ الفاعم ة في اإلنتاج واالتصاؿ ،وأف ىذا االستخداـ وما يتطمبو مف
ميارات ىي حصيمة التعميـ أيضاً ،وتحدث التقنية تحوالً عميقاً لدى الناس في كيفية التعمـ
وفي كيفية استخداـ ما تعمموه ،وفي كيفية تقويـ أىمية ومالءمة ما تعمموه.

كما اشار ( Clay )1994إلى أف برامج إعداد المعمميف البد وأف تييئ معمميف مدربيف
بشكؿ مناسب عمى الميارات التقنية التعميمية حتى يكوف بمقدورىـ االنسجاـ بفاعمية مع
الواقع التعميمي .ويرى عبد السالـ الصوفي(  )7330اف إدخاؿ تكنولوجيا التعميـ وتبنييا
بصورة رئيسة في مجاؿ التربية والتعميـ ُيعد أم ارً ضرورياً ،وىذا ال يقتصر عمى معرفة
التكنولوجيا في المجاؿ التربوي  ،وعممية استخداميا عمى معممي المجاؿ النظري  ،بؿ يشمؿ
المعمميف عمى اختالؼ اختصاصاتيـ .وىذه المعرفة يجب أف تتضمف كيفية االستفادة مف
بناء عمى طرائؽ نفسية تربوية واستراتيجيات
تكنولوجيا التعميـ في مجاؿ التخصص التربوي ً
وتكنولوجيا ،ويجب أيضاً أف ال يقتصر دورىا عمى عممية التعميـ فحسب ،بؿ يجب أف يتضمف

أساليب عممية منظمة لكيفية اإل لماـ بالمعرفة بشكؿ متواصؿ ،لكؿ مف أراد العمؿ بالتكنولوجيا
الحديثة وادخاليا في تخصصو.
وليذا يؤكد الغريب زاىر ( )030 ،7330عمى ضرورة االىتماـ بمدارسنا في الوطف
العربي وتحويميا إلى مدارس إلكترونية تستفيد مف التكنولوجيا المتطورة في مجاؿ الحاسبات
اآللية واالتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ،بحيث يستخدـ المتعمـ جميع تجييزات تكنولوجيا
المعمومات والوسائط المتعددة لمحصوؿ عمى المعمومات  ،ومف بينيا األقراص المدمجة ))CD
واسطونات الفيديو الرقمية ( ، )DVDوتكنولوجيا الواقع االفتراضي ( ، )VRوتكنولوجيا
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المحاكاة  ،والفيديو تحت الطمب (  )VODوالتميفونات المرئية  ،واالجتماعات عمى اإلنترنت ،
ومؤتمرات الفيديو ،وغيرىا مف أدوات الحصوؿ عمى المعمومات  ،واليدؼ أف يكوف تعمـ
الطالب مف خالؿ تمؾ المصادر المتنوعة وبنفس الوقت يقيـ المعمـ تعمـ الطالب  ،وبحثو
اإلبداعي عف المعمومات التعميمية وطرؽ توظيفيا.
كما يشير ) Ely, P (1992إلى أف التقنيات التعميمية تعتمد بشكؿ كبير عمى مدى تطور
مبادىء التعميـ وتصميمو ،كما أكد عمى أىمية التقويـ بتطوير مفيوـ تكنولوجيا األداء ،واف
ىناؾ ضرورة لتبني تكنولوجيا التعميـ الحديثة في التدريس ،وتغيير دور المعمـ في التعميـ
والتعمـ ،خاصة بعد إدخاؿ تكنولوجيا التعميـ الحديثة لغرؼ الصؼ .لما ليا مف القدرة عمى
اكساب الطالب الكفاءة الفكرية التى تتطمبيا الوظائؼ المستقبمية التى تتطمب دقة في التعميـ
ودقة في حؿ المشكالت.
وعمى ىذا فإف إستخداـ التقنيات الحديثة في التعميـ ليس ىو اليدؼ األساسي بؿ
الفعاؿ ىو اليدؼ ،إذ يؤدي ذلؾ إلى رفع كفاية الطالب وزيادة
توظيفيا التوظيؼ األمثؿ ّ
دافعيتو وتشويقو لتعمـ المواد الدراسية المختمفة ،مما يزيد مف فرصة تعمميـ ويعود بالنفع
عمى المعمـ والمتعمـ عمى حد سواء ،لكف استخداـ التقنيات مف دوف دليؿ واضح يشكؿ عبئاً

ال مف عوامؿ تشتيت المعمومة وضياع اليدؼ
إضافياً عمى المعمـ والطالب ،ويعد عام ً

[(الكموب( ،)0662،باركارد( ،)7330،بحري.])0663 ،

كما يتبيف مما سبؽ أف اإلعداد التربوي الميني لو دور أساسي في تدعيـ النجاح
الميني لممعمم يف  ،وأف ىذا اإلعداد يشترط فيو أف يكوف  :إعداداً عممياً وثقافياً ومينياً ييتـ

بدراسة العموـ الحديثة والمساعدة في التربية ويدرب المعمميف عمى استخداـ التكنولوجيا

التعميمية المتقدمة كما ييتـ بجوانب الثقافة المتعددة  .حتى ال يكوف غالبية الطالب غير
قادريف عمى الربط بيف ما يتعمموف مف معارؼ وميارات وكيفية استخداميا في حياتيـ
العممية ،وحتى ال يكوف اىتماىـ فقط االعتماد عمى الحفظ بغرض الحصوؿ عمى نتائج جيدة
في االختبارات القياسية لمتخرج .
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مشكلة البحح :
مما تقدـ نجد أف مف سمات ىذا القرف ىو التقدـ التقني والمعرفي بسرعة مذىمة ،
حيث أصبح التطور السريع في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات و االتصاالت و اإلنتاج المعرفي
ذو تأثير عمى جميع جوانب الحياة  ،و في ضوء ىذا التطور وجد أصحاب النظريات التربوية
و التعميمية أف التقنية الحديثة تمثؿ مجاالً خصباً لطرؽ جديدة و أساليب مبتكرة لمتعميـ و
نشر المعرفة والعمـ مف خالؿ االستفادة القصوى مف ىذه التقنيات و توظيفيا بما يخدـ رسالة

التربية والتعميـ  ،واستخداـ التكنولوجيا و بخاصة الحاسب اآللى واالنترنت في تعميـ وتعمـ
مواد التخصص أصبح أمر أساسي و عامؿ مؤثر في تعميـ و تحسيف قدرة المتعمميف عمى
تعمميا كما تسيـ فى تنمية التفكير لدى المتعمميف (عبداهلل المقوشي . (7330 ، ،
وقد وجيو المسؤولوف بوزارة التربية والتعميـ إلى ضرورة استخداـ تقنيات التعميـ و
الحاسب اآللي في التدريس إال أف معظـ المعمميف يعتقدوف أف استخداـ التقنيات اليتناسب
ومحتوي المواد المدرسية كالرياضيات مثال  ،وال تتفؽ وخصائص مراحؿ التعميـ العاـ(.أحمد،
وسيفيف.)7336،
ويقع عمى كاىؿ المؤسسات التعميمية ومنيا الجامعات ضرورة االىتماـ بتنمية كفايات
الطالب المعمميف في عصر تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ تنمية متكاممة ،وتمبية احتياجاتيـ
الوظيفية ،ومواكبة التطور في تكنولوجيا التعميـ ومستحدثاتيا  ،وتوظيؼ ذلؾ في العممية
التعميمية ،بما يتناسب مع احتياجات المتعمميف وصناعة جيؿ المستقبؿ .وقد أثبتت الدراسات
التي أجريت حوؿ تمقي المدرسيف التكنولوجيا الحديثة في التعميـ ،اف ىناؾ نقصاً كبي ارً في

مجاؿ تدريب المعمميف الستخداـ التكنولوجيا الحديثة في التدريس والتي تدعـ قدرتيـ عمى
التعامؿ مع تقنيات العصر الحديث ،وأبرزىا تكنولوجيا التعميـ .والسبب الرئيس في ذلؾ أف
معظـ الدوؿ ال تولي اىتماماً إلى موضوع التدريب فيي تصب كؿ جيودىا في توفير أجيزة

ال عما يتعمؽ بيا مف برامج  .وأف آخر ما تعنى بو ىو تدريب
التكنولوجيا الحديثة فض ً
المعمميف الذيف ىـ الطاقة البشرية ،التي تستطيع تشغيؿ األجيزة وادارة البرامج .وحتى إف

تمقى المعمموف تدريباً معيناً فإنو في الغالب يفتقر ذلؾ التدريب إلى الرؤية المستقبمية

والطرائؽ الفعالة التي تعود بالنفع عمى كؿ مف المعمـ والطالب وأف التكامؿ بيف تكنولوجيا

- 7724 -

ضعف التمكن التكنولوجى لدى الطالب المعلم بكلية التربية بجامعة الملك خالد.....................................

التعميـ عبر مواد التعمـ المختمفة ال يحتاج فقط إلى تغبير في أساليب التدريس بؿ يحتاج
أيضاً إلى تغير شامؿ في مفاىيـ طرائؽ التدريس ( زينب أميف.)7337 ،

ىذا وعند سؤاؿ ومناقشة العديد مف الطالب المعمميف والذيف سػبؽ ليـ دراسػػة مقررات

في الوسػػائؿ التعميمية بكمية التربية ولماذا ال يتـ توظيفيا أثناء تدريبيـ الميدانى ،ظير أف
استػخداـ الوسائؿ التعميمية في ميداف الواقػع يػػواجو مشػػكالت متنوعة ومف أطػػراؼ مختمفة،
والتيمة موجية مف قبؿ المعػممػيف لبػعض مديري المدارس الذيف يرفضوف استخداـ المعمـ
لموسيمة بحجج وأعذار متعددة  ،فبعض المدراء يشكؾ في معرفة الطالب المعمـ بكيفية تشػػغيؿ
أجيزة العروض الضوئية وبالتالي يخشػى مف أعطاؿ متوقعة ليا ،أو يعتذر المدير بعدـ توفر
ميزانية خاصة لمصيانة وشراء قطع الغيار ،وبعضيـ يتفاخر بإحتفاظو لالجيزة لسنوات طويمة
وىي مخزنة في المستودعات  ،وفي الوقت نفسو يتيـ بعض مدراء المدارس بعض الطالب
المعمميف بأنيـ كسالى ال يحبوف العمؿ ويعتذروف بعدـ المعرفة حتى ال يستخدموا الوسائؿ
واألجيزة التعميمية بالمدرسة  ،وبعض المدراء يالحظ عمى الطالب المعمميف عدـ اإللماـ
باستخداـ الوسيمة أو تشغيؿ األجيزة الضوئية ،وأحيانا يكوف ىذا ىو السبب فى عدـ
اىتماميـ بتشغيميا وتوظيفيا فى دروسيـ .ىذا إضافة لعدـ توافر قدر كاؼ مف المراقبة
لمتدريب الميدانى والذي قد يتسـ بالعشوائية في كثير مف األحياف .وضعؼ قدرة الطالب عمى
التطبيؽ الميداني لممفاىيـ التى تعمموىا داخؿ الكمية .والحقيقة أف المسئولية مشتركة بيف
جميع األطراؼ في قضية استخداـ أوعدـ استخداـ الوسيمة التعميمية وتقنيات التعميـ  ،فالمعمـ
والمدير وربما آخروف البد وأف يقفوا صفا واحدا لمحاولة تقديـ األفضؿ دائما لمطالب مف
خالؿ المواد التعميمية و طريقة عرضيا بواسطة الوسائؿ التعميمية وتقنيات التعميـ الحديثة
والتي ال يمكف لمعمـ يريد رفع مستوى أدائو أف يستغني عنيا  .وأحيانا يكوف سبب ضعؼ
الطالب التكنولوجى ىو مقاومتيـ لمتكنولوجيا .ولقد تعددت األسباب التي تعزى إلييا مقاومة
الطالب المعمميف لمتقنيات مما يسبب الضعؼ التكنولوجى لدييـ ومنيا( :الغريب زاىر ،
)7330
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-

ميؿ بعضيـ إلى مقاومة التجديدات التربوية  ،ومقاومة االستراتيجيات والطرؽ والتقنيات
الجديدة المغايرة لما اعتادوا عميو.

-

قمة الوعي بمفيوـ تكنولوجيا التعميـ والنظر إلييا عمى أنيا مجموعة مف األجيزة واآلالت
تستخدـ في التعميـ ،والتي مف شأنيا أف تفقد التعميـ ذلؾ الطابع اإلنساني ،وتجعمو آليا
مكانيكياً.

-

تخوؼ بعض الطالب المعمميف مف استخداـ األجيزة التقنية المعقدة ،أو الخوؼ مف

الوقوع في الخطأ في استخداـ التقنيات ،الناتج عف قمة التدريب والذي يولد لدىيـ شعو ارً
بعدـ االرتياح وعدـ الرغبة في التعامؿ مع ىذه التقنيات.

-

ندرة توافر البرامج التعميمية المناسبة لمتدريس والسيما الخاصة بالمستوى الجامعي.

-

عدـ توافر الوقت الكافي لمطالب المعمـ وانشغالو باألعباء الروتينية الدراسية .

-

قمة الحوافز المادية والمعنوية .

-

النظر إلى التقنيات التعميمية خاصة وتكنولوجيا التعميـ عامة كعامؿ ميدد ،وتخوؼ بعض
الطالب المعمميف مف أف تحؿ التقنيات التعميمية الحديثة محميـ .

-

التخوؼ مف أف يفقد استخداـ التقنيات التعميمية البعد النظري والفمسفي المتعمؽ
لمتدريس ،مما يؤثر عمى نوعية التدريس وعمى كفاءتو .

-

عدـ وعي الطالب المعمميف بأىمية استخداـ الوسائؿ التعميمية والتقنيات الحديثة بشكؿ
مستمر ليذا تكوف النتائج غير مفيدة .

-

عدـ توفر الدورات التدريبية لمطالب المعمميف لتدريبيـ عمى كيفية إنتاج المواد التعميمية
وتطويرىا مما يشكؿ ىذا صعوبة ليـ عند محاولتيـ توظيؼ التقنيات التعميمية في خدمة
التعميـ .
ىذا ويرى الباحث انو بالرغـ مف تواجد فكره توظيؼ التقنية في خدمة التعميـ في

أذىاف الطالب المعمميف إال أنيا ال توظؼ بالدرجة الكافية في تدريس مادة التخصص .كذلؾ
بالرغـ مف وجود الوسائؿ التعميمية وتقنيات التعميـ في بعض المدارس إال أنيا ليست مرتبطة
بالمقررات في أغمب األحياف ويعود ذلؾ إلى عدـ التوافؽ بيف تطوير المقررات الدراسية
وتطوير استخداـ التقنيات في خدمة التعميـ وبالتالي فيى ما زالت مشكمة تعوؽ توظيؼ
التقنيات في خدمة التعميـ عمى الوجو األمثؿ .وأف المشكمة ليست فى المستوى الثامف
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المحدد لمتربية الميدانية ولكف فى المستويات التى قبميا والتى لـ تقنف بطريقة تساعد الطالب
عمى اكتساب ميارات استخداـ وتوظيؼ التقنيات التعميمة بشكؿ جيد وكافى مما يظير الطالب
فى المستوى الثامف بيذا الشكؿ المتدنى  ،وليذا يكوف التدريب مؤث ارً وفعاالً عندما يوضع

الطالب المعمـ في االتجاه المرغوب ،مف حيث  :تحديد األىداؼ واختيار الموضوع ،التعرؼ

إلى التالميذ ،وتوظيؼ واستخداـ التقنية مع إستراتيجية التدريس  ،وكذلؾ التقويـ.
وليذا يشير الباحث إلى ضرورة مواكبة عمميات التطوير القائمة ،خاصة في مجاؿ
تكنولوجيا التعميـ ومستحدثاتيا  ،نظ ارً لطبيعة مجاليا المتطور ،ولكوف المعمـ ىو األساس في

العممية التعميمية  ،وال بد مف تمبية احتياجاتو ،وتطوير مياراتو  ،ورفع كفاياتو ،وادخالو الى
مجتمع المعرفة والمعموماتية ،ليتبادؿ األفكار والمعارؼ والمعمومات ،واإلطالع عمى كؿ ما ىو
جديد ،في استخداـ البيئات الحديثة في التعمـ االلكتروني ،ليتماشى مع األدوار الجديدة لممعمـ
في القرف الحادي والعشروف ،ويواكب العصر ،ويوفر تفاعؿ أفضؿ بيف عناصر العممية
التعميمية ،وتقديـ منتج تعميمي جيد ، .كذلؾ لتالفى القصور في إلماـ الطالب المعمميف فى
التدريس بمستحدثات تكنولوجيا التعميـ.
ومما سبؽ ومف خالؿ تعامؿ الباحث مع الطالب فى تدريس مقررى الحاسب فى
التعميـ  ،والوسائؿ التعميمي ة  ،وشكوى الزمالء المشرفيف بالكمية عمييـ فى التربية الميدانية ،
وتدنى درجات الطالب فى االختبارات الفصمية فى المقرريف  ،استشعر الباحث أف ىناؾ ضعفًا

تقنيا فى توظيؼ الوسائؿ وتقنيات التعميـ لدييـ خاصة فى تدريسيـ لمواد التخصص اثناء

أكاديميا في أدائيـ عند العمؿ بالمرحمة اإلبتدائية
تدريبيـ الميدانى وىذا يترتب عميو ضعفاً
ً
والمتوسطة عمى السواء  ،ربما لعدـ تدريبيـ عمييا بالكمية قبؿ النزوؿ إلى التربية الميدانية
أيضا وجدت اخطاء كثيرة فى ادائيـ ومف األخطاء التى كانت أكثر شيوعاً :
أو أثناءىاً .
ضعؼ قدرة الطالب عمى التطبيؽ الميداني لممفاىيـ التى تعمموىا داخؿ الكمية .وكذلؾ عدـ
توظيؼ الوسائؿ التعميمية وتقنيات التعميـ فى تدريسيـ لممتعمميف  .ومف خالؿ اإلطالع ايضاً

عمى بعض الدراسات السابقة [ ( القاضي ومحمود (، Claussen, J.(1992) ،)0660

حسف النعامنة ( ، )0664وحسف النجار ( ، )0662نجاح النعيمي (Ely, P. ، )0663
 ، (1992عبد المعطي الصباغ ( ])0664في موضوع تنمية ميارات وكفايات الطالب
المعمميف بكميات التربية في مستحدثات تكنولوجيا التعميـ والتي أكدت جميعيا إلى الحاجة
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لتدريبيـ ورفع كفاياتيـ نحو مستحدثات تكنولوجيا التعميـ وتوظيفيا في العممية التعميمية،
ليذا اعتبر الباحث أف مشكمة بحثو ىى :
" ضعؼ التمكف التكنولوجى لدى طالب كمية التربية بجامعة الممؾ خالد والسبب فى
ذلؾ ،والسبب فى عدـ قدراتيـ عمى تحمؿ مسئوليات القياـ بعبء التدريس وعدـ توظيؼ
تقنيات التعميـ فى فترة تدريبيـ الميدانى".

أسئلة البحح :
 .0ما اسباب الضعؼ التكنولوجى لدى الطالب المعمـ بكمية التربية بجامعة الممؾ خالد؟.
 .7ما أثر ضعؼ التمكف التكنولوجى لدى الطالب المعمـ بكمية التربية بجامعة الممؾ خالد
عمى أدائو األ كاديمى في التربية العممية؟.
 .0ما الحموؿ المقترحة لمعالجة ىذا الضغؼ التكنولوجى لدى الطالب المعمـ بكمية التربية
بجامعة الممؾ خالد أثناء التربية الميدانية؟.

أٍداف البحح:
 .0الكشؼ عف نقاط الضعؼ التكنولوجى لدى الطالب المعمـ بكمية التربية  -جامعة الممؾ
خالد أثناء فترة التربية العممية.
 .7الكشؼ عف أسباب ىذا الضعؼ التكنولوجى لدى الطالب المعمـ بكمية التربية -جامعة
الممؾ خالد أثناء فترة التربية العممية.
 .0تقديـ مقترحات تيدؼ لمعالجة ىذا الضعؼ التكنولوجى لدى الطالب المعمـ بكمية التربية
جامعة الممؾ خالد أثناء فترة التربية العممية.
 .4توجيو الطالب المعمـ بكمية التربية جامعة الممؾ خالد لزيادة تمكنو التكنولوجى في
تدريسو لمادة التخصص بالمدرسة كجزء أساسي قيؿ النزوؿ إلي التربية العممية.
 .2توجيو المشرفيف عمى الطالب المعمميف بكمية التربية جامعة الممؾ خالد أثناء فترة
التدريب الميدانى لالىتماـ بالجوانب التقنية واألكاديمية ومشكالت تدريسيا إلى جانب
الجوانب الشكمية الروتينية.
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أٍنية البحح :
 .0قد تُسيـ نتائج ىذا البحث في تطوير أداء الطالب المعمميف بكمية التربية جامعة الممؾ
خالد  ،اثناء فترة التربية الميدانية مف خالؿ لفت نظرىـ إلي االىتماـ بالجانب التكنولوجى
بالتوازي وبنفس درجة االىتماـ بالمحتوى األكاديمي.
 .7قد تُسيـ نتائج ىذا البحث في إعادة النظر في برامج اإلعداد داخؿ كمية التربية بجامعة
الممؾ خالد  ،وتبني توظيؼ التقنيات بشكؿ أساسى سواء فى إعداد محتوى المقررات أو
األ نشطة وكذلؾ طرؽ التدريس لممقررات المدرسية ضمف إعداد المعمـ بكمية التربية.

حدود البحح :
 .0الحدود البشرية :عينة قصدية مف طالب البكالوريوس بالمستوى الثامف فى كمية التربية
بجامعة الممؾ خالد والذيف يدرسوف مقرر" الوسائؿ وتقنيات التعميـ" .
 .7الحدود المكانية :كمية التربية بجامعة الممؾ خالد بمدينة أبيا.
 .0الحدود الزمانية :تـ تطبيؽ ىذه البحثفي الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ –0443
0440ىػ 2020-2021/ـ.

ميَج البحح :
تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي كونو األنسب لطبيعة ىذه البحثوتحقيؽ
أىدافيا ،وذلؾ مف خالؿ إجراء البحثالتحميمية ألىمية تقنيات التعميـ والتمكف التكنولوجى لدى
طمبة كمية التربية بأبيا .أيضاً تـ استخداـ المنيج التجريبي لإلجابة عف اسئمة البحث.

أدوات البحح :
تـ استخداـ أداتيف (اختبار تحصيمي فى المعمومات التكنولوجية

– مقياس عف

نواحى الضعؼ التكنولوجى وأسبابو لدى الطالب) .

مصطلحات البحح :
 .1الوسائل التعلينية :
يرى يسف قنديؿ ( )0666أف مصطمح الوسائؿ التعميمية يكفي لمداللة عمى كؿ مف
الوسائؿ التي يستخدميا المعمـ في التدريس ،وتمؾ التي يستخدميا المتعمـ في تعممو ألنيا
جيد مخطط مف قبؿ المعمـ أو الخبير التربوي لتحقيؽ التعمـ الذاتي لممتعمـ .ويعرفيا بأنيا "
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كؿ ما يقدـ أو يسيـ في تقديـ مادة تعميمية ضرورية لعممية التعمـ كما تصفيا وتحددىا
األىداؼ التعميمية ،وتستخدـ كجزء أساسي متفاعؿ مع بقية إجراءات منظومة التدريس
لتحقيؽ األىداؼ التعميمية " .
وتعرؼ إجرائياً بانيا أشياء مادية محسوسة ومنظورة يوظفيا الطالب المعمـ بكمية

التربية جامعة الممؾ خالد فى الموقؼ التعميمى فى التربية الميدانية مف أجؿ إثرائو وجذب
انتباه التالميذ وتوضيح ما يقدـ ليـ مف معمومات وىى مف تصميمو وتنفيذه سواء بمفرده أو
فى وجود التالميذ وبمساعدتيـ  ،وىى جزء أصيؿ فى خطة الدرس وجزء أساسى مف المجاؿ
اإلد اركي لمتمميذ فى الموقؼ التعميمى .

 .0التكيولوجيا :
نقؿ كماؿ زيتوف ( )02 ،7334عف "ستمر" قولو إف كممة تكنولوجيا مأخوذة مف
األصؿ الالتيني ) (Textereوتعني ينشئ أو ينسج وتشير إلى تطبيؽ المعرفة العممية .وقد
انتقمت إلى المغة الفرنسية في صورة معدلة ىي ) (Techniqueثـ انتقمت إلى المغة
االنجميزية ) (Technologyوالتي ترجمت إلى العربية تكنولوجيا.
ومف المعنى المغوي لكممة تكنولوجيا يتضح أنيا ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعمـ التطبيقي

التقني ،والدليؿ عمى ذلؾ يتضح في أصؿ الكممة بالمغة االنجميزية  Technologyالذي يعني
تقنية أو (تقانة) أي أف تقنية وتكنولوجيا بنفس المعنى (حسف شحاتو و زينب النجار ،
.)020 ،7330
ويقصد بالتكنولوجيا إجرائياً في ىذا البحث " بأنيا منظومة متكاممة مف األجيزة

والبرمجيات  ،واإلجراءات والعمميات  ،التي تؤدي إلى تحقيؽ األىداؼ المنشودة بفاعمية
وكفاءة لدى الطالب المعمـ بكمية التربية بجامعة الممؾ خالد أثناء أداءه فى التربية الميدانية .

 .3تكيولوجيا التعليه :
يعرفيا سيمز و ريتشي ( 0402ىػ  )76،بأنيا" النظرية والتطبيؽ في تصميـ
المصادر والعمميات وتطويرىا واستخداميا وادارتيا وتقويميا مف أجؿ التعمػػػػـ".
وعرفتيا المجنة الرئاسية لتكنولوجيا التعميـ في الواليات المتحدة األمريكية بأنيا "
طريقة نظامية لتصميـ وتنفيذ وتقويـ العممية التعميمية في ضوء أىداؼ محددة ،وعمى أساس
نتائج البحوث في االتصاؿ والتعمـ اإلنساني ،وذلؾ بتوظيؼ مجموعة متآلفة مف المصادر
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البشرية وغير البشرية لموصوؿ إلى تعميـ أكثر فاعمية" (أحمد سالـ وعادؿ سرايا،7330 ، ،
.)72
وتعرؼ إجرائيا بأنيا  :الوسائؿ التقنية التى يصمميا ويستخدميا الطالب المعمـ بكمية
التربية في تعميـ مادة التخصص خصوصاً التقنيات التفاعمية المعتمدة عمى الحاسوب
واالتصػػػػاؿ مف بعد أثناء أداءه فى التربية الميدانية .

 .4التنكً التكيولوجى:
التدريب مف أىـ أساليب اإلنماء الميني وىو عبارة عف جيود منظمة ومخططة
لتطوير معارؼ  ،وخبرات ،واتجاىات الطالب ،وطرائؽ أداء سموكيـ بغية تمكينيـ مف استغالؿ
إمكاناتيـ وطاقاتيـ بما يساعد عمى رفع كفايتيـ في ممارسة أعماليـ التدريسية بطريقة
منتظمة .كما تيتـ التنمية المينية بتحسيف األداء الميني لممعمـ في ضوء برنامج منظـ
ومخطط  ،يمكنو مف إتقاف الكفايات المطموبة لممينة واال رتقاء بطاقاتو اإلنتاجية بما يرفع مف
مستوى التعميـ والتعمـ.وتوظيؼ تقنيات التعميـ ىو استخداـ إمكانيات التقنية الحديثة لخدمة
التعميـ واستخداـ التقنية كمساعد تعميمي في العممية التعميمية لتدريس مواد التخصص
المختمفة سواء كانت نظرية أو عممية بما يحقؽ أىداؼ ىذه المواد بالتعميـ العاـ.
ومف ىنا يعرؼ التمكف التكنولوجى إجرائيا  :ىو أف يوظؼ الطالب المعمـ بكمية
التربية بجامعة الممؾ خالد المعرفة التقنية وخبراتو التكنولوجية فى تدريس مادة التخصص
بكفاءة عالية أثناء أداءة فى التربية الميدانية .

األداء االكادميى :
يعبر أداء المعمـ عما يقوـ مف أنشطة وعمميات واجراءات وسموكيات تعميمية تتعمؽ
بعممية التدريس وطريقة التقويـ .وىو درجة قياـ المعمـ بتنفيذ المياـ التعميمية الموكمة إليو
سموكيا.
تعبير
ًا
وما يبذلو مف ممارسات وأنشطة وسموكيات تتعمؽ بميامو المختمفة
ً
ويعرؼ إجرائياً  :بإنو أداء الطالب المعمـ بكمية التربية بجامعة الممؾ خالد فى توظيؼ

المعرفة األ كاديمية والتقنية وخبراتو التخصصية فى تدريس مادة التخصص بكفاءة عالية
أثناء أداءة فى التربية الميدانية .
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 .5الرتبية امليداىية :
تعرفيا أحالـ مبروؾ ( )7330بإنيا نشاط تربوي ينفذ وفؽ خطة منظمة ،خالؿ فترة
زمنية محددة يمارس الطالب المعمـ خالليا عممية التدريس ،ويطبؽ الجوانب النظرية (التربوية
والنفسية والشخصية) التي درسيا مف قبؿ كمتطمب سابؽ ،ويتحمؿ مسؤولية قيادة المتعمميف
تحت إشراؼ فني دقيؽ ،كما يتحمؿ مسؤولية المشاركة في األنشطة غير الصفية داخؿ البيئة
المدرسية .
وتعرؼ إجرائياً  :بإنيا كؿ الطرؽ الوسائؿ واألنشطة واالستراتيجيات التي يتخذىا

المشرؼ والمعمـ المتعاوف بالمدرسة بقصد إكساب الطالب المعمـ بكمية التربية بجامعة الممؾ
خالد  ،الجوانب المعرفية والميارية واالنفعالية الخاصة بعممية التدريس لمادة التخصص التى
يقوـ بتدريسيا .

الدراسات الشابكة للبحح:
قامت نجاح النعيمي ( )0663بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ برنامج
لتنمية الكفايات الالزمة لمطالب المعمميف في مجاؿ تقنيات التعميـ ،وكذلؾ أثر أسموب التعمـ
عمى تحصيؿ عينة مف طالب جامعة قطر وأدائيـ لمميارات المطموبة نحو التعمـ الذاتي .و
تكونت عينة البحثمف ( )034طالبة مف طالبات السنة الثالثة قسمت إلى مجموعتيف
تجريبيتيف بحيث تحتوي كؿ مجموعة عمى طالبات مستقالت وطالبات معتمدات ،وطبؽ
البرنامج عمى المجموعة التجريبية ،أما طالب المجموعة الضابطة فدرسوا نفس المستوى
بالطريقة العادية .وقد توصمت البحثإلى عدة نتائج مف أىميا :أف اختالؼ طريقة التدريس
ال متبعة ( برنامج قائـ عمى الكفايات) كاف لو أثر داؿ عمى التحصيؿ المعرفي فقط فى حيف لـ
تظير فروؽ دالة عمى األداء العممي أو االتجاىات نحو التعمـ الذاتي .
وأجرى ) Claussen, J.(1992دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى مدى إدراؾ معممي
التقنيات التعميمية في الواليات المتحدة األمريكية لمكفايات الوظيفية الضرورية ليـ لمنجاح
داخؿ غرفة الصؼ ،وأظيرت النتائج اتفاؽ العينة مع ( )07مبدأ مف مبادىء التقنيات
التعميمية ،وتوافقت الكفايات المقترحة مع العمر ،والمستوى التعميمي ،حيث أشارت
المجموعات ذات األعمار الكبيرة والمستويات التعميمية العالية بدرجة كبيرة إلى أىمية الكفايات
الوظيفية الضرورية لمنجاح داخؿ غرفة الصؼ.
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كما قاـ ) Ely,P(1992بتحميؿ محتوى بعض الدراسات في مجاؿ تقنيات التعميـ،
ناقش خالليا عشرة اتجاىات في مجاؿ التقنيات التعميمية ،وخمصت البحثإلى أف التقنيات
التعميمية تعتمد بشكؿ كبير عمى مدى تطور مبادىء التعميـ وتصميمو ،كما أكدت البحثعمى
أىمية التقويـ بتطوير مفيوـ تكنولوجيا األداء ،وأف ىناؾ ضرورة لتبني تكنولوجيا التعميـ
الحديثة في التدريس ،وتغيير دور المعمـ في التعميـ والتعمـ ،خاصة بعد إدخاؿ تكنولوجيا
التعميـ الحديثة لغرؼ الصؼ.
واجرى القاضي ومحمود ( )0660دراستيـ والتى ىدفت الى إعداد قائمة بكفايات
تكنولوجيا التعميـ الالزمة لمعمـ الجغرافيا بالمرحمة الثانوية في جميورية مصر العربية ،ومدى
اىميتيا بالنسبة لو ،وأسفرت النتائج عف أف جميع كفايات تكنولوجيا التعميـ المتضمنة في
القائمة والبالغ عددىا ( )26كفاية ميمة بدرجة عالية لمعمـ الجغرافيا في المرحمة الثانوية،
ومناسبة بدرجة عالية لتدريس مادة الجغرافيا في المرحمة الثانوية .
كذلؾ قدـ ) Yalin, H(1993دراسة ىدفت إلى تحديد أىـ الكفايات التقنية التعميمية
الواجب اف تتضمنيا برامج إعداد المعمميف في كميات مقاطعة اليجني ( )Alleghenyبوالية
بنسمفانيا األمريكية شممت االستبانو ( )46كفاية تقنية موزعة عمى أربعة مجاالت ىي:
مبادىء تصميـ التعميـ والمواد التعميمية ،وتقنيات إنتاج المواد ،والوسائؿ التعميمية المناسبة
واالتصاؿ مع الجميور .وقد أجمع أعضاء ىيئة التدريس والمعمموف عمى كفايات مبادىء
تصميـ التعميـ واالتصاؿ مع الجميور كأىـ الكفايات التقينة التعميمية التي يجب أف تتضمنيا
برامج إعداد المعمميف .كما أقترح أعضاء ىيئة التدريس أف يدرس مساؽ " مقدمة في
التقنيات التعميمية " في الكميات كي يتـ تطوير كفايات تقنية تعميمية لدى المعمميف .
واجرى حسف النعامنة ( )0664دراسو ىدفت إلى تقييـ مدى استخداـ تقنيات التعميـ
في برامج تدريب معممي المغة اإلنجميزية عمى مناىج (بترا) في األردف ،وقد أثر ىذا
االستخداـ عمى كفاياتيـ التعميمية  .وأشارت النتائج إلى أف التقنيات التعميمية استخدمت في
برامج تدريب المعمميف بنسب متفاوتة ،إذ وجد أف أسموب المحاضرة ىو األكثر استخداماً في

حيف أف الحاسب اآللي والفيديو المتفاعؿ ىما األقؿ استخداماً  .ووجد كذلؾ أف استخداـ

التقنيات التعميمية في التدريب يؤدي إلى تطوير ميارات التخطيط الدراسي واجراءات العرض
والتنفيذ ،واختيار األنشطة المناسبة والتقويـ .
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وكذلؾ قاـ عبد المعطي الصباغ ( )0664بدراسو ىدفت إلى معرفة مدرسي كميات
المجتمع في األردف لمكفايات التكنولوجية التعميمية وممارستيـ ليا ،واستخدمت استبانة مف
إعداد وتطوير الباحث مكونو مف ( )42كفاية موزعة عمى أربعة مجاالت ىي :شخصية
الطالب ،والتخطيط لمتعميـ ،وتصميـ التعميـ ،والنشاطات والتقويـ  ،وقد بينت نتائج البحثأف
ىناؾ ( )04كفاية تكنولوجية تعميمية يعرفيا المدرسوف بدرجة عالية مف أصؿ ( )42كفاية،
كما بينت أنو يوجد ( )02كفاية تكنولوجية تعميمية ضرورية جداً لممدرسيف و( )76كفاية
متوسطة الضرورة .كما أظيرت البحثأف المدرسيف في كميات المجتمع يمارسوف ( )6كفايات

تكنولوجية بدرجة عالية ،و( )72كفاية يمارسونيا دوف مستوى اإلتقاف أي بدرجة متوسطة.
وقد بينت البحثكذلؾ عدـ وجود فروؽ في درجة معرفة ىذه الكفايات ودرجة ممارستيا تعزى
لمجنس أو السمطة المشرفة وبينت وجود ارتباط موجب داؿ إحصائياً عند أفراد العينة بيف

معرفة الكفايات ودرجة ممارستيا .

كما أجرى ) Clay,M.(1994دراسة عف الكفايات التقنية التعميمية لدى المعمميف
المبتدئيف لتعميـ المرحمة الثانوية بيدؼ التأكد أذا كانت برامج إعداد المعمميف تييئ معمميف
مدربيف بشكؿ مناسب عمى الميارات التقنية التعميمية حتى يكوف بمقدورىـ االنسجاـ بفاعمية
مع الواقع التعميمي .وقد أظيرت النتائج أف لدى المعمميف كفايات أقؿ في تقنيات التعميـ مف
توقعات أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة في حيف تدنت توقعات أعضاء ىيئة التدريس عف
المقاييس الدولية .
واخي ارً دراسة حسف النجار ( )0662والتى ىدفت إلى معرفة مدى توافر الكفايات

التقنية التعميمية لدى معممي مرحمة التعميـ األساسي في األردف وممارستيـ ليا مف وجية

نظرىـ ،وقد دلت النتائج عف توافر ( )42كفاية تقنية تعميمية بدرجة كبيرة مف أصؿ ()22
كفاية ،و ( ) 2بدرجة متوسطة ،وكفاية واحدة بدرجة ضعيفة لدى معممي التعميـ األساسي مع
وجود ارتباط موجب داؿ إحصائياً بيف توافر الكفايات التقنية التعميمية وممارستيا عند أفراد

العينة .
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ومف خالؿ استعراض الدراسات السابقة تبيف ما يمي :
اىتمت بعض الدراسات بتحديد الكفايات الضرورية إلعداد المعمميف في مجاؿ
تكنولوجيا التعميـ كما في د ارسة القاضي ومحمود ( ، )0660ودراسة ،Claussen, J.(1992
في حيف تناولت بعض الدراسات الكفايات الخاصة بتكنولوجيا التعميـ التي ينبغي اف يكتسبيا
الطالب المعمموف أثناء إعدادىـ في الكميات والجامعات مثؿ دراسة حسف النعامنة (، )0664
حسف النجار ( .)0662وبينت البعض منيا اف استخداـ أسموب التعميـ القائـ عمى الكفاية
يزيد مف كفاءة المدرس التدريسية مما ينعكس ايجابياً عمى تحصيؿ طمبتو ،مثؿ دراسة نجاح

النعيمي ( .)0663كما ظير التقدير ألىمية التقنيات التعميمية ودورىا في إعداد استراتيجيات
التدريس وتطويرىا مثؿ  :دراسة ) Ely,P(1992وبعضيا أشار لوجود إرتباط موجب بيف توافر
الكفاية لدى المدرسيف ودرجة ممارستيـ ليا مثؿ دراسة حسف النجار ( ،)0662ودراسة عبد
المعطى الصباغ (.)0664
كما الحظ الباحث انو لـ توجد بينيا دراسة اىتمت بالتمكف التكنولوجى لدى الطالب
المعمـ وأثر ذلؾ فى أدائو االكاديمى فى التربية الميدانية وىو موضع البحث الحالى .

ادبيات البحح :
اوالً  :الوسائل التعلينية Instructional media

 .1تعزيفَا :
يعرفيا احمد كاظـ وجابر عبد الحميد (  )72 ،0623بأنيا" :األدوات والطرؽ
المختمفة التي تستخدـ في المواقؼ التعميمية والتي ال تعتمد كمية عمى فػيـ الكممات والرمػوز
واألرقاـ".
ويعرفيا عبد المجيد منصور(  )02 ، 0627بإنيا  " :ىي ما تندرج تحت مختمؼ
الوسائط التي يستخدميا المعمـ في الموقؼ التعميمي ،بغرض إيصاؿ المعارؼ والحقائؽ
واألفكار والمعاني لمدارسيف"3
كما تعرؼ بأنيا أشياء مادية محسوسة ومنظورة توظؼ فى الموقؼ التعميمى مف أجؿ
إثرائو وجذب انتباه الطالب وتوضيح ما يقدـ ليـ مف معمومات ومف تصميـ وتنفيذ المعمـ
سواء بمفرده أو فى وجود الطالب وبمساعدتيـ  ،وىى جزء أصيؿ فى خطة الدرس وجزء
أساسى مف المجاؿ اإلدراكي ليـ فى الموقؼ التعميمى (محمود نصر.)0666،
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وبصفة عامة يمكف القوؿ أف الوسيمة ىى كؿ ما يستخدـ لتحقيؽ غاية ،وعميو فإف
الوسائؿ ليست غايات فى حد ذاتيا ،ولكنيا تستخدـ لتحقيؽ غايات ،وتختمؼ الوسائؿ فى
مدى ما تحدثو مف أثر إذ أف لكؿ وسيمة خصائص محددة وامكانات مميزة تجعميا أكثر فاعمية
مف غيرىا فى تحقيؽ غايات معينة ،وتتعدد الوسائؿ بتعدد الغايات ،كما قد تستخدـ أكثر مف
تدرج المربوف في تسمية الوسائؿ التعميمية فكاف ليا أسماء
وسيمة لتحقيؽ غاية واحدة .وقد ّ
متعددة منيا  :وسائؿ االيضاح  ،الوسائؿ البصرية  ،الوسائؿ السمعية  ،الوسائؿ المعينة ،
الوسائؿ التعميمية .
وليذا يمكف أف تعرؼ فى ضوء المعنى السابؽ بأنيا  :ىى كؿ ما يستخدـ لتحقيؽ
الغاية الكبرى مف وراء عممية التعميـ أال وىى التعمـ فال تعمـ بدوف وسيمة.

 .0خصائصَا:
الصياغة السابقة ال تعكس بدقة طبيعة الوسائؿ التعميمية ،ومف ىنا تظير أىمية
تحديد الخصائص التى تحدد طبيعتيا حتى تتضح مكوناتيا وأبعادىا .وفيما يمى بعض المالمح
التى تميز الوسائؿ التعميمية عمى اعتبار انيا(:عادؿ سرايا )7332،
 .0أدوات ترميز الرسالة التعميمية .
 .7حوامؿ لمرسالة التعميمية .
 .0نواقؿ لمرسالة التعميمية .
وفيما يمى توضيح لذلؾ :

 .1الوسائل أدوات تزميز الزسالة:
الوسيمة ىى الرسالة ويشير ىذا المعنى إلى أف الوسيمة تشكؿ الرسالة وأنو يصعب
الفصؿ بينيما ،ويمكف أف يشير المعنى السابؽ إلى أف الوسائؿ ىى أدوات لمتعبير عف
الرسالة ،فمف المعروؼ أف محتوى الرسالة يصاغ عمى ىيئة رموز لفظية لغوية وغير لفظية
بصرية وحركية وت عبيرية تكوف لغات خاصة ،وتكوف ىذه الرموز تراكيب معينة تشكؿ الرسالة
فى جانبيا الحى أو الفيزيقى .وينظر إلى ىذه الرموز عمى أنيا وسائؿ فى حد ذاتيا ،فالمغة
المفظية المكتوبة أو المسموعة وسائؿ تنقؿ بواسطتيا المعانى واألفكار الموجودة فى نفوسنا،
وىى فى نفس الوقت أدواتنا لمتعبير عف ىذه المعانى ،وىى مف ناحية أخرى تحتاج إلى وعاء
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يحمميا كالكتاب والنشرات والجرائد والتسجيالت الصوتية – عمى شرائط كاسيت أو اسطوانات
سمعية – والميكروفيش وحتى اسطوانات الكمبيوتر.

 .0الوسائل حوامل للزسالة التعلينية:
تعد المعرفة بعدا ميما مف األبعاد التى تقوـ عمييا عممية االتصاؿ التعميمى ،فيى
تشكؿ الرسالة التعميمية بما تشتمؿ عميو مف حقائؽ ومفاىيـ وقواعد وقوانيف ونظريات
وميارات واتجاىات وقيـ وميوؿ .والمعرفة البد ليا مف وعاء يحمميا ،وتأتى الوسائؿ كأوعية
تحفظ المعرفة وتحمميا ،وتشكؿ ىذه األوعية الرسالة فى جانبيا الحى الفيزيقى المادى .ولقد
تربع الكتاب المطبوع عمى عرش أوعية المعرفة فترة طويمة ،ولكف لـ تعد لو ىذه المكانة فى
السنوات األخيرة مع التطور العممى اليائؿ الذى أسفر عف ظيور أوعية حديثة لممعرفة تتفوؽ
عميو فى جوانب عديدة .وتصنؼ أوعية المعرفة إلى صنفيف األ وؿ يضـ أوعية المعرفة الورقية
أو المطبوعة ومف أمثمتيا الكتب والدوريات والنشرات والمجالت والجرائد ،والثانى يضـ أوعية
المعرفة غير الورقية ومف أمثمتيا أشرطة التسجيؿ الصوتى والمرئى والشرائح الفوتوغرافية
واألفالـ المتحركة والثابتة واسطوانات الكمبيوتر والمصغرات الفيممية كالميكروفيمـ والميكرفيش.
ويطمؽ عمى أوعية المعرفة المستخدمة فى المواقؼ التعميمية اسـ المواد التعميمية ألنيا تحمؿ
وتخزف المحتوى الدارسى المرتبط بالمقررات الدراسية بداخميا .

 .3الوسائل ىواقل للزسالة:
ال يفرؽ البعض بيف حوامؿ الرسالة ونواقميا ،وىؤالء يعتبروف حوامؿ الرسالة ىى
الوسيمة تارة ويعتبروف نواقؿ الرسالة ىى الوسيمة تارة أخرى فيناؾ مف يعتبر مثال جياز
عرض الشرائح وسيمة تعميمية ،وىذا أمر يحتاج إلى مراجعة ،فالجياز ال يحمؿ الرسالة ولكنو
ينقؿ الرسالة التى تحمميا الشرائح  ،والثابت أف بعض حوامؿ الرسالة ال تحتاج إلى أجيزة
لنقؿ محتواىا فى حيف يتطمب البعض اآلخر أجيزة معينة ،وىنا البد مف التمييز بيف مصطمح
 Softwareومصطمح  Hardwareفاألوؿ يشير إلى حوامؿ الرسالة وىى المادة التعميمية
والثانى يشير إلى نواقؿ الرسالة وىى األجيزة .وال يمكف اعتبار األجيزة فى حد ذاتيا وسائؿ
تعميمية ،وعند اعتبار المواد التعميمية التى تحتاج أجيزة لعرض ما تحممو مف رسائؿ فإنو ال
يمكف الفصؿ بيف ىذه النوعية مف المواد وبيف األجيزة التى تحتاج إلييا ،فاألفالـ عمى
اختالؼ أنواعيا ومقاساتيا مواد تعميمية إذا كانت موضوعاتيا ذات صيغة دراسية ،ومف
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الطبيعى أف يتعذر مشاىدتيا ودراستيا ما لـ يكف ىناؾ أجيزة لعرضيا ،وىنا يمكف القوؿ أف
مجاؿ الوسائؿ التعميمية يضـ المواد التعميمية واألجيزة معا .واذا ما اعتبرنا مفردات المغة غير
المفظية كالصور والرسوـ واإلشارات وغيرىا فإننا يمكف أف ننظر إلييا كوسائؿ وكأدوات لترميز
الرسائؿ والتعبير عنيا ،وىى فى الوقت ذاتو تحتاج إلى أوعية تحمميا .وتعد المواد الطبيعية
كالنباتات والحيوانات واألمالح والمعادف والصخور فى بيئاتيا الحقيقية واذا انتزعت منيا
أشياء وعينات ممثمة لنوعيا ،فيمكف استخداميا كمواد تعميمية فى مواقؼ االتصاؿ.
وتشكؿ المالمح الثالثة السابؽ عرضيا فى مجموعيا مفيوـ الوسائؿ التعميمية وتظير
داللتو ومعناه ،وىى فى الوقت ذاتو تحدد مكونات مجاؿ الوسائؿ التعميمية ،وعميو يتـ تعريؼ
الوسائؿ التعميمية بأنيا  :أدوات ترميز الرسالة وحوامميا ونواقميا التى يمكف استخداميا فى
مواقؼ االتصاؿ التعميمى مف قبؿ المعمـ أو المتعمـ أو كمييما داخؿ حجرات البحثوخارجيا
لتوفير الخبرات المباشرة وبدائميا ألحداث التعمـ.
وقد أثبتت الدراسات مدى تفاوت تعمـ االنساف مف الحواس كالبصر،%22
والسمع ، %00والشـ ، %0والذوؽ ، %0والممس  ،% 2واف نسبة تذكر الطالب مما يتعممو
مف عف طريؽ الحواس تكوف  %03 :مما قرأ ،و  %73مما سمعو ،و % 03شاىده  ،و
 %23مما سمعو و شاىده في الوقت ذاتو و %23مما رواه أو قالو و %63مما رواه أثناء
أدائو عمال متق ًنا( العنزي .)7300 ،

وىاذا يوكد عمى اىمية الوسائؿ التعميمية وضرورة استخداميا وتوظيفيا فى المواقؼ

التعميمية المختمفة بالفصؿ الدراسى وتوظيؼ جميع حواس المتعمـ فى تمقى واستيعاب
المعمومة.

ثاىياً  :تكيولوجيا التعليه :
التكنولوجيا ،ىى ذلؾ المكوف الذي غير حياة الناس عمى سطح األرض و أعاد
تعريؼ كؿ جزئية مف مناحي وجودىـ ،والتكنولوجيا كممة بسيطة في معناىا لكف ال تكاد تمر
ساعة بؿ لحظة دوف أف نستفيد مف مزاياىا  ،واستعماؿ التكنولوجيا يكوف فعاال وىادفا إذا تـ
ربطو بتصميـ تعميمي -تعممي واضح األىداؼ والخطوات ويمكف تعريؼ التكنولوجيا أنيا :
التطبيؽ المنظـ لممعرفة العممية " أي تنظيـ المعرفة مف أجؿ تطبيقيا في مجاالت مثؿ
الزراعة ،والتربية ،والطب....الخ .
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وتعرؼ تكنولوجيا التعميـ بأنيا " طريقو منيجية لتخطيط وتنفيذ وتقويـ العممية
التعميمية مستخدمة في ذلؾ كؿ اإلمكانات المتوافرة البشرية والمادية لتحقيؽ أىداؼ محددة.
وتوجد عدة مقومات لمتكنولوجيا يذكرىا مجدي إبراىيـ (  )002 ،7330وىى :
-

ازدياد مستوى التعقيد لممشكالت التي تواجو اإلنساف.

-

ازدياد االستثمار غير المادي واالعتماد عمى اإللكترونيات وامكاناتيا الفائقة .

-

اندالع ثورة الذكاء االصطناعي وتحقيؽ ثقافة اإلبداع ويقظة الفكر .

-

إعطاء األولوية لما ىو مكتسب أكثر مف االعتماد عمى ما ىو فطري أو موروث .
ويمكف النظر إلى تكنولوجيا التعميـ عمى أنيا( :عبد العزيز الحر)7337،

 0ػ تحميؿ المشكالت التعميمية.
 7ػ إيجاد حموؿ مبتكرة ليذه المشكالت.
 0ػ تجربة تمؾ الحموؿ ليذه المشكالت.
 4ػ تقويـ فاعمية ىذه الحموؿ في ضوء ما تحققو مف األىداؼ.
ودم ج التكنولوجيا في الفصوؿ الدراسية يؤدي إلى تحفيز الطالب وردـ اليوة
التكنولوجية بيف نمط حياتيـ داخؿ المدرسة و خارجيا( .أنيس ديوب)7302 ،
وىذا يوضح أف تقنية التعميـ ال تعني مجرد استخداـ الوسائؿ واألجيزة واآلالت
الحديثة ولكنيا تعني في المقاـ األوؿ طريقة في التفكير لوضع منظومة تعميمية " (بشير عبد
الرحيـ )000 ،0622 ،
ويشير محمد الحيمة ( )7337إلى أف تقنيات التعميـ تيتـ بكؿ مصدر يسيؿ العممية
التعميمية  ،ويرفع مف كفاءتيا  ،وىذه المصادر ىي كؿ ما يتفاعؿ مع المتعمـ لكي يتعمـ ،
وتشمؿ :األفراد  ،واالستراتيجيات  ،والمحتوى  ،واألدوات  ،واألجيزة  ،واألماكف ،والتجييزات.
دور ىاماً في تطوير أدوار المعمـ في العممية التعميمية منيا
وتمعب تقنيات التعميـ ًا
التحوؿ مف التخطيط التقميدي لمتعميـ إلى التخطيط المنظومي ،والتحوؿ مف االىتماـ المبالغ
فيو لضبط النظاـ الصفي  ،و التعميـ اإللقائي إلى تصميـ بيئة التعمـ النشط  ،و التعميـ
التعاوني ،والحرص عمى تحقيؽ كؿ تمميذ لألىداؼ التربوية المنشودة (حسف زيتوف.)7330،
ومف أىـ مبررات استخداـ التقنيات الحديثة في التعميـ انيا تساىـ في توفير بيئة
تفاعمية وتقمؿ اإلنفاؽ وتوفر موارد ال يمكف توفيرىا بدونيا  ،ومف المميزات المعروفة لبعض
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أشكاؿ التعميـ باستخداـ التقنيات ىوالتوسع في البرامج التعميمية وبناء مجتمع دائـ التعمـ ،
وتوفر أداة فعالة لمنيوض بمستوى المعمميف باستمرار  ،كما تساعد أساليب التعميـ باستخداـ
التقنيات في التغمب عمى ندرة المعمميف خاصة بالمناطؽ النائية والفقيرة  ،وتساىـ في تمبية
احتياجات المتعمميف وفقاً لمفروؽ الفردية وذلؾ بتوفير وسائؿ االتصاؿ التعميمية التي تحقؽ
الفاعمية في التعميـ وفؽ القدرات )مندور فتح اهلل .) 7332 ،

ويؤكد ( Ramesh, N.I (2011عمى أف التكنولوجيا لدييا القدرة عمى توليد قد ار كبي ار
مف الدوافع وزيادة االنتباه لدى المتعمميف نحو عممية التعمـ  ،حيث أنيا تساعدىـ عمى
تحسيف مشاركتيـ وتفاعميـ مع دروسيـ وأقرانيـ ومعممييـ ،وتعمؿ عمى تنشيط التعمـ.
فالتكنولوجيا لدييا القدرة عمى خمؽ بيئة تعميمية صحية لممتعمميف  ،والتأثير بشكؿ إيجابي
عمى تعزيز دافعية المتعمـ وزيادة تفاعمو في الصؼ النيا توفر تجربة تعميمية أكثر متعة
لممتعمميف.
ومما سبؽ نجد اف تكنولوجيا التعميـ في ظؿ ىذا المفيوـ تيتـ بتصميـ المناىج
وتطويرىا والخبرات التعميمية وتقويميا في ضوء أىداؼ محددة كما تعني بمشكالت اإلفادة
منيا وتجديدىا باإلضافة إلى استخداميا لألجيزة واألدوات واإلستراتيجيات الجديدة لتقديـ تعمـ
فعاؿ يعني بالكشؼ وتنمية التفكير ومف ثـ تجديد عممية التدريس مف خالؿ تحديد
إستراتيجيات التدريس وتوصيؼ األىداؼ بطريقة واضحة ،يمكف قياس مدى تحقيقيا ،وكذلؾ
بتحميؿ خطوات التدريس وطرؽ تعزيز استجابات التالميذ وبعمميات التقييـ المستمرة ،وبتحاليؿ
ما يرتد منيا مف معمومات تفيد في تخطيط التدريس مستقبال ونرى محاوالت كثيرة مثؿ برمجة
التدريس ،والتدريب الجماعي والفردي ،والتدريس المصغر الذي يستخدـ في إعداد المعمـ.

تطور مفَوو تكيولوجيا التعليه :
مرت الوسائؿ التعميمية بتسميات مختمفة إلى أف أصبحت عمماً لو مدلولو وتفريعاتو

وأىدافو وىو تكنولوجيا التعميـ  ،وفيما يمي يستعرض الباحث بعض ىذه التسميات التي
قُ ِسمت إلى أربع مراحؿ وىي( :أحمد منصور)02 -02 ، 0662 ،
-

المرحمة األولى  :وفييا تـ تسميتيا حسب الحواس ( وسائؿ بصرية ػ وسائؿ سمعية ػ

وسائؿ سمعبصرية ػ وسائؿ حسية أو إدراكية )
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-

المرحمة الثانية  :اعتمدت عمى أف الوسائؿ التعميمية معينات لمتدريس أو معينات لمتعميـ
فسميت وسائؿ اإليضاح أو المعينات السمعية البصرية العتمادىا عمى حاستي السمع
والبصر .

-

المرحمة الثالثة  :تـ االىتماـ بالوسائؿ عمى أنيا وسائؿ لتحقيؽ االتصاؿ فسميت وسائؿ
االتصاؿ أو الوسائؿ التعميمية  ،وفي ىذه المرحمة أصبحت الوسائؿ التعميمية جزءاً متمماً

لعممية االتصاؿ .
-

المرحمة الرابعة  :وىنا بدأ النظر إلى الوسائؿ التعميمية في ظؿ أسموب المنظومات  ،أي
أنيا جزء ال يتج أز مف منظومة متكاممة وىي العممية التعميمية .
ومف ىنا أدخؿ عمـ تكنولوجيا التعميـ في ظؿ أسموب المنظومات والذي تجاوز مفيوـ

الوسائؿ التعميمية في التعميـ  ،بؿ واىتـ بالعممية التعميمية ككؿ منذ بدايتيا في تحديد
األىداؼ التربوية حتى التقويـ واالستفادة مف التغذية الراجعة دائماً .

الشنات املنيزة لتكيولوجيا التعليه :
فػػي سػػياؽ تعػػدد تعػػاريؼ تكنولوجيػػا التعمػػيـ اسػػتخمص توفيػػؽ مرعػػي ومحمػػد الحيمػػة (
 )73،0662السمات المميزة لتكنولوجيا التعميـ والتي تمثمت في :
-

النظامية  :تكنولوجيا التعميـ ليست مجموعة مف المكونات والعناصر المبعثرة التي ال رابط
بينيا وانما ىي عممية نظامية تيدؼ إلى تحقيؽ المخرجات المطموبة مستخدمة األسموب
المنيجي المنظـ في تصميميا وتنفيذىا وتقويميا .

-

ذاتية التعمـ وتفريد التعميـ  :تعتمد تكنولوجيا التعميـ في تنفيذ البرنامج عمى أساليب
التعمـ الذاتية وتفريد التعميـ مف خالؿ استخداـ الحقائب والرزـ التعميمية وبرمجيات
الكمبيوتر والكتب المبرمجة وآليات التعمـ مف بعد .

-

الكفايات واتقاف التعمـ :إف البرامج القائمة عمى تكنولوجيا التعميـ تتحدد فييا الكفايات
المطموب إتقانيا مف المتعمميف  ،تعد الكفايات مقياس المتعمـ في النجاح ببموغو مستوى
اإلتقاف المطموب فييا بغض النظر عف المدة الزمنية التي قضاىا المتعمـ في البرنامج أو
مقدار المعمومات الذي استوعبو .

-

تسيـ تكنولوجيا التعميـ في إكساب الطالب المعمـ المعرفة والمعمومات حػوؿ مػا ىػو حػديث
في محيط تدريسو لمواد التخصص .
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-

تسػػمح تكنولوجيػػا الوسػػائط المتعػػددة لمطالػػب المعمػػـ أف يعبػػر الحػواجز الفاصػػمة بػػيف فػػروع
المعرفة المتخصصة .

-

تتيح تكنولوجيا الوسائط المتعددة وسائط عديدة تنمػى حاسػة الػذوؽ والجمػاؿ لػدى الطالػب
المعمـ  ،وتزخر شبكة المعمومات بمواقع كثيرة ألنشطة تربوية مختمفة تنمى القيـ الجمالية
.

-

تسيـ تكنولوجيا التعمبـ بصورة فعالة في إكساب الطالب المعمـ القدرة عمى توظيؼ معارفػو
عمميا ،وتطبيقيا لحؿ المشكالت .

-

تسػػيـ تكنولوجيػػا التعمػػبـ فػػي إكسػػاب المعمػػـ أنػواع مختمفػػة مػػف التفكيػػر االبتكػػارى والناقػػد
والعممي  .كما يوفر دمج تكنولوجيا التعمبـ مف إنترنت وحاسب فرصا عديدة لإلبداع.

-

تسيـ تكنولوجيا التعميـ وخاصة االنترنت في تمكيف المعمـ مف نشر أفكػاره واسػتقباؿ أفكػار
أخرى قد يستفيد منيا في العممية التعميمية .

-

تساعد تكنولوجيا التعمػيـ فػي تنميػة ميػارات المعمػـ فػي التواصػؿ بينػو وبػيف التالميػذ وبػيف
معممي المواد األخرى .

-

توفر تكنولوجيا التعميـ طرؽ جديدة لعرض الميارات التدريسية بصورة واضحة ومركزة .

-

تسيـ تكنولوجيا التعميـ في تنمية القدرات اإلبداعية لدى المعمـ .

ثالجا :الرتبية امليداىية
التربية الميدانية (العممية) مرحمة ىامة وضرورية مف مراحؿ إعداد الطالب المعمميف
فتعتبر المبنة األولي لإلعداد السميـ لممعمـ فيي أوؿ خطواتو عمى طريؽ التدريس ويجب
العناية بيا  ،وىى تمؾ الفترة الزمنية التي ُيسمح فييا لطمبة وطالبات كمية التربية بالممارسة
الحقيقية في الواقع لما درسوه مف موضوعات مختمفة بالكمية تحت إشراؼ وتوجيو أعضاء
ىيئة تدريس مف كمية التربية وكذلؾ مشرفيف مف اإلشراؼ التربوى (التوجيو) أو مف المؤىميف
المتواجديف فى مدارس التطبيؽ .والخبرة الميدانية تغطي العمؿ الميداني ،التدريب الوظيفي ،
الدورات التدريبية وأشكاؿ أخرى مف التعمـ مف خالؿ التدريب والتعمـ .والتى يكوف ىدفيا
تطوير الخبرة الميدانية لمطالب لممعمـ وذلؾ لما ليا مف تاثير عمى المستوى االكاديمى وعمى
المقررات التى يقوـ بتدريسيا واألخرى التى يدرسيا في البرنامج التعميمى  .وتتمخص أىمية
التربية الميدانية ( العممية) لمطالب المعمـ فيما يمي :
- 7037 -

ضعف التمكن التكنولوجى لدى الطالب المعلم بكلية التربية بجامعة الملك خالد.....................................

-

تعرفّو عمى جوانب العممية التربوية في المدرسة وداخؿ غرفة الصؼ .

-

تييئ الفرصة لترجمة المعرفة النظرية والمبادئ واألفكار التربوية إلى طرؽ تدريس فعمية.

-

تتيح الفرصة لو ليتفيـ طبيعة العمؿ الذي سيزاولو بعد التخرج .

-

تساعده عمى التكيؼ مع المواقؼ التربوية مما يساعد عمى إزالة الكثير مف المخاوؼ
التي تعتريو في بداية تدريبو بالتدريج .

-

توفر فرص التدريب الموجو لو لينمي لديو ميارات التدريس وتساعده عمى تكويف

-

اتجاىات وميوؿ إيجابية نحو المينة التي ُيعد ليا .
تتيح الفرصة أمامو لمتعرؼ عمى قدراتو الذاتية وكفاياتو التدريسية والعمؿ عمى تنميتيا
عف طريؽ الخبرة المباشرة  ،وتنمية الحس الميني لديو .

-

تشجعو عمى مواجية المشكالت التي قد يتعرض ليا خالؿ التربية العممية وتحفزه عمى
التفكير لمتغمب عمييا.

-

تمنحو الفرصة لمتعرؼ عمى أنماط الطالب وطرؽ تفكيرىـ وميوليـ  ،ليكتسب بعض
الميارات التي تمكنو مف التعامؿ معيـ .

-

توفر الفرص أمامو لمشاىدة وتحميؿ نماذج مختمفة مف مواقؼ التدريس التي يؤدييا
معمموف أكفاء ذوي خبرة طويمة.

-

تمك نو مف المشاركة في األنشطة المدرسية ومزاولتو لممناشط التربوية لمادة تخصصو
واكتسابو القدرة عمى اإلشراؼ عمييا.

-

تساعده عمى التعرؼ عمى مكونات النظاـ المدرسي والمؤسسي  ،والتفاعؿ المنظومي بيف
ىذه المكونات .

-

تساعده عمى فيـ حقيقي لقدراتو وصفاتو المينية  ،والعمؿ عمى تنميتيا إلى أقصى حد
ممكف.

-

الربط بيف النظرية والتطبيؽ عف طريؽ وضع ما تعممو الطالب المعمـ في الجانب النظري
مف المقررات الدراسية التي درسيا بالكمية موضع التنفيذ .

-

اختبار مدى تمكف الطالب المعمـ مف المادة العممية التي يقوـ بتدريسيا والتدريب عمييا ،
ومدى قدرتو عمى تطويرىا في أثناء عممية التعميـ والتدريب وبالتالي زيادة فيمو لمادة
التخصص وزيادة اتجاىاتو االيجابية نحوىا.
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-

احتراـ مينة التدريس والخدمات التي تتعمؽ بيا وتقدير العامميف بيا وتكويف اتجاىات
ايجابية نحوىا .

-

تساعده عمى اكتساب الكفايات المينية والتي تمكنو مف أداء عممة بنجاح في مجاؿ
الصفات الشخصية والتدريس والتدريب وتقويـ نمو الطالب والتنوع في األنشطة التعميمية
المثيرة الىتماـ الطالب.

أٍنية التدريب امليداىي للطالب املعله :
يعد التدريب الميداني مف الوسائؿ واألساليب التدريبية الناجحة ألف المتدرب في
ب ارمج التدريب الميداني يعيش الواقع العممي بكؿ أبعاده النظرية والتطبيقية ويمارس نشاطو
التدريبي بحماس ومعنوية عالية .ويشمؿ اإلعداد التدريبي الميداني وضع األىداؼ التدريبية
المناسبة واعداد الوسائؿ واألدوات التي تساعد عمى تنفيذ تمؾ األىداؼ ويتـ اإلعداد لمتدريب
المبدئي مف قبؿ المدرب والمتدرب  ،وعند التنفيذ توزع المياـ اليومية عمى المتدربيف وتعقد
حمقات النقاش بعد كؿ يوـ تدريبي لتقويـ العمؿ وتعديؿ السموؾ وتوزيع عمؿ اليوـ التالي إذا
لـ يكف ىناؾ جدوؿ زمني مسبؽ اإلعداد .والتدريب الميداني إما أف يكوف تدريباً فردياً أو

تدريباً جماعياً يتوقؼ ذلؾ عمى طبيعة العمؿ الميداني ففي حالة العمؿ الجماعي يجب عمى

المتدرب معرفة دوره كامالً ضمف فريؽ العمؿ وأف يمتزـ بما حدد لو مف زمف في تنفيذ المياـ
الموكمة إليو وىو بذلؾ ينمي في نفسو عالقات التعاوف وروح العمؿ الجماعي واالنضباط .

واإلعداد لمتدريب الميداني يتطمب تحديد برنامج عممي يشمؿ الخطوات التالية:
أ ػ تحديد األىداؼ التدريبية بمشاركة مف المتدربيف .
ب ػ تحديد زمف التدريب مف حيث زمف البدء في عممية التدريب والجدوؿ الزمني لتنفيذ عممية
التدريب.
جػ ػ اإلعداد الجيد لوسائؿ وأدوات وخامات التدريب واعداد األماكف المالئمة لممارسة التدريب.
د ػ اإلشراؼ والمتابعة مف قبؿ مشرفي التدريب وتقويـ العمؿ اليومي أثناء عممية التدريب.
ىػ ػ إعداد التقارير اليومية واطالع المتدربيف عمى تمؾ التقارير ومناقشة بنودىا عمى أسس
عممية تعتمد عمى ما إكتسبو المتدرب مف حقائؽ ومفاىيـ عممية مطموب تطبيقيا في العمؿ
الميداني.
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إجيابيات تكيولوجيا التعلبه فى تدريب الطالب املعلنني بكلية الرتبية:
-

تسيـ تكنولوجيا تكنولوجيا التعمبـ في إكساب الطالب المعمـ المعرفة والمعمومات حوؿ ما
ىو حديث في محيط تدريسو لمواد التخصص .

-

تسمح تكنولوجيا الوسائط المتعددة لمطالب المعمـ أف يعبر الحواجز الفاصمة بيف فروع
المعرفة المتخصصة .

-

تتيح تكنولوجيا الوسائط المتعددة وسائط عديدة تنمى حاسة الذوؽ والجماؿ لدى الطالب
المعمـ وتزخر شبكة المعمومات بمواقع كثيرة ألنشطة تربوية مختمفة تنمى القيـ الجمالية .

-

تسيـ تكنولوجيا التعمبـ بصورة فعالة في إكساب الطالب المعمـ القدرة عمى توظيؼ معارفو
عمميا ،وتطبيقيا لحؿ المشكالت .

-

تسيـ تكنولوجيا التعمبـ في إكساب المعمـ أنواع مختمفة مف التفكير االبتكارى والناقد
والعممي .كما يوفر دمج تكنولوجيا التعمبـ مف إنترنت وحاسب فرصا عديدة لإلبداع.

-

تسيـ تكنولوجيا التعميـ وخاصة االنترنت في تمكيف المعمـ مف نشر أفكاره واستقباؿ أفكار
أخرى قد يستفيد منيا في العممية التعميمية .

-

تساعد تكنولوجيا التعمبـ في تنمية ميارات المعمـ في التواصؿ بينو وبيف التالميذ وبيف
معممي المواد األخرى .

-

توفر تكنولوجيا التعمبـ نظـ جديدة لعرض الميارات التدريسية بصورة واضحة ومركزة .

-

تسيـ تكنولوجيا التعمبـ في تنمية القدرات اإلبداعية لدى المعمـ .

إجزاءات البحح:
أوالً  :االختبار التحصيلي:
قاـ الباحث بإعداد اختبار تحصيمى ييدؼ إلى قياس المستوى التكنولوجى لمطالب
المعمـ بكمية التربية بجامعة الممؾ خالد حيث قاـ الباحث بتجميع أكبر قدر مف األسئمة التي
تُغطى الجانب التقنى فى محتوى مقرر الوسائؿ وتقنيات التعميـ والمطموب لتدريس المقررات
المدرسية فى التربية الميدانية .وكانت أسئمة االختبار :عبارة عف اختيار مف متعدد ،بعدد 43
سؤاؿ  ،في كؿ سؤاؿ جذر تعقبو أربع اختيارات أو بدائؿ .وفيما يتعمؽ بصياغة السؤاؿ مف
ىذا النوع يقوؿ محمد زياد (0434ىػػػػ  " )777،يتألؼ سؤاؿ االختيار مف متعدد مف عبارة أو
جممة تتعمؽ بحقائؽ أو مفاىيـ أو مع مومات معينة تعمميا التالميذ مرفقة بأربع أو خمس
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إجابات يجب عمى التمميذ أف يختار أحدىا إلتماـ معنى الجممة أو العبارة العامة في أوؿ
السؤاؿ " ويضيؼ أف ىذا النوع يعتبر مف أشير االختبارات الموضوعية وأوسعيا انتشا ارً
وأكثرىا استعماالً لقابمية استخداميا في تقويـ أي نوع مف أنواع المعرفة ،أو الخصائص
الفكرية المختمفة لدى المتعمميف .وىناؾ عدد مف المميزات التي جعمت الباحث يعتمد ىذا
النوع مف االختبارات في تجربتو ومف تمؾ المميزات ما ذكره فؤاد أبو حطب وسيد د عثماف
( ) 722 ،0622أنو يتميز بقدرتو عمى قياس قدرات عقمية متنوعة " فيو يقيس بكفاءة
شديدة النواتج البسيطة لمتعمـ ،كما أنو قد يصمح لقياس بعض النواتج التعميمية المعقدة" أي
يستخدـ في قياس التذكر والفيـ  .أما ( سبع محمد )002 ،0622 ،فيضيؼ لتمؾ المميزات
أنو يمكف الفاحص مف قي اس مدى تحقيؽ جميع األىداؼ التربوية السيما ما يتعمؽ بالعمميات
العميا كالفيـ والتفسير والتحميؿ والتركيب .ويرى كؿ مف William.A.Mehrens &Irivn
) "(1978, 279إنو باإلضافة إلى إستخداـ االختبار مف متعدد االختيارات لقياس التذكر فإنو
يمكف قياس قدرة الطمبة عمى استنتاج األسباب والتدرب عمى الحكـ عمى األشياء والتعبير عف
نفسو بشكؿ صحيح وفعاؿ" .ويختتـ تمؾ المميزات محمد جاف ( )022،0663بقولو أف نسبة
التخميف فيو أقؿ مف غيره مف أنواع االختبارات الموضوعية األخرى ألف ىناؾ أربعة اختيارات،
وأنو عمى درجة عالية مف الثبات مما يجعمو أفضؿ أنواع االختبارات التي يمكف استخداميا
لقياس نتائج التحصيؿ الدراسي إضافة الحتوائو عمى عينة كبيرة مف المحتوى الدراسي مما
يرفع درجة صدقو إلى حد كبير ،فضالً عف موضوعية التصحيح وعدـ تأثر درجات االختبار

بعوامؿ أخرى خارجة عف االختبار نفسو ،وينمي القدرة عمى حؿ المشكالت ،كما أنو يمكف
التحكـ في مستوى صعوبتو بوضع اختيارات متجانسة يصعب التمييز بينيا لغير الطالب

المستعد لالختبار.
تحديد اليدؼ مف االختبار :ييدؼ االختبار إلى قياس تحصيؿ عينة مف طمبة
البكالوريوس في كمية التربية بجامعة الممؾ خالد  ،في الجانب المعرفي لممستوى التكنولوجى
لمطالب وفقاً لػمستويات بموـ المعرفية والتي تُغطى الجانب التقنى المطموب لتدريس المقررات
المدرسية فى التربية الميدانية بعد دراستيـ لمقرر الوسائؿ وتقنيات التعميـ.
صياغة مفردات االختبار :تـ تحديد نمط االختبارات الموضوعية إلعداد االختبار وتـ
استخداـ مفردات مف نوع (االختيار مف متعدد) ،وتـ مراعاة الشروط الالزمة ليا  ،حتى يكوف
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االختبار بصورة جيدة ،وفى ضوء محتوى مقرر الحاسب في التعميـ تمت صياغة مفردات
االختبار.
إعداد جدوؿ المواصفات لالختبار :اقتضى تحديد المواصفات األولية لالختبار،
صياغة األىداؼ اإلجرائية ،وتحميميا وتنظيميا ،ووضعت مواصفات االختبار وفؽ المستويات
المعرفية لبموـ ،وعمى ىذا األساس تـ تحديد المفردات التي ترتبط بكؿ مستوى مف مستويات
األىداؼ المعرفية لبموـ المراد تحقيقيا لكؿ موضوع.
طريقة تصحيح االختبار :يحصؿ الطالب عمى درجة واحدة عمى كؿ مفردة يجيب عنيا
إجابة صحيحة ،وصفر عمى كؿ مفردة يتركيا أو يجيب عنيا إجابة خاطئة ،وبذلؾ تكوف
الدرجة الكمية لالختبار تساوى عدد مفردات االختبار ،ويقوـ الباحثاف بحساب درجات الطالب،
وذلؾ فور انتيائو مف اإلجابة عمى أسئمة االختبار.
التحقؽ مف صدؽ االختبار :تـ التحقؽ مف مدى تمثيؿ االختبار لألىداؼ المحددة لو،
وذلؾ عف طريؽ ما يسمى بصدؽ المحتوى ،وذلؾ بعرض االختبار في صورتو األولية عمى
عدد مف المحكميف المتخصصيف في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ وتصميـ وانتاج الدروس
والبرمجيات التعميمية  ،بيدؼ االسترشاد برأييـ  ،وقد أوصى السادة المحكميف ببعض
التعديالت والتى تمت و مراعاتيا  ،وتـ التوصؿ إلى الصورة النيائية ،التي اشتممت عمى (43
مفردة) ،وبذلؾ أصبح االختبار صادقا صالحا لمتطبيؽ عمى مجموعة البحث .ممحؽ رقـ (. )0

ثاىياً  :االستبياٌ :
نظر الستشعار الباحث أف الضعؼ في المستوي التكنولوجى لمطالب أنفسيـ ،مما
ًا
جعمو يتقصي عف أسباب ىذا الضعؼ مف وجية نظر الطالب باعتبارىـ أساس المشكمة،
ولذلؾ كانت األداة الثانية مف أدوات البحث وىىاالستبياف.
 -0تصميـ االستبياف  :صمـ الباحث االستبياف مف ( )02عبارة ،وىى تيدؼ إلي توضيح
رأي الطالب عف أسباب الضعؼ التكنولوجى لدييـ أثناء تدريس مواد التخصص بالمرحمة
االبتدائية والمتوسطة أثناء التربية الميدانية واثر ذلؾ عمى أدائيـ االكاديمى ،وأماـ كؿ
عبارة ثالثة اختيارات (أوافؽ بشدة ،أوافؽ ،ال أوافؽ) وتقابميا الدرجات ( )0 ،7 ،0عمي
الترتيب.
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 -7اليدؼ مف االستبياف :ييدؼ إلى تعرؼ أسباب الضعؼ في المستوي التكنولوجى مف
وجية نظر الطالب باعتبارىـ أساس المشكمة ،وتوضيح رأييـ عف أسبابو لدييـ أثناء
تدريس مواد التخصص بالمرحمة االبتدائية والمتوسطة أثناء التربية الميدانية واثر ذلؾ
عمى أدائيـ االكاديمى.
 -0حساب صدؽ االستبياف :تـ عرض الصورة األولية لالستبياف عمى المتخصصيف في مجاؿ
عمـ النفس ،والمناىج وطرؽ التدريس ،وتكنولوجيا التعميـ بيدؼ االسترشاد برأييـ  ،وتـ
إجراء التعديالت التي اقترحيا المحكموف مثؿ تعديؿ الصياغة المغوية لبعض الكممات،
وعدـ احتواء العبارة الواحدة عمى فكرتيف ،وقد أخذ الباحثاف بنسبة اتفاؽ أعمى مف 63%
 -4حساب ثبات االستبياف :استخدـ الباحثاف معادلة " ألفا كرو نباخ" لحساب التناسؽ
الداخمي لعبارات االستبياف وثباتو ،وذلؾ عف طريؽ حساب معامؿ االرتباط بيف مجموع
درجات الطمبة والدرجة الكمية التي حصؿ عمييا الطمبة فى االستبياف ككؿ ،وكانت نسبة
معامؿ ثباتو ككؿ بمغت ( )3.24وىو معامؿ ثبات مقبوؿ ومناسب مما يدؿ عمى صالحية
االستبياف لالستخداـ .وبعد تنفيذ آراء المحكميف و حساب الصدؽ والثبات أصبح
االستبياف في صورتو النيائية القابمة لمتطبيؽ ممحؽ رقـ (.)7

ىتائج البحح :
أوال  :ىتائج تطبيل االختبار التحصيلى :
لإلجابة عف السؤاؿ  :ما مدى ضعؼ التكنولوجى لدى الطالب المعمـ بكمية التربية
بجامعة الممؾ خالد؟.
تكوف االختبار مف  43مفردة مف نوع األختيار المتعدد  ،بعد التأكد مف ثباتو
وصالحيتو وتـ تطبيقو عمى مجموعة البحث وىـ مجموعة مف طالب المستوى الثامف بكمية
التربية وىو المستوى المحدد لمتربية الميدانية عددىـ  03طالب  ،وبعد ذلؾ قاـ الباحث
بتصحيح االختبار في ضوء نموذج اإلجابة مع توزيع الدرجات المتفؽ عمييا والتوصؿ إلى
مستوى التمكف التكنولوجى لمطالب.
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وكانت نتائج االختبار كما يمى :
عذد الطالة
الذرجخ
صفر
هي 11-1
صفر
هي 01-11
01
هي 01-01
11
هي 01-01
01
الوجوىع
ومف الجدوؿ السابؽ يتضح تدني مستوى المياـ المعرفية
حوؿ تكنولوجيا التعميـ،

الٌضجخ
صفر %
صفر%
%67
%00
%111
واألدائية لمطالب المعمميف

حيث بمغت نسبة المتفوقيف  %00فقط  ،والنسبة األغمب مف

الطالب كانت متوسطة حيث بمغت  . %22وىذه النتيجة تتفؽ مع أغمب الدراسات السابقة
والتى سبؽ عرضيا مثؿ ([ :بشير الكموب( ، )0662،نيؾ باركارد ( ، )7330،منى بحري ،
( .)0663القاضي ومحمود ( ، (Claussen, J,1992) ،)0660،حسف النعامنة)0664 ،
( ،حسف النجار( ، )0662،نجاح النعيمي ( ، (Ely, P., 1992(، )0663،عبد المعطي
الصباغ  ])0664،والتى اىتمت بموضوع تنمية مياـ المعمميف في مستحدثات تكنولوجيا
التعميـ والتي أكدت جميعيا عمى الحاجة لتدريب ورفع كفاياتيـ نحو مستحدثات تكنولوجيا
التعميـ وتوظيفيا في العممية التعميمية ،وتطوير األداء الميني لدييـ .ومواكبة التطور
واستخداـ بيئات تعمـ الكترونية تتميز بالتفاعؿ وتتمركز حوؿ النظريات التربوية الحديثة،
والمفاىيـ الجديدة مف مستحدثات تكنولوجيا في التعميـ .وضرورة إدراج التدريب عمى
تكنولوجيا التعميـ كمتطمب أساس ضمف برامج تنمية قدرات الطالب المعمميف .وكذلؾ ميارات
التعا مؿ مع شبكة االنترنت ،وعقد المؤتمرات وورش العمؿ ،لزيادة الوعي بمستحدثات
تكنولوجيا التعميـ ومتابعة كؿ جديد في ىذا المجاؿ.
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ثاىياُ  :ىتائج تطبيل االستبياٌ:
لإلجاية عف السؤاؿ  :ما أثر ضعؼ التمكف التكنولوجى لدى الطالب المعمـ بكمية
التربية بجامعة الممؾ خالد عمى أدائو االكاديمى في التربية العممية؟.
رن رطجيك الوميبس ورصحيحه وفيوب يلى رفضير الذرجبد والٌزيجخ:
م

العجبراد

1

اهزوبهي ثبلىصبئل الزعليويخ
ورمٌيبد الزعلين ظئيل همبرًخ
ثبلكزت الوذرصيخ.
اهزن ثبالغالع على اهويخ
الزمٌيخ فمػ يىم الزرثيخ العوليخ
أو لجله ثمليل.
أعبًى هي عذم وجىد كزت فى
رىظيف رمٌيبد الزعلين في
هكزجخ الكليخ لالغالع عليهب
واالصزفبدح هٌهب.
اًحصبر الزىجيه هي جبًت
الوىجه الوزبثع في الجىاًت
دوى
فمػ
االكبديويخ
الزكٌىلىجيخ.
اشعر ثبلخىف والملك إرا غلت
هٌى الزذريش الوفبجئ لذرس
ثبصزخذام الزمٌيخ.
خلى الالئحخ ثبلكليخ في هب
يوش الوىاد الوذرصيخ هي
الٌبحيخ الزمٌيخ.
ركذس الوحبظراد والومرراد
الذراصيخ داخل الكليخ رجعلٌي
ال أجذ الفرصخ لالغالع على
كزت خبصخ ثزمٌيبد الزعلين .
الحصص الوزبحخ لزذريش
الومرر في الزرثخ العوليخ لليلخ
في يىم الزرثيخ العولي هوب
يجعل هوبرصخ الزذريش
ثبلزمٌيخ الوذرصيخ لليل.
رجذأ الزرثيخ العوليخ ثعذ لطع
جزء كجير هي الوٌبهج
الوذرصيخ هوب يجعلٌي ال
أصيطر على الجزء الضبثك.
وصعىثخ رذريضخ ثإصزخذام
ثبلزمٌيخ.

0
0

0

7
6
7

8

9

أوافك ثشذح
الٌضجخ
عذد
%
األصىاد

أوافك
الٌضجخ
عذد
%
األصىاد

ال أوافك
الٌضجخ
عذد
%
األصىاد

01

67

6

01

0

10

17

76.7

8

06.7

7

16.6

18

61

9

01

0

11

00

76.7

7

16.6

0

6.7

01

66.6

8

06.7

0

6.7

07

80.0

0

10.0

1

0.0

00

17

07

70.0

76.7

80.0
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0
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صفر
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1

صفر
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11

11

10

10
10
17

وجىد ثعط الذروس فى
الومرراد الوذرصيخ هزطىرح
وجذيذح لن ادرصهب عٌذهب كٌذ
في ًفش الورحلخ وأجذ صعىثخ
فى رذريضهب ثبلزمٌيخ.
اشعر ثبلملك لزذريش الوىاد
الوذرصيخ ثبصزخذام الزمٌيخ
ثبلرغن هي لٌبعزي أًهب اثضػ
هي االومرراد الجبهعيخ.
همرر غرق الزذريش داخل
الكليخ ال يزعرض لزذريش
الوىاد الوذرصيخ ثبصزخذام
الزمٌيخ ثبلمذر الكبفي.
يجت إى رعبف لالئحخ اإلعذاد
ثبلكليخ هبدح ثوضوى الوىاد
الوذرصيخ والزمٌيخ .
أجذ ثمخ في إًٌي هلن ثبلزمٌيخ
ورىظيفهب لزذريش الوبدح
الوذرصيخ ثبلزرثيخ الويذاًيخ .
ثعذ الوىاد الذراصيخ الزي
رذرس داخل الكليخ عي الىالع
يجعلٌى ال اهزن ثزىظيف
الزمٌيخ.
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مف الجدوؿ السابؽ وبعد تصحيح االستبياف وبناء عمى رأى الطالب كانت النتيجة
كما يمي:
-0

كاف رأى الطالب في اىتماميـ بالوسائؿ التعميمية وتقنيات التعميـ ضئيؿ مقارنة بالكتب
المدرسية حيث كاف  %22موافؽ بشدة %73 ،موافؽ %00 ،ال يوافؽ عمى ذلؾ.

-7

كما كانت نسبة  %22.2موافقيف بشدة عمى أف االىتماـ باالطالع عمى أىمية التقنية
يكوف فقط يوـ التربية العممية أو قبمو بقميؿ %72.2 ،موافقيف عمى ذلؾ % 02.2 ،غير
موافقيف.

-0

وكانت موافقة الطالب بشدة عمى وجود معاناة مف عدـ وجود كتب فى توظيؼ تقنيات
التعميـ في مكتبة الكمية لالطالع عمييا واالستفادة منيا بنسبة  ،%23نسبة الموافقة
 %03 ،%03غير موافقيف.

-4

أما عف انحصار التوجيو مف جانب الموجة المتابع عمى الجوانب الشكمية والجوانب
االكاديمية فقط دوف التكنولوجية .كانت نسبة الموافقة بشدة  %22.2ونسبة الموافقة
 %02.2ونسبة عدـ الموافقة .%2.2
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-2

أما عف شعور الطالب بالخوؼ والقمؽ إذا طمب منيـ التدريس المفاجئ لدرس بالمقرر
المدرسى باستخداـ التقنية  .كاف الموافقيف بشدة بنسبة  %22.2و نسبة الموافقة
 %72.2و نسبة الرافضيف .%2.2

-2

وكاف  %20.4موافقيف بشدة عمى خمو الالئحة بالكمية في ما يمس المواد المدرسية مف
الناحية التقنية %00.0 ، .موافقيف %0.0 ،رافضيف ذلؾ.

-2

أما عف تكدس المحاضرات والمقررات الدراسية داخؿ الكمية والتى ال تجعميـ يجدوف
الفرصة لالطالع عمى كتب خاصة بتقنيات التعميـ  .فنسبة الطالب الموافقيف بشدة
 %20.0والموافقيف  %72.2والرافضيف صفر.%

-2

وعف رأييـ فى أف الحصص المتاحة لتدريس مادة التخصص في التربة العممية قميمة
وينحصر في يوـ التربية العممي مما يجعؿ ممارسة التدريس لمواد التخصص بالتقنية
المدرسية قميؿ .الموافقيف بشدة بنسبة  ، %22.2والموافقيف بنسبة

،% 72.2

والرافضيف بنسبة .% 02.2
-6

وكاف رأى الطالب عف بدأ ال تربية العممية بعد قطع جزء كبير مف مقررات مواد التخصص
مما يجعمني ال أسيطر عمى الجزء السابؽ.واجد صعوبة فى تدريسو بالتقنية .موافقوف
بشدة  %20.4وموافقوف  %00.0والغير موافقوف .%0.0

-03

وكاف رأى الطالب في وجود بعض الدروس في مواد التخصص متطورة وجديدة لـ يتـ
درستيا عندما كانوا في نفس المرحمة ومف الصعب تدريسيا بالتقنية .كانت نسبة
ا
الموافقة عمييا بشدة  %22.2وكانت نسبة الموافقة  %03وكانت نسبة الرفض .%0.0

-00

وعف شعور الطالب بالقمؽ لتدريس مواد التخصص باستخداـ التقنية بالرغـ مف قناعتيـ
أنيا ابسط مف المقررات الجامعية.كانت نسبة الموافقيف بشدة  ، %22.2والموافقيف
 ،%02.2والرفضيف .%2.2

-07

وعف رأى الطالب في أف مادة طرؽ التدريس داخؿ الكمية ال تتعرض لتدريس مواد
التخصص باستخداـ التقنية بالقدر الكافي.كانت نسبة الموافقة بشدة ىي  %22.2ونسبة
الموافقة  %72.2ونسبة الرفض ىي .%2.2
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-00

وعف رأييـ فى انو يجب إف تضاؼ لالئحة اإلعداد بالكمية مادة بمسمى المواد المدرسية
والتقنية  ،كانت نسبة الموافقة بشدة ىي  ، %22ونسبة الموافقة  ، 73%ونسبة الرفض
ىي .%00

 -04وعف رأييـ فى الثقة باإللماـ بالتقنية وتوظيفيا لتدريس مواد التخصص بالتربية
الميدانية ، .كانت نسبة الموافقة بشدة ىي  ، %77.6ونسبة الموافقة ، 00.72%
ونسبة الرفض ىي .%73.2

 -02وكاف  %22.2وافقوا بشدة عمى بعد المواد الدراسية داخؿ الكمية عف واقع المواد
االمدرسية %43 ،وافقوا فقط %0.0 ،رفضوا ىذا البند.
ويتضح مما سبؽ أف ىذه النسب تكشؼ عف التدني في واقع استخداـ وتوظيؼ
تقنيات التعميـ وخاصة الحديثة منيا بالمدارس أثناء التدريب الميدانى األمر الذي يحتـ
ضرورة االىتماـ بتطوير واقع استخداميا فى التعميـ .كما يتضح أف نسب توظيؼ المعمـ
لبعض برامج الحاسب اآللي في العممية التعميمية جاءت متواضعة جداً .

كما يتضح مف األراء جود مشكالت تخص الطالب انفسيـ وتعيؽ استخداميـ لمتقنية

وىى :
 -0عدـ االىتماـ بالوسائؿ التعميمية وتقنيات التعميـ مقارنة بالكتب المدرسية.
 -7عدـ االىتـ باالطالع عمى اىمية تقنيات التعميـ فى التدريس .
 -0عدـ وجود كتب فى توظيؼ تقنيات التعميـ في مكتبة الكمية لالطالع عمييا واالستفادة
منيا.
 -4الشعور بالخوؼ والقمؽ عند تدريس المواد المدرسية باستخداـ التقنية .بالرغـ مف
قناعتيـ أنيا ابسط مف االمقررات الجامعية.
 -2بعد المواد الدراسية التي تدرس داخؿ الكمية عف الواقع المدرسى يجعميـ ال ييتموا
بتوظيؼ التقنية.
كما يتضح وجود بعض مشكالت خارجية ال تخص الطالب وبعيدة عف إرادتيـ ولكف
تعيؽ استخداميـ لمتقنية وىى :
 -0انحصار التوجيو مف جانب الموجو المتابع في الجوانب االكاديمية مف تحضير لمدرس
وحضور الحصص.فقط دوف التكنولوجية.
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 -7خمو الالئحة بالكمية في ما يتعمؽ المواد المدرسية مف الناحية التقنية.
 -0تكدس المحاضرات والمقررات الدراسية داخؿ الكمية تجعميـ اليجدوا الفرصة لالطالع عمى
كتب خاصة بتقنيات التعميـ .
 -4قمة الحصص المتاحة لتدريس المقرر في التربة العممية في يوـ التربية العممي مما يجعؿ
ممارسة التدريس بالتقنية المدرسية قميؿ.
 -2تبدأ التربية العممية عادة بعد قطع جزء كبير مف المناىج المدرسية مما يجعميـ ال
يسيطرو عمى الجزء السابؽ .ويجدوا صعوبة فى تدريسة بإستخداـ بالتقنية.
درستيا عندما كانوا
 -2وجود بعض الدروس فى المقررات المدرسية متطورة وجديدة لـ يتـ ا
في نفس المرحمة وبيذا يجدوا صعوبة فى تدريسيا بالتقنية.
 -2مقررطرؽ التدريس داخؿ الكمية ال يتعرض لتدريس المواد المدرسية باستخداـ التقنية
بالقدر الكافي.
 -2عدـ إىتماـ لالئحة اإلعداد بالكمية بالتقنية بالقدر الكافى وعدـ وجود مادة بمسمى المواد
المدرسية والتقنية .
وسوؼ يقوـ الباحث بتق ديـ حموؿ ومقتراحات فى مقترحات وتوصيات البحث لمتغمب
عمى ىذه المشاكؿ سواء ما يخص لمطالب او تمؾ التى ال دخؿ لو .
ولعؿ ىذه النتائج توضح جميا ضرورة عقد دورات تدريبية لمطالب عمى استخداـ
التقنيات الحديثة وبرامج الحاسب اآللي وكيفية توظيفيا واستخداميا في العممية التعميمية .كما
تشير ىذه النسب إلى حاجة ىؤالء الطالب إلى التدريب عمى استخداـ األجيزة والمواد
التعميمية .
وربما يرجع ال سبب في ىذه النسب المتدنية ألمريف أما عدـ توفر ىذه الوسائؿ في
المدارس أو توفر ىذه الوسائؿ في المدارس وال يستخدميا المعمـ لمجموعة مف األسباب منيا
عدـ القدرة عمى االستخداـ كما سبؽ التنويو لذلؾ .ويفرض ذلؾ الواقع ضرورة العناية بيذا
األمر ومراجعتو بما يحقؽ لمطالب أكبر فائدة ممكنة مف استخداـ التقنيات الحديثة في العممية
التعميمية  .وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات التي أظيرت وجود عوائؽ وصعوبات
تحد مف استخداـ التقنيات الحديثة في العممية التعميمية مثؿ  :دراسة Bitter , G, G
) (1985والتي أكدت عمى أف أكثر الصعوبات التي تواجو توظيؼ الحاسب في التعميـ في
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والية أريزونا ىي قمة البرمجيات التعميمية الجيدة  ،ونقص الكوادر المدربة وأوصت بضرورة
عقد دورات تدريبية لممدرسيف  ،ودراسة ) Carol Fagan and Dan Lunley (1985التي
يؤكد فييا بضرورة تصميـ وتوفير الدورات التدريبية لممعمميف بصورة تتفؽ مع
خمفياتيـ العممية باعتبارىا مف أىـ طرؽ التغمب عمى عدـ توظيؼ التقنية في التعميـ .

ثالجاً  :لإلجابة عً الشؤال  :ما احللول املكرتحة ملعاجلة ٍذا الضعف التكيولوجى لدى الطالب املعله
بكلية الرتبية جبامعة امللك خالد اثياء الرتبية امليداىية؟.
لتحقيؽ التطوير المرغوب في تدريس مواد التخصص بالمرحمة االبتدائية والمتوسطة
مف خالؿ استخداـ تكنولوجيا التعميـ اثناء التربية الميدانية  ،البد أف تؤخذ بعيف االعتبار
جميع الجوانب المادية  ،والنفسية  ،والمعرفية  ،والميارية الالزمة الستخداـ التقنيات
التعميمية والحاسب اآللي والالزمة لتنفيذ أنشطة العممية التعميمية  ،والتي يجب أف تطور عمى
أساس دراسات دقيقة تصؼ الواقع الفعمي ليذه الجوانب في المدارس االبتدائية والمتوسطة ،
ولتوفير بيانات عف اإلمكانات المتوفرة  ،و المعوقات الفعمية  ،والتي في ضوئيا يمكف التوصؿ
إلى نتائج تمثؿ منارات لرسـ خطط التطوير التربوي المثمر.
وفيما يمى بعض الحموؿ المقترحة لمعالجة الضغؼ التكنولوجى لدى الطالب المعمـ
بكمية التربية بجامعة الممؾ خالد اثناء التربية الميدانية
 .0اىتماـ التوجيو مف جانب المشرؼ المتابع بالجوانب التقنية بجانب النواحي األ كاديمة .
 .7تخصيص سنة دراسية كاممة لتدريب الطالب المعمـ وبدء التربية العممية مع بداية العاـ
الدراسي فى العاـ االخير بدؿ مف فصؿ دراسى واحد فقط.
 .0عمؿ حقيبة تدريب لمديري المدارس عمى كيفية التعامؿ مع التقنيات التربوية

في

المدارس وما ىى التقنيات المتوفرة بالمدرسة والتي يمكف أف تساعد الطالب النعمـ عمى
توظيفيا في الدرس اثناء تدريبو الميدانى.
 .4أف يتـ تنظيـ فترة المشاىدة فى التربية العممية وفييا يقوـ المشرؼ فى التربية العممية
بعرض نماذج ألسئمة تحريرية ذات صياغات ضعيفة وصياغات جيدة ويتـ تقويـ وتحميؿ
ىذه األسئمة مف قبؿ الطالب بواسطة المعيار الذى يوزع عمييـ (استمارات التحميؿ).
 .2أف يتـ التدريب عمى ميارة واحدة مف ميرات التدريس فى كؿ أسبوع أثناء فترة التربية
العممية ،وذلؾ بأف يوجو المشرؼ عمى التربية العممية الطالب إلى مصدر معيف ( كتاب
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مثالً) واالطالع عمى الجانب النظرى لممياره المراد التدريب عمييا ويتـ التدريب عمى

الجانب العممى ليذه الميارة بعد مناقشة الجانب النظرى  ،عمى سبيؿ المثاؿ يق أر الطالب
المعمميف موضوع قواعد صياغة أسئمة المقاؿ ثـ يتـ التدريب عمى انتاج أسئمة مقاؿ
تتفؽ وقواعد الصياغو التى سبؽ وأف قرأىا الطالب المعمميف.

 .2أف يتـ تقويـ الطالب المعمميف فى التربية العممية مف خالؿ تخصيص درجو لكؿ ميارة
مف ميارات تنفيذ الدرس فى بطاقة تقويـ الطالب المعمـ أثناء التربية العممية ومف ضمنيا
ميارة صياغة األسئمة التحريرية ،واليتـ تقويـ ميارة تنفيذ الدرس ككؿ حتى يستطيع
الطالب والمشرؼ االىتماـ بجميع الميارات المكونة لميارة تنفيذ الدرس.
 .2إعداد مشروع لمتربية الميدانية بجميع مستوياتيا يقوـ بو جميع اعضاء ىيئة التدريس
ويتمثؿ فى التالى:
 إعادة توصيؼ التربية الميدانية بجميع مستوياتيا مرة أخرى بحيث تشمؿ التدرج فى
الميارات التى يسير فييا الطالب حتى يصؿ إلى مستوى يمكنو مف إدارة درسو
بقاعة التدريس بشكؿ جيد وتحمؿ عبء التدريس بمفردة
 إعداد مرجع ثابت بكؿ مستوى فى كؿ تخصص يشمؿ جميع المعمومات والميارات
والقضايا الخمقية وكؿ متطمبات الطالب حتى يتكمف مف جميع ميارات التدريس
 توفير متطمبات المشروع مف  :إعداد معامؿ تدريس مصغر وتوفير األجيزة والمعدات
حسب كؿ تخصص.
 .2إعادة تأىيؿ المعمميف مف خالؿ برامج تدريب مستمرة مع االعتماد بشكؿ أكبر عمى
أساليب التدريب الحديثة المباشرة ) (On lineمف خالؿ تطوير واستخداـ نظـ األداء
اإللكتروني المساندة التي توفر فرص التدريب عمى رأس العمؿ وعند الطمب  ،بحيث تقدـ
ىذه النظـ دروساً نموذجية ومقررات وتطبيقات وتجارب .ويمكف أف توفر ىذه النظـ عمى
اسطوانات مدمجة وعمى قواعد بيانات في شبكات الحاسوب المعتمدة عمى االتصاالت مف

بعد.
 .6اف يتـ ومنذ السنة األولى تدريس المقررات في مادة التخصص والمقررات األخرى فى اياـ
معينة بما في ذلؾ المقررات التربوية  .ويقوـ الطالب بزيادة إلى أحد المدارس ويتـ عمؿ
ندوة عف موضوعات الفصؿ الدراسي ويتـ تسجيؿ بعض المالحظات عف المدرسة وفي
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نياية كؿ شير يقوـ الطالب بزيارة شاممة لممدرسة لمدة يوميف أو ثالثة أياـ وتسمى ىذه
باالتربية العممية المتصمة .بحيث ال يدرس المواد التربوية كمواد منفصمة أو كمقررات
دراسية فقط ولكف توظؼ في إعداده كمعمـ لمتعامؿ مع الطالب ومراعاة الفروؽ الفردية
بينيـ.
 .03أف يعتمد انتقاؿ الطالب المتدربيف مف صؼ دراسى إلى آخر عمى أدائيـ العاـ ومدى
واالستفادة مف المواد المختمفة فى التربية الميدانية وليس عمى إنجازىـ مياـ أو
اختبارات معينة لممادة او المقرر الدراسى .وىذا يزيد مف فيـ الطالب لمواقع التعميمي
وبالتالي يزيد مف قدرتيـ المينية بعد ذلؾ .

توصيات البحح :
في ضوء النتائج السابقة يمكف تقديـ التوصيات التالية :
-

ضرورة عقد دورات تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية في التعميـ العاـ تختص
بكيفية استخداـ التقنيات الحديثة في العممية التعميمية.

-

البد مف إدخاؿ التقنيات الحديثة في مدارس التعميـ العاـ مواكبة مع تطور المناىج فالبد
أف يقترف تطور المناىج مع تطور التقنيات المستخدمة في التعميـ .

-

ضرورة عمؿ بحوث تختص بالصعوبات التي تعوؽ توظيؼ التقنيات في التعميـ العاـ عمى
مستوى المممكة .

-

عمؿ حمقات تدريبية بصفة دورية ولتكف كؿ ثالثة أشير مثال تعرؼ الطالب بأىمية
استخداـ التقنيات الحديثة في التعميـ لكي يشجع ىذا الطالب المعمـ لممشاركة في العممية
التعميمية وتفعيؿ دورىـ أكثر .

-

ضرورة توفير البرمجيات والمواد التعميمية المناسبة الستخداميا في تدريس المناىج
التعميمية بالمدراس اثناء فترة التدريب الميدانى خاصة واثناء اتمدريس بعد التخرج عامة .
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املزاجع
اوالً  :املزاجع العزبية :
 أحالـ

عبد

العظيـ

مبروؾ

(.)1002

دليؿ

التربية

الميدانية.

فىhttps://faculty.mu.edu.sa/aabdelazim:

 أحمد خيري كاظـ ،جابر عبد الحميد ( .)2870وسائؿ التعميمية والمنيج،القاىرة ،دار النيضة.
 أحمد سالـ وعادؿ سرايا(. )1002منظومة تكنولوجيا التعميـ ،مكتبة الرشد ،ط.2

 أحمد حامد منصور (. )2887تكنولوجيا التعميـ وتنمية القدرة عمى التفكير االبتكارى ،المنصورة ،
دار الوفاء لمطباعة والنشر والتوزيع .
 أحمد ،منصور عبد الفتاح ؛ سيفيف ،عماد شوقي ( . )1008معوقات استخداـ تكنولوجيا التعميـ مف
وجية نظر معممي الرياضيات في ضوء بعض المتغيرات .الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات ،

كمية التربية  -جامعة بنيا ،العدد ،2ابحاث المؤتمر العممي التاسع (المستدثات التكنولوجية وتطوير
تدريس الرياضيات) ،دار الضيافة – جامعة عيف شمس 4-3أغسطس.
 اسماعيؿ ،الغريب زاىر( .)1002تطبيقات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الحديثة بالتعمـ ،بحث
مقدـ الى المؤتمر العممي التاسع :لمتربية وتنمية ثقافة المشاركة وسموكيا في الوطف العربي ،كمية

التربية ،جامعة حمواف ،الكتاب الثقافي ،لمبحوث العممية.

 أميف  ،زينب(.)1001اشكاليات حوؿ تكنولوجيا التعمـ ،دار اليدى لمنشروالتوزيع ،المنيا ،مصر.
 أنيس ديوب( ، )1025صناعة التعميـ.مصيدة «البزنس» ،موقع  21 ،Arabian businessمايو
.

 باركارد ،نيؾ وريس فيؿ(.)1002توظيؼ تكنولوجيا المعمومات في المدارس ،دار الفاروؽ لمنشر
والتوزيع ،القاىرة .
 بحري ،منى يونس واخروف (.)2880التقنيات التربوية ،دار الحكمة لمطباعة والنشر ،الموصؿ،
العراؽ.
 بدر عبداهلل الصالح ( . )2887تطوير تقنية التعميـ في المممكة العربية السعودية في ضوء
االتجاىات المعاصرة في المجاؿ .ورقة عمؿ قدمت لندوة تكنولوجيا التعميـ والمعمومات :حموؿ
لمشكالت تعميمية ممحة .كمية التربية ،جامعة الممؾ سعود ،الرياض.

 توفيؽ أحمد مرعي  ،محمد محمود الحيمة (.)2887تفريد التعميـ  ،عماف  :دار الفكر لمطباعة
والنصر والتوزيع .
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 الحر ،عبد العزيز (، )1001مدرسة المستقبؿ ،مكتب التربية لدوؿ الخميج  .تقرير دولي  :اإلنفاؽ
عمى تكنولوجيا التعميـ في اإلمارات ضمف األعمى عالمياً ،موقع 24 ،emaratalyoum.com

أغسطس.

 حسف شحاتو وزينب النجار( ،)1002معجـ المصطمحات التربوية والنفسية ،ط ،2الدار المصرية
المبنانية.

 حمداف  ،محمد زياد( ،)1002برامج مقترحة إلعداد المعمميف في التخصصات األكاديمية باعتماد
تكنولوجيا الوسائط المتعددة المعاصرة ،المجمة العربية لمتنمية ،المجمد  ،12العدد ،2تونس .المنظمة
العربية لمتربية والثقافة والعموـ ،ص ص  . 121 – 274الرياض  26-25 :شعباف  2312ىػ ،
كمية التربية جامعة الممؾ سعود.

 الحيمة ،محمد محمود( . )1001تكنولوجيا التعميـ مف أجؿ تنمية التفكير بيف القوؿ والممارسة ،
دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،عماف.

 خميس  ،محمد عطية ( ،)1002عمميات تكنولوجيا التعميـ ،ط ،2القاىرة ،دار الكممة.

 الدىش،عبد اهلل أحمد ( .)1002فاعمية القطع الجبرية في تدريس الرياضيات لطالب الصؼ األوؿ
المتوسط  ،رسالة ماجستير غير منشورة،مكة المكرمة  ،جامعة أـ القرى.

 ديسقورس  ،ناجي ميخائيؿ ( ،)1008التكنولوجيا وتدريس العمميات المعرفية العقمية العميا
الرياضياتية "رؤى مستقبمية" ،الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات  ،كمية التربية  -جامعة بنيا،
العدد 2ابحاث المؤتمر العممي التاسع (المستدثات التكنولوجية وتطوير تدريس الرياضيات)،دار

الضيافة – جامعة عيف شمس 4-3أغسطس  ،ص ص . 42:4

 زيتوف  ،حسف حسيف(  . )1002أساسيات الوسائؿ التعميمية وتكنولوجيا التعميـ -الممارسات
والمفيومات  ،الدار الصولتية لمتربية  ،الرياض .
 سبع محمد أبو لبدة ( ، )2874مبادئ القياس والتقويـ التربوي ،الجامعة األردنية ،عماف.
 سالمة،عبد الحافظ ( ،)2887وسائؿ االتصاؿ والتكنولوجيا في التعميـ  ،دار الفكر لمطباعة والنشر،
ط ،1عماف .

 السمطاف ،عبد العزيز بف عبد اهلل ،والفنتوخ ،عبد القادر بف عبػػد اهلل ( 2310ىػ ) .اإلنترنت في
التعميـ :مشروع المدرسة اإللكترونية .رسالة الخميج العربي ،العدد (  ،) 62الرياض :مكتب التربية
العربي لدوؿ الخميج( .ص( ،)70،72 :ص.)202،221 :
 سيمز ،باربا ار ب .وريتشي  ،ريتا سي2327( .ىػ )  :تكنولوجيا التعميـ  :التعريؼ ومكونات
المجاؿ .ترجمة :بدر عبداهلل الصالح ،مكتبة الشقري  ،الرياض.
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 الصباغ،عبد المعطي محمد (.)2883مدى معرفة مدرسي كميات المجتمع في األردف بالكفيايات
التكنولوجية التعميمية وممارستيـ ليذه الكفايات ودرجة ضرورتيا ليـ .رسالة ماجستير غير منشورة
.جامعة اليرموؾ،اربد – األردف .
 الصوفي ،عبد السالـ(.)1002التكنولوجيا الحديثة ومراكز المعمومات ،دار المسيرة ،عماف .
 عادؿ سرايا ( .)1006تكنولوجيا التعميـ ومصادر التعمـ  ،ط ،2مكتبة الرشد.

 عبد الرحيـ  ،بشبر (  . )2877التكنولوجيا في عممية التعمـ والتعميـ  ،عماف  ،دار الشروؽ لمنشر
.
 عبد المجيد سيد منصور( . )2871سيكولوجية الوسائؿ التعميمية،القاىرة ،دارالمعارؼ.
 عبدالحميد محمد)،)1000اتجاىات التجديدات التربوية .مجمة التربية ،المجمد األوؿ ،العدد.2

 عبداهلل الفراء ( . )2888تكنولوجيا التعميـ واالتصاؿ  ،ط ،3مكتبة دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،
عماف .

 العنزي  ،بنت طاىر (2322ى ػ ػ ) .فاعمية استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي في تحصيؿ العموـ
واالتجاه نحو المعرفة لدى طالبات الصؼ الثالث المتوسط في المدينة المنورة  ،متطمب تكميمي
لنيؿ درجة الدكتوراة في المناىد وتقنيات التعميـ  ،جامعة أـ القرى .
 الغريب زاىر إسماعيؿ ( . )1002تكنولوجيا المعمومات وتحديث التعميـ  ،القاىرة  ،عالـ الكتب .
 فتح اهلل  ،مندور عبد السالـ (  .)1005أساسيات إنتاج واستخداـ وسائؿ وتكنولوجيا التعميـ  ،دار
الصميعي لمنشر والتوزيع  ،الرياض.

 فؤاد أبو حطب وسيد أحمد عثماف(  . )2865التقويـ النفسي ،مكتبة االنجمو المصرية ،القاىرة.

 القاضي ،رضا عبده ابراىيـ ومحمود صالح الديف ( .)2882كفايات تكنولوجيا التعميـ الالزمة
لمعمـ الجغرافيا بالمرحمة الثانوية .مجمة تكنولوجيا التعميـ .الجمعية المصرية لتكنموجيا التعميـ.
القاىرة .
 الكموب ،بشير عبد الرحيـ ( . )2887التكنولوجيا في عممية التعميـ والتعمـ ،دار الشروؽ لمنشر
والتوزيع،عماف.

 كماؿ عبد الحميد زيتوف( ، )1003تكنولوجيا التعميـ في عصر المعمومات واالتصاالت ،عالـ
الكتب ،القاىرة ،ط.1
 كماؿ يوسؼ إسكندر  ،مجد الغزاوي ( . )2883مقدمة في تكنولوجيا التعميـ  ،الكويت  ،مكتبة
الفالح .
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 مجدي عزيز إبراىيـ ( . )1002مناىج التعميـ العاـ في الميزاف " رؤية لمواكبة المناىج لمتطمبات
عصر المعرفة والتكنولوجيا  ،المؤتمر العممي الثالث عشر لمجمعية المصريػة لممناىج وطرؽ
التدريس :القاىرة  14-13 ،يوليو .
 محمد زياد حمداف(2303ىػػ)  .التعمـ الصفي تحفيزه وادارتو وقياسو ،ط ،2المممكة العربية
السعودية ،جدة..

 محمد زياد حمداف( .)2870تقييـ التعميـ ،دار العمـ لممالييف ،بيروت.
 محمد صالح بف عمي جاف(  . )2880إعداد االختبارات الموضوعية بيف الواقع والمأموؿ ،دار
الطرفيف ،السعودية ،ط.
 محمد عبده عماشة) . )1002أثر برنامج تدريبي قائـ عمى تقنيات الويب  2.00الذكية لمتعمـ
اإللكتروني عمى استخداميا في تصميـ وبث الدروس اإللكترونية لدى أعضاء ىيئة التدريس في
ضوء احتياجاتيـ التدريبية  .مجمة الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية  ،معيد الدارسات التربوية،

جامعو القاىرة.

 محمود أحمد محمود نصر( . )2888أثر التعمـ باالكتشاؼ الموجو مصحوباً بالوسائؿ التعميمية

البصرية عمى التحصيؿ في اليندسة لدى التالميذ المعتمديف والمستقميف عف المجاؿ اإلدراكي

بالصؼ الثاني اإلعدادي ،كمية التربية ػ جامعة القاىرة  ،فرع بنى سويؼ
 المقوشي  ،عبداهلل عبد الرحمف ( .) 1002األسس النفسية لتعمـ وتعميـ الرياضيات أساليب
ونظريات معاصرة  ،الطبعة األولى ،السعودية  :الرياض  ،المؤلؼ.

 ممدوح عبد اليادي عثماف (2312ىػ ػػ)  .التكنولوجيا ومدرسة المستقبؿ " الواقع والمأموؿ " بحث
مقدـ إلى ندوة " مدرسة المستقبؿ  ،مجمة المعرفة " ،المؤتمر العربي اإلقميمي حوؿ التعميـ لمجميع"

مجمة المعرفة ،العدد( ،)47الرياض ،ص ص .223-228
 الموسى  ،عبد اهلل بف عبد العزيز؛ المبارؾ أحمد بف عبد العزيز(  : )1004التعميـ اإللكتروني
األسس و التطبيقات  ،الرياض  :مكتبة العبيكاف.

 النجار ،حسيف عبد اهلل محمد ( . )2886مدى توافر الكفايات التقنية التعميمية لدى معممي مرحمة
التعميـ األساسي في األردف وممارستيـ مف وجية نظر المعمميف انفسيـ .رسالة ماجستير غير
منشورة  ،جامعة اليرموؾ ،أربد – األردف .
 النعامنة ،حسف محمد ( . )2883تقييـ مدى استخداـ التعميـ التقنوي في برامج تدريب معممي المغة

االنجميزية عمى المناىج (بترا) وأثر ىذا االستخداـ عمى كفاياتيـ التعميمية  .رسالة ماجستير غير

منشورة ،جامعة اليرموؾ ،أربد – األردف .
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 تنمية كفايات الطالب المعمميف ؼ يمجاؿ تكنولوجيا التعميـ بكمية. )2880(  نجاح محمد، النعيمي
.  القاىرة، جامعة عيف شمس.  رسالة دكتوراة غير منشورة، جامعة قطر،التربية
-  العالقة- الوسائؿ التعميمية وتكنولوجيا التعميـ –المضموف. )2888( يسف عبد الرحمف قنديؿ
.1 ط، الرياض، السعودية، دار البشر الدولي،التصنيؼ
 ندوة تكنولوجيا التعميـ. "  " التكنولوجيا والتعميـ واتجاىاتيا المستقبمية. )ى ػػ2310(  أسعد،  يونس
. كمية التربية.والمعمومات جامعة الممؾ سعود
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