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التمكني املهين لدى الطلبة املعلمني جبامعات حمافظات غزة إلستخدام
املستحدثات التكنولوجية يف ضوء جتارب بعض الدول
The Professional Empowerment of Using Modern Technology for
the Pre-service teachers at the Universities of Gaza Governorates in
the Light of Some Countries Experiences
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تاذه اة هرا
جامعزهر
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قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

صدق اهلل العظيم
(البقرة ,آية)23:

أ

اإلهــــــداء

إىل الذي بكى شوقاً لرؤيتنا رسول اهلل حممد

إىل أبطال الوطن اجلريح ..حتت األرض شهداء
وفوق األرض أسرى بواسل ..وعلى الثغور أسود
إىل روح األب الشهيد الرئيس الراحل عنا جسداً/ياسر عرفات
إىل الذي أرهقته الشمس وضحى من أجل أن يرى جناحي والدي العزيز
إىل العيون اليت ال متل من السهر والدعاء والدتي الغالية
إىل رفيقة دربي وشريكة حياتي زوجيت احلبيبة
إىل الذين قدموا يل الفرح والسعادة عمي احلاج أسعد وحرمه
إىل عزوتي وسندي يف احلياة إخوتي وإخواتي وأبناء عموميت مجيعاً
إىل الذين ال يتسع املقام لذكرهم أصدقائي مجيعاً
إليكم مجيعاً أهدي هذا اجلهد املتواضع
الباحث


ب

شــكر وتقــدير


وعلَّم البيان ،وخلق اإلنسان ،أهل الثناء والمجد،
الحمد هلل رب العالمين ،أعطى اللسانَ ،

والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد،،،

فإننيأشكراهللالعليالقديرأوالًوأخي اًرعلىتوفيقهبإتمامهذاالبحث،فهو–عزوجل–أحق
بالشكر والثناء وأولى بهما ،فالحمد هلل الذي وفقني إلنجاز هذا الجهد المتواضع ،فإن أخطأت فمن
نفسي،وانأصبتفمناهللوحده،وماتوفيقيإالمناهللتعالى.
وانطالاقاً من اقوله عليه الصال والسالم "ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس" (رواه الترمذي)،
أتوجه بخالص الشكر والتقدير للدكتور الفاضل /محمد هاشم آغا  ،والدكتور الفاضل /رزق عبد
علي بالجهد والتوجيه فكانا نعم المرشد
المنعم شعت المشرفان على هذه الرسالة ،واللذين لم يبخال ّ
والموجه ،سائالً اهلل – عز وجل  -أن يديم عليهما موفور الصحة والعافية وأن يجزيهما عني خير

الجزاء،إنهسميعمجيب.
كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى كل من الدكتور األب /فايز األسود ،والى الدكتور
القدير /فايز شلدان،علىتفضلهمابقبولمنااقشةالرسالة،والحكمعليها،واثرائهابمالحظاتهماالسديد 
رغمأعبائهمااألكاديميةواإلدارية.
كما أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إلى جامعتي جامعة األزهر وعماد كلية التربية ممثلة
بعميدها الدكتور /محمد عليان والى أعضاء الهيئة التدريسية بقسم أصول التربية ،لما اقدموه من
مساعد لي،وكافةالخبراءالمحكمينألدواتالدراسة.
الدي حفظهما اهلل وعمي الحاج أسعد وحرمه وزوجتي
ويطيب لي أن أاقدم الشكر الجزيل لو َّ
األهلواألاقاربواألصداقاء وكلمنعاونوساهمفيإخراجهذاالجهدالمتواضعمن

الغاليةوكافة
طورالتفكيرإلىالوااقعالعمليلكييرىالنور.


والحمد هلل رب العالمين

الباحث

ت

ملخص الدراسة
العنوان :التمكين المهني لدى الطلبة المعلمين بجامعات محافظات غز إلستخدام المستحدثات
التكنولوجيةفيضوءتجارببعضالدول.

اعداد الباحث :محمد زكريا عليان البشيتي

د .محمد هاشم آغا

إشـــــــراف:

د .رزق عبد المنعم شعت

هدفت الدراسة إلى الكشف عن التمكين المهني لدى الطلبة المعلمين بجامعات محافظات غز 
إلستخدامالمستحدثاتالتكنولوجيةفيضوءتجارببعضالدول


ولتحقيق أهداف الدراسة تمت صياغة أسئلتها على النحو التالي:
 .1ما وااقــع التمكين المهني لدى الطلبة المعلمين في جامعة (األزهر ،واألاقصى) إلستخدام
المستحدثاتالتكنولوجيةمنوجهةنظرهم؟

 .2هلتوجدفروقذاتداللةإحصائيةعندمستوى داللة ( )α≤...0بينمتوسطاتتقديراتافراد
العينة لوااقع التمكين المهني لدى الطلبة المعلمين بجامعات محافظات غز إلستخدام المستحدثات
التكنولوجيةباختالفبعضالمتغيراتالديموغرافية(الجنس،الجامعة،التخصص،التقديرالجامعي)؟
هذا واقد استخدم الباحث المنهج الوصفي  ،أما مجتمع الدراسة فيتكون من ( )2112طالب

وطالبة،أماعينةالدراسةفقدبلغت ()621طالبوطالبة وبنسبة( )%10من الطلبة المعلمينفي

جامعتي(األزهر،واألاقصى)فيمحافظاتغز .

ولتحقيق أهدف الدراسة اقام الباحث ببناء استبانة تتكون من ( )12فقر موزعة على مجالين:

المجالاألول :التمكينالمهنيالستخدامالحاسوب،والمجالالثاني :التمكينالمهنيالستخدامشبكة
اإلنترنت،واقدتمالتأكدمنصدقوثباتاإلستبانة.

ولإلجابــة عــن أســئلة الدراســة تــم اســتخدام األســاليب األحصــائية األتيــة :التك ـ ارراتوالنســبةالمئويــة
واألوزانالنسـبية،والمتوسـطاتالحسـابيةواإلنحـرافالمعيـاري ،ومعامـل سـبيرمان بـراون ،ومعامـل ألفـا

،واختبار تحليل التباين األحادي  .
،واختبار  Tلعينتين مستقلتين 
كرونباخ ،ومعامل ارتباط بيرسون 
هذا وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

 .1حصلت فقرات مجال )التمكين المهني الستخدام الحاسوب) من اقبل أفراد عينة الدراسة على
متوسطحسابييساوي(،)6.02والوزنالنسبييساوي(.)%3..6

 .2حصلت فقرات مجال)التمكينالمهنيالستخدامشبكةاإلنترنت) من اقبلأفراد عينة الدراسةعلى
متوسطحسابييساوي(،)6.00والوزنالنسبييساوي(.)%31..

ث

 .6حصلت جميع فقرات (مجاالت االستبانة) من اقبل عينة الدراسة على متوسط حسابي يساوي

(،)6.06والوزنالنسبييساوي(.)%3..10

 .2اليوجدفروق فيدرجةاستجابةأفرادعينةالدراسةحولالتمكينالمهنيلدىالطلبةالمعلمين

بجامعات (األزهر واألاقصى) إلستخدام المستحدثات التكنولوجية تعزى لمتغيرات (الجنس،الجامعة،

التخصص)،بينماتوجدفروق تعزىلمتغير (التقديرالجامعي) وذلكلكلمجالمنمجاالتالدراسة
وللمجاالتمجتمعةلصالحالتقديرجيدجداًوالتقديرممتاز.

ومن ثم تم وضع التوصيات التالية:

 المحافظةعلىالدرجةالعاليةلبرامجالتمكينالمهنيللطلبةالمعلمينإلستخدامالمستحدثاتالتكنولوجية.

 االستفاد من تجارب الدول المتقدمة في برامج إعداد وتمكين الطلبة المعلمين الستخدامالمستحدثاتالتكنولوجية.

  تدريبالطلبةالمعلمينعلىاستخدامكافةتطبيقاتالحاسوبوبرامجهوشبكاتاالنترنتبحيثاليقلمستوىاالتقانلديهمعندرجةكبير جداً.

 -زياد المد الزمنيةالتييستغراقهاالطلبةالمعلمينفيالمختبراتالحاسوبيةبالجامعة.

 عقدلقاءاتتدريبية ،وورشعمل ،ونشرمطوياتمستمر للطلبةالمعلمينتساعدهمعلىتوظيفالمستحدثاتالتكنولوجية.

 تبادل الخبرات بينالجامعاتلالستفاد في مجال تنميةوتطويرمهاراتالطلبة المعلمينفيضوءالمستحدثاتالتكنولوجيةالمستخدمةفيالعمليةالتعليميةالتعلمية.


ج

Abstract
Title: Professional Empowerment of Student Teachers in the Gaza Strip Provinces'
Universities for Utilizing the Technological Innovations in light of the Experiences of Some
Countries.
The Researcher : Mohammed Zakaria Elian Bashiti
Supervised by:
Pro. Mohammed Hashim Agha

Pro. Rizk Abdel Moneim Shaat

The study aims to address the professional empowerment of student teachers in the Gaza Strip
provinces' universities for utilizing the technological innovations in light of the experiences of
some countries.
As to achieve the study objectives, the researcher has coined three questions as follows:
1- What is the reality of professional empowerment of student teachers in both (Al-Azhar & AlAqsa) universities for utilizing the technological innovations From their point of view?
2- Are there any statistically significant differences at the level of significance( α≤0.05) among

the averages of the estimates of the study sample about the professional empowerment of
student teachers in Gaza citys for utilizing the technological innovations with some
differences in demographic variables (the sex , university, academic specialization,
cumulative grade point average "GPA")?
Therefore; the researcher has applied the descriptive analytical approach, whereas
the study population consists of (2164) male and female students, and the study sample has
concluded into (326) male and female and percent (15%) students in both (al-Azhar and alAqsa) universities in the Gaza citys .
For achieving the study objectives, the researcher has developed a questionnaire
consists of (62) paragraphs which are distributed between two areas. The first: discusses
the professional empowerment for using the computer, while the second: discusses the
professional empowerment for using the Internet. The validity and reliability of the
questionnaire has been confirmed.
To answer the study questions, the following statistical methods have been applied:
The study has applied the frequencies, the percentage and relative weights, arithmetical
averages, Standard deviation, Spearman-Brown Coefficient, Cronbach's Alpha Coefficient,
Pearson Correlation Coefficient, Independent Samples T Test, and One-Way Analysis of
Variance.
The study has concluded a number of findings, the most importantly are as
follows:
1- The paragraphs pertaining (the professional empowerment for using computer) have
gained an arithmetic average of 3.52, with a relative weight 70.3% among the study
sample.

ح

2- The paragraphs pertaining ( the professional empowerment for using the Internet) have
gained an arithmetic average of 3.55, with a relative weight 71.0% among the study
sample.
3- All the paragraphs of the questionnaire have gained an arithmetic average of 3.53, with
a relative weight 70.65% among the study sample.
4- There is no difference in the degree of response among the study sample about the
professional empowerment of the student teachers in both (Al-Azhar and Al-Aqsa)
universities for utilizing technological innovations attributed to (the sex, university,
academic specialization) variables. However, there is a difference in the degree of response
among the study sample attributed to the (cumulative grade point average "GPA") variable
within each area of the study and within the areas combined as well favor in appreciation
very good and excellent appreciation .
In the light of study findings the researcher recommends the following:
- The universities should maintain a high level of professional empowerment to
student teachers for utilizing technological innovations.
-

and make use of the experiences of developed countries in preparing and
empowering programs for student teachers to utilize technological innovations.

-

They also should provide training courses to the student teachers for using all
computer applications, programs, and Internet Websites, so to guarantee that their
level of performance not to be less than very good.

-

Moreover, they should increase the amount of time that spent by the student
teachers in university computer laboratories.

-

as well as holding training sessions, workshops, and distribute brochures and
leaflets to the student teachers continually, that help them in applying the
technological innovations.

-

Finally, the researcher recommends the universities to work on exchanging
experiences among each others to enhance the benefit in the area of improving
and developing the student teachers skills in light of the applied technological
innovations in learning teaching process.
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 1-2أقسام المستحدثات التكنولوجية


قائمة المالحق
الملحق

رقم

الرقم
1

خطابتحكيماالستبانةبصورتهااألولية

161

2

اقائمةبأسماءالمحكمين

126

6

االستبانةبصورتهاالنهائية

122

2

مراسالتتسهيلالمهمة

10.


س

الصفحة

الفصــل األول
اإلطار العام للدراسة



 مقسمزهراسار زه
 مشك زهراسار ز
 ف ض ايهراسار زه


سرفهراسار زه



م زهراسار زه

 حسواهراسار زه
 مصط حايهراسار زه

الفصل األول
اإلطار العام للدراسة
المقدمة:
إنمهنةالتعليممن أعظم المهن وأاقدسها،ألنهامهنةالرسل والصالحين،واقد رفعاهللمنشأن
هذهالمهنة،فقالفيمحكمتنزيله(:يَ ْرفَ ِع ه
المجادلة:

َّللاُ اله ِذينَ آ َمنُوا ِمن ُك ْم َواله ِذينَ أُوتُوا ا ْل ِع ْل َم د ََر َجات)[

كماوأكدرسولناالكريم محمد(صلىاهللعليهوسلم) علىعظمةالعلم بقوله":خيركم من تعلم
11]  ,


القرآن وعلمه"(رواهالبخاري)،فمهنةالتعليم أمالمهنالحتياججميعالمهنلمعلمينيقومونباإلعداد
والتدريبلمنيعملبهذهالمهن،وتكتسبمهنةالتعليمأهميتهانظ اًرلألدوارالتييقومبهاالمعلممن

عملية تعليم واقياد وتوجيه وبناء أفراد المجتمع وتهيئتهم للقيام بعمليات التنمية البشرية الشاملة
للمجتمع.

وتطورتمهنةالتعليموطرائقهاوأساليبهالتتالءموالمتغيراتالحضاريةالتييواجههاالمجتمعفي

حاضره ومستقبله ،والتي يجب أن تتهيأ لها وتتفاعل معها أنظمة المجتمع المختلفة

(شريف ،)22:2..0،وخاصة في ضوء التقدم العلمي والتكنولوجي ،وثور المعلومات ،وثور
اإلتصاالت.

فقدتحولتالعمليةالتعليميةداخلالصفوخارجهإلىنشاطلهأهدافونتائجتخضعللقياس

والتقنين ،وأصبح للتقنياتالتعليمية الحديثة دور فاعل بينمدخالت هذا النشاط ومخرجاته .وفضالً

عنذلكفقدصارتتلكالتكنولوجيا تلعبدو اًر مهماً فيتطويرعناصرالنظامالتربويكافةبوجه
عاموعناصرالمنهجعلىوجهالخصوص،وجعلهاأكثرفاعلية،وذلكمنخاللاالستفاد منهافي

عملية التعليم والتعلم مما يسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف العملية التعليمية المنشود 
(شوق.)02:2..1،

شهدتالسنواتالماضيةطفر هائلةفىالمستحدثاتالتكنولوجيةالمرتبطةبمجالالتعليم،واقد

تأثرتعناصرمنظومةالتعليمعلىاختالفمستوياتهافى العديدمنالدولبهذهالمستحدثات،فتغير

دورالمعلمبصور واضحةوأصبحتكلمةمعلم/مدرس Teacherغيرمناسبةللتعبيرعنمهامه

الجديد ،وظهرتفىاألدبياتالحديثةكلمةمسهل Facilitatorلوصفمهامالمعلمعلىأساسأنه
الذىيسهلعمليةالتعلملطالبه(.البحيري)01:2..0،

وعليهيجباتقانالمعلمالستخدام األساليبالحديثةفيالعمليةالتعليميةممالهامنفائد في

تحسين العملية التعليمية التعلمية والسير بها نحو األمام وخاصة في ظهور التقنيات الحديثة

كالحاسوبوالشبكةالعنكبوتية(الكثيري.)122:2..2،

2

لذلكيعد موضوع تطوير الطلبة المعلمين من الموضوعات المهمة  ،ويرجع ذلك إلى التطورات

المتعدد التي تمر بها المؤسسة التعليمية من جهة والثور التكنولوجية من جهة أخرى ،والتي تتطلب
متابعتهابشكلمستمرمنأجلاإلستفاد منهافيالعمليةالتعليمية.

ومن أجل تحقيق هذه المطالب واالحتياجات التعليمية في ضوء الثور التكنولوجية ،كان من

الضروري إحداث تغيرات جذريةفي منظومةإعداد الطالب المعلم ،بحيث اليقتصر إعداد وتمكين
الطالب المعلم على نمط التدريس التقليدي داخل اقاعات الدراسة ،بل االعتماد على نمط يستطيع

توظيف التطورات في مستحدثات التكنولوجيا الحديثة في التعليم ،مع اتسامه بالمرونة والكفاء 
والفاعلية ،وفي الواقت نفسه تمكين الطلبة المعلمين من القدرات والمهارات والمعارف الضرورية
والالزمةلنجاحهمفيالحيا االجتماعيةوالوظيفيةفيعصرثوراتالمعارفوالتكنولوجياواالتصال؛

لذلكلجأتعديدمنمؤسساتالتعليمالعاليفيدولمختلفةإلياستخدامنمطالتعلمالمزيجالقائم
عليالدمجبيننمطيالتعليمالتقليديوالتعلماإللكتروني،والتيأثبتتكثيرمنالدراساتفاعليتهفي

تنميةكثيرمنالقدراتوالمهاراتالتعليميةلدىالطلبةفيمرحلةاإلعداد(خلفاهلل.)286:2.12،

ومما سبق جاءت أهمية التمكين المهني التكنولوجي لتنمية اقدارت الملعمين الستخدامات

تطبيقاتهابهدفمواكبةالتطوراتالتكنولوجيةالمعاصر التيتواجههاالعمليةالتعليمية،وسدالثغر بين

كفايات المعلمين نحو توظيف تطبيقات ثور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العمليةالتعليمية؛
ولتسهيلالوصولإلىمصادرالتعلموالخدماتبهدفتحسينالتعليم.

ومن الواضح أن أبرز تقنيات المعلومات تتمثل في تطور تقنية الحاسب اآللي ،وشبكة

المعلومات الدولية ،والتي نشأت بناء عليها فكر التعليم اإللكتروني،وذلكإلحداث تحسين في العملية
التعليمية ،ومواجهة المدارس والمناهج لالنفجار المعرفي والتكنولوجي ومسايرته ،فيما تتيح شبكة

ذاتيا أو من خالل األاقران ،كما توفرالتقنياتالحديثة إمكانية الحوار التفاعلي
المعلومات الفرص للتعلم ً

بين المعلم وطلبته ،مما يساعد على استكمال عناصر العملية التعليمية ،إضافة إلى أن استخدام

المستحدثات التكنولوجية وأدواتها في التعليم لها مميزات عديد مما يعود بالنفع على التربية
(فرج.)201:2..0،

واقد أوضحت الدور الخامسة واألربعون لمؤتمر التربية الدولي في توصياتها أنظهور تكنولوجيا

االتصال والمعلومات الحديثة أحدثت تغيرات في مجال التربية ،ولعل من أهمها التحول من التركيز
على األهداف النظرية للتخصصات إلى التركيز على األهداف العملية ،واكتساب معارف أساسية

متداخلة ومترابطة إضافة إلى تغير دور المعلم من كونه المصدر الوحيدللمعرفة إلى منسق وميسر
العملية التعليمية(الحلفاوي.)66:2..1،

3

التربية التي تقوم بإعداد المعلمين وتدريبهم اقبل ممارسة المهنة،
ومن هذا فإن مهام كليات 

أصبحت لها أصولها واقواعدها ومناهجها التي ارتبطت بنظريات التعليم والتعلم الحديثة ،ذلك لكي
تحققوظائفهافيالقرنالحاديوالعشرينوتلبيهابنجاح،وعليهاأنتكوناقادر علىاالستجابةبفعالية

لحاجاتطلبتهاالمعلمينوالتيتناسبمدخالتوعملياتالعمليةالتعليميةفيإضافةعاملالتفاعلية،

من خالل تدريبهم وتأهيلهم بالتفاعل باستخدام مستحدثات التكنولوجيا وأدواتها مثل( :الكمبيوتر-

االنترنت  -الفيديو التفاعلى اليوتيوب -الوسائل المتعدد والفائقة– أدوات ويب –2شبكة المؤتمرات

المرئية)(العوضي.)18:2.16،

واقدأخذاالهتمامبتطويرالطلبةالمعلمينفيمؤسساتالتعليمالعالييحظىباهتمامكبيرفي

كثيرمنجامعاتالدولمنمثل:ماليزيا،بريطانيا،أمريكا،األردن؛لذايمثلتمكينالمعلمينأحد

أكثرالقضاياشيوعاًفيضوءالتوجهاتالعالميةلتحديدمواصفاتمعلمالقرنالحاديوالعشرينفنجد

أنمنظمةإعاد التشكيلالمهنيلمعلمالقرنالحاديوالعشرينبواليةأوهايو األمريكيةتقدمتوصيفًا
للتوجهنحو إعدادمعلميرتكزعلىالتمكينضمنمجموعةمنالمعاييرالحاكمةالتيتصفاألداء،
وتندرج هذه المهنية في كافة المهارات التدريسية التي يديرها معلم العصر الحديث(الغريب،

.)262:2..1

وتعد حاجة كليات ومعاهد التربية الفلسطينية لتحقيق التمكين المهني للطلبة المعلمين ،نتاجاً

طبيعياً للتغيرات المعرفية والتكنولوجية الجديد عن طريق وضع استراتيجيات للطبة المعلمين؛ ليؤدوا

أدوارهمعلىالوجهاألكمل،فيضوءهذاالنظامالجديدالمعتمدعلىالمستحدثاتالتكنولوجية.

(العاجز،والبنا)8:2..6:

ومماسبقيتبينأهميةدوركلياتالتربيةفيالتمكينالمهنيإلعدادالمعلمينفىالقرنالحادى

والعشرينويركزالباحثعلىمجالالتمكينالمهني إلستخدامالمستحدثاتالتكنولوجيةلماتمثله من
أهميةكبير فيإعدادالمعلمالعصرى،المعلمالملمبعلومالحاضروالمستقبل،المطلععلىالتطورات
العلمية الحديثة فى مجال تخصصه ،الذى يستطيع التعامل بمهار مع المستحدثات التكنولوجية

المتجدد فيهذاالعصر ،خاصةتلكالمستخدمةفيالعمليةالتعليمية،ليتمكنمناستخدامطرائق

وأساليب ووسائط تكنولوجية حديثة فى األغراض المختلفة ،وهذا يعنى أن معطيات القرن الحادى

والعشرينتتطلبأدوا اًرتربويةمتجدد للمعلملتواكبإيقاعالعصروتحدياتالمستقبل.

لذا أكدت مجموعة من الدراسات على أهمية التعلم المعتمد على التكنولوجيا في تعلم الطلبة،

وتحسينمستوياتتحصيلهمواتجاهاتهمنحوالتعلمبشكلعام،ففيالدراسةالتياقامتبهاشبكةنود
لتكنولوجياتالتعلم) (The Node Learning Technologies Network, 2003أشارتنتائجها
إلى أن التعلم المعتمد على دمج تطبيقات التكنولوجيا الحديثة أفضل من التعلم االعتيادي داخل
4

الصفوف،معأفضلمايمكنأنيقدمهالتعلمعنطريقشبكةاإلنترنت،لتحسينالتفاعلومالئمة

التعلمالموجهذاتيًّامناقبلالطلبة).(Alger,2007:9
ّ

واعتنتالجامعاتاألمريكيةبتطويرخبر الطلبةالمعلمينحيثيشيرمشروع الوالياتالمتحد 

األمريكية والقائم على المعايير الوطنية للتكنولوجيا التعليمية للمعلمين «Educational National

متمثال في أن يكون
 »Teachers for Standards Technologyإلى الدور المتواقع للمعلم
ً

المصم موالمقيموالمشاركفيإنتاجتكنولوجياالتعليم،بماتشملهمناستخدامشبكة اإلنترنتوالتعليم
ُ
عنبعد،وانتاجالبرامجالتعليميةوبرامجالمحاكا )Sanjaya,2008:36(.

وفيبريطانيايتمإختيارالمدربينللطلبةالمعلمينمنمحاضريوأساتذ الجامعاتالذينيقيمون

البرامج ويتم اإلستعانة بالخبراء في المجاالت التعليمية  ،ويتم إختيار المتدربين حسب اقددراتهم

واحتياجاتهم ،والوزار تنشرمعلوماتعنكلبرنامجوتزودبهاالمدارسوالجهاتالمعنيةباألمرمما
يتيحأمامالمتدربينإختيارمايناسبهم(أبوعطوان.)81:2..8،

في ضوء ما سبق ألهم تجارب الدول الرائد في مجال برامج التمكين المهني في الجامعات

المتقدمة،فإنكلياتالتربيةفيالجامعاتالفلسطينيةفيحاجةالستخالصأهمالنظم العالميةفي
ولوجيةوالخاصةبتدريبالطالبالمعلمعلى
بنيةتكوينالتمكينالمهني فيضوءالمستحدثات التكن 
االستفاد من التقنيات التعليمية الحديثة مثل تطبيقات جهاز الحاسوب ،وتطبيقات شبكة اإلنترنت،

فكانتالدراسةالحاليةوالتيتعتبرمنالدراساتاألوائل-حسبعلمالباحث -التيتناولتموضوع
التمكين المهني لدى الطلبة المعلمين إلستخدام المستحدثات التكنولوجية في ضوء تجارب بعض

الدول.






مشكلة الدراسة:

تعد الحاجة للتمكين المهني للطلبة المعلمين في كليات التربية الفلسطينية نتاجاً طبيعياً

للتغيراتالمعرفيةوالتكتولوجيةالجديد ،ولكونهاتركزعلىاإلرتقاءبأفكارهموتعزيزخب ارتهموتجويد
مهاراتهمفيالجوانبالمعرفية،والمهارية،والوجدانيةحتىالتتواقفعندالمستوىالذيوصلوا إليه

عند التخرج ،والذي لم يعد يكفي لمواجهة تحديات العصر الحالي الذي يتميز بتدفق المستحدثات
التكنولوجيةوالمعلوماتباستمراروسهولةاالتصاالتعبرالشبكاتالعالمية.



والتمكينالمهنييتسمبالشمولواالستمراية،ولكييرتقي مستوىالطلبةالمعلمينيجبزياد 

فاعليةاإلعدادالمهنيلديهمفيكلياتالتربيةعنطريقالتدريببخبراتتتعلقبالجانبالتكنولوجي
فعمستوى

بجانبالجانباألكاديميوالتربوي ،وبحيثيؤديالتمكينالمهنيبجميعالخبراتالتيتر

الطلبة المعلمين وزياد كفاياتهم في أدوارهم المستقبلية ومع االستفاد من التجارب العالمية في هذا
المجال.
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حيث تم القاء الضوء على التمكين المهني للطلبة المعلمين في كليات التربية بجامعات

محافظاتغز  ،للكشف عنمستوىاقدراتهمومهاراتهمواتجاهاتهموأسلوبتفكيرهم ،وتلبية احتياجاتهم،
ومساعدتهمعلىالتغلبعلىالمشكالتالتيتواجههمعندممارسةمهنتمخاصةفيمايتعلقباستخدام

اتووسائلالمستجداتالتكنولوجية فيمجالالتعليم،والتعرفإلى أبرزالتجاربالعربيةوالعالمية

أدو
التياهتمتاهتماماًكبي اًربقضيةالتمكينالمهنيللطلبةالمعلمينفيكلياتالتربية.
ويمكن تحديد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:



 ما مستوى التمكين المهني لدى الطلبة المعلمين بجامعات محافظات غزة إلستخدام
المستحدثات التكنولوجية في ضوء تجارب بعض الدول؟
وينبثق عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
 .1ماوااق ـع التمكينالمهنيلدىالطلبةالمعلمين فيجامعاتمحافظاتغز إلستخدامالمستحدثات
التكنولوجيةمنوجهةنظرهم؟

 .2هلتوجدفروقذاتداللةإحصائيةعندمستوى داللة()α≤...0بينمتوسطاتتقديراتافراد
العينة لدرجة التمكين المهني لدى الطلبة المعلمين إلستخدام المستحدثات التكنولوجية باختالف


بعضالمتغيراتالديموغرافية(الجنس،الجامعة،التخصص،التقديرالجامعي)؟

فرضيات الدراسة:

 .1التوجدفروقذاتداللةإحصائيةعندمستوىداللة ( )α≤...0بينمتوسطاتتقديراتافراد
العينةلدرجةالتمكينالمهنيلدىالطلبةالمعلمينإلستخدامالمستحدثاتالتكنولوجيةتعزىلمتغير

الجنس(ذكر-أنثى).

 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤...0بين متوسطات تقدير أفراد
العينةلدرجةالتمكينالمهنيلدىالطلبةالمعلمينإلستخدامالمستحدثاتالتكنولوجيةتعزىلمتغير
الجامعة(األزهر-األاقصى).

 .6ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤...0بين متوسطات تقدير افراد
العينةلدرجةالتمكينالمهنيلدىالطلبةالمعلمينإلستخدامالمستحدثاتالتكنولوجيةتعزىلمتغير
التخصص(علمي-انساني).

 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤...0بين متوسطات تقدير افراد
العينةلدرجةالتمكينالمهنيلدىالطلبةالمعلمينإلستخدامالمستحدثاتالتكنولوجيةتعزىلمتغير
التقديرالجامعي(مقبول-جيد-جيدجداً-ممتاز).
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أهداف الدراسة:

تهدفهذهالدراسةإلى:

 .1تحديد مستوى التمكين المهني لدى الطلبة المعلمين في جامعة (األزهر ،واألاقصى) إلستخدام
المستحدثاتالتكنولوجيةمنوجهةنظرهم.

 .2التعرف إلى الفروق في مستوى التمكين المهني لدى الطلبة المعلمين إلستخدام المستحدثات
التكنولوجية باختالف بعض المتغيرات الديموغرافية (الجنس ،الجامعة ،التخصص ،التقدير
الجامعي).
 .6تقديمبعضالتوصيات المقترحةلتدعيمالتمكينالمهنيلدىالطلبةالمعلمينبجامعاتمحافظات
غز إلستخدامالمستحدثاتالتكنولوجيةفيضوءنتائجهذهالدراسةوتجارببعضالدول.

أهمية الدراسة:

تكمنأهمي ــةالد ارس ــةومبرراته ــافيأنها:

 .1اقدتفيدالطلبةالمعلمينفيتمكينهممهنياً ضمننظم وتجارببعضالدولالمتقدمة فيالتدريب
علىإستخدامالمستحدثاتالتكنولوجية.

 .2اقدتفيدهذهالدراسةالجامعاتوكلياتالتربيةفيتحديدأوجهالقو والقصورفيمستوىالتمكين
المهنيلدىالطلبةالمعلمينفيضوءتجارببعضالدولالمتقدمة؛ لتأخذبعيناالعتبارتطوير

برامجاإلعدادالجامعيفيضوءإستخدامالمستحدثاتالتكنولوجية.

 .6اقدتفيدهذهالدراسةالقائمينعلىالتعليمخاصةوزار التربيةوالتعليمفيتأهيلوتدريبالمعلمين
اقبلالخدمةأوأثناءالخدمةفيإستخدامالمستحدثاتالتكنولوجية.

 .2اقد تفيد هذه الدراسة الباحثين والمختصين في مجال إعداد وتدريب المعلمين وذلك في تحديد
المشكالت التي تواجه المعلمين وأدائهم والعمل على حلها خاصة في إستخدام المستحدثات

التكن ولوجية.

 .0تأتي هذه الدراسة كمحاولة لتطوير مكونات برنامج اإلعداد الجامعي لطلبة كليات التربية وفق
تجارب بعض الدول المتقدمة حيث تفتح المجال أمامهم إلثراء المجال التربوي للقيام بدراسات

المعاصر لجميع

أخرى حول إعداد المعلم وفق االتجاهات الحديثة لمواجهة المتغيرات الثقافية

التخصصات.
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حدود الدراسة:

تمتحديدإطارهذهالدراسةبالحدوداآلتية:

حد الموضوع :تقتصر الدراسة على دراسة التمكين المهني لدى الطلبة المعلمين بجامعاتمحافظات غز إلستخدام المستحدثات التكنولوجية في ضوء تجارب بعض الدول وسيشمل

المجالين:الحاسوب،وشبكةاإلنترنت.

-الحدد البشري :ااقتصرتالدراسةعلىالطلبةالمعلمين.

الحد المؤسسي :ااقتصرتالدراسةعلىجامعتي(األزهرواألاقصى).-الحد المكاني:محافظاتغز .

الحدد الزماني :تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي (-2.12

-

2.10م).

مصطلحات الدراسة:
يلي:

واجرائياً ما
من المصطلحاتالمهمةالتيتردفيهذهالدراسةوالتييعرفهاالباحث إصطالحاً 

 -1التمكين المهني:
عرف(الهنداوي )6:2..3 ،التمكينالمهني للطلبة المعلمين بأنه" :سلسلةالبرامجواألنشطة

وزياد نموهم في الجوانب المعرفية،
التي تقدمها كليات التربية؛ لرفع مستوى أداء الطلبة المعلمين ،
والمهارية؛ليتمكنوامنالقيامبماهومنوطبهممنأدوارمتجدد ومتغير نحودمجاألجهز واألدوات

والوسائل اإللكترونية الحديثة في المواقف التعليمي من أجل تحقيق األهداف وزياد فاعلية وكفاء 

العمليةالتعليميةورفعمستوىمشاركةالمتعلماإليجابيةفيهذهالعملية".
يعرف الباحث التمكين المهني للطالب المعلم اجرائياً بأنه  :زياد فعالية الطالب المعلم في

كلياتالتربيةبجامعتياألزهرواألاقصى عنطريقتحسينكفايتهمإلستخدام مستحدثاتالتكنولوجيا،
ورفع مستوى أدائهم ،وتنمية اقدراتهم وامكاناتهم وانعاش معلوماتهم وتجديد خبراتهم لمواجهة التطور

التكنولوجيفيالموااقفالتعليمية،واستثمارأدواتالتكنولوجيالتحقيقاألهدافالمرجو .

 -6الطالب المعلم:


يعرفالباحث الطالب المعلم اجرائياً بأنه:هوالطالبالذييدرسفيمختلفالتخصصاتوالمسجل

في كلية التربية والمرتبط بالتربية العملية ،والملتحق بإحدى جامعات محافظات غز  :األزهر أو

األاقصى.
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 -3المستحدثات التكنولوجية:
عرف (الحلفاوي )2:2..1،المستحدثات التكنولوجيةبأنها" :كل ماهو جديد وحديثفى مجال

توظيفالتكنولوجيافىالعمليةالتعليمية،منأجهز وآالتحديثةوأساليبتدريسيةبهدفزياد اقدر 
المعلموالمتعلمعلىالتعاملمعالعمليةالتعليمية".

يعرفالباحث المستحدثات التكنولوجية اجرائياً بأنها :القدر علىاكتسابمهاراتاستخدامكل

ما هو جديدوحديثفى مجال توظيف الوسائل التكنولوجيةفى العمليةالتعليمية،من أجهز وآالت

حديثةوأساليبتدريسية؛ بهدفزياد اقدر الطالبالمعلم بكلياتالتربيةفيجامعتياألزهرواألاقصى
على التعامل معها وتوظيفها في العملية التعليمية مثل :تطبيقات استخدام الحاسوب ،واستخدام

والتي تم اقياسها بالدرجة الكلية التي حصل عليها الباحث
وتوظيف تطبيقات شبكة اإلنترنت 
باالستبانة.

 -6تجارب بعض الدول:


والمؤشرات العالمية
يعرف الباحث تجارب بعض الدول اجرائياً بأنها  :مجموعة النظم 

المرتبطةبمكوناتبنيةالتمكينالمهنيبمايجبأنيصلإليهالطلبةالمعلمينفرادىأوجماعاتفي

مجالاستخدامالمستحدثاتالتكنولوجيةفيضوءالتجربة(الماليزية،البريطانية،األردنية،واليةأوهايو
األمريكية).
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الفصل الثاني
اإلطار النظري
 رحملةاهر و :هراتمكنيهرملهينها ط بزهرملع منيه
 رحملةاهراثانيه:هر تخسرمهرملستحسثايهراتكنةاةج زها ط بزهرملع منيه
 رحملةاهراثااث:هجتاابه عضهراسو هراع

زهوراعامل زه

الفصــــــــل الثـــــــــاني
مقدمة:

اإلطــار النظـــري

إننجاحالعمليةالتعليميةيتواقفعلىكثيرمنالعواملالمختلفةوالمتنوعة،إالأنوج ودمعلم

كفءيعدحجرالزاويةلهذاالنجاح؛لذلكنجداألممالمتقدمةتوليجلاهتمامهاإليجادمعلميمتلك
كفاياتتعليميةوصفاتشخصيةمتميز يستطيعمنخاللهاإكسابطلبتهالخبراتالمتنوعة،ويعمل

علىتهذيبشخصياتهموتنميةمفاهيمهموتوسيعمداركهموتنميةأساليبتفكيرهمواقدراتهمالعقلية.

المحور األول :التمكين المهني للطلبة المعلمين
مقدمة:
فيالواقتالذيكانتتتصففيهالعمليةالتربويةبالبساطةفيالماضيحيثكانهدفهاتعليم
الطلبة مهاراتالقراء والكتابةوالحسابوبعضالعاداتوالتقاليدالبسيطةأصبحاليومعلىالمعلمأن
يضيفألدوارهتربيةوتأهيلالنشء؛ليواجهوا مظاهرالتكنولوجياوالتغييراتالمتسارعةوالمتالحقةفي

العالم.

" ويعتبر المعلمعصبالعمليةالتربويةوالعاملالرئيسالذييتواقفعليهنجاحالتربيةفيبلوغ

غاياتهاكمايعتبرأكبرمدخالتالعمليةالتربويةوأخطرها"(بشار.)23:1181،

منهناتظهرأهميةوضرور التمكينالمهنيللمعلمكونالمعلممسئوالًعنإعدادوتنشئةأجيال

المستقبل خصوصاً في ظل ما يواجه المعلم اليوم من مجموعة التغيرات والتحديات في المجاالت
العلميةوالمعرفيةوالتكنولوجيةالتياليمكنإغفالهاعندالتفكيربمهنةالتعليمباعتبارهامنأهمالمهن

التي لها دورها في عملية التنمية الشاملة لذلك من الضروري التأكيد على أهمية إعداد معلم الغد
وتأهيلهوتمكينهلمهنته(شقفة.)11:2.1.،

فالمعلم من أهم العناصر الفعالة في العملية التعليمية وخاصة عندما يواجه مطالب التغيير

والتطوير السريع واالنفجار المعرفي والعلمي والتكنولوجي في عالمنا المعاصر ،يحتاج إلى إعداد
وتدريبمستمريمكنهمناللحاقبكلجديدفيميدانالعلم،ومنرفعكفاياتهبمايسهمفيتطوير

العمليةالتربويةوتحسينها،فنظمالتعليمعلىاختالففلسفاتهاوأهدافهاتوليعمليةالتمكينالمهني

للمعلميناقبلوأثناءالخدمةأهميةوعنايةفائقةإدراكاً منهابأنزياد فعاليةالمعلم ،وارتقاءأدائهفي

مهنتهينعكسعلىفاعليةالنظامالتربوي(نجمالدين.)06:2..2،

هناك ضرور للتمكينالمهنيفيضوءالمستحدثاتالتكنولوجيةلمعلمالغـد،ذلـكإد اركـاً لخطـور

لمواجهةالزياد المطرد فـي المعلومـات ومصـادرها
التخلفعن مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة ،
فالحقيقة التي يجب أن نعيها هي أن أي تقاعس أو تخلف في استخداماتالتكنولوجيا ،وما نجـم عنهـا
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مـن تطبيقـات كـالتعليم االلكترونـي ،سـيؤثر علـى حاجـة المـتعلم التعليميـة ويجعلـه يبتعـد شـيئاً فشـيئاً عـن
روح العصر الراقمي الذي نعيشه(العلي.)1.8:2..0،

ويشيرالباحثإلىأنالتعليمفيضوءالمستحدثاتالتكنولوجيةيحتاجإلىمعلممتمكنمهنياً؛

لذافإنمنالمهمجداً إعدادمعلمالغدبشكلجيدحتىيصلإلىالمستوىالذييتطلبهالتعليمفي
ضوءالمستحدثاتالتكنولوجيةونقلهإلىوااقعأفضل،وبالتاليفهوبحاجةماسةألنيكونماه اًرفي
استخداممستحدثاتالتكنولوجيا؛حتىيتمكنمنتنفيذكلالمهامواألنشطةالتعليمية،ويحققالتدريس

والتفاعلداخلالفصل.

 1-1-6مفهوم التمكين المهني للطلبة المعلمين:

لقد فرضت التغيرات العديد في حياتنا الثقافية واالاقتصادية مفاهيم جديد في حيا المعلمين

المهنية مثل مفاهيم العولمة وثور االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وانعكست علي مهنتهم وعلي
نظرياتإعدادالمعلممنجهةأخرى،فكانمنالطبيعيأنيعادالنظرفيمنظومةإعدادالمعلمين

لتصبحأكثرمالئمةمعمعطياتالعصر؛(غانم)01:2..1،لذلككانمنالضروريإعدادالمعلمين

إعداداً تربوياً ومهنياً وتكنولوجياً في ضوء العديد من الكفايات التي يشترط أن يكتسبها المعلم اقبل
ممارستهلمهنةالتدريسوالتيتعدأساساًلالعترافبهكمعلممحترفومعتمد.
وفيما يلي يعرض الباحث أهم ما ورد عن مفهوم التمكين المهني:

مقرب )22:2...،بأنه" تطويركفاياتواقدراتالفردفيإطارمهنتهالمستقبليةبهدف
عرف ( 

زياد فاعليةأدائهوتحسينظروفعملهورفعمستوىاإلنتاجيةلديه".

واقدأضاف(نصر)238:2..2،اقائالًبأنه"عمليةمنظمةمدروسةلبناءمهاراتتربويةوادارية

وشخصيةجديد تلزمالطلبةالمعلمي نلقيامهمالفعالبالمسئولياتالمدرسيةاليوميةأوترميممايتوافر

لهممنهابتجديدهاوانمائهاأوسدالعجزفيهالتحقيقغرضأسمىهوتحسينفعاليتهموبالتاليزياد 
التمكينالكميوالنوعيللمتعلمين".

واقد أشار (العوضي )21:2.16 ،في تعريفه إلى شمولية التمكين المهني بأنه عبار عن"

مجموعة من األساليب المتعلقة بالطرق التربوية التي تعد معلماً عن غيره في أداء مهنته ،وتشمل

إعداده المهني والمامه باألساليب التربوية الحديثة واعداده الجيد للدرس والتخطيط له ،ونشاطه
المدرسيواقدرتهعلىاالبتكاروالتقويمالجيد".

ويرىالبعضبأنالتمكينالمهنيكلخبراتالتعليمالتييزودبهاالطلبةالمعلمونمنأجل

إحداثتغيرفيالسلوكيؤديإلىتحقيقأهدافالمؤسسةمستقبالً،وهوعمليةمنظمةهادفةوفرصة
ذهبيةتتاحلهملالنتقالإلىتقديماألفضلبشرطأنيتوفرلدىالطالبالمعلمعنصراالقدر والرغبة

(توفيق.)126:2..2،
12

عرفت(كفافي)282:2..0،مفهومالتمكينالمهنيللطلبةالمعلمينبأنهتلكالعمليةالتي
كما ّ

تستهدف تحقيق أربعة أهداف هي :إضافة معارف مهنية جديد للطلبة المعلمين ،تنمية المهارات
المهنية،تنميةوتأكيدالقيمالمهنيةالداعمةلتمكينالطلبةالمعلمينمنتحقيقتربيةناجعةلتالميذهم.

ومنخاللالعرضالسابقيرىالباحثأنمفهومالتمكينالمهنيللطلبةالمعلميناقدركزعلى:

 صقلشخصيةالطالبالمعلمكقائدومديروموجهللموااقفالتعليميةالمختلفة.
 الوصولبفكرالطالبالمعلمإلىأبعدمايكونفيالخوضبالعلومالتربوية.

 إعدادالطالبالمعلمالقادرعلىمواجهةالتحدياتالتيتواجههأثناءاقيادتهللمواقفالتعليمي.
 إثراء معلومات ومعارف الطالب المعلم وتحسينكفاءتهالمهنيةوأدائه،من أجلتحسين العملية

التعليمية.

 التمكينالمهنييغيرسلوكالطالبالمعلمإلىاألفضل.
 تقديم االنشطة والب ارمج والخبرات وفقاً لحالجة كل من الطلبة المعلمين خالل مرحلة إعدادهم
األكاديميوالمهني.





 6-1-6أهداف التمكين المهني للطلبة المعلمين:

يتفقالجميعبأنالمعلمهومحورالتغيير،فقديغيرمساراتأممبأكملها،فالمعلمعنص اًرفعاالً

ورئيسياًفيالعمليةالتعليمية؛فـإذاكانهدفهااألساسيهورفعإنجـازالطلبة،فإنالمسئـولاألولعن

تحقيقهذاالهدفهوالمعلم،والشكأنذلكيتواقفعلىالتمكينالمهنيللطالبالمعلم،فالعـالاقة

بينتنميتهوانجـازطلبتهعالاقةطردية؛حيثيؤثرتمكينالمعلممهنياًفيتوجيهالعمليةالتعليميةبما

يع دبهمنممارساتتدريسيةمنخاللتطويرنموهالمهنينحوالتجديدوالتميزفياألداءمنخالل
استخدام التكنولوجيا ،من هنا نالحظ أن االهتمام بالطالب المعلم وتمكينه مهنياً من أولويات المهام
التييسعىإليهاالتربويونلتحقيقاألهدافالتالية:

 مساعد الطلبةالمعلمينعلىممارسةأدوارهمبكفاء وزياد ثقتهمبأنفسهم.
 تالفىأوجهالقصورفيإعدادالطلبالمعلماقبلالتحااقهبالمهنة،وتزويدمؤسساتإعدادهبتلك
الجوانبحتىيتسنىلهامراجعةخططاإلعداد.

ياتالتربوية

 تحديثخبراتالطلبالمعلموتطويرها؛وذلكمنخاللاطالعهعلىأحدثالنظر
والنفسية،وطرقالتدريسالفعالةوتقنياتالتدريسالحديثة.

 تحسينوتحديثالمعارفالتخصصيةللطلبةالمعلمين(الرواف.)620:2..1،
 تبصيرالطلبةالمعلمينبخططالدولةوتوجهاتها،ومشكالتالمجتمع،والمطلوبمنهم.
 مساعد الطالبالمعلمعلىالتراقيوالتقدمالوظيفي،وكذلكاألمانالوظيفي.
 تغييراالتجاهاتالسلبيةللطلبةالمعلميننحومهنةالتدريس .
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 حثالطالبالمعلمعلىاستخدامتكنولوجياالتعليمواالتجاهنحوتوظيفالمستحدثاتالتكنولوجية

الحديثة(مدكور.)0.0:2..1،

 إتاحةالفرصةأمامالطالبالمعلملتجريبوتطبيقالنظرياتالتربويةداخلحجر الدراسةأيربط

النظريةبالتطبيق(برنامجالتربيةالعملية).

 تنميةالصفاتاألخالاقيةالتيينشدهاالمجتمعمنالمعلمكييستطيعتنشئةطلبتهعليها.
 تنميةاستعدادالطالبالمعلملتحملالمسئولياتواألدوارالجديد  .

 رفعمكانةالطالبالمعلماجتماعياً،وتحقيقالرضاالوظيفيألدوارهالمستقبلية.
 مساعد الطالبالمعلمعلىحلالمشكالتالتربويةالتياقدتواجهه .
 تشجيعالطالبالمعلمعلىالتعاونواالستفاد منزمالئه .

 تشجيعالمعلمعلىاالبتكارواإلبداعفيعمله(الديب.)10:2..3،
 مواجهةالمتغيراتالمهنيةوالقدر علىالتكيفمعها.

 زياد اإلنتاجيةالفكريةوالعلميةفيميدانالتخصص.
 صياغةالق ارراتوابداءالرأيبصور عقالنيةوتفكيرسليم(نصر.)233:2..2،




وبشكلعاميخلصالباحثإلىأنهدفعمليةالتمكينالمهنيهو:

 إثراءالخبراتوالمهاراتالخاصةبالطلبةالمعلمينإلىاألفضل.

 تقديم األنشطة والممارسات والبرامج المتجدد التي تلبي حاجات الطلبة المعلمين في مرحلة
إعدادهم.

 تنميةالتفكيراإلبداعيلدىالطلبةالمعلمين،والقدر علىحلالمشكالتوالعرااقيلالتيتواجههم.
 اقدر الطالبالمعلمعلىالتمييزبينماهوسلبيأوإيجابيفيالمواقفالتعليمي.

 المشاركة في وضع الخطط التعليمية الخاصة بالمدارس والمديريات والو ازرات فالمعلم هو رأس

المالالحقيقيللدول.

 3-1-6أهمية التمكين المهني للطلبة المعلمين:

إن نجاح عملية التعليم تتواقف على مدى امتالك المعلم للمهارات والخبرات التربوية المختلفة،

فمخرجاتالتعليمونواتجهمرتبطةارتباطاً وثيقاً بقو إعدادوتأهيلالمعلمألنالتدريسعلملهأصوله

نموه المهني،لهذا
واقواعدهويمكنمالحظتهواقياسهنسبياًوتقويمه وبالتاليالتدربعلىمهاراتهوزياد 
يعتبرالتطويرحاجةملحةلعمليةاإلصالح الجذريللعمليةالتربويةخروجاً منحالةالتلقينوالحفظ

والنقل واالستظهار والتيتعملعلىتخلفالتعليمبصفةعامةوالتعليماألساسيبصفةخاصة،إلى
مواكبةالثور المعرفيةوالتكنولوجيةالمعاصر .
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إننا اليوم بأمس الحاجة إلى التمكين المهني للطالب المعلم ألنه يعمل على تبادل األفكار،

وتحسين طرق التدريس وتطويرها وتوجيه نشاطه وتطوير أساليبه مما يبعد الملل عن نفسه ويطلعه
علىأفضلالطرقواألساليبويزدادحباًوتفاعالًمعمهنته(العجمي.)110:2..2،

وعليهفإنهمناألهميةتمكينالطالبالمعلمليواجهمطالبالتغييروالتطويرالسريعواالنفجار

المعرفيوالعلميوالتكنولوجيفيعالمناالمعاصر،حيثيحتاجإلىإعدادوتدريبمستمريمكنهمن
مالحقة الجديد في ميدان عمله ،ومن رفع كفايته اإلنتاجية ،بما سيسهم في تطوير العملية التربوية

ذاتها وتحسينها ،على اعتبار أنه معلم المستقبل وأهم مدخالت العملية التعليمية والضامن لنجاحها
(الحجايا.)128:2..1،

ويضيف (صبان")1:2.11 ،إن توظيف المستحدثات التكنولوجية التي أفرزها التزاوج الحادث

بينمجاليتكنولوجياالمعلوماتوتكنولوجياالتعليمفيالعمليةالتعليميةأصبحضرور ملحةتفرض
على النظم التعليمية إحداث نقلة نوعية في األهداف التي تسعى إلى تحقيقها ،ليكون التركيز على

إكساب المتعلمين مجموعة من المهارات التي تتطلبها الحيا في عصر المعلومات ،ومنها مهارات
التعلم الذاتي ،ومهارات المعلوماتية وما تتضمنه من مهارات التعامل مع المستحدثات :التكنولوجية،

ومهاراتإدار الذات،بدالًمنالتركيزعلىإكسابهمالمعلومات".

"إنالمعلمه ونموذجحييجبأنيتجسدفيهكلمانتوقإليهمنكمالفيمجالالتعليم،

ولعلنا نلمس دائماً في تقاليدنا وثقافتنا العربية ما للمعلم من منزلة عالية" (برنامج التطوير

المهني.)20:2.12،

واذاسلمنابأهميةالتمكينالمهنيللطالبالمعلمومالهامنتأثيرعلىمستقبلالعمليةالتعليمية

فإنهذايقودناإلىاالعترافبأنالتمكينالمهنييجبأنيكونهوالمحورالذيتتركزعليهكل

الجهودفيهذاالمجالألناالرتقاءبالعمليةالتعلميةاليتحققإالعنطريقاالرتقاءبإعدادمعلميها،
فمخرجاتالعمليةالتعليميةمرتبطةإرتباطاًوثيقاًبإعداد وتمكينالمعلم،فكلماازدادتالجهودالمبذولة
وعظمتكلماكانتالمخرجاتالتعليميةمرضيةأكثر،وكلمازادالتمكينالمهنيللطالبالمعلمكلما
كان إستخدامه للمستحدثات التكنولوجية بصور ملفتة وكلما خرج عن اإلسلوب التقليدي القائم على

الحفظواإلستظهاروالتلقينالذييعملعلىاقتلروحالجماعةفيالمواقفالتعليمي.





 6-1-6مبررات التمكين المهني للطلبة المعلمين:

إنالمعلمكونهميس اًر وفاعالً فيالمواقفالتعليمي،فإنهيتطلبرؤيةموحد لجوانبالمعرفة

اإلنسانية كما يتطلب معرفة بمجاالت الربط بينها وربطها بمجاالت التطبيق؛ لذلك كان ال بد من
عمليةتمكينمهنيشاملةللطالبالمعلمحتىيكونوااقادرينعلىالقيامبأدوارهمواستخدامالتكنولوجيا،

وذلك برفع مستوى كفاءتهم واكسابهم الخبرات والمهارات الالزمة لتطوير أدائهم إلى األفضل وهي
15

عملية مكملة إلعدادهم اقبلالخدمة فهي عملية طويلة المدى تبدأ اقبل التعيين في الوظيفة ،وتستمر

طول سنوات دراسةالطالبالمعلم ،واقد كان هناك عد عوامل دعت إلى ضرور هذا النمو وحتميته
ذكرها فيما يلي:

 التطور التكنولوجي وانعكاساته على العملية التعليمية من حيث توظيف مستحدثات التكنولوجيا
الحديثةوتقنيات التعليم والتعلم.

 التغير الذي حصل على أدوار معلمالمستقبل ،فتطورت تقنيات االتصال وتعددمصادر التعليم

أدى إلى إحداث تغييرات جوهرية في متطلبات المواقف التعليمي منحيث التحديث والتطوير المستمر
للمناهج الدراسية ووسائل نقل المعرفة مما انعكس بدورهعليهم.

 عدم توافر األعداد الكافية من المعلمين المؤهلين بشكل حديث وفق اعتباراتاستخدامالتكنولوجيا
الحديثةوتحقيقالجود التعليمية الحالية في جميع التخصصات.

 تزايد تفااقم التحديات المرتبطة بعصر المعلوماتية في مطلع األلفية الثالثة للقرن الحادي والعشرين.

(الديب)12:2..3،

ويضيف(سالمة)31:2..1،أنمبرراتالتمكينالمهنيللطلبةالمعلمينتكمنفي:

 عنصربالغاألهميةفيتنفيذكلبرامجاإلصالحوالتطويرالتعليمي.

 التطورات التي لحقت بأدوار ومسئوليات معلمالمستقبل بفعل التغيراتالمتسارعةفيالتعليمكل
هذاأدىإلىتوسيعنطاقمسئولياتتمكينالطالبالمعلم؛ليصبحمنتجاً للمعلوماتأكثرمنهنااقالً

لها.

 الحاجةلمواجهةتحدياتالقرنالحالي.


 الحاجةإلىالحافزالمهنيالذييمكنهممنتحسينأدائهمللمهامالموكلةإليهم.
فالطالب المعلم يجب أن يكون على دراية بالمستحدثات التكنولوجيا الحديثة التي تسهل عملية

التعليم،وأنيكونذو خبر ومعرفةعميقةبأساليبالتدريسلألدوارالتعليميةالمتنوعة،للقيامبوظائف
المرشديناألكاديميين،أوالميسرينفينظامالتعليمالحديثة،التيتتصفبالتفاعليةواستخدامأساليب

غيرتقليدية؛لذافإنهذاالنظاميتطلبتخطيطاً لبرامجالتمكينالمهنيللطلبةالمعلمين ،وهذااألمر

يستلزمتدخالتعلىمستوىكبيرمنجانبالمسئولينوصانعيالسياساتومتخذيالق ارراتبكليات

التربية(.)Flower, 2002: 60

واقدم سبيالن ( )Spillane, 1993: 32وصفاً لمبررات التمكين المهني التي تقوم بها إحدى

الجامعات ،في تدريب الطلبة المعلمين على كيفية استخدام أجهز الفيديو كون فرانس المتاحة في
اقاعات التدريس بجامعتهم ،وكذلك التدريب العملي ،والذي يدرب المعلمين على الواقوف الفعلي
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بالتطبيقات العملية ،واقد أكدت ولكوت ( )Wolcott , 1993: 742على أهمية التدريب والدعم

المستمرللطلبةالمعلمينمنخاللتركيزالتمكينالمهنيعلىالكفاياتالضروريةلهم.




ويؤكد سنجايا ( )Sanjaya,2008: 455على مبررات التمكين المهني في ضرورتها بتنفيذ

ورشالعملالمتضمنةلموضوعاتاستخدامالتكنولوجيافيالتعليمالجامعي،حيثإننجاحهيعتمد
علىاالستفاد القصوىمناألساليبالتكنولوجيةالحديثةوتوظيفها.وعلىذلكيجبأنيتلقىالطلبة

المعلمون فيه على كيفية استخدام الوسائط المتعدد ؛ ليصبحوا على دراية كافية بتوظيفها ،وتنمية
مهاراتهمعلىالمدىالبعيدلمهنةالتعليمفيضوءاستخدامالتكنولوجيا.
ومماسبقيخلصالباحثألهمالمبرراتاآلتية:

 الحاجة إلى توافر طلبة في المدارس تمتلك مهارات عصرية متقدمة في التكنولوجيا تستطيع أن
تتميزوتتمايزفيالتكنولوجياالحديثةوتدخلدوائرالتنافسالمحليةوالعالمية.

 حاجةالطلبةالمعلمينإلىمعرفةكيفيةالتعاملمعالمستحدثاتالتكنولوجيةالحديثة.
 تزايدتفااقمالتحدياتالمرتبطةبعصرالمعلوماتيةفيالقرنالحاديوالعشرين.

 التغيراتالحاصلةفيدورالمعلمحديثاً وثقلالمهامالموكلةإليهوالتيتحتاجإلىتمكينمهني
اقويحتىيستطيعتنفيذهذهالمهماتالموكلةإليه.

 إنالطالبالمعلمبحاجةإلىاكتسابكفاياتومهاراتوتنميةإتجاهاتهوتوسيعمداركهفكانمن

الواجبالعملعلىتمكينهمهنياً.



 2-1-6مزايا التمكين المهني للطلبة المعلمين:

تعتمدنتائجمجاالتتنميةالمعلممهنياًعلىالمجالالذييواجهفيهالمعلمونفرصتعليمشاملة

وتراكميةومعزز علىمدىمراحلمسير حياتهمالعملية،وتعتمدنتائجالتنميةالمهنيةللمعلمينعلى

المجالالذييعملفيهالمعلمونكمحيططبيعي،يتيحلهمأنيدمجوامااقدتعلموهفيتطبيقهمالعملي
فيحجر الدراسة؛لذلكفكانمنالضروريالقيامبتنميةمهنيةشاملةومثمر ومتميز عنطريقما

يأتي:

 رفعمستوىأداءالمعلمعنطريقاكسابهالمهاراتالمعرفيةوالميدانيةالمستحدثةفيميدانعمله.
 االهتمامالمتزايدبتنميةالمناهجالدراسيةفيضوءالممارساتالعمليةللمعلموالمتعلم.
 ضرور التغيرالتربويفيضوءاإلمكاناتالماديةوالبشريةالمتوفر محلياًوعالمياً.

 االستفاد من عمليات ونتائج التنمية المهنية في توجيه ب ارمج ومراكز تدريب المعلمين

(نصر.)210:2..2،
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ويرىالباحثأنهذهالمزاياالتيتختصبهاعمليهالتمكينالمهنيتجعلهافياقمةاألولويات

التي يجب االهتمام بها ومتابعتها وعدم إغفالها حتى نضمن وجود معلمي مستقبل يقودون العملية
التعليميةاقياد بناء ومثمر .

 2-1-6معايير التمكين المهني للطلبة المعلمين:

إنعمليةالتمكينالمهنيالتينرجوهاللطلبةالمعلمينتتطلبمنهمأوالً أنيكونواراغبينفي

ذلك مقبلين عليه حتى يكونوا اقادرين على تنمية أنفسهم بأنفسهم ،من خالل فرص تنموية متنوعة،
اقائمةعلىالتأملوالبحث،يتمكنونمنخاللهامنإنتاجالمعرفةبدالًمنتلقيها،خاصةوأننانتحدث
عن عملية تمكين مهني وليس مجرد تدريب حرفي يقتصر على إكساب الطلبة المعلمين بعض

المهارات التي تجعلهم يؤدون عملهمبطريقة آلية ،ويذكر ديسلر ( )Dessler, 2003: 836بعض
معاييرالتمكينالمهنيعلىالنحوالتالي:

 يرتكزالتمكينالمهنيللطالبالمعلمعلىدعمالكفاياتالعلميةوالمهنيةللطالبالمعلم.
 يتعينأنيتمتفعيلبرامجوأنشطةالتمكينالمهنيوفقحاجاتالطالبالمعلموفيضوءمستوى
وامكانياتهوخصائصشخصيته.

 يدعمالتمكينالمهنيإعدادالطالبالمعلماقبلالخدمةألدوارهالمستقبلية.
 أنيدركالطلبةالمعلمونبوضوحطبيعةالسياقالمحيطبالتدريسوخبراته.

 التمكين المهني عامل حاسم في كل برامج اإلصالح والتحسن التربوي ومن ثم يجب أن تكون
برامجهجزءاليتجزأمنخطةهذاالتحسن.

 يتسق التمكين المهني مع المتطلبات األساسية للتعلم األكاديمي  وتواقعات تصميمها بحيث تزود
الطلبةالمعلمينبالمعلوماتوالمهاراتالضرورية.

على برامج التمكين المهني أن تنطلق من المبادئ لدورها في تزويد الطالب المعلم ببعض

المهاراتواالتجاهاتالتيتساعدهفيتشخيصالمشاكلالتياقديتعرضلهاوايجادحلوللها،وتقييم
الحلول،ومحا ولةالربطبينالنظريةوالتطبيقللوصولبهإلىمستوىالتميزفيضوءالمبادئالتي
سوف تساعد على اإليفاء بالمتطلبات التي تفرضها المعايير المتعلقة بالعناصر األخرى للعملية

التعليمية ،مثل تعديل سلوك الطالب ،ومواكبة التطورات الحديثة ،وكيفية التعامل مع المجتمع
ومؤسساته،وهوبذلكيضربمثالًحسناًفيالنمووالتقدمواإلعداد(الديب.)22:2..3،

ويرىالباحثأنهمناألهميةأنيعدالمعلمفيضوءمستقبلأفضل بحيث يبحثفياقدراته

عنمكامناقوتهلكييعرفجيداً أندورهيتوافقمعمتطلبات عصرناالذييتسمبالتفكيرواإلبداع
والتميزواالن فتاحعلىالتطوراتالتكنولوجيةوخاصةمستحدثاتالتقنياتالتعليمية،منهنافالبدأن
تنطــلقعمليةالتمكينالمهنيللطالبالمعلممنعد منطلقـاتتدعمذلك،ومنأهمها:
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 أنيتضمنالتمكينالمهنيممارساتذاتمغزىعقليواجتماعيووجداني.

 أنيؤمنالطالبالمعلمبضرور التمكينالمهنيلهلكييواكبالتطوراتالحديثة.
 أنتكونالتكنولوجياالحديثةوالتدربعليهامنأهمالمرتكزاتالتييرتكزعليهاالمشرفونعلى
التمكينالمهني

 إيجادالتوازنبيناهتماماتالطلبةالمعلمينوبيناحتياجاتالمؤسسةالتيينتميإليها.
 أنيهدفالتمكينالمهنيألنيصبحالمعلممشاركاًومساعداًوموجهاًفيتنفيذالبرامجالتعليمية،
وصاحباقرارداخلالمؤسسة.




 7-1-6أساليب التمكين المهني للطلبة المعلمين على استخدام المستحدثات التكنولوجية:
توجد العديد من األساليب لبرامج التمكين المهني؛ لتحقيق أهدافها ،من أجل إكساب الطلبة

المعلمين الكفايات والمعارف والمهارات الجديد المناطة بهم ،مدعمة بأدوات وأساليب حديثة ،مثل:
شبكاتاإلنترنت،واألجهز السمعيةوالبصرية،والشرائح،وأفالمالفيديو،واألدواتاإللكترونية،ووسائل

التصال الحديثة مثل الفيديو الكونفرانس ،واقواعد المكتبات اإللكترونية المشتركة

(مرسي،)016:2..3،والزياراتوالتدريبالعمليوفقاستراتيجياتكلياتالتربية.

وهناك عد وسائل يمكن من خاللها تنمية الطلبة المعلمين مهنياً منها ما يكون أثناء الخدمة

ويشتركفيتفعيلهامديرالمدرسةوالمشرفاألكاديميوكلمالهصلةفياإلدار واإلش ارفومنهذه
الوسائل الدراسة الذاتية والدروس التوضيحية والزيارات المتبادلة مع المعلمين وحلقات النقاش

االجتماعات والورش التعليمية والزيارات الميدانية والصفية والتدريس المصغر والدراسات العليا

(الديب.)18:2..3،

وأكد(الحداد)12:2..2،أنالتطبيقاتالحديثةلتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتتسهمفي

تحسينوتفريدعمليةالتمكينالمهني،وأشارإلىأناستخدامهافياإلعدادوالتأهيللهدورفعالفي
تطويرالعمليةالمهنية.



وهناك دراسات تلقي الضوء على بعض األساليب واالستراتيجيات المستخدمة في التمكين

المهنيللطلبةالمعلمينوالتيأثبتتنجاحها (،)Sanjaya, 2008: 37والتيتقترحاستخدامحلقات
البحث ،وورش العمل ،والمواد الشاملة ،واتاحة الفرص إلاقامة المؤتمرات ،ودوائر األاقران المستدير ،
باإلضافةإلىالمصادراإللكترونيةواألنظمةالتحفيزيةوفرقالدعم.

واقد ااقترحت بعض الدراسات بعض األساليب المتبعة في برامج التمكين المهني إلستخدام
المستحدثات التكنولوجية  ،لعل من أهمها ما يلي (العوضي(،)21:2.16،الحربي،)613:2..1،

(أحمد:)12.:2..2،
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موجز لمجموعة من الخبرات
ًا
عرضا
 المحاضرة :تعتبر من أكثر وسائل التدريب شيوعاً وتمثل  ً
العلمية للدارسين في فتر زمنية معينة ،في جو من التفاعل االجتماعي من خالل العالاقات بين
وغالبا ما يكون المحاضر ذو خبر عميقة في موضوع المحاضر التي
المحاضر والدارسين،
ً
يلقيها،والتيتتعلقبكيفيةتوظيفالمستحدثاتالتكنولوجية.

ـة،والت ــيتمث ــلف ــي
 أســـلوب التـــدريب:يعتب ــرالت ــدريبذوأهمي ــةبالغ ــةف ــيتحقي ــقالتنمي ــةالمهني ـ 
مض ــمونهاعملي ــةمس ــتمر تس ــعىإل ــىتحس ــينالمع ــارف،والمه ــارات،والكفاي ــات،وتطويره ــاحت ــى
يس ــتطيعوامواكب ــةالتغيـ ـراتالت ــيتح ــدثف ــيالمجتم ــعالخ ــارجي،ويعتب ــرالت ــدريبأح ــدالمكون ــات
األساسيةالتييعتمدعليهافيتنميـةاقـدراتاألفـرادفـيضـوءالمسـتحدثاتالتكنولوجيـة،واقـديكـون

هذاالتدريبفيالكلياتبمختبراتالحاسوب.

 أســـلوب الـــتعلم الـــذاتي:يعتم ــده ــذااألس ــلوبعل ــىاس ــتقالليةالطلب ــةالمعلم ــين،وت ــوفيرج ــوم ــن
الديمقراطيةوالحريةأثناءتمكينهممهنياً،ويعتبرالـتعلمالـذاتيأحـداألسـاليبالتـيظهـرتلتوظيـف
االستراتيجياتالتربوية،حيثيستطيعاألفرادأنينمومهاراتهمبعيداًعنخبـراتاآلخـرينالمهنيـة،
ويســتطيعواتعمــيمممارســاتهمالمهنيــةذاتي ـاًفــيضــوءاكتســابالمعلومــاتوالمهــاراتالجديــد عــن
الكفاياتوالمهاراتالمناسبةألدوارهمالجديد ،ويتحققذلكمنخـاللالعمـلعلـىتـوفيرالـدوريات

العلميــةوالم ارج ـعاألساســيةفــيالمكتبــاتالجامعيــة،وعــنطريــقالحضــور،واالســتماع،واالطــالع
علــىالنــدوات،والمحاض ـرات،والمــؤتمرات،وحلقــاتالنقــاش،واجـراءالد ارســاتواألبحــاث،والتــأليف
والترجمة،ومطبوعاتووسائطمتعدد

بغرضاالستخدامالمنزلي.

 المؤتمرات:تعدمنأساليبالتمكينالمهني؛ألنهافرصةطيبةوايجابيةلتالاقيالخبرات،واألفكار،
واآلراءفــيشــكلجمعــي.ويعــدهــذاالتجمــعفرصــةطيبــةلتــدريبالطلبــةالمعلم ـونعلــىالح ـوار،
والمنااقشـة،واالســتفاد مــناآلراءواألفكــارالجديــد ،باإلضــافةإلــىأنهــافرصــةالكتســابالمزيــدمــن

المعلومات،والخبراتوالمهاراتفيمجالالتخصص،ممايحققالتمكينالمهنيالعلمي.
 الورشة التعليمية:تعدالورشةالتعليميةمنأفضلأساليبالتمكينالمهنيالتيتحظىبقـدركبيـر
منالنجاحواالنتشار،ألنهاتسيروفقنظاميعملفيهالطلبةالمعلمينبشـكلجمعـيوتعـاونيفـي

ضــوءأســسمــنأهمهــا:وجــودخب ـراءومتخصصــينيت ـوافرلــديهمالــوعيبنظــامالعمــلبالورشــة،
والتخطــيطالجيــدللورشــةبمــايضــمننجاحهــاوتحقيــقأهــدافهافــيتنميــةالكفايــاتالجديــد للطلبــة

المعلم ـ ــينواطالعه ـ ــمأولب ـ ــأولعل ـ ــىأه ـ ــممتطلب ـ ــاتالمس ـ ــتحدثاتالتكنولوجي ـ ــة،واإلجاب ـ ــةع ـ ــن
استفساراتهم.
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 برامج التعاون وتبادل الخبرات بين األقران:حيثتعملعلىإفاد األفرادالمعلمينالمستجدينمـن
آراءاألسـ ــاتذ األاقـ ــدممـ ــنحيـ ــثالخبـ ــر والمعرفـ ــةالمتخصصـ ــةبصـ ــور تسـ ــهمفـ ــيرفـ ــعكفايـ ــاتهم

التدريســية،والعلميــة،والمهنيــة،والتغلــبعلــىالصــعوباتالتــياقــدت ـواجههم،وتــتممــنخــاللورش
العملوالحلقاتالتدريسية،وغيرها.
 البعثــات (المــنا الدراســية):ويقصــدبهــاإيفــادالطلبــةالمعلمــين(المتــدربين)إلــىمؤسســاتتعليميــة
ارئــد ،أوإلــىم اركــز،أومعاهــدعلميــة،أوبحثيــة،أوتكنولوجيــةمتميــز ،للتــدريبعلــىاألســاليب
واالتجاهاتالحديثةفيمجالالتعليموالتدريسواستخداموتوظيفالتقنياتالتعليميـةالحديثـة،ممـا

اليمكنإدراكالخبر إالفيمواقعها.
 البحـــث العلمـــي:يقــومهــذااألســلوبعلــىتفعيــلمشــاركةالطلبــةالمعلمــينفــيالقيــامباألبحــاث،
والدراسات،أواالنضـمامإلـىاللجـانالمكلفـةبتطـ ويربـرامجالتمكـينالمهنـيبالجامعـة،حيـثتتـيح
لهمالتعديل،وانتقاءالـنظموالبحـثعـناآلليـاتالتـيتضـمنالتطـويرالجيـدلهـم،وزيـاد حماسـهم
ودافعيتهم.

 الزيارات أو الجوالت :وفيها يقوم األعضاء الجدد بزيار بعض المدراس المتقدمة ،وخصوصاً

المدارس الخاصة ،وتستخدم الوسائط الفنية والتكنولوجية ،وتعتمد اإلنترنت في الكشف عن
المعلومات،وذلكلمعرفةطريقةعملها،بهدفنقلالخبراتالموجود بهاإلىكفاياتهمومهاراتهم

المستقبلية.


وأضاف(عبيد)161:2..1،أساليبأخرىمنها:

 تشجيع الطلبة المعلمين على االطالع على كل ما هو جديد في مجاالتهم العلمية والتربويةومنااقشتهاأثناءاالجتماعاتالفنية.

 تمكينالطلبةالمعلمينمنتط ويرممارستهمالتدريسيةوصقلخبراتهم ،وتبادلها ،وتنميةمهاراتهمونقدومراجعةاستراتيجياتهمخاللالبرامجالعمليةالتيتتاحلهم.

 حثالطلبةالمعلمينعلىتقديمالمبادراتوبذلالجهدفيتطويرالمناهجبالتعاونمعاألكاديميينوواضعيالسياساتالتعليمية.

 -توفيرثقافةالتطويرمنخاللتنميتهمعلىبناءالعالاقاتالمهنيةمعبيئتهموبينالمجتمع.

ويرىالباحثأننجاحأيعمليةتمكينمهنييتطلبمنالطالبالمعلمباإلضافةإلىالتمتع

بمؤهالتأكاديميةأنيكونعلىعلمبنظرياتالتعليم،وأنيكونماه اًرفياستخدامتقنياتوتكنولوجيا
التربيةورغمتنوعاألساليبالمستخدمةفيبرامجالتمكينالمهني،إالأنهيمكنالجمعبينكلتلك

األساليبمعاً،والبدمنمراعا الطلبةالمعلمينمنحيث مستوياتهم والفروقفيأدائهم،والهدفمن
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التمكين المهني ،وهذا يتطلب التعرف على احتياجات الطلبة المعلمين ،وبث روح التعاون والمحبة،
وحثهم على اإلبداع واالبتكار واستخدام التكنولوجيا في التعلم ،ومهار استخدام التقنيات التربوية،

وتدريبهم على التنمية الذاتية بالقراء واالطالع ،وعقد الحلقات النقاشية وورش العمل بما يرفع من

كفاءتهم.




 8-1-6معوقات التمكين المهني للطلبة المعلمين:

تسعىكلياتالتربيةفيالجامعاتالفلسطينيةجاهد لتوافرتمكينمهنياقويللطلبةالمعلمين

يتناسبوالوااقعالحاليللعمليةالتعليميةواستشرافاقويللمستقبلولكنتوجدبعضالمعيقاتالتيتحد

منتحقيقالتمكينالمهنيألهدافهومنها:
 -اإلفتقارإلىالتكيففيالعالاقاتاإلنسانيةوظروفالحيا والعمل.

 إفتقاركلياتالتربيةفيجامعاتمحافظاتغز إلىاإلمكانياتواألدواتالخاصةبالتمكينالمهني.

 -تعتمدالجامعاتالفلسطينيةبشكلكبيرعلىالموادالنظريةالالعمليةفيتدريسها.

 العالاقة بين الجامعات الفلسطينية وجامعات الدول المتقدمة ضعيفة مما يح ول دون التبادلالفكريواالكاديميولعلأحداألسبابالتيتحولدونهذاالتبادلالحصارالخانقالمفروض

علىمحافظاتغز .

ويرى (الطاهر")23:2..6،أن تطوير أعضاءهيئة التدريس مهنياً اقضيةحديثة نسبياً ولذلك

تنقصهاالخبر أوالمرافقأومصادرالتم ويلالالزملبرامجالتطوير".

واقدصنف(الخوالدي)6.:2..2،عد معواقاتللتمكينالمهنيكمايلي:
 معيقاتعلىمستوىالفرد.

 معيقاتعلىمستوىالوظيفةأوالمهمة.
 معيقاتعلىمستوىالمنشأ .


 مشكالتعلىمستوىالسياسةالعامة.

أما(ريغيناشونفلد)61:2..8،فقدذكرعد معواقاتأهمها:
 ضعفمستوىبرامجالتمكينالمهنيذاتها.

 ارتباطالتطويرببرامجالتمكينالمهنيبرغبةبعضالطلبةالمعلمين.
 االفتقارإلىاقياد اقوية.

 غيابالرؤيةالمستقبلية.
 الخوفمنالتغييرومعارضتهلمايحملهمنتهديدات.
 ضعفالمعلوماتعنبرامجالتمكينالمهني.
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 نقصالكفاءاتالالزمةللتطويرمنمواردماديةوبشرية(كوادرتدريبية).
 ضعفالرغبةفيالعملالجماعي.


 ضعفالحوافزالماديةوالمعنوية.
يرى الباحث أنه دائماً تقابل عملية توظيف كل ما هو جديد ومستحدث في مجال ما من

المجاالت بمعواقاتوصعوبات تحد من التوظيف األمثل له ،وعلى الرغم من تعدد المميزات والفوائد

التي تتمتع بهاالمستحدثات التكنولوجية إال إنه توجد بعض المعواقات التي تواجه توظيفها فيكليات
التربيةيلخصالباحثأهمها:

 ضعفمواكبةكلياتالتربيةللتطوراتالحديثةفيمجالإعدادالطالبالمعلم.
 األزمة اإلاقتصادية الذي تعاني منها بعض الجامعات الفلسطينية والتي تحول دون اإلهتمام
بالتمكينالمهني.

 الحصاروالخناقاإلسرائيليوالذييقفامامإنفتاحالطلبةالمعلمينعلىالعالمالخارجي(كتلقي
الدوراتفيالدولالمتقدمةمهنياً وتكنولوجياً،والمشاركةفيالمؤتمراتوالندواتالعالميةالتيتطور
وتنميالعمليةالتعليمية.

 عدم اقناعةالطلبة المعلمين باستخدام التكنولوجيافيالعمليةالتعليمية.

 ااقتصارمجالالبحثالتربويعلىمجالواحدوهوالبحثاألكاديمي.
 

أمابالنسبةلكيفيةالتغلبعلىهذهالمعواقاتمنوجهةنظرالباحثفإنهيجبعلىالجميعأن

يدركوابأنكثيرمناألموراقابلةللتطويعبطريقةتجعلهاتتناسبمعاحتياجاتناوظروفنا؛لذافإنهمن
الممكنأنندربأنفسناونعودهاعلىأنتتوائممعمتطلباتالعملوالتطوراتفيبيئةالعملومنها

التطوراتفياستخداممستحدثاتتكن ولوجياالتعليم.


 9-1-6احتياجـــــات التمكـــــين المهنـــــي للطلبـــــة المعلمـــــين علـــــى اســـــتخدام المســـــتحدثات
التكنولوجية:

إن أحد أهم جوانب التجديد التربوي في مؤسسات التعليم ،يقوم على االستفاد من إمكانات

الثور التكنولوجيةوعلىرأسها المستحدثاتالتكنولوجيةالمرتبطةبمجالالتعليم؛واقدتأثرتعناصر

منظومةالتعليمعلىاختالفمستوياتهابماتسهمبهالمستحدثاتالتكنولوجيةفيتحسينوزياد كفاء 

وجود العمليةالتعليميةالتعلمية.ولقدتغيردورالمعلمبصور واضحةوأصبحتكلمةمعلم/مدرس
 Teacherغير مناسبة للتعبير عن مهامه الجديد  ،وظهرت في األدبيات الحديثة كلمة مسهل
 Facilitatorلوصفمهامالمعلمعلىأساسأنهالذىيسهلعمليةالتعلملطلبته،فهويصممبيئة
التعلم  Learning Environmentويشخص مستويات طلبته ويصف لهم ما يناسبهم من المواد
التعليمية،ويتابعتقدمهمويرشدهمويوجههمحتىتتحققاألهدافالمنشود .
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ويؤكد(سالمة)11:2..1،على"أنإلمامالمعلمأياً كانتخصصه بمفهومتكنولوجياالتعليم

يجعله اقاد اًر على استخدام مستحدثاتها في التدريس بفاعلية ،كما يزيد من اتجاهاتهم اإليجابية نحو
استخدامها ويزودهم بأساليب متنوعة في التدريس تتماشى مع النظم الديمقراطية للتعليم مما يتيح

للتالميذفرصاالشتراكالنشط".

إن توفير احتياجات التمكين المهني الفعال للطلبة المعلمين على استخدام المستحدثات

التكنولوجيةتتطلبضرور تأهيلالطالبالمعلموتمكينهمهنياً وبشكلمستمرمنخاللإلمامهبما

يلي:

 -إتقاناستخدامتقنياتالتعليمالمتطور .

 -إتقانالتطبيقاتالعمليةالستخدامالكمبيوتروشبكاتالمعلوماتواقواعدالبياناتفيتدريسماد 

التخصص.

 إتقانالتطبيقاتالعمليةعلىاستخدامالوسائطالمتعدد فيتدريسماد التخصص. -التمكنمنتوفيرالتدريباتالمصور واللفظيةفيحلالمشكالتالتعليمية.

 -التمكنمنتطويروسائلتعليميةمتنوعةومستجد عندوضعالخططاليوميةوالفصلية.

 -إتقانتحديدمصادرالمعرفةالمختلفةالتيتتيحهاشبكةاإلنترنتللبحثوالتحريعنالمعلومات

المستهدفة(العوضي.)02:2.16،

 -امتالكمرونةفيالتفكيرتسمحلهبتقبلكلجديدمهمومفيدإلثراءالعمليةالتعليمية.

 التمكن من تدريب طلبته على التعلم الذاتي والتعلم المستمر مدى الحيا لتلك الجوانب المعرفيةحتىيغرسذلكفينفوسهممنذالصغرفيهذاالعصرالمتجدد.

 -التمكنمناستخدامالتكنولوجياالتعليميةوتقنيةالمعلوماتالمتجدد فيطرقالتدريس.

التعلمالفردي.

 التمكنمناستخداماستراتيجياتالتدريسمثلالتعلمالتعاوني،والتعلمالمصغر،و إتقانالتعاملمعالكمبيوترواإلنترنتووسائلالتكنولوجياالحديثةوصوالًلمصادرالمعرفة. توجيهطالبهإلىاألنشطةالتييميلونإليهاويحبونها(العنزي.)18:2..3، التمكنمنكيفيةإتقانطالبهللحواروعرضاألفكاربشكلمنطقيومقنع. غرسالمرونةوتقبلآراءاآلخرينفيسلوكطلبته. يعلمطلبتهفنوناالتصالالمختلفمعاآلخرين.

 -يعلمطلبتهكيفيةإاقامةعالاقاتإيجابيةمعاآلخرين(الحصري.)121:2...،

ومما سبق يتضح للباحث أنه من المناسب أن يؤهل الطلبة المعلمين إلى الطرق الحديثة في
التدريس تعتمد على المستحدثات التكنولوجية ،وهذا األمر يتطلب التمكين المهني الالزم للطلبة
المعلمين على األدوار والمهام التي تساعده على أداء مهامه المطلوبة بفعالية عالية منها :امتالك
24

المؤهالت التخصصية ،والتقانية الكافية ،بحيث يكون اقاد اًر على استخدام تطبيقات الحاسوب وشبكة
اإلنترنت ،وتكنولوجيا الوسائل اإللكترونية ،والتفاعل مع المنتديات العلمية ،وتوظيف التقنيات
التكنولوجيةالحديثةفياإلنتاجالعلميعلىالمستويينالفكريوالعملي.
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المحور الثاني :استخدام المستحدثات التكنولوجية للطلبة المعلمين
مقدمة:
يمتازالعصرالحاليبالتقدمالهائلفيمجاالتتكنولوجياالتعليم،األمرالذيفرضعدداً من

التحدياتعلىالنظامالتعليميفيمراحلهالمختلفة،مماتطلبالعديدمنالتغيراتمنخاللاستخدام
المستحدثاتالتكنولوجيةواستثمارإمكانياتهافيخدمةالعمليةالتعليمية.

شهدت المستحدثات التكنولوجية وفي مقدمتها الحاسوب واإلنترنت نمواً وتطو اًر سريعين في

العقدين الماضيين أسهما في دخولها جميع مناحي الحيا وفي مقدمتها اقطاع التعليم .فقدمت هذه

المستحدثاتالعديدمنالوسائلواألدواتالتيلعبتدو اًركبي اًرفيتطويرأساليبالتعليموالتعلممما
أتاح الفرصة لتحسين هذه األساليب من خالل توفير المناخ التربوي الفعال الذي يساعد على إثار

اهتمام الطلبة وتحفيزهم والتغلب على الفروق الفردية بينهم بطريقة فعالة .واقد أثبتت األبحاث عظم
اإلمكاناتالتيتوفرهاتكنولوجياالتعليملعناصرالعمليةالتعليميةومدىفعاليتهافيعمليتيالتعليم

والتعلم(الزبونوعبابنه.)22:2.1.،

حيثيوليكثيرمنالتربوييناهتمامهماليومنحوتوظيفالمستحدثاتالتكنولوجيةفيالعملية

التعليمية،ولماكانالمعلمعصبالعمليةالتعليميةلمالهمناقدرهعلىالتخطيطوالتصميمواالستخدام
االمثللكلالمواصفاتالمتاحةلصالحالعملياتالتعليميةفكانمنالضروريتمكينالمعلمينمهنياً
على استخدام المستحدثات التكنولوجية وتوظيفها التوظيف األمثل بما يحقق التفاعل في العملية

التعليمية).( Lindsey, 2000: 546

 إنتحقيقالتطويرالتربويالذيتصبوإليهوزار التربيةوالتعليمالفلسطينية،يتطلبالتأكيدعلى

أدوار جديد للمعلم الفلسطيني ،منها اإللمام بالتيارات التكنولوجية العالمية ،ومسايرتها وتوظيفها في
الموااقف التعليمية؛ ولذلك فمن خصائص معلم المستقبل أن يكون تكنولوجياً ،أي مكتسبا للمهارات
الخاصةبالتقنياتالتعليميةالحديثةووسائلاالتصالالمعاصر ومطبقالهافيالتدريس.

(العوضي.)12:2.16،

لقدأثرتالتكنولوجيافيالعمليةالتعليميةوأدتإلىتغييرالعديدمنالموااقفالتعليمية،وذلك

علىأثرالتطورالمستمرفيالمعرفةوالزياد المطرد فيالخبراتاإلنسانية،األمرالذيأدىإلى
ظهورمفاهيموخبراتوأنظمةوأساليبومداخلحديثةفيمنظومةالتعليم،منها:شبكاتالمعلومات،

اإلنترنت،التعليمعنبعد،البلواقات،السبور الذكية،المدونات،الوسائطالمتعدد ،التعليماإللكتروني،
الفصلاالفتراضي،الفيديوالتفاعلي...إلىآخرهمنمستحدثات،ومنثمأصبحتتكنولوجياالتعليم

ضرور ملحة لكافةالطلبةالمعلمينفيجميعالمراحلالتعليميةلرفعكفاء ومستوىالعمليةالتعليمية

التربوية.
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 1-6-6مفهوم استخدام المستحدثات التكنولوجية للطلبة المعلمين:

لمعرفة ماهية المستحدثات التكنولوجية يجب علينا أوالً التعرف إلى التكنولوجيا ،وتكنولوجيا

التعليم،منحيثمعناهاوخصائصهاوأهميتها.

 1-1-6-6التكنولوجيا :Technology


لو بحثنا عن كلمة تكنولوجيا في المعاجم فإننا ال نجد هذه الكلمة فهي ليست كلمة عربية،

وأصلها يعود إلى اللغة اإلغريقية القديمة ،حيث إن التكنولوجيا مصطلح مركب من مقطعين
()Technoوتعنيحرفةأوصنعةأوفنو()Logyوتعنيعلم(مدكور.)111:1180،

وتعرفالتكنولوجيابأنها ":تعنيعلمالتقنيةأوالفنونأيدراسةالمهاراتبشكلمنطقيلتأدية

وظيفةمحدد "(عسقول.)1:2..1،

وتعرف التكنولوجيا بأنها ":العلم الذي يعني بعملية التطبيق المنهجي للبحوث والنظريات

وتوظيف عناصر بشرية وغير بشرية في مجال معين ،لمعالجة مشكالته ،وتصميم الحلول العلمية
المناسبةلها،وتطويرها،واستخدامها،وادارتهاوتقويمهالتحقيقأهدافمحدد "(خميس.)2:2..6،

وتعرف التكنولوجيا بأنها  ":االستخدام األمثل للمعرفة العلمية ،وتطبيقاتها لخدمة اإلنسان

ورفاهيته"(.اللقانيوالجمل)122:2..6،

وعرفت التكنولوجيا بأنها":عملية شاملة تقوم على تطبيق هيكل من العلوم والمعرفة واستخدام

مواردماديةوغيرماديةبأسلوبالنظملتحقيقأغراضذاتاقيمةعمليةفيالمجتمع".

(الفتالوي.)131:2..1،

منالتعريفاتالسابقةيتبينأن:

 التكنولوجياوالعلمكلمنهمايكملاآلخروالتكنولوجياهيعبار عنذراعالعلم. -التكنولوجياهيالجانبالتطبيقيللمعرفةالعلمية.

 التكنولوجياذاتصبغةإنسانيةفهيتسعىإلىتوفيرالرفاهيةلإلنسانوتيسيرسبلعيشهعلىالحيا منخاللتقديمحلولعمليةلمشكالته.

 -التكنولوجياشاملةلكلمناحيالحيا العلمية،فالتخلوأيمعرفةمنتطبيقاتتكنولوجية.
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 6-1-6-6تكنولوجيا التعليم:
لقداقامالترب ويون بوضعالعديدمنالتعريفاتلمفهومتكنولوجياالتعليمواقدتأثرتهذهالتعريفات

برؤيةأصحابهالمفهومتكنولوجياالتعليم:

فعرفتتكنولوجياالتعليمبأنهاهيذلكالبناءالمعرفيالمنظممنالبحوثوالنظرياتوالممارسات

الخاصة بعمليات التعليم ومصادر التعلم ،وتطبيقها في مجال التعلم اإلنساني ،وتوظيف العناصر
البشرية أو غير البشرية لتحليل النظام والعملية التعليمية ،ودراسة مشكالتها ،وتصميم العمليات

والمصادر المناسبة كحلول عملية لهذه المشكالت وتطويرها (إنتاج وتقويم) ،واستخدامه وادارتها

وتقويمها،لتحسينكفاء التعليموفعاليتهوتحقيقالتعلم(خميس.)0:2..6،

وعرفتتكنولوجياالتعليمبأنها":عمليةمتكاملةتقومعلىتطبيقهيكلمنالعلوموالمعرفةعن

التعلماإلنساني،واستخداممصادرتعلمبشريةوغيربشريةتؤكدعلىنشاطالمتعلموفرديتهومنهجية
أسلوبالمنظوماتلتحقيقاألهدافالتعليميةوالتوصللتعلمأكثرفعالية"(الحيلة.)28:2..1،

وعرفت بأنها ":تلك العملية التي توظف أسلوب النظم في الموااقف التعليمية ،سعياً لتخطيطها

وتنفيذهاوتقويمها،مستعينةبالمصادرالبشرية وغيرالبشرية،ومستند إلىنتائجاألبحاثفيمجال
التعليموالتعلممناجلتحقيقاالهدافالتعليمية"(عسقول.)8:2..1،

ويرى الباحث من خالل التعريفات السابقة أن هدف تكنولوجيا التعليم خدمة العملية التعليمية،

أنالمستحدثاتالتكنولوجيةتندرجضمنبنداستخداموتوظيفمصادر

والسعينحوتحقيقأهدافها،و

التعلمالبشريةوغيرالبشريةوتؤكدعلىنشاطالمتعلموبالتاليفإنالمستحدثاتالتكنولوجيةهيمنتج
منمنتجاتتكنولوجياالتعليم.


 3-1-6-6المستحدثات التكنولوجية:

عند الحديث عن المستحدثات التكنولوجية فإننا نتحدث عن توظيف العديد من األفكار،

واالختراعات المستحدثة ،والتي تتميز بالجد والناتجة عن التطورات العلمية ،والتكنولوجية السريعة،
والتي ترتب عليها ظهور عدد من المخترعات ،واالبتكارات التي يمكن توظيفها في مجال التعليم،

والنهوضبالعمليةالتعليمية،وذلكبتوظيفكلماهومستحدثوجديدمنأجهز ،وأفكارللنهوض

بالعمليةالتعليمية،وتحقيقأهدافها.

وتعرف المستحدثات التكنولوجية على أنها :حلول إبداعية ومبتكر لمشكالت التعليم ،توسيعاً

لفرصه ،تخفيضاً لتكلفته ،ورفعاً لكفاءته ،وزياد لفاعليته ،بصور تتناسب مع طبيعة العصر
المعلوماتي،وتتمثلتلكالحلول(الغريب)1.8:2..2،فيمايلي:

 -مادية تتمثل في األجهز واألدوات مثل الكمبيوتر واجهز اإلنتاج والعرض ،والمواد والوسائل

التعليميةوالبرمجيات.
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 -فكرية وتشتق من األسس المرتبطة بنظريات التعليم والتعلم ،وعلوم االتصال والمكتبات ،ونظم

المعلومات.

 -تصميمية وتنتج وفق طبيعة العملية التعليمية ،مما يجعها تتميز بالفاعلية والفردية والتنوع

والتكاملية.

ويقصد بالمستحدثات التكنولوجية بأنها ":كل ما هو جديد وحديث ينتج عن التطبيق المتقن
لتكنولوجيا الكمبيوتر والوسائط المتعدد والتعليم عن بعد ،وما يرتبط بها من برامج واقنوات اتصال

وأجهز لنقل وتجهيز وتخزين ومعالجة واسترجاع البيانات والمعلومات لتحقيق األهداف
وشبكات 

التعليمية"(عبدالحميد.)21:2..6،

وتعرفعلىأنها":االستفاد مننظرياتالعلموالتعلموتطبيقاتهاإلنتاجأفكارجديد تؤديإلى

وجود أجهز وآالت وأدوات ،ومواد وبرامج ونظم جديد وتوظيفها لخدمة العملية التعليمية ،وتطويرها
ورفعكفاءتهاوحلمشكالتهاوزياد فعاليتهاومسايرتهالتغيراتالعصرالذينعيشه"

(عثمان.)11:2..1،

وعرفتمستحدثاتتكنولوجياالتعليمبأنها":مفهوميشيرإلىمنظومةمتكاملةتشملكلماهو
جديدفيتكنولوجياالتعليممنأجهز تعليمية،برمجيات،بيئاتتعليمية،وأساليبعمل؛لرفعمستوى

العمليةالتعليمية،وزياد فعاليتهاوكفاءتهاعلىأسسعلمية"(النجار.)311:2..1،

ويتضح مما سبق أن الهدف األساس للمستحدثات التكنولوجية هو رفع كفاء المعلم والمتعلم

إلنجاحالعمليةالتعليمية،وكذلكمواكبةالتطورالهائلفيالمعرفةوالتكنولوجيا،والخروجعنالوضع

والتلقين واالستظهار ،ومجال
التقليدي للعملية التعليمية ،والذي يقوم به المعلم على اإللقاء والحفظ 
استخدامالمستحدثاتالتكنولوجيةوتبنيهافيالعمليةالتعليمية،يرتبطبعملياتالتمكينالمهنيللطلبة

المعلمينالستخداممنتجاتتكنولوجياالتعليموأدواتها،داخلمختبرالحاسوب،وفيالصفالدراسي
بمهاراتتربويةوتكنولوجية،ومهاريةباستخدامأجهز الحاسوبوالبرامجالمعد لذلك،وشبكةاإلنترنت

وماوفرتهمنرحلةمعرفيةواثراءللمنهجالمقرر.





 6-6-6أهداف استخدام المستحدثات التكنولوجية للطلبة المعلمين:
علىمعلمالغدأنتكونلديهكفاء تكنولوجية،وأنتتصاعدتلكالكفاء بشكلدائممعالتطورات

الحادثةبتكنولوجياالمعلومات،علىأنتساهمكلمهار يكتسبهاالمعلمبكفاء فيإيجادمهار أخرى
جديد لديهوهكذاليكتسبخبراتتوظيفمستحدثاتالتكن ولوجيافيالعمليةالتعليمية،ويصبحمتمي اًز

فيالتعاملمعطلبتهواثارتهمودفعهملمزيدمنالتعلم.

أوضحت (سويدان ،ومبارز )26:2..3،أربعة أهداف رئيسة تجعلنا نستخدم المستحدثات

التكنولوجيةفيالعمليةالتعليميةوهي:
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تحققمثاالًوااقعياًللقدر علىالحصولعلىالمعل وماتمنمختلفأنحاءالعالم.

تساعد على التعلم التعاوني نظ اًر لكثر المعلومات المتوفر عبرها ،فإنه يصعب على الطالب

البحثفيكلالقوائم،لذا يمكناستخدام العمل التعاوني ،حيث يقومكلطالببالبحثفي اقائمة

معينة،ثميجتمعالطلبةلمنااقشةماتمالتوصلاليه.


تساعدعلىاالتصالبالمعرفةالعلميةبأسرعواقتوأاقلكلفة.



تساعدعلىتوفيرأكثرمنطريقةفيالتدريس،ألنهابمثابةمكتبةكبير يتوفرفيهاعددكبير

منالكتبوالبرامجالتعليميةباختالفالمستويات

وهنــاكمجموعــةمــناألهــدافيمكــنتحقيقهــامــنخــاللاســتخدامالمســتحدثاتالتكنولوجيــةفــي

العملي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةالتعليمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرمنه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا(الموس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى(،)111:2..2،العوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي،)11:2.16،
(الشرهان:)11:2..1،

 المساهمةفيتأسيسثقافةالمعلوماتلدىالجيلالناشئلتأهيلهمبمتطلباتالعصرالحديث.

 المساهمةفيإنشاءمجتمعالمعرفةوالمعلوماتمنخاللاالهتمامبتقنياتالمعلوماتووسائطها.
 إحداثتطويرجذريفيالتعليميعتمدعلىماتنتجهتقنيةالمعلوماتووفر مصادرالمستحدثات
التكنولوجية.

 تعزيزالتفاعلااليجابيعبرالمستحدثاتالتكنولوجيةوهذابدورهسوفيؤديإلىتشجيعانتشار
االتصالوالتواصلبينالطلبةوالمعلمينوازدهارحركةالنشاطالصفي.

 اقلةالتكلفةالماديةباستخداماألاقمارالصناعيةومحطاتالتلفزيونوالراديو.
 سرعة التعليم ،وبمعنى آخر فإن الواقت المخصص للبحث عن موضوع معين باستخدام

الًمقارنةبالطرقالتقليدية.
المستحدثاتالتكنولوجيةيكوناقلي 

 وظيفةالمعلمفيالفصلالدراسيتصبحبمثابةالموجهالمرشدوليسالملقيوالملقن.
 تطويرمهاراتالطلبةعلىاستخداموسائطالحاسوبوالمستحدثاتالتكنولوجيةالمرتبطةبه.

 عدمالتقيدبالساعاتالدراسيةحيثيمكنوضعالماد العلميةبوساطةبعضتقنياتالمستحدثات
التكنولوجيةويستطيعالطلبةالحصولعليهافيأيمكانوفيأيواقت.


ويلخص الباحثأهدافاستخدامالمستحدثاتالتكنولوجيةفيتوفير التعلمالنشط والذيبدوره

يمكن المتعلم من اكتساب المعلومات التي تقدم كمثال وااقعي عبر شاشات الحاسوب في شكل
نصوص ،وأصوات ،ورسوم ،وصور بأنواعها ،ولقطات فيديو ،وبالتالي توفر المعلومات المتنوعة

والحديثة للمتعلمين ،وايجاد روح الحماسة والدافعية ،مما يدعم ذلك اكتساب الفهم والمهارات العلمية

الخاصةبموضوعاتالتربيةممايحسنالتحصيللدىالطلبة.
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 3-6-6أهمية استخدام المستحدثات التكنولوجية للطلبة المعلمين:


ليست هناك حاجة الى تقديم الدليل على أهمية استخدام المستحدثات التكنولوجية في تطوير

الممارسات التعليمية ولكن ما يجب تأكيده هو أن استخدام المستحدثات التكنولوجية  إذا ما أحسن

توظيفهافإنهايمكنأنتسهمفيرفعفاعليةالتعليموزياد فرصهفيعصراالنفجارالتكنولوجي.

حيث تعمل على زياد فرصه في عصر االنفجار المعرفي هذا باإلضافة الى أن توظف

المستحدثاتالتكنولوجيةيمكنأنتسهمفيجعلنظمالتعليمتستجيببصور مرنةلطموحاتأفراد

المجتمعوآمالهمفيمايتعلقبمواصلةعمليةالتعلم(العوضي.)86:2.16،

إنالمستحدثاتالتكنولوجيةأصبحتأدا مساعد مهمةفيعمليةالتدريس،ويب رزدورهاتبعاً

للتخصصوطبيعةالماد الدراسيةوطرائقالتدريسالمستخدمة،حيثتوفرالمستحدثاتالتكنولوجية
للمعلمينالسيطر علىعمليةالتعلم،وتمكنهممنالتقدمبالماد الدراسيةحسبسرعةطلبتهمالخاصة،

واختيارمساراتتعلمهموفقاحتياجاتهمالذاتية،باإلضافةإلىإثار دافعيتهمللتعلم،وتساعدفيزياد 
استقاللية الطلبة ،وتطوير استراتيجيات تعلمهم ،وتمنحهم الواقت الكافي للتفكير والمشاركة في تبادل

المعلوماتمعاآلخرين(.)Moras, 2001: 2

وتضم المستحدثات التكنولوجية اقدرات هائلة من الوسائط والتي يتم فيها عرض المعلومات

(الصوت،الصور ،الرسومالمتحركة،لقطاتالفيديو)،والتيمنشأنهاأنتستخدمفيتدعيمالمناهج

التعليمية المتقدمة ،وتطور أداء الطالب المعلم مهنياً ،حيث توفر له الكثير من الخبرات والنشرات
والقراءاتاإللكترونيةالتيتزيدمناقدرتهعلىإثار وتشويقالطالبنحوالتعلم،ومما يحسن من

أدائهم ورفعمستوىتحصيلهم(الجندي .)628:2..0،

ويرىالباحثأنبتمكينالطالبالمعلممهنياًنحواستخدامالمستحدثاتالتكنولوجيةفإنهسيكون

اقاد اًرعلىتنظيمالماد الدراسيةبطريقةمثمر تضمنتوفيرالحماسوالتشويقواإلثار للطلبةممايدعم
تحقيقأهدافالعمليةالتعليمية،وبمااليؤثرعلىزمنالمحاضر االعتياديةداخلالصف.






 6-6-6خصائص المستحدثات التكنولوجية في العملية التعليمية:
علىالرغممنتعددالمستحدثاتالتكنولوجيةفيمجالالتعليموتنوعهاإالأنهاتشتركجميعاًفي

مجموعة من الخصائص ،وهذه الخصائص تحدد المالمح المميز لها وتشتق هذه الخصائص من
مجموعةمناألسسالمرتبطةبنظرياتالتعليموالتعلم.

إنالمستحدثاتالتكنولوجيةالتيظهرتفياآلونةاألخير تختلفعنغيرهامنالمستحدثات

التيظهرتمناقبلفيناحيةمهمةوهيأنهااقدصممتوأنتجتخصيصاًلالستخدامفياألغراض
التعليميةسواءفيجانبهاالماديأمجانبهاالفكري(صالحوحميد.)133:2..0،
31

ومن المعروف أن المستحدثات التكنولوجية التي ظهرت من اقبل كانت اقد أعدت أساساً

لالستخدامفيأغراضأخرىغيراألغراضالتعليمية،واقدتمتصميمالمستحدثاتالتقنيةوانتاجهافي
األصللتتناسبمعطبيعةالعمليةالتعليميةإذاتميزتبالخصائصاآلتية:


 التفاعلية : Interactivity
 وتعنياقيامالمتعلمبمشاركةنشطةفيعمليةالتعلمفيصور استجاباتنحومصدرالتعليم؛حيث
إنهاتعنيالحواربينطرفيالمواقفالتعليميالمتعلموالمستحدثالتكنولوجي،وتعملعلىتشجيع

المتعلمعلىالمشاركةوالتفاعلاإليجابيمعالمعلوماتالمقدمة،حيثتوفرلهفرصةاتخاذالقرار
وحريةالتجولواكتشافأفكارومعلوماتجديد لمتسبقمالحظتها،ومنالمستحدثاتالتقنيةالتي

تتيح اقد اًر كبي اًر من التفاعلية ،الوسائل المتعدد والفيديو التفاعلي ،والمتاحف التفاعلية ،ومؤتمرات

الفيديو(العوضي.)02:2.16،

 الفردية : Individuality

تنادي نظريات علم النفس التعليمي بضرور تفريد الموااقف التعليمية للتغلب على الفروقالفردية

بين المتعلمين والوصول بهم جميعاً في الموااقف التعليمية المفرد المتعدد إلى مستوى اإلتقان

ذاته ،وفقاً لقدرات واستعدادات كل منهم ومستوى ذكائه واقدرته على التفكير والتذكر واالحتفاظ

بالمعلومات واسترجاعها بعد فتر  ،ونتيجة لذلك ظهرت المستحدثات التقنية لتسمح بتفريد الموااقف

التعليمية؛لتناسب المتغيرات اقدرات المتعلمين ،واستعداداتهم وخبراتهم السابقة ،ولقد صممت هذه

المستحدثات بحيث تعتمد على التعلم الذاتي للمتعلم ،وهي بذلك تسمح باختالف الواقت المخصص

الً واقص اًر بين متعلم وآخر تبعاً لقدراته واستعداداته ،وتسمح المستحدثات التقنية بالفردية
للمتعلم طو

في إطار جماعية الموااقف التعليمية ،وهذا يعني أن ما توفره من أحداث وواقائع تعليمية يعتبر في
الً يؤدي إلى تحقيق األهداف التعليمية المنشود  ،ومن المستحدثات التقنية
مجموعه نظاماً متكام 
التي تتيح الفردية في موااقف التعلم ،الوحدات التعليمية المصغر  ،والحقائب التعليمية ،وبرامج

الوسائطالمتعدد (.شقفة)12:2..8،

 التنوع : Diversity

توفر المستحدثات التقنية بيئة تعلم متنوعة يجد فيها كل متعلم ما يناسبه ويتحقق ذلك إجرائياً
بتوفير مجموعة من الخيارات والبدائل التعليمية أمام المتعلم ،وتتمثل هذه الخيارات في تقديم

األنشطة التعليمية ،والعروض التعليمية السمعية البصرية الساكنة والمتحركة ،واختبارات التقويم
الذاتي أثناءعرض المحتوى ،وتعدد طرق تقديم المحتوى وتعدد أساليب التعليم.ويرتبط تحقيق

التنوع بخاصيةالتفاعلية من ناحية ،والفردية من ناحية أخرى ،وتختلف المستحدثات التقنية في
مقدار ما تمنحهللمتعلم من حرية في اختيار البدائل ،كما تختلف في مقدار الخيارات المتاحة
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ومدى تنوعها ،ومنالمستحدثات التقنية التي توفر خاصية التنوع مستحدثات الوااقع االفتراضي
والوسائل المتعدد  والمحاكا (صالح،وحميد)228:2..0،


 الكونية : Globality
تتيح بعض المستحدثات المتوفر اآلن أمام مستخدميها فرص االنفتاح على مصادر المعلوماتفي
جميع أنحاء العالم ،ويمكن للمستخدم أن يتصل بالشبكة العالمية للحصول على مايحتاجه من

معلومات في كافة المجاالت ،كما أصبح من الممكن بالنسبة للجامعات والمدارس واألفراد االشتراك
في هذه الشبكة والحصول على جميع الخدمات التعليمية منعلى شبكة االنترنت

(الغريب.)13.:2..1،



 التكاملية : Integration
إن عرض مجموعة الوسائط يتكامل على شاشة جهاز الحاسوب لخدمة الفكر أو المبدأ المراد
توصيله ،على أن تخدم هذه العناصر الفكر المراد توصيلها على شاشة واحد ،المهم هنا هو

اختيار الوسائط المناسبة من صوت ،وصور ورسوم متحركة ،ورسومات خطية ،وموسيقى
ومؤثرات صوتية ،ويظهر ذلك على هيئة خليط أو مزيج متكامل متجانس يرتبط بتحقيق مجموعة

مناألهداف التعليمية المحدد (عبدالمنعم.)1:2...،

 اإلتاحة : Accessibility

إن المستخدم للمستحدثات التكنولوجية يجب أن تتاح له فرصة الحص ول على الخيارات والبدائل
التعليمية المختلفة في الواقت الذي يناسبه،كما أن هذه البدائل والخيارات يجب أن تقدم له ما
يحتاج له من محتوى وأنشطة وأساليب تقويم بطرق سهلة وميسر  ،واإلتاحة هنا تثري البيئة

التعليمية بالمثيرات المتنوعة إذ تجعلالتحكم في أسلوب العرض ومعدله في يد المتعلم،كما أنها
تنوع في أنماط التعزيز للمتعلم  ،وذلك إلعطاء المستخدم مزيداً من المعلومات حول الموضوع

الذي يقوم بدراسته (شقفة.)12:2..8،



 اإللكترونية : Electronic

ليس هناك أدنى شك في أن العديد من المستحدثات التقنية تتطلب إلنتاجها وتقديمها توافراألجهز
االلكترونية المتطور التي تعمل بطريقة راقمية مثل الحاسوب والكاميرات الراقميةوأنظمة شبكات

المعلومات والوسائل التي تتصف باآللية والسرعة في معالجة وتقديم المعلومات التي روعي عند
اختراعها تقليل زمن المعالجة واالسترجاع(حسن.)21:2..0،




 الرقمنة : Digitalization
بدأ مفهوم الراقمنة يظهر حديثاً بعد ظهور العديد من المستحدثات التكنولوجية كالفيديو التفاعلي
وعروض الحاسوب والوسائل المتعدد والوسائط والمعدات الراقمية الحديثة ،والراقمنة تعني المعالجة
33

والتخزين للوسائط التي يحتويها العرض في سلسلة من األراقام على هذا النمط ( (100101

ويالحظ أن الراقمنة اقد ارتبطت بالمستحدثات التكنولوجية في طريقة عملها ،ومن المستحدثات

التكنولوجية التيتعتمد اعتماداً أساسياً على مبدأ الراقمنة مستحدثات الصور الراقمية ،المكتبات
اإللكترونية ،والمتاحةاإللكترونية(صالح.)231:2..0،




 الجودة الشاملة :Total Quality Management
يرتبطتصميمالمستحدثاتالتكنولوجيةفيأيمنجوانبهاالماديةالمتمثلةفياألجهز واألدوات،
وجوانبهاالفكريةالمتمثلةفيالموادالتعليميةوالبرمجياتبالجود الشاملةحيثتتواجدنظممرااقبة

الجود في كافة مراحل تصميم المستحدثات التكن ولوجية وانتاجها ،واستخدامها ،واداراتها وتعرف
حجماإلفاد منهاومنالطبيعيأالتظهرفاعليةالمستحدثاتالتكنولوجيةإالفيظلوجودنظام

مرااقبةفيبيئةالتعلميسمحبتوفيرمتطلباتها(شقفة.)12:2..8،
من خالل العرض السابق لخصائص المستحدثات التكنولوجية يرى الباحث الضرور الكبرى

للتمكين المهني للطلبة المعلمين نحو استخدامها في العملية التعليمية؛ لما تقدمه من تسهيالت

وخدماتتثريالعمليةالتعليميةوتؤدي إلى مجاراتنا الدولالمتقدمة في هذا العصر المتميز باالنفجار

المعرفي والتقدم التكنولوجي.


 2-6-6مبررات استخدام مستحدثات التكنولوجيا في العملية التعليمية:


 1-2-6-6تطور العلوم السلوكية والتربوية:
حدث انفجار معرفي في مجال العلوم السلوكية والتربوية خالل العقود الثالثة الماضية،عندما

ظهرت عدد من النظريات التي مهدت لظهور بعض العلوم التربوية الجديد منها :علم التعليم ،وعلم
التصميم التعليمي وغيرها من العلوم ،مما يدعو إلى البحث والتفكير في كيفية توظيف هذه المعرفة
واستثمارها لتطوير العملية التعليمية بكافة عناصرها ،ورفع مستواها الكيفي ،وهو ما اقد يتحقق من

خالل توظيف مستحدثات تكنولوجياالتعليم مما يساعد الطلبةالمعلمين للحصول على توفير عمل
أفضل في المستقبل(أبو شتات.)26:2..0 ،




 6-2-6-6تطور التقنيات الحديثة في الجانب المادي والجانب الفكري:
أدى ذلك إلى ضرور االستفاد من هذا التطور في المنظومة التعليمية ،لتحديثها ورفعكفاءتها

وفاعليتها من خالل إدخال الحاسوب في العملية التعليمية على أسس علمية مدروسة.

(سعاد ،والسرطاوي .)22:2..6،
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 3-2-6-6أزمة التجديد التربوي:
تواجه معظم الدول العربية أزمة ضعف مخرجات النظم التعليمية وخاصة المخرجاتالبشرية،

فلم يصل المستوى إلى مستوى طموحات هذه الدول في مواجهة عصر العولمة والثورات المعرفية
والتقنية ،مما دفع البعض إلى االستعانة بمستحدثات تقنيات التعليم لرفع مستوى النظام التعليمي

وتحسين مخرجاته ،مما اقد يسهم في تكوين جيل اقوي اقادر على مواجهة تحديات العصر

(الخالدي.)16:2.12،

 6-2-6-6االنفجار السكاني والمعرفي:

النمو المطرد ألعداد المتعلمين ،وعدم اقدر المؤسسات التعليمية على استيعاب هذه األعداد

الً عن االنفجار المعرفي والتقني الهائل ،أدى ذلك إلى ضرور استخدام مستحدثات
المتزايد  ،فض 
تقنيات التعليم في المنظومة التعليمية(أبو العينين.)1.:2.11 ،



ولذلك يرىالباحث أن الحل األنجع لمواجهة المشكالت والتغلب عليها هو توظيفالمستحدثات

التكنولوجية في العملية التعليمية بشكل يمكن الجيل الجديدمنالمعلمين مواجهة تحديات هذاالعصر

في إطار متكامل يضمن تحقيق األهداف التربوية واالرتقاء بالعملية التعليمية؛ لذا كان من األهمية
التركيزعلىالتمكينالمهنيللطلبةالمعلمينفيضوءاستخدامالمستحدثاتالتكنولوجية.





 2-6-6اآلثار اإليجابية الستخدام المستحدثات التكنولوجية في العملية التعليمية:


تتصفالمستحدثاتالتكنولوجيةبالعديدمناآلثاراإليجابيةمنأهمها:

 محاكا بيئات الحيا الوااقعية ،وتوفير بيئة اتصال ثنائية االتجاه تحكم حواجز اقاعة الدراسة
وتربطهابالعالموبيئةالمتعلم.

 تمكين المتعلم من االعتماد على الذاتوتنمية مهارات التعلم الذاتي لديه وجعل التعلم تعلماً
تفاعلياً Interactive Learningوالتأكيدعلىبقاءأثره.

 تقديم بيئة تعليمية مرتبةكمطلب للتعليم الفعال عن طريق تنوع في أساليب واستراتيجيات تقديم
المعلومات(أمين.)21:2..1،

 تطبيقفكر التعلمالمالئممنخاللإتاحةالوصولإلىالمزيدمنالمعلوماتبطرقأكثروأيسر
للمعرفةحسبالطلب.

 النهوضبالتعليموتطويرهفيآفاقالعالمالحديث.

 التنميةالمهنيةللمتعلمواكسابهالكفاياتاألساسيةوالضروريةكييندمجفيالعالمالمحيطبه.

 تحقيقمبدأالتعلملإلتقانعنطريقتوافرتواقعاتواضحةومحكاتمحدد لمايكونعليةالنجاح
فيأداءالمهاموالكشفعنأسبابالتأخرأوالتعثرفيالتعلموعالجه.
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 تقليلالمشاكلالسلوكيةفيبيئةالصفمنخاللزياد دافعيهالمتعلمللتعلم.

 زياد التفاعل الفردي والتقليلمن عامل الرهبة من التجريب وتنمية حب االستطالع واالبتكار


والعملالجماعي(عزمي.)130:2.12،


إنالستخدامالمستحدثاتالتكنولوجيةتأثي اًركبي اًرعلىالمنظومةالتعليميةبكافةعناصرها،ومن

ذلكالتأثيراتاإليجابية،ويمكناجمالهابمايلي:

 تغير فلسفة التعليم:

لم تعد العملية التعليمية تقتصر على نقل المعرفة والمعلومات من المعلم إلى المتعلم ،واختبار
المتعلمفيهذهالمعلوماتداخلالمؤسسةالتعليميةفيظلتطبيقالتعليمالنظاميالجمعي،بل

أصبح التعليم في ظل استخدام مستحدثات تقنيات التعليم متاحاً لجميع األفراد على اختالف

مستوياتهموثقافاتهم،بلأصبحالمتعلميملكحريةتعلممايشاءومتىشاءوفقاقدراتهاألكاديمية
واستعداداتهالنفسية(.)32:2..2،Flower



 تغير دور المعلم:
كانالمعلمهوالمصدرالرئيس للمعرفةومحورالعمليةالتعليمية،يقومبتلقينالمعلوماتوضبط

المتعلمين داخل الصف ،أما بعد استخدام تقنيات التعليم اختلفت أدوار المعلم ومهامه فأصبح
مصمموميسرومنظمللبيئةالتعليمية،فهويصممويختارالموادواألنشطةالتعليمية،كماأنهيقوم
بدور تشخيصيلمستوياتالمتعلمين،وبدورتوجيهي إرشاديأثناء متابعته لتقدمهم نحو تحقيق

األهدافالمنشود (وهبة.)8:2..1،

 تغير دور المتعلم:

في النظم التعليمية التقليدية كان المتعلم يلعب دو اًر سلبياً يقتصر على مشاهد العروض وتلقي

المعلومات ،وبعد استخدام المستحدثات التقنية التعليمية أصبح يقف مواقف المشارك النشط

اإليجابيوالمتفاعلفأصبحمحو اًر للعمليةالتعليمية،حيثتحمل مسئوليةتعلمهأثناءتفاعلهمع
المواد التعليمية المسموعة والمرئية والمقروء ومتعدد الوسائط وعليه أن يتعامل مع العديد من

مصادر التعلم الحديثة ] http://munirah-khaled.blogspot.com/2011/05/blog-
[2.10-6-22،post_19.html



 تغير أهداف المنهج:
أصبحإكسابالمتعلمينمهاراتالتعلمالذاتيوالمستمر،وغرسحبالمعرفةوتحصيلهاوكيفية

توظيفها في عصر االنفجار المعرفي والمعلوماتي من أبرز األهداف العامة للمناهج الدراسية

(العوضي.)81:2.16:
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 تغير معالجات التدريس واستراتيجياته:
باتت المعالجات التدريسية تتمحور حول المتعلم بدالً من تمركزها حول المعلم ،حيث تقوم هذه

المعالجاتعلىالتفاعلالمباشراإليجابيبينالمتعلموالمستحدثاتالتقنية

(الحيلة.)618:2...،

 تغير معيار الناتج التعليمي:

أصبحمعيارالجود واإلتقانللماد التعليميةهوالمعياراألولللنظامالتعليميومخرجاته.

 تطور مفهوم الوسائل التعليمية:

لميعدينظرللوسائلالتعليميةعلىأنهاأدواتثانويةأومعيناتللتدريسيستعينبهـاالمعلـممتـى
رغــبفــيذلــكولكنهــاأصــبحتعنص ـ اًررئيسـاًفــياســتراتيجيةالتــدريسومنظومــةفرعيـةللمنظومــة
التعليمي ــةالكب ــرى،ت ــدورحوله ــااألنش ــطةالتعليمي ــةالت ــيت ــؤديإل ــىتك ــوينالخبـ ـراتوالمه ــارات



المطلوبة(أمين.)88:2..1،

ويرىالباحثبعدعرضه ألهماآلثاراإليجابيةللمستحدثاتالتكنولوجيةأنه كانمناألهميةالبحث

واالهتمامبضرور تمكينالطلبةالمعلمينلتوظيفواستخدامالمستحدثاتالتكنولوجيةوتمكينهممهنياً

منهذهالمستحدثاتفيالعمليةالتعليمية.






 7-6-6فوائد استخدام المستحدثات التكنولوجية للطلبة المعلمين:
تمتلك المستحدثات التكنولوجية بعض الخصائص والمميزات التي تجعلها اقادر على تحقيق

العديدمنالفوائدفيالعمليةالتعليميةالتعلميةمنها:
 حيوية التعلم : Active Learning

تقدم المستحدثات التكنولوجية للطلبة بيئة تعليمية متفاعلة تشجعهم على االندماج في العملية

التعليمية(النجار،وآخرون .)6.2:2..2

 زيادة تحصيل الطلبة : Students Achievement
تتيح المستحدثات التكنولوجية للطلبة مصادر متعدد ومتنوعة للحصول على المعلومات
والمعرفة ،األمر الذي يسهم وبشكل فعال في تدعيم عملية التعليم والتعلم وتحقيقأهدافها،فقد

أشارت الدراسات إلى أن بعض الطلبة يتعلمون بشكل أفضل عند استخدام المصادر المسموعة
أو المرئية(عبد الباسط.)0.:2..0،
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 تنمية المستويات العليا في مهارات التفكير : Higher Level of Thinking Skills
إن إعداد واستخدام األساليب التكنولوجية الحديثة في التعليم يمكن أن يسهم في تدعيمالمهارات
العليا في التفكير ،حيث إن هناك بعض البرمجيات المصممة خصيصاً لتشجيع وتنميةمهارات
التفكير العليا عند الطلبة(عفانة ،والخزندار.)08:2..0،



 

 مراعاة الفروق الفردية : Individualization
يختلف الطلبة فيما بينهم؛ لذا هم يتعلمون ويتطورون بطرق مختلفة وبمعدالت متنوعة ومنثم
من الخطأ أن يعتقد المربون أن ثالثين طالباً في فصل دراسي واحد سيتعلمون المعلومات نفسها

في الواقت ذاته باستخدام األساليب التقليدية الشائعة ،بينما تستطيع المستحدثات التكنولوجية أن

تقدمالعون للطلبة في العملية التعليمية المعتمد على القدر الذاتية مع السماح لهم بالتقدم بمعدل

مناسبوفي بيئة آمنة ،كما أنها اقادر على تغيير أسلوب التعليم من تعليم الفصل ككل إلى تعليم
المجموعاتالصغير منالطلبةأوالتعليمالفرديالمناسبلطبيعةالمقررالدراسي



(سرايا.)21:2..3،





 الدافعية : Motivation
يعد حث الطلبة واثار دافعيتهم تحدياً ثابتاً في التربية باستخدام األساليب الشائعة ،بينماتستطيع

المستحدثات التكنولوجية أن تجعل من تعليم وتعلم الموضوعات الصعبة عملية مبهر للطلبة

والمعلمين معاً ،فالطلبة الذين يستخدمون األساليب التكنولوجية في التعليم يعدون أكثر دافعية

للتعلم   Motivationويتمتعون بثقة متزايد في النفس واثبات الذات ،كما أن متوسط معدل

غياب الطلبة عن الحضور يتنااقص للنصف بعد إدخال واستخدام األدوات واألساليب الحديثة

التكنولوجية.





 تنمية مهارات التعاون والعمل في الجماعة Cooperative and Teamwork Skills
تعد األساليب التعليمية الحديثـة التـي تسـتخدم مـع المسـتحدثات التكنولوجيـة أدا أساسـية فـي تقـديم
بـينوتـوفير بيئـة خصـبة لتـدعيم التعـاون Cooperativeوالعمـلالجمـاعي Teamworkبـين

الطلبةوالمعلمين وبين الطلبة أنفسهم ،حيث تقدم المعلومات للطلبة  -في مجموعـات صـغير أو
كبيـر  -مـن خـالل مصـادر متعـدد يـتم جمـع المعلومـات وتحليلهـا ،عرضـها ،اسـتخدامها ،األمـر

الذي ينميمهارات التعاون والعمل في جماعة بين الطلبة(عبدالباسط.)6:2..0،


 تنمية مهارات االتصال : Communication Skills
تمتلـك المسـتحدثات التكنولوجيـة العديـد مـن األدوات والتطبيقـات القـادر علـى تنميـة مهـارات
االتصـاللـدى الطلبـة سـواء علـى المسـتويات المحليـة أم المسـتويات الدوليـة ،وذلـك مـن خـالل
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تضمين وسائلاالتصال في المناهج الدراسية،فعلىالنطاقWANيتيح للطلبة فرصة االتصال

بـأاقرانهم وزمالئهـم عبـر مسـافات بعيـد  ،ومـن ثـم تـدعيم تبـادل الخبـرات فيمـا بيـنهم(عفانـة

والخزندار.)1.:2..0،






 تدريب الطلبة على مهارات المعلومات : Information Skills
تمتلـك المسـتحدثات التكنولوجيـة أدوات اقـدر فائقـة علـى تخـزين واسـترجاع ومعالجـة ونقـل البيانـات

فيأشكالها المختلفة ،األمر الـذي يسـهم فـي تـدريب الطلبـة علـى مهـارات اسـترجاع ،بـث ومعالجـة
المعلوماتبشكل يمكنهم من مواكبة طريق المعلومات فائق السرعة(عزمي.)2.2:2.12،



 التعليم من ثقافات متعددة : Multicultural Education
تسـتطيع المسـتحدثات التكنولوجيـة أن تتخطـى حـوائط الفصـول الد ارسـية ،وأن تـربط الطلبـة
والمعلمين في عالاقات تبادلية على المستويات المحلية والعالمية (الجرف.)18:2..8 ،



وممـاذكـريـرىالباحـثأن توظيـف المسـتحدثات لـه فوائـد جمـة علـى العمليـة التعليميـة ،حيـث إن

المستحدثات التكنولوجية تسهم في زياد فاعليةالطلبة ومشاركتهم مما يؤدي إلى تثبيـت المعلومـات فـي
أذهانهم،ويخلص الباحث أن للطالب المعلم في ضوء التطور في االستراتيجيات المستخدمة في التعليم

وخاصة استخدام مستحدثاتالتكنولوجيا في التعليم أدوا اًرجديد ؛لذلكيلزموضعالخططوالبرامجالتي
تمكنهممهنياًفيضوءاستخدامالمستحدثاتالتكنولوجية.

  







 8-6-6نماذج لبعض المستحدثات التكنولوجية في العملية التعليمية:
يعتمد االستخدام الناجح للتكنولوجيا في المدارس والمعاهد التعليمية على مهارات المعلمين
والعاملين اآلخرين فيها .واقد أدت زياد استخدام التكنولوجيا وانتشارها في المؤسسات التعليمية

المختلفة إلى ضرور إحداث تغييرات جذرية فيتأهيل وتنمية األساتذ والمعلمين مهنياً .فللتغييرات
المرتبطة باالستخدام التكنولوجي المكثف دوران أساسيان ،هما :

الدور األول:يتمثل في تنمية المهار  ،حيث يجب أن يتعلمالطلبة المعلمون كيفية تطبيق التكنولوجيا
بفعالية في التدريسوالتعلم.

أما الدور الثاني :يوضح أن التكنولوجيا ليست إال وسيلة لتنمية المهارات ،حيث يمكنها إتاحة
المعلومات والتدريب للمحتاجإليه(الفار.)21:2..3،


لقد تناولت بعض األدبيات والبحوث والدراسات مثل( :عفانة ،)1:2..0،و(نصر،)2...،
(الحيلة)633:2...،بعض نماذج المستحدثات التكنولوجية كما يلي:
 -الحاسوبComputer
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 تكنولوجيا الوسائط المتعدد  Multimedia Technology الفيديو التفاعلي Interactive video شبكة االتصاالت الدوليةInternet شبكة االجتماع بالفيديو عن بعدVideoconference التعليم المفتوح Open Instruction التعليم لإلتقانMastery Learning أنماط التعليم بمساعد الحاسوب.Computer Assisted Instruction-

الوسائط المتعدد المتفاعلةInteractive Multimedia

 نظم النصوص الفائقةHypertext Systems نظم الوسائط الفائقةHypermedia Systems السبور الذكية Smart Board نظم التعليم بالوحدات التعليمية الصغير Modules نظام التوجيه السمعيAdio Tutorial System نظام التوجيه المرئيVideo Tutorial System نظام التوجيه بالحاسوبComputer Tutorial System نظام التعليم الشخصيPersonalized System Of Instruction نظام التعليم الموصف للفردIndividually Prescribed Instruction التعليم المفردIndividualized Instruction مؤتمرات الحاسوبComputer Conferencing البريد اإلليكترونيE-Mail الفاكسFax الفيديو تكست (بنك االتصال المتلفز)Video Text الهاتف النقال(المحمول)Mobile التليتكستTeletext التلكسTelex األاقمار الصناعيةSatelites40

 المكتباتالراقميةDigital Libraries الفصولاالفتراضيةVirtual Class Rooms الموودلMoodle أدواتالجيلالثاني( Blogs &Wikis:)Web2 أنماطالتعليماإللكترونيE-Learning Styles حقائبالكترونيةE-portfolios

إن التمكينالمهني للطلبةالمعلمينالستخدامالمستحدثاتالتكنولوجيةيعد من أبرزالتحديات
واألهداف الرئيسة ألي برنامج يهدف إلى دمج المستحدثات التكنولوجيةوتطبيقها في التعليم ،بحيث
يصبح هذا المعلم اقبل الخدمة متمكناً ،ملماً بمفاهيمها واستراتيجيات توظيفها ،واقاد ًار على استثمار
األساليب التكنولوجية وتوظيفها في تنفيذالمناهجالمدرسية وتحقيق أهدافها .


 9-6-6مجاالت التمكين المهني للطلبة المعلمين الستخدام المستحدثات التكنولوجية:


اليمكنالتعاملمعالتمكينالمهنيللطلبةالمعلمينالستخدامالمستحدثاتالتكنولوجيةكمالو
أنها اقسم واحد أو نوع واحد؛ لذلك فإنه يتم تقسيمه إلى ثالثة أاقسام تتمثل في األجهز  ،وأخرى في
البرامج والمواد التعليمية ،وأساليب التدريس وأخرى؛ واقد وضح الباحث هذه األاقسام للمستحدثات
التكنولوجيةومايندرجتحتكلاقسمبغرضتحديدمجاالتالتمكينالمهني.
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المتعددة



 

السبورة الذكية
أجهزة




برمجيات الوسائط

الكامي ار الرقمية



مواد تعليمية




المتعددة
الصورة الرقمية

المكتبات الرقمية




أساليب تدريس



الفصول االفتراضية



التعليم المبرمج



الكتب اإللكترونية

البريد اإللكتروني



أدوات الجيل الثاني



التعليم اإللكتروني




شكل ( )1-6أقسام المستحدثات التكنولوجية

المصدر :إعداد الباحث



إن توظيف الطلبة المعلمين أي مستحدث تكنولوجي في العملية التعليمية ،يتواقف على تبني

برامج التمكين المهني للطلبة المعلمين معلومات ومعارف عن المستحدث من حيث ماهيته،

وخصائصه ،وخطوات توظيفه ،وتقويمه ،كما يتواقف على اكتسابه للمهارات الالزمة لتوظيفه

واستخدامه.

ويمثل الحاسوب أدا متعدد االستعماالت يمكن استعمالها من جانب المعلم ألغراض إنتاجية

شخصيةمنجهةوكوسيلةأوطريقةلزياد األنشطةالتعليميةالتيتفيدالطلبةمنجهةثانية،من
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هنا تصبح مهارات الحاسوب وشبكة اإلنترنت في مقدمة المستحدثات التكنولوجية لمعلم الغد ،وهي

تتمثلفياآلتي(سعاد ،والسرطاوي:)18:2..6،

 التعامل مع برامج ويندوز)(windowsبفعالية عالية.
 استعمال خدمات()wwwلنسخ الملفات وتحويلها .
 اقراء وكتابة ملفات البريد اإللكتروني). (Hot Mail
 استعمال الملفات العادية والملفات المضغوطة.
 المشاركة في المؤتمرات والندوات الخاصة بالحاسوب .
 استخدام االنترنت ألغراض تعليمية.
 إرسال واستقبال البريد عبر شبكة االنترنت.
 تعلم بعض لغات الحاسوب المهمة والموجود على االنترنت مثل لغة جافا(.)Java
 التعامل مع أاقراص الليزر الممغنطة مثل ( )CD-ROMواقرص الفيديو الراقمي ( )DVDواقرص
الفيديوالعادي(.)Video disc
 إيجادناتجتعليميمنالقرصالناشر.
 إيجادناتجتعليميمناستخدامالرسومواأللوانواألشكالالمختلفة.
 عملمايسمىبصفحةالبيت()Home Pageللطلبة.
 المشاركةباالتصالعنطريقمؤتمراتالفيديوكونفرانس.
 إرسالواستقبالالبريداإللكتروني.
 الحديثداخلغرفةالمحادثة()CHATمنخاللاالنترنت.
 استخداممحركاتالبحثللبحثعنمعلوماتمحدد .
 استخدامالماسحالضوئي(.)Scanner
 استخدامنظامالعرضالضوئي(.)LCD Progection
 إعداددرسفيديولعرضماد تعليميةباستخدامالحاسوب.
 القدر علىتحديدبرامجالحاسوبالمناسبةوبرامجالفيديوالمتاحةوالمفيد للطلبة.
 تنزيلالبرامجالمختلفةونقلهابواسطةاإلنترنت.
 استخدامبرامجالرسومواألشكالمنأجلإيجادموادووسائلتعليميةمختلفةوالصورالمتحركة.
 ربطالبطااقاتالمختلفةبالحاسوبوفصلهامنجديد.
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جر الدرس.
 استخدامبرامجالحاسوبالمتنوعةبشكلفرديأوجماعيمعالطلبةداخلح 


 11-6-6بعض المجاالت المقترحة للتمكين المهني:

 1-11-6-6تطبيقات الحاسوب التعليمي:
 1-1-11-6-6برنامج (:)MS-Win Word
يعد هذا البرنامج من أكثر البرامج استخداماً لمعالجة النصوص في المؤسسات التعليمية

والشركات ،وهذهالبرامج في تطور مستمر ،ويمكنللطلبةالمعلمين استخدام هذا البرنامج في جميع
التخصصات التعليمية والمهنية ،وبالتحديد إعداد المشاريع

أو اكتساب مهار الطباعة ،وتنسيق

النصوص وتنمية القدر علىالتفكير اإلبداعي في الكتابة ،واتقان اللغة االنجليزية من خالل برنامج
التهجئة المتوافر فيه ،وكذلك من خاللالقاموس الذي يحويه .وتدرب الطلبةالمعلمين على مثل هذا

النوع من البرامج يكسبهم خبر تفيدهم في حياتهمالتعليمية العملية .أما عن أهم األعمال التي يمكن
القيامبها من خالل هذه البرمجة فنذكر :
 -الرسمالمختلف.

 الطباعةبكافةاشكالهاواستخدامأغلبالخطوطالمتوفر. إمكانيةإرفاقالصوروالرسومالمختلفةبالنص. -تصميمالجداولوالتقاريرواالستبيانات.

 إخراجكافةالنصوصوالصوروالرسوماتعلىاآللة(الطباعة). كتابةتحضيرالدروس. -كتابةأسئلةاالختبار.

 تصميمدروستعليميةعلىالبوربوينت. -كتابةتوزيعالمقرر.

 6-1-11-6-6برنامج اإلكسل (:)MS-Excel


أشرنا عند حديثنا عن البرمجية السابقة ) (Wordإلى كيفية التعامل مع النصوص وتخزين

البيانات والتعديل عليها وطباعتها ،إال أن هذه البرامج ال تسمح لنا بالقيام بأية عمليات حسابية أو
تحليلإحصائيلهذهالبيانات .لهذاالغرضتمتصميمبرامجخاصةوجاهز تسمحلنابتخزينالبيانات

والقيام بالعمليات الحسابية والتحليالت اإلحصائية وانشاء الرسوم البيانية باستخدام أوامر سهلة

االستعمال،ومنهذهالبرامجبرنامجإكسل(عيادات.)262:2..2،
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ويستخدمللبياناتالمجدولة،ولتعليممسااقاتمنهادوراتالتقنيةاإلحصائية،والحرفالميكانيكية،

والموادالتجاريةومنخاللالبرنامجيمكنتقديمرسوماتبيانيةتفيدفيمسااقاتالرياضياتالتطبيقية،
واإلحصاءوالهنديةواالمورالمالية(الحيلة.)623:2...،
 3-1-11-6-6برنامج العرض التقديمي (:)MS-Power Point
وهوعبار عنمجموعةمنالشرائحوالتيتحتويعلىنصوصورسومبيانية،وصور،وجداول

ورسوم متحركة تسهل متابعة العرض بطريقة ميسر ومتناسقة مع إمكانية إضافة األصوات والمواد

المصور علىشكلفيديو(عيادات.)266:2..2،
 6-1-11-6-6الوسائط المتعددة:

لقد غزت الوسائط المتعدد العملية التعليمية بشكل الفت للنظر والوسائط المتعدد كلمةمركبة

منجزأينهما()Multiوهي تستخدم بمعنى التعددية،و()mediaوهي تشير إلى الوسائطالحاملة

للمعلومات كالورق واألشرطة واألاقراص السمعية والبصرية الممغنطة.

وعرفها بروفينزو ( (41 :2005 ، Provenzoبأنها تكامل بين الصوت والصور  ،والرسوم

والفيديو ،وايجاد عالاقات تبادلية بينهما جميعا في برنامج كمبيوتري واحد.

وبرامج الوسائط المتعدد تتكون من مجموعة من العناصر ويحدد (نوفل )8:2..2،هذه

العناصرب:النص(،(Textالصور(،(Imagesالرسوم(،)Graphicsسواء كانت رسوم ثابتة

كالرسوم الخطية ،أو رسوم متحركة كالرسوم ثنائية األبعاد ،والعروض ثالثية األبعاد ،الصوت

(.(Sound

وتتمتع الوسائط المتعدد بالعديد من المميزات التي أدت إلى توظيفها في العملية التعليمية،

ويحدد

الفرجاني()212:2..2أهم ميز لهذه الوسائط بأنها برامج ظهرت بنظم متقدمة للتأليفدون الحاجة

إلى البرمجة ،وتيسر عملية رسم األشكال ومعالجة الكلمات ،والنشر ،والحركة ،ودمج الصوت،
والصور .

وهناك العديد من الفوائد التي جنتها العملية التعليمية من توظيف الوسائط المتعدد ومنهاما


ذكرته

(مكي)12:2..2،وهي:

 -1تساعد على تقديم الماد المراد تعلمها بصور أكثر تشويقاً وأكثر عمقاً ،وبالتالي تحقيق تعلم
أفضل للطالب.

 -2تساعد المتعلمين على التحول من التعلم التلقيني إلى بيئة التعلم الكاملة حيث تعمل علىتركيز
الزمن والماد العلمية وتدعيم المهارات وعمليات التقويم وتقديم التغذية الراجعة.
45

 -6تعمل على جذب انتباه واثار اهتمامات المتعلم ومساعدته في اكتساب الخبرات وجعلها بااقية
األثر.

 -2تقدم بيئة تعلم تفاعلية تركز حول المتعلم من خالل التفاعل بين الماد والمتعلم.

 -0تساعد المتعلم على تكوين صور أكثر حسية عن استعمال المفردات المجرد فقط فيالمواقف
التعليمي.

ويرىالباحثأنتوظيفمهاراتاستخدامبرامجالوسائطالمتعدد للطالبالمعلمهيالعملعلى

كتابة النصوص ،وانشاء الجدا ول البيانية ،واضافة مؤثرات صوتية خاصة بكل حركة ،وربطها
بفيدوهاتذاتصلةبالماد التعليمية.

 6-11-6-6خدمات شبكة االنترنت:

تزخرشبكةاإلنترنتبالعديدمنالمصادروالخدمات،وتعتبرمصد اًرتعليميا مهماً ومتقدماً إلى

أاقصىحدممكن،فهيتساعدعلىاالتصالوتبادلاآلراءواالهتماماتالبحثيةوالمعرفيةالمختلفة،

حيث تم توظيفها في العملية التعليمية كالبريد اإللكتروني ،ومنتديات المنااقشة ،وغرف المحادثة،

المجموعات اإلخبارية ،والقوائم البريدية ،والفيديو كونفرس ،واللوحات البيضاء التفاعلية ،محركات

البحث،ثمظهرتأدواتتعليميةاقائمةعلىاإلنترنت،صممتخصيصاً منأجلالعمليةالتعليمية

كالرحالتالتعليميةاالستكشافية(،)Web Questوادار المحتوىالتعليمي(Moodle, Edu Wave

 ،) WebCTوالحقائب اإللكترونية ،والمدونات ) ،)Blogs&Wikisوالحقائب التعليمية ،والمكتبات
اإللكترونية ،والفصول االفت ارضية ،والرحالت والمتاحف االفتراضية على اإلنترنت ،ثم ظهرت

)،(Web2والجدولالتالييوضحالمستحدثاتالتكنولوجيةالتيظهرتمعاإلنترنت.
جدول رقم ()1-6

خدمات اإلنترنت التي تم توظيفها في التعليم ،وأخرى تم تصميمها من أجل التعليم
أدوات اإلنترنت التي تم تصميمها من أجل التعليم

أدوات اإلنترنت التي تم توظيفها في التعليم
-

الشبكة العالمية ()World Wide Web

 -الرحالت المعرفية ((Web Quest

-

منتديات المناقشة

 -إدارة المحتوى التعليمي على اإلنترنت

-

غرف المحادثة

 -مجتمعات المتعلمين على اإلنترنت

-

البريد اإللكتروني

 -الحقائب اإللكترونية

-

المجموعات اإلخبارية

 -المكتبات اإللكترونية

-

الفيديو كونفرس

 -الفصول االفتراضية

-

محركات البحث

 -إنترنت6

-

بروتكول نقل النص المتشعب )(HTML

 -المدونات )(Wikis & Blogs

-

خدمة نقل الملفات ()FTP

 التعليم التشاركي التعاوني عبر اإلنترنتالمصدر(/سرور)03:2..8،
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والتعليم فيعصرالتكنولوجيايحتاجإلىالمعلمالذييعيبأنهفيكليومالتزدادفيهخبرته

ومعرفتهومعلوماتهفإنهيتأخرسنواتوسنوات،لذافإنمنالمهمجداإعدادالمعلمبشكلجيدحتى
يصلإلىهذاالمستوىالذييتطلبهالتعليمفيعصرتكنولوجياالمعلومات،وهذااليمكنأنيتأتى

فيظرفأيامأوأشهرمعدود بليحتاجاألمرإلىعملدؤوبوجهدمتواصلوتوعيةدائمة.


 1-6-11-6-6خدمة البريد االلكتروني (:)E-mail
وهي اختصار لكلمة )،(Electronic mailوهووسيلة لتأمين االتصاالت السريعة بين األفراد،

ونقل،المعلومات ،وهو من أاقل وسائل االتصال كلفة(الفي.)181:2..1،

فالبريد االلكتروني كأحد تكنولوجيا االتصال والمعلومات األكثر شهر واستخداماً ،كانت له القدر

على أنيحل محل العديد من وسائل االتصال القديمة كالهاتف ،الرسائل ،النسخ عن بعد وغيرها ،..

فقد لعب دو اًر تكميلياً للخصائص العديد

التي تتميز بها وسائل االتصال القديمة(الحيلة،

،)263:2..2ويعتقد كثير من الباحثين أن البريد االلكتروني من أكثرخدمات اإلنترنت استخداماً

وذلك راجع إلى سهولة استخدامه .ويمكن أن نعزو نمو اإلنترنتبهذه السرعة إلى البريداإللكتروني.

(فرج.)632:2..3،

ويعد البريد االلكتروني من الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تستهدف تسهيل تبادل المعلومات

على الفور ،ويمكن أن تكون هذه البيانات في شكل نصوص ) ،(Textأو الصوت ) ،(Voiceأو
رسوم) ،) Graphicsذلك باستخدام نظم البريد التي تعتمد على الحاسب اإللكتروني في استقبال

الرسائل ،وتخزينها ،ونقلها إلى أماكنبعيد (مكاوي،)220:2..0،وارسال رسالة عبر اإلنترنت ال

يتطلب سوى ثواني اقليلة ويعتمد اإلرسال على حجم المعلومات التي تحتويها هذه الرسالة

(الفرجاني ،)221:1118،واقد تصل الرسالة في ثوان إذا كان الطريق خالياً من الرسائل ،واقد تصل

بعد عد ساعات إذا كانالطريق الذي ستسلكه الرسالة مزدحماً أو مقطوعاً ،وهنا تبحث الرسالة عن

سبيل آخر أو تنتظر في صندوق البريداإللكتروني حتى يعاد إرسالها مر أخرى لحين فك االشتباك
بين الخطوط المزدحمة أو لحين إصالحها(البغدادي .)611:1111،

وتستخدم خدمات وتطبيقات البريد االلكتروني ألغراض مهنية وبحثية ووظيفية وشخصية مختلفة،

ومن شرائحاجتماعية ومهنية متباينة ،ومنهم الباحثين على المستويات وفي التخصصات المختلفة

(اقنديلجي .)620:2..3،

ومن أهم مزايا البريد اإللكترونيمقارنة بالفاكس عدم مطالبته لجاهزية المرسل إليه لتلقي الرسالة،

حيث ال يتطلب استعمال البريد االلكتروني أكثر منامتالك عنوان .وبتوفر هذا العنوان يمكن استخدام

أي جهاز حاسوب (ال يشترط أن يكون جهازك) في أي مكانمن العالم إلرسال واستقبال الرسائل
اإللكترونية(.السالمي)111:2..0،
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وهكذا فإن كل مستخدم للبريد االلكتروني عبر إنترنت ينبغي أن يخصص له عنوانه البريدي

الخاص به ،وغير المتطابق مع أي عنوان آخر (اقنديلجي ،السامرائي ،)111:2..1 ،ومن أهم
إيجابياتاستخدامالبريداإللكتروني:

 -نقل المعلومات إما مباشر أو تأجيلها.

 إرسال المعلومات والقضاء على بعد المسافة.ال.
 اختالف التواقيت الزمني بين المرسل والمستقبل ال يعتبر عامال معراق ً ال يحتاج المرسل إلى الحضور المتزامن الستالم الرسالة. يمكن للمرسل إرسال الرسالة في أي حين.

 -تق أر الرسالة عندما يحتاج المرسل إلى اقراءتها.

 6-6-11-6-6استخدامات البريد االلكتروني في التعليم :
هناك العديد من التطبيقات التي يمكن االستفاد منها من استخدام البريد االلكتروني في التعليم
ويتمثل أهمها في اآلتي:

 البريد االلكتروني كوسيط بينالمعلم والطالب من خالل إرسال الرسائل لجميع الطلبة سواء فيما
يتعلق بإرسالاألوراق المطلوبة في المقررات الدراسية المختلفة،أو في إرسال الواجبات المنزلية

لهم ،أو الرد على االستفساراتالعديد من جانبهم حول مسائل معينة تتعلق بالمواد المقرر  ،أو
كوسيط للتغذية الراجعة لمعلومات الطلبة.

 استخدام البريد االلكتروني كوسيط لتسليم الواجبات المنزلية ،حيث يقوم المعلم بتصحيح اإلجابات

واعادتها إلىطلبته مر أخرى ،وفي ذلك توفير للواقت والجهد والمال فيما يتعلق بالورق ،باإلضافة

إلى إمكانية إرسال واستالمالواجبات في أي واقت.

 إمكانية االتصال والتواصل مع متخصصين في موضوعات معينة من مختلف دول العالم من أجل
االستفاد منخبراتهم وأبحاثهم في شتى المجاالت بشرط معرفة عناوينهم البريدية.

 االتصال بين المعلموأاقرانه أو الشؤون اإلدارية فيها.

 إمكانية االتصال بين الطلبة والشؤون اإلدارية من خالل استالم التعميمات واألوراق المهمة
واإلعالنات الخاصةبالطلبة فيما يتعلق بدراستهم أو بحوثهم أو مطالبهم الكثير والمتجدد .

 استخدام البريد اإللكتروني كوسيلة إلرسال اللوائح والتعميمات وما يستجد من أنظمة واقوانين
وتعليمات للمعلمين وغيرهم.

 االستفاد من الخبرات العلمية للمتخصصين سواء في تحرير الرسائلأو الدراسات الخاصة أو في

االستشاراتالعلمية ومن أي مكان ،مما يوفر الواقت والجهد والمال من خالل إمكانية التواصل بين



األطراف من أماكنهم(سعاد ،السرطاوي.)106:2..6،
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 3-6-11-6-6خدمة نقل الملفات (:)FTP
واالسم ( )FTPاختصار للعبار ( ،)File Transfer Protocolوهو يمثل بروتوكول لنقل

الملفات بين مواقعين في شبكة االنترنت ،ويوفر ) (FTPطريقة للولوج إلى حاسوب مزود بشبكة

اإلنترنتبهدفجلبملفاتمخزنةفيهأو إرسالملفاتإليه،وهناكالكثيرمنموااقعاإلنترنتالتي
تفردمساحةخاصةتحتويعلىموادمتاحةلمنيرغبفيالحصولعليهابجلبهاعنطريق()FTP

(السالمي.)111:2..0،

حيثتحتاجأحياناً االرتباطبالشبكةمنأجلالتفتيشعنوثيقة(أومجموعةوثائق)ومنثم

تفريغها) (Downloadفي حاسوبك ،ومن الممكن االرتباط بهذه الخدمة بسهولة عن طريق تعبئة

استمار إلكترونياًوالتعريفبمواقعك(اقنديلجي.)66.:2..3،

فبواسطةهذهالخدمةيمكننقلالملفاتللشخصالذييحددهالمرسلعنطريقعنوانجهازه،

أوالبلدالتابعله،وراقمهعلىاإلنترنت(الفي،)182:2..1،ولذلكتعتبرهذهالخدمةواحد منأهم
الخدمات التي تقدمها اإلنترنت وهذه الطريقة ليست سهلة فجميع البرامج التي تشغل خدمة تبادل

الملفات مبنية على واجهة تستخدم النص بدالً من الواجهة الرسومية السهلة االستخدام

(الفرجاني.)26.:1118،


 6-6-11-6-6خدمة المحادثة (:)Chat
وهو نظام متعدد المستخدمين ويعرف باسم ) (IRC) (Internet Relay Chatأي المحادثة

عبر االنترنت ،وهو يتيح للعديد من المستخدمين التواصل بشكل فوري مع االنترنت ،وتتم المحادثة في

اقنا اتصال ،وذلك بكتابة رسائل من لوحة المفاتيح ،واقد تم تنظيم عملية المحادثة عبر االنترنت
) (IRCعلى شكل شبكات مستقلة ،يحتوي كل منها على المستخدمين،وتتدرج فيمجاالت الترفيه

واأللعاب مرو اًر باالهتمامات التعليمية إلى الشبكات العلمية المتخصصة في مجاالت محدد  ،ومن

االستخدامات التعليمية لهذه الخدمة استخدامها من جانب المدارس والمعاهد والجامعات والكليات

لتوفير المناهج والمواد الدراسية المختلفة عبر االنترنت ،أو توزيع الدروس عبر الشبكة أو إعطاء

العالمات أو الدرجات من خالل البريد االلكتروني أو من أجل التواصل بين المحاضرين وطلبتهم
،السرطاوي.)1..:2..6،

بصرف النظر عن المسافة الجغرافية التي تفصل بينهم(سعاد




 2-6-11-6-6استخدامات برامج المحادثة في التعليم :
تتمثل أهم استخدامات خدمة التخاطب أو المحادثة ) (IRCفي التعليم في الموااقف واألمور
المهمة اآلتية:


بث المحاضرات من مقر الجامعة إلى أي مكان في العالم  ،حيث يمكن نقل واقائع درس أو

محاضر على الهواء مباشر بدون تكلفة عالية.
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يمكن للطالب االستماع إلى المحاضر وهو في بيته وبتكلفة منخفضة.



يمكن استخدام هذه الخدمة الستضافة أستاذ من أي مكان إللقاء محاضر  .



استخدام هذه الخدمة لعرض بعض التجارب العلمية مثل إجراء تجربة في الكيمياء أو الفيزياء



استخدام نظام المحادثة كوسيلة لعقد االجتماعات باستخدام الصوت والصور بين أفراد الماد

يمكن نقلهاوخاصة إذا كانت التجربة مكلفة ،حيثيستفيد عدد كبير من الطلبة.

الواحد أو بين المديرينوالمشرفين لتبادل وجهات النظر فيما يحقق تطوير العملية التربوية دون
االضطرار إلى االنتقال إلى مكاناالجتماع ،مهما تباعدت المسافات بينهم.



عقد الدورات العلمية عبر االنترنت.

 عقد اجتماعات باستخدام الفيديو حيث يستطيع الطلبة عقد اجتماعات مع زمالئهم من مختلف
أنحاء العالم لمنااقشةكتاب أو اقضية تربوية أو اجتماعية أو منااقشة نتائج بحث ما ،أو تبادل
وجهات النظر فيما بينهم.

 إمكانية استخدامها كنظام مؤتمرات زهيد التكلفة(العلي .)1.8:2..0،


 2-6-11-6-6المدونات : Wikis& Blogs
المدونةتطبيقمنتطبيقاتاإلنترنت،يعملمنخاللنظامإلدار المحتوى،وهيفيأبسط

صورهاعبار عنصفحةويبعلىشبكةاإلنترنتتظهرعليهاتدوينات(مدخالت)مؤرخةومرتبة
ترتيباً زمنياً تصاعدياً ينشرمنهاعددمحدديتحكمفيهمدير/ناشرالمدونة،كمايتضمنالنظامآلية
ألرشفةالمدخالتالقديمة،ويكونلكلمدخلةمساردائماليتغيرمنذلحظةنشرها (:2..8،Kam

.)11

وتم توظيف "المد ونات" في (العملية التعليمية التعلمية)  وذلك عن طريق (التعليم اإللكتروني)،

حيث يقوم المعلم بتحميل شرح الماد التعليمية أو الحصة المدونة المتفق عليها ،ويقوم المتعلمون
باالطالععليهاودراستها،ومنثم المشاركةوالحواروطرحاألسئلةوابداءالتعليقاتواآلراءواالستفاد 

منهذهالتقنية،ونشرالعلمواختصارالواقتوالجهد(سعاد ،السرطاوي.)1.2:2..6،

ومنخاللماذكرتعتبرالمدونةاإللكترونيةمنأهمالتقنياتالحديثةالمستخدمةفيالعملية

التعليمة،ألنهاتمتازبسهولةاإلستخدامفينقلالمعلومات،وتجعلهيخرجعنالمألوف فيامكانية
ارسال واستقبال ومشاركة المعلومات ،واعطاء األراء وطرحها من خالل النقاش والحوار والتواصل

داخلالمدونة،وأيضاًيساعدتصميمالمدونةعلىنشرذوقوفكروتطلعالمتعلم.
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المحور الثالث :تجارب بعض الدول العربية والعالمية


مقدمة:
يتطلب االهتمام بالتمكين المهني للطلبة المعلمين لتطوير مهاراتهم التدريسية وتدريبهم على
استخدام الطرق الحديثة في التدريس وتدريبهم كذلك على استخدام التقنية الحديثة كالحاسوب واالنترنت
ووسائط التعلم المتنوعة ،مما يساعد على أن يتعلم الطلبة المعلمون الطرائق واألساليب التييتواقع

منهم استخدامها مع طلبتهم في المستقبل ،كما يتطلب أن يكون استخدام طرق التدريس الحديثة
والتقنيات المتنوعة محور أساس من محاور تقويم الطالبالمعلم.

حيث استخدام التقنيات الحديثة كوسائل تعليمية واالنتقال من التعليم التقليدي إلى التعليم

االلكتروني من أهماالتجاهات الحديثة في إعداد المعلم حيث اعتمدت العديد من الدول المتقدمةعلى

الوسائط التقنية الحديثة وشبكة االنترنت والحاسوب لتنفيذ برامج إعداد المعلم .وينعكسهذا األمر على
أداء المعلم ويجعل عملية إعداده أكثر سهولة كما يشجع المعلم على التدريسبطرق وأساليب حديثة
باستخدام التقنية وينمي لديه القدر على التعلم الذاتي(النااقة.)22:2..1،

لذا تطالب توصيات المؤتمرات والدراسات بضرور االطالع على تجارب الدول المتقدمة في

مجال إعداد المعلم لالستفاد من ذلك في تطويرأداءكليات التربية ومواكبتها لما هو معمول بهفي

هذه الدول ،لذا رأينا أن نستعرض بشكل عام برامج ونظم الدراسة فيبعض الجامعات العالميةفي كل

من (ماليزيا -بريطانيا-واليةأوهايواألمريكية -األردن) باعتبار أنها من الدول المتقدمة تربوياً والتي

تواكب آخر المستحدثات والتطوراتالتكنولوجية منناحية ،واالهتمامباعدادالطلبةالمعلمينوتمكينهم

مهنياً اقبل االلتحاق بالعمل من ناحية أخرى ،ومن أهم دول العالم انتاجاً للعلماء واألكاديميين على

مستوى العالم ،فى معظم المجاالت المختلفة،لهذافقدأدىذلكلحصولهذهالدولعلىهذه السمعة

لتكون أفضل الخيارات لالستفاد منتجاربهمفيهذهالدراسة ،معالتطرق ،معالتطرقإلىالتجربة
الفلسطينيةوسوف نجد تنوع واختالف فيما يخص نظم إعداد المعلم في كل منها وفقًا لما يلي:


 1-3-6التجربة الماليزية:

تقعماليزيافيجنوبشرقأسيا،وتنقسمإلىإاقليمينيفصلبحرالصينالجنوبيبينهما،اإلاقليم

األولهوشبهجزير ماليزياويقعغربماليزيا،وتبلغمساحته(161181كم)2وتكثرفيهالمرتفعات

الجبلية ،واإلاقليم الثاني هو سرواك وصباح ويقع شرق ماليزيا وتبلغ مساحته ( 362...كم،2وهي
المنطقةالتيتحتلاألجزاءالشماليةمنجزير بورنيوحواليثلثمساحةالجزير .وتشتركفيحدودها
الجنوبية مع إندونيسيا ،كما تشترك شبه الجزير الماليزية مع تايالند من الجهة الشمالية ومع سنغافور
من الجنوب ،ويفصل بينها وبين جزير سومطر ممر ملقا  ،وتعتبر ماليزيا دولة متعدد األعراق،
ويتكون سكان ماليزيا من ثالثة أعراق رئيسية هم الماليو(مسلمون) ويمثلون أغلب السكان بنسبة
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(،)%03ويليهمالصينيون(،)%23والهنود()%3إضافةإلىبعضالجنسياتاألخرى،ويبلغعدد
سكانهاحوالي()23مليوننسمة(المواقعالرسميلقنصليةماليزيا.)http://www.oman.org.au،

أسستأولكليةلتدريبالمعلمينفيماليزياعام(1123م)ووصلعددخريجيها()211معلماً

في العام (2..1م) مقارنة بـ ( )20معلماً في العام (1121م) .وأهم هذه المعاهد التدريبية المعهد
القوميلإلدار التربويةولهفروعفيالوالياتالماليزيةالمختلفة،وهومسؤولعنوضعوتنفيذالسياسة

القوميةفيمجالتدريبالمعلمين.


 1-1-3-6اإلعداد المهني للمعلمين قبل الخدمة في ماليزيا:
يــتمإعــدادالمعلمــيناقبــلالخدمــةفــيكليــاتتــدريبالمعلمــينالتــيتقــعتحــتإش ـرافاقســمإعــداد

المعلمــينفــيوزار التربيــة.ويوجــدفــيماليزيــا()61كليــةلتــدريبالمعلمــينمنتشــر فــيجميــعأنحــاء
البالد،تعدالمعلمينللتدريسفـيالمـدارساالبتدائيـةوالثانويـة.ومـنضـمنهـذهالكليـاتواحـد إلعـداد

معلــمالتربيــةاإلس ـالمية،وأخــرىإلعــدادمعلمــيالتعلــيمالمهنــيوالفنــي.وتختلــفمــد الد ارســةفــيهــذه
الكلياتحسبنوعالبرامجالتيتقدمهافتشمل:سنةواحد للخريجينالجـامعيينللحصـولعلـىالـدبلوم

العــالي(مــابعــدالتخــرج)،ســنتينونصــفالســنة(خمســةفصــولد ارســية)يحصــلالطالــبعنــدنهايتهــا
علـ ــىشـ ــهاد التـ ــدريس،ثـ ــالثسـ ــنوات(سـ ــتةفصـ ــولد ارسـ ــية)يمـ ــنحعنـ ــدنهايتهـ ــاشـ ــهاد التـ ــدريس
للمتخصصـينفـيالتعلـيمالفنـيوالمهنـي .والـىجانـبتلـكالبـرامج،تـنظمبعـضالكليـاتبرنامجـاًمدتـه

فصـ ـ ـ ــلد ارس ـ ـ ـ ــيواح ـ ـ ـ ــديحص ـ ـ ـ ــلالطالـ ـ ـ ــبعن ـ ـ ـ ــدنهايت ـ ـ ـ ــهعل ـ ـ ـ ــىالشـ ـ ـ ــهاد األساس ـ ـ ـ ــيةف ـ ـ ـ ــيالتربي ـ ـ ـ ــة
(اسماعيل.)21:2.12،


 6-1-3-6اإلعداد في كليات تدريب المعلمين:
وتتكونالمناهجالدراسيةفيهذهالكلياتمنثالثةأجزاءهي:

الجزء األساسي :ويشملعلمالنفسالتربوي،وطرائقالتدريس،والتعليمفيماليزيا،واللغةالماالوية،
واللغة اإلنجليزية ،وتكنولوجيا التعليم ،والتربية اإلسالمية والتربية األخالاقية ،والحضار اإلسالمية،

والتطورالتاريخيلماليزيا،وشؤونالخدمةالعامةللتعليم.

المواد الدراسية :يتطلب من معلمي المرحلة االبتدائية المتدربين دراسة مسااقات دراسية في طرائق
التدريس ،والرياضيات ،واإلنسان والبيئة ،والتربية األخالاقية ،والتربية البدنية ،والموسيقا والفنون .أما

معلموالمرحلةالثانويةالمتدربونفيدرسونالتربيةاألخالاقية،والتربيةالبدنية،والتربيةالصحية،ومسااقاً
ضمنمناهجالمرحلةاالبتدائية(.مطاوع)62:2.11،

اإلغناء الذاتي :يساعد هذا الجزء على دراسة مساق في االاقتصاد المنزلي ،باإلضافة إلى دراسة
مسااقاتفيالموسيقاوالفنون.ويشترطعلىجميعالمعلمينالمتدربيناقضاءفصلدراسيواحدفي

المدارسللتطبيقالعملي(اسماعيل.)28:2.12،
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وتشكلاألنشطةالمصاحبةللمنهججزءاً مهماً أيضاً فيبرنامجتدريبالمعلمين،حيثيطلب

منجميعالمعلمينالمتدربينالمشاركةبفاعليةفيهذهاألنشطةالتيتؤكدالمهاراتالمتعلقةباإلدار 
والتنظيم،والتدريب،وادار المكتبوالقياد .وتصنفهذهاألنشطةضمنثالثوحداتهي:األلعاب
والرياضة،النواديوالجمعيات،والهيئاتالموحد .

 3-1-3-6اإلعداد في الجامعات الماليزية:
تعدالجامعاتالمعلمينللتدريسفيالمرحلةالثانويةالعلياومرحلةمابعدالثانوية.ويوجدفي

ماليزياخمسجامعاتمنأصلسبعبهاكلياتللتربية،مد الدراسةبهاتتراوحمابينثالثإلىأربع
سنواتتمنحخريجيهاالشهاد الجامعيةاألولى(البكالوريوس).كماتقدمهذهالكلياتبرنامجالدبلوم

العاليفيالتربية(مابعدالتخرج)لمد سنةواحد .

وتــدرسفــيهــذهالجامعــاتالمنــاهجالد ارســيةنفســهاالتــيتــدرسفــيكليــاتتــدريبالمعلمــين،

وتتكونالمواداألساسيةمن:أسسالتربية،وعلمالنفسالتربوي،ودراساتتربويـة،والتعلـيمفـيماليزيـا،

وعلـــماالجتمـ ــاعالتربـ ــوي،وط ارئـ ــقالتـــدريس.أمـ ــاالم ـ ـواداالختياري ــةفتشـ ــملالفن ــون،والتربيـــةالبدنيـ ــة
والصــحية،وتعلــيماللغــة،وتعلــيمالعلــوم،والعلــوماالجتماعيــة،والموســيقا.ويقضــيالمعلمــونالمتــدربون

عش ـ ـ ــر أس ـ ـ ــابيعفــ ـ ــيالم ـ ـ ــدارسللتطبي ـ ـ ــقالعملــ ـ ــيف ـ ـ ــيك ـ ـ ــالالبرن ـ ـ ــامجين(ال ـ ـ ــدبلوموالبكــ ـ ــالوريوس)
(دخيسي.)12:2.1.،
 6-1-3-6التدريب في أثناء الخدمة:
 تهدف برامج التدريبفيأثناء الخدمة التيتقدمها وزار التربية للمعلمينوالموظفين بالوزار

إلى رفع مستوى المهارات المهنية وتحديثها في مجال اإلدار التربوية واإلدار المدرسية ،والتخطيط

والبحوثالتربوية،والتخصصاتاألخرى.وتقوممختلفاألاقسامالتابعةللوزار بتنظيمالتدريب.

وتطبقوزار التربيةالماليزيةنظامالتدريبفيأثناءالخدمةكلخمسسنوات،إذيتمإعاد 

تدريبالمعلمينبعداقضائهمخمسسنواتفيمهنةالتدريسلتلبيةالمتطلباتالجديد والحديثةمن
أساليبالتدريسوالمعارفالجديد  .وتعدمراكزمصادرالتعلمالتيتوفرهاالوزار فيمختلفالمناطق

والواليات والمدارس نوعاً آخر من أنواع التدريب في أثناء الخدمة ،وتعتبر كمراكز للمعلمين ،حيث
يلتقونببعضهمبعضاًلتبادلاآلراءواألفكارحولمختلفالشؤونالتعليمية(اسماعيل.)02:2.12،


 2-1-3-6اهتمام الجامعات الماليزية بتقنيات التعليم:
توافقًامعثور عصرالتقنيةفيمجالاالتصاالتوالمعلومات..تخطوالحكومةالماليزيةنحو

إعاد تصنيف المدارس الحكومية باالتجاه نحو إاقامة العديد مما يعرف بالمدارس الذكية (Smart

) Schoolsالتي تتوفر فيها مواد دراسية تساعد الطلبة على تطوير مهاراتهم واستيعاب التقنية

الجديد .
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فالمدرسةالذكيةهيمؤسسةتعليميةتمابتداعهاعلىأساستطبيقاتتدريسوادار جديد تساعد

التالميذ على اللحاق بعصر المعلومات ،وأهم عناصر المدرسة الذكية هي :بيئة تدريس من أجل
التعلم ،نظم وسياسات إدار مدرسية جديد  ،إدخال مهارات وتقنيات تعليمية وتوجيهية متطور  .وما

زالت عملية اختبار هذه العناصر واعاد هندستها لتحقيق كفاء وفاعلية هذه المدرسة مستمر ويتم
تقييمالتجربةفيأعلىالمستوياتالقياديةبالدولة.

 يعمل في إدار تقنيات التعليم ما يزيد على ( )20.موظفاً يساعدهم حوالي ( )11..موظفاً فيمختلفالمناطقباإلضافةإلىعددكبيرمنالمتعاونين.

 -يتوفرمركزإنتاجتلفزيونيأاقربإلىأنيكونمحطةتلفزيونمتكاملة،يتكونالمركزمناستديو

كبيروغرفلإلخراجالتلفزيونيوالتسجيل.

 -أنشئ( )12مرك اًز لمصادرالتعلم،و( )602مرك اًز لنشاطالمعلمينتتبعلإلدار العامةلتقنيات
التعليم،وتساهمهذهالمراكزفينشرتقنياتالتعليمفيالبالد.

 -توفيروحداتمهتمةفيمجالالتقنياتوحد البحوثوالتقويم،حيثتعددراساتاستطالعيةعن

مدىمالءمةالبرامج.

 -تركزماليزياعلىاعدادالمعلمينعلىتقنيةالمعلوماتالمعتمد علىالحاسوبفيالمدارس.

 -يتم حالياً تحويل المكتبات المدرسية في المدارس الثانوية إلى مراكز تعلم إلكترونية تعتمد على

الحاسوبفيالوصولإلىالمعلوماتمنخاللالشبكةالمحليةوالعالمية ،وبالتاليتقدمعلىمدار

متوازيأعدادالمعلمين.

 -االهتمام بالتعليم التقني والمهني بشكل واضح وجعله مسا اًر موازياً للتعليم األكاديمي في المرحلة

الثانويةالعليا(السنةالعاشروالسنةالحاديةعشر )(دخيسي.)11:2.1.،


 2-1-3-6المعايير الوطنية الماليزية لتكنولوجيا المعلومات في اعداد المعلم:
 اهتمامالمعلمبتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتبمسئوليةوبأسلوبأخالاقي.

 يختارالمعلمونويطبقونمصادرتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتالمالئمة.
 يمتلكالمعلمونالقدر علىالبحثوالتحليلواستعمالالمعلوماتباستخدامتكنولوجياالمعلومات
واالتصاالتلتلبيةالحاجاتالخاصةبالعمليةالتعليميةالتعلمية.

 يستخدمالمعلمونتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتلتطويراقدراتهمالمعرفية.
 يوظف المعلمون في العملية التعلمية التعليمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لحل المشاكل
وصناعةالق ارراتالهادفة.

 امتالكالمعلمينلمهاراتتحسينمعدلاإلنتاجوالتعلمبوساطةتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالت.
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 تطويراقدراتالمعلمينبوساطةتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتإلبداءاألفكاروالمعلومات
الخالاقة والمبدعة ] -6-20 ،www.iste.org/standards/global-reach.aspx

[2.10


ويؤكد الباحث من خاللماسبق أننابحاجة ملحة إلى االستفاد من التجربة الماليزية ،نظ اًر

لتشابهالظروففيكثيرمناألحوال،علماًبأنوزار التربية والتعليم اقدخطتخطواترائد فيهذا
المجالبحيثتمتوفيرشبكةإلكترونيةرابطةبينالمدارسوالمديرياتوالوزار ،معالتخطيطلحوسبة
المواد التعليمية والمناهج الدراسية والبدء بعملية توظيف المستحدثات التكنولوجية ومنها التعليم

اإللكتروني.


 6-3-6التجربة البريطانية:
تعرف أيضاً بالمملكة المتحد حيث تتكون من أربع دول متحد  ،تحت حكومة واحد  ،هي:

إنجلترا،وأيرلنداالشمالية،واسكتلندا،وويلز.تقع شمال غرب القار األوروبية ،يحيط بها بحر الشمال،

القنالاإلنجليزيوالمحيطاألطلسي،ونظامالحكمفيهاملكيدستوريوهيتعتبرديمواقراطيةبرلمانية،

والسلطةالتشريعيةفيهايعودلبرلمانالمملكةالمتحد ،وتبلغمساحتها( 226.11.كم،) 2ويبلغعدد

سكانها()16.26.....نسمة.

يحظىالمعلمفيإنجلتراباهتمامبالغ،إعداداًوتدريباًوتقويماًوخدمة،باعتبارهركيز أساسـيةمن

ركائزالتعليم،ولذلكالبدعلىالراغبينفيااللتحاقبمهنةالتدريسمنالحصـولعلـىإجاز فيهذا

المجال،وتشيراللوائحالخاصةبالتعيينإلىثالث طرقللحصولعلىمؤهـلالزميفتحالطريقأمام
هوا التدريس،أولها:دراسةمقرراتلمـد ثـالثسـنواتتكـونمحصلتهاشهاد فيالتربية،وثانيها:

دراسةمقرراتلمد ثالثأوأربعسنواتيحملبعـدهاالطالبليسانسالتربية،ثالثها:دراسةمقرر

واحد لمد عام لطلبة الدراسات العليا الحاصلين على درجة جامعية .ومنذ عام (1188م) ااقتصر

االلتحاقبمهنةالتعليمعلىخريجيالجامعات،بجانبحصولالمعلمعلىتقديرمعينمنالتميزفي

الشهاد العامـةللتعلـيمفـيمجـاليالرياضياتواللغةاإلنجليزية،ويمكنأنيتخصصالمعلمفيفتر 
اإلعدادفيتـدريسمـاد معينةأومستوىمحدد(ابتدائي،ثانوي)وتشترطاللوائحالتعليميةأنيكون
المعلممنحملـةدبلومتأهيلالمعلمينبعدإكمالالدراسةالجامعية،ويتأهلالمعلمونلهذاالدبلومبعـد

اجتيـازدوراتمعترفبها.

وتوجدباإلضافةإلىذلكبرامجمتعدد لتدريبالمعلمينوتأهيلهم،أمـامعلموالتعليمالخاص

فيلزمهم تأهيل خاص معتمد من حاكم الوالية ،إضافة إلى برنامج تأهيل المعلمين .وتقع مسؤولية
اختيارالمعلمعلىالمدرسة،أيأنمجلسالمدرسةيتولىترشـيحالمعلمـينالذينترغبالمدرسةفي

تعيينهموفقحاجتها،ثمتتولىاإلدار المحليةللتعليمأمرتعييـنهم،وبعدالتعيينيواقعالمعلمعقداًمع
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المدرسةيتضمنحقواقهوالواجباتالمنوطـةبـه،وعلـىاإلدار التأكدمنمؤهالتهوحالتهالصحية.وتبدأ

إجراءاتتعيينالمدرسينبإعالنالمدرسـةعنوظائفمعلمينشاغر لديها،ثميشكلمجلسإدارتها

لجنةلالختيار(أبوشتات،)01:2..0،ويحقلمـديرإدار التعليمإرسالمرشحينلينضمواإلىاقائمة
المتقدمين اآلخرين ،وان اقبل مجلـس اإلدار هـذا الترشيح فليس بالضرور بعد ذلك اإلعالن عن

الوظائف.أمامنصبالمـديرووكيلـهفيبـدأأيضاًباإلعالنعنالوظيفةالشاغر ،ويشكلمجلساإلدار 
لجنـةلالختيـار،ولمـديرإدار التعليمالمحليةأومنينوبعنهالحقفيحضورالمقابالتالشخصية،

ولكـناليحـقلـهالتصويت،ثميعينمجلساإلدار مندوباً للتفاوضمـعاإلدار المحليـةلالسـتئناس

برأيهـاونصائحهااقبلاتخاذالقرار.

ويتبع المعلمون لإلدار المحلية للتعليم ،وهي مسؤولة عن تأمين رواتبهم حسب سلم الرواتـب

الذييصادقعليهوزيرالتعليم،وليسللمدرسةحقتعديلها،أمـاالمـديروالوكيـلفتحـددرواتبهماوفق
حجمالمدرسة.
 1-6-3وكالة تدريب المعلمين:
وكالة تدريب المعلمين هيئة أهلية تعاونية تستهدف رفع مستويات الطلبة بتدريب معلميهم،

وتتضمنمهماتهاأيضاً تحسيننوعيةالتعليموتطويره،وأنشئتعام (1112م).واجماالً فإنأهدافها

األساسيةتشمل:

 -توفيرالتدريبالمتنوعوالرااقيالذييتيحللمدرسينالجدداقد ًاركبي اًرمنالمعرفةوالتفاهموالكفاء ،

مايعينهمعلىالتفاعلمعطلبتهم(أبوشتات:)02:2..0،
 تأمينمشاركةفعالةللمدارسفيكلأنواعالتدريب. -تحسينظروفالمهنةوتطوراتها.

 توفيرتعليممتميزوعاليالجود .-

تقديمالمشور لوزيرالدولةلشؤونالتعليموغيرهمنالمسؤولينفيمايتعلقبتدريبالمعلمينعبر

اقنواتاتصالمعاإلداراتوالهيئاتالمعنية.

 إدار نشاطاتهابفعاليةومراجعتهاباستمراروتوظيفمؤهالتعامليهابإيجابية. السعيلتحقيقبراعةوانتقائيةوكفاء للمعلمينمعالشعوربالمسؤولية. -توفيرالمعلمينوتوظيفهم.

 االستمرارفيإجراءدراساتالتطويرالمهني.

وذكر موراي ( )Murray, 1997المشار إليه (ليلى )126 :2.16 ،بأن تجربة جامعة

ستراثكاليد Strathclyedالتيتقدمبرامجهامنخاللمركزالتطويرالتعليميللطلبةالمعلمينحول
عددمنالمهاراتيشمل:
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 تطويرالمهاراتالفنيةمثل(عرضالصوتواستخدامالوسائلالسمعيةوالبصرية).
 تطويرالمهاراتالمهنيةمثل(التدريسواألبحاثواإلدار ).

 تطويرالمهاراتالمرتبطةبالتدريسمثل(تطويرالمنهجوالتقويم).

 وفيالسنةالثانيةوهيسنةمختلفةتماماً فيمرحلةاإلعدادالجامعي،حيثترتكزتطبيقات

المعلوماتالتكنولوجيةفيالتعليمواإلعدادعلىالوسائلالمستخدمةفيهذاالمجالبعدالبدءبوجهة
نظرشاملةعنالوسائلالقديمةالمستخدمةفيالتعليم،ثمينتقلالدارسونالطلبةالمعلمون للتدريس
والتعليم عبر شبكة االنترنت والوسائط المتعدد  ،وبعد تمرنهم على هذه التقنيات بأنفسهم ودراستها

ومنااقشتهابالتفصيل،فإنهميجبأنيكونواعلىدرايةبمميزاتوعيوبالوسائلالمختلفةفيالسيااقات

الخاصة.

وتوفرالجامعةاقاعاتالمحاضرات،والمختبرات،والمعامل،والورش،وتجهيزهابأحدثالوسائل

والتقنيات المتاحة ،مع جدولة هذه القاعات بالتنسيق مع األاقسام والكليات ،كما توفر وسائل تقنية

المعلوماتواالتصاالتالحديثة(هاتف،فاكس،بريدإلكتروني،حاسبشخصي،حاسبمركزي…
وغيرها)(بدوي.)22:2.12،

ومنخاللماتمسردهيعتبراالعدادالتربويفيالجامعاتمتطلبمهمللغاية،منخاللعقد

دوراتوورشعملفيمجالاالهتمامبالنموالمهنيللطالبالمعلم،واالستفاد منالمفاهيموالنظريات
المتعلقةبتطويراالداءالمهنيمنأجلالراقيبالميدان.



 3-3-6التجربة األردنية:

األردن رسمياً المملكة األردنية الهاشمية دولة عربية تقع جنوب غرب آسيا ،تتوسط الشرق األوسط
بواقوعها في الجزء الجنوبي من منطقة بالد الشام ،والشمالي لمنطقة شبه الجزير العربية .لها حدود

مشتركة مع كل من سوريا من الشمال ،فلسطين من الغرب ،العراق من الشرق ،وتحدها شراقاً وجنوباً

المملكة العربية السعودية ،كما تطل على خليج العقبة في الجنوب الغربي ،حيث تطل مدينة العقبة
على البحر األحمر ،سميت باألردن نسبة إلى نهر األردن الذي يمر على حدودها الغربية  .وُيعتبر

األردن بلد يجمع بين ثقافات ولهجات عربية مختلفة بشكل الفت ،وال تفصله أي حدود طبيعية عن
جيرانهالعربسوىنهراألردنونهراليرموكاللذانيشكالنعلىالتواليجزءاًمنحدودهمعفلسطين

وسوريا .أما بااقي الحدود فهي امتداد لبادية الشام في الشمال والشرق وصح ارء النفوذ في الجنوب،
وواديعربةإلىالجنوبالغربي(مواقعويكبيديا.)https://ar.wikipedia.org/wiki،

لقد تم بحث موضوع تطوير الطلبة المعلمين بالجامعات العربية خالل عد مؤتمرات وندوات

ولةفيهذاالمجالوهناكعددمنالجهودبذلتفيهذاالجانب.
إاقليميةللتنسيقبينالجهودالمبذ
ُ
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وفي األردن أنشأت الجامعة األردنية مكتب تطوير العملية التدريسية وحددت له عدد من

الوظائفالتييقومبها،وورشالعملالتيتوجهللتنميةالمهنية،ويؤكد(خصاونه)120:2..2،أن
الجامعةتعقدبرامجونشاطاتتربويةداخليةفيالجامعةوخارجهاويقدممنخاللهاالعديدمنالبرامج

يسالمصغر،وتقنياتالتعليمالحديثة.
حولتطويرطرقالتدريسالفعَّال،واستخدامالتدر
ّ

واقد حددت المملكة األردنية الهاشمية عد معايير والتي تتعلق بكفايات إعداد الطلبة المعلمين

ومن ضمنها تكنولوجيا المعلومات ،فكان لزاماً التحدث عن هذا المجال الذي أعدته وزار التربية
والتعليماألردنية،حيثالبدأنيكونالمعلمونمتعلمينمدىالحيا باحثينعمايحفزطلبتهملتوليد

أفكارتجديديةلتحسينحياتهمومجتمعاتهم؛لذايجبأنيعدمعلمونأكفاء على النحو اآلتي:
 .1يستخدم أدوات تكنولوجية ومصادر معلومات لتعظيم تعلم الطلبة:
 -يجد مصادر تكنولوجية ويستخدمها في الموااقف الحياتية.

 يستخدم ( )ICTبشكل خالق في التواصل وحل المشكالت. -يستخدم ( )ICTللتعاون مع الزمالء بالمهنة والخبراء كذلك.

 .2التحليل النقدي لمصادر المعلومات:

 يستخدم التكنولوجيا لجمع وتقييم المعلومات من مصادر متباينة. يختار المعلومات من موااقع الكترونية ووسائط مختلفة. -يستخدم ) (ICTلتوليد المعرفة.

 .6تكامل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:

 يفهم العالاقات بين ()ICTوحقول المعرفة األخرى. -يستخدم ( )ICTبطريقة فاعلية بمجال تخصصه لتشجيع طلبته على استخدامالمهاراتالعقلية

العليا.

.4إدار المعلومات:
-

يدير المعلومات بكفاء وااقتدار بأن يوثق بيانات حول تقدم الطلبة.

.0االستخدام األخالاقي لمصادر المعلومات:

 يظهر فهماً للقضايا القانونية واألخالاقية المجتمعية المتعلقة بالتكنولوجيا. وينمذج االستخدام األخالاقيلـ(.)ICTبرنامج تدريب المعلمين:

(التجاربفيالتعليماإللكتروني:2.10،مواقعالكتروني)

تمثلتاالنجازاتالكميةلخطةالتطويرالتربويالتيتتعلقببرنـامجإعـدادالمعلمـينوتـأهيلهمفـي

الجامعــاتاألردنيــةموضــوعاتلجوانــبمختلفــةلهــذهالبـرامج(األهــداف،ومكونــاتالبرنــامجومالئمتهــا
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إلعـ ــدادالمعلمـ ــينوتـ ــأهيلهم،وأسـ ــاليبالتـ ــدريسوخطـ ــطتـ ــدريسالمسـ ــااقات)،وذلـ ــكبهـ ــدفتحسـ ــين
الخ ـ ـريجيينفـ ــيأســـاليبالتـــدريسوالكفايـ ــاتالتعليميـ ــة،ولتط ــويراق ــدراتهمعلـ ــىاس ــتخدامالتكنولوجيـ ــا

والمعيناتالتعليمية،والتنويعفيأساليبالتدريسباستخدامالمستحدثاتالتكنولوجية.

(صباغ.)623:2..8،

وفيحالةإعدادالمعلماقبلالخدمةفهناكنظامان:النظامالتكامليوالنظامالتتابعيولكلمنهما

فرضياتهوبنيتهالمعرفيةوبنيتةالعمليةويعرضالجدولالتاليراقم( )2-2خصائصكلمنهذذين

النظامين.

جدول رقم ()6-6
يوضا أنظمة تأهيل العلمين في الجامعات األردنية



الرقم

الخاصية

النظام التكاملي

النظام التتابعي

1

الشهاد 

بكالوريوسمعلممجالأومعلمصف

دبلومتربيةبعدالبكالوريوس

2

تعريفه

نظاميمزجاإلعداداألكاديمي

هونامإلعدادالمعلمينمهنياًموجه

6

2

والمسلكيالتربويفيمرحلةالتعليم

لتزويدالخريجبكفاياتتربويةتؤهله

الجامعيةاألولى

للتعليم

البنيةالمعرفية

32ساعةمعتمد منالبنيةالمعرفية

النظرية

النظرية

البنيةالمعرفية

()61ساعةمعتمد )23(:منها

التربوية

0

البنيةالعملية

1

استم ارريته

إجباريةو()12ساعةاختيارية

()6ساعاتللتربيةالعمليةنظرياً

و()1ساعاتللتربيةالعمليةالميدانية
الغيهذاالنظامفياألردنمنبداية
العامالجامعي2..6-2..2

66-6.ساعةتربويةمهنيةمعتمد 
()18ساعةمعتمد ،منها()1

ساعاتمعتمد فيأساليبماد 
التخصص
()1ساعاتفيالتربيةالعملية
الميدانيةفيإحدىالمدارس
مستمرلآلن




ومن الجدول يتضح أن برنامج إعداد المعلم في األردن يهدف إلى تأهيل المعلمين وتحسين

أدائهم بما يتضمن تنمية الكفايات المهنية التعليمية مثل التخطيط للتدريس ،وتوظيف المستحدثات

التكنولوجية ،والتركيز على تهيية المعلمين للتعامل مع المناهج والكتب الدراسية وأساليب التدريس،
والتعريفبفلسفةالتطويرالتربويوتوجيهاتهمثلربطالتعليمبالحياهوالتطوراتالتكنولوجيةوالتغيرات

المعرفيةوتنميةالتفكير.
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واقد أسست وزار التربية والتعليم مرك اًز للتدريب الوطني ،وتولت مسؤولية تنفيذ برامج اإلعداد

والتدريب ،وشكلت الوز ار فريقاً محورياً للتدريب للمباحث المختلفة واقامت بتأهيلهم وتدربهم ليكونوا

مدربيالمدربينللمعلمين.واقدأجمعتالنتائجعلىوجودتحسنفيالممارساتالتعليميةللمعلمينفي
مجاالتأساليبالتدريسوالماد األكاديمية،.وكانأهممجاالتالتدريبالتياعتمدتهاو ازر التربية
والتعليم كأساس للنمو المهني واالتقاء بمستوى األداء المهني للطالب المعلم ،وتكوين االتجاهات

اإليجابيةنحوالتعلم،هي(:صباغ)603:2..8،
حلالمشكالتواتخاذالق اررات.-استراتيجياتالتعلم.

السيااقات(المسارات)الصفية.البنيةالعلميةللمحتوى.خصائصالمتعلمين.-التفكيراألساسي.

التفكيراإلبداعي.-تكنولوجياالتعليم.

 6-3-6تجربة والية أوهايو األمريكية:


أوهايوهيواليةأمريكيةتقعفيالغرباألوسطللوالياتالمتحد ،يحدهامنالشمالبحير إيري

ووالية ميشيغان ،شراقي والية انديانا ،غربي والية بنسلفانيا ،وشمال واليتي فرجينيا الغربية وكنتاكي.
واليةأوهايوتحتلالمركزال62منحيثالمساحةفيالنظاماألمريكي،المركزال3منحيثعدد

السكان ،والمركز ال  1.من حيث الكثافة السكانية .عاصمة الوالية وأكبر مدنها هي مدينة
كولومبوس .أوهايو هي كلمة في لغة اقبيلة اإليروكويس الهندية وتعني الماء العظيم ،وترجع تسمية

الوالية بهذا االسم نسبة إلى نهر أوهايو الذي يمثل حدودها الجنوبية.عدد السكان في الوالية

()113606312.نسمة(مواقعويكبيديا.) https://ar.wikipedia.org،

تتكونتجربةواليةأوهايوفيإعدادالطلبةالمعلمينالستخدامتكنولوجياالتربيةمنسبعةمعايير

رئيسةكماتشير(النادي)01:2..3،ويتكونكلمعيارمنمجموعةمؤشراتوهي:

المعيار األول :طبيعة التكنولوجيا:
ويتضمنهذاالمعيار:

 تحليلالمعلوماتالمتعلقةبخصائصالتكنولوجياوتطبيقهاعملياً. -التطبيقالعمليلمفاهيمالتكنولوجيااألساسية .

 تحليلالعالاقةبينالتكنولوجياوميادينالدراسةاألخرى.60

المعيار الثاني :التكنولوجيا والمجتمع
ويتضمن هذا المعيار:

 تحليل عالاقة المواطن بالتكنولوجيا. -توضيح تأثير التكنولوجيا على البيئة.

 -وصف تطور التصميم و االخت ارع عبر التاريخ.

 توضيح اقضايا الملكية الفكرية وكيفية االستخدام األخالاقي والقانوني للتكنولوجيا. -تحديد تأثير المنتجات واألنظمة التكنولوجية.

المعيار الثالث :تطبيقات اإلنتاج
ويتضمن هذا المعيار:

 -معرفة المكونات المادية والبرمجية.

 -توظيف المصادر التكنولوجية المناسبة لحل المشكالت ودعم التعليم.

 توظيف أدوات اإلنتاج في األعمال اإلبداعية وعمل المجالت والنشرات وانشاء نماذجتكنولوجيةمعدلة.

المعيار الرابع :التكنولوجيا وتطبيقات االتصاالت
ويتضمن هذا المعيار:
 -معلومات االتصال ,مبادئ التصميم في تكوين الرسائل.

 -تطوير وعرض المعلومات بالشكل المناسب للمحتوى والناس.

 -توظيف أدوات تكنولوجيا االتصال المناسبة وتصميم مشاريع تفاعلية لالتصال.

المعيار الخامس :التكنولوجيا والثقافة المعلوماتية
ويتضمن هذا المعيار:

 تقييم مدى داقة وموضوعية وشمولية وفائد مصادر المعلومات. -توظيف التكنولوجيا لتنظيم البحث واتباع الخطوات النموذجية للبحـث التـي تشـمل تطـويراألسـئلة

المهمـة وتمييـز المصـادر واالختيـار واسـتخدام وتحليـل المعلومـات واعـداد المنـتجوتقيـيم العمليـات
والمنتج.

 تطوير استراتيجيات البحث واستعاد المعلومات في أشكال متعدد وتقييم نوعية مصادراالنترنت -توظيف المصادر اإللكترونية المناسبة لتحديد المعلومات المطلوبة .

المعيار السادس  :التصميم
ويتضمن هذا المعيار:

 تقييم المكونات الجمالية و الوظيفية للتصميم و تمييز التأثيرات اإلبداعية.61

 إدراك أهمية التصميم الهندسي واختبار أهمية عمليات التصميم. -فهم وتطبيق البحث واإلبداعواالختراع لحل المشكالت.

المعيار السابع :العالم المصمم
ويتضمن هذا المعيار:

 -تطوير القدر على اختيار واستخدام التقنيات الفيزيائية.

 تطوير القدر على اختيار واستخدام التقنيات المعلوماتية. -تطوير فهمه لكيفية تغير التكنولوجيا الحيوية عبر الواقت.

 2-3-6المستحدثات التكنولوجية في الجامعات الفلسطينية:

تقع فلسطين في جنوب غرب اقار آسيا في الجزء الجنوبي للساحل الشراقي للبحر األبيض

المتوسط ،وهي بذلك تقع في اقلب العالم القديم؛ ما يجعلها جس اًر برياً يربط بين اقارتي آسيا وافريقيا،
وبين البحر المتوسط والبحر األحمر ،ومن ثم المحيط األطلسي والمحيط الهندي .وبالنسبة للوطن

العربي؛ فإن فلسطين تقع في الجناح اآلسيوي منه؛ جنوبغرب بالد الشام ،بين البحر المتوسط غرباً
ونهر األردن شراقاً .واقد انعكس هذا المواقع على التفاوت المناخي المحلي بين األجزاء الجنوبية من

يعد من العناصر المشجعة لحركة السياحة الداخلية والخارجية
األجزاء الشمالية لها ،وهو ما  ّ
فلسطين و 
لفلسطين؛ فالجهات الجنوبية والجنوبية الشراقية الدافئةتصلح ألنتكون مشاتي ،فيما الجهات الوسطى
والشماليةفتصلحألنتكونمصايف.

تبلغ مساحة فلسطين ( )23..23كيلو متر مربع بما في ذلك بحيرتا طبريا والحولة ونصف

مساحة البحر الميت.أما مساحة الضفة الغربية بما في ذلك الجزء التابع لها من البحر الميت؛ فتبلغ
0822كيلومترمربع،فيماتبلغمساحةاقطاعغز 610كيلومترمربع.فقدبلغعددالسكانالمقدر

منتصفعام2.12فيفلسطينحوالي()2.00مليوننسمة.

(مركزالمعلوماتالوطنيالفلسطيني.)http://www.wafainfo.ps،

تتضمنمنظومةإعدادالطالبالمعلمبكلياتالتربيةفيالجامعاتالفلسطينيةدراسةالعديدمن

المقررات في المجاالت المختلفة يتراوح عدد ساعاتها المعتمد ما بين(  )161-122ساعة معتمد 
تتوزعبنسبمختلفة،حيثبلغنصيبالجانبالثقافي()%11منبرامجاإلعداد،والجانباألكاديمي

(،)%22أماالجانبالتربويفقدبلغ(،)%68ونصيبالمقرراتالحر يصلإلى ( ،)%2واقدتكون
هذهالمقرراتاقاصر فيمواجهة التحديات والتحوالتللثور التقنية والتي البد من التحرر من تقليدية

التربيةوالتعليموالتعلم ،والذي أصبح اليوم أم اًر ضرورياً(،العاجزونشوان ،)1:2..1،وذلك باالنفتاح

على تقنيات العصر التي فرضت نفسها على المؤسساتالتعليمية ،وعلى البيئةالتعليمية الجامعية،
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فكان ال بد من تفعيل التصورالمستقبليلمنظومةإعداد الطالب المعلملالستفاد منتلك التغيرات

الحادثةوخاصةبتوظيفالمستحدثاتالتكنولوجيةالحديثةفيخدمةالتعليم.

كما وأن تكنولوجيا المعلومات واإلتصال يمكن أن تلعب دو اًر مهماً في جعل النظام التعليمي

الفلسطينياقاد اًرعلىتلبيةالحاجاتالتنمويةللمجتمعالفلسطينيبشكلأفصل(وهبة.)1:2..1،

يرىالباحثأنفلسطين-رغماقلةاإلمكانات-اقدخطتخطواترائد فيتوظيفالمستحدثات

التكنولوجيةفيالعمليةالتعليمية،لكنكانذلكبعيداً عناإلعدادالمتكاملالتتابعيوالتكامليللمعلم

فيكلياتالتربيةضمنخطةمرسومة.

 وعلىهذااألساساتخذتوزار التربيةوالتعليمالعاليالفلسطينيةإجراءاتلتأهيلالمعلمينفي

ضوءمحاوالتالوزار إلمكانيةالوصولإلىتكنولوجياالمعلوماتواالتصالفيالمدارسعنطريق

واتصاله عبر اإلنترنت ،ويمكن إيجاز
إاقامة مزيد من مختبرات الحاسوب ( )12.مختبر حاسوب 
التجربةالفلسطينيةفيالنقاطالتالية:

 توظيف البريد الداخلي في عملية االتصال والتواصل بين الوزار والمديريات والمدارسبشكل أصبح
نهجاً واضحاً.

 توظيف الحاسوب في األداء التدريسي بصور محدود  ،نظ ار لقلة الحواسيب ولذا يتماستخدامه في
الدروس التوضيحية.

 تزويد المشرفين التربويين بجهاز(الب توب)عام( 2.12م)(حوسبة العملية اإلشرافية).

 تأهيل المعلمين على استخدام الحاسوب ،من خالل دورات مكثفة حول أساسيات استخدامالحاسوب
في العملية التعليمية.

 تطـوير اقـدرات المـديرين والمشـرفين ونـواب المـديرين فـي اسـتخدام الحاسـوب ،وتقـديم امتحـان
)(ICDLدورات إجبارية المعروفة بقياد الحاسوبتحريري في نهاية كل دور

 تزويد عدد كبير من المدارس ببعض األجهز والوسائل المميز مثل جهاز(.)LCD

 تجهيز مختبرات حاسوب على أعلى المواصفات التقنية حيث اشتملت على شبكة حاسوب
وحواسيب وأجهز عرض تعليمية .

وأعلنتوكالةالغوثالدوليةإطالقبرنامجحاسوبلكلطفلعلىمدىثالثسنواتابتداءمن

العام(2..1م)،وتسعىبذلكإلىتعزيزاستخدامالتكنولوجيافيالعلميةالتربويةواحداثالنوعيةفي
العلميةالتعليميةباستخداموسائلالتكنولوجياوالمستحدثاتالتكنولوجيةالحديثة،وتمكينالمعلمينمن

توظيفها،ويقدرعددالمعلمينالمستهدفينللتدريبحوالي()1....علىاستخدامهذهالمستحدثات.

(برنامجالتطويرالمهني،األونروا)1:2.12،
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ويرى الباحث أن إصالح أي نظام تربوي وتطويره ال بد أن يبدأ بالمعلم ،اختي اًر  ،واعداداً،

وتدريباً ،ألنه حجر الزاوية في هذا النظام .إن التخطيط للتطوير التربوي الحديث في فلسطين في

المناهجأواالختباراتلنينجحدوناستثمارالطااقةالرئيسيةفيذلكوهوإعدادتمكينالمعلم،وان

المطلوبلتحقيقأحدالمبادىءوالمعاييراألساسيةلتعلمالطالبعوتوفيرالمعلمالكفؤ،فإناإلعداد
المهني النوعيللمعلم اليقل أهميةعن اإلعدادللمهن األخرى ،حيث أن التدريس أهمالمهنالتي

تحتاجإلىإعدادوتدريبفيضوءمواكبةالتغيراتوالمستحدثاتالتكنولوجيةالعصرية ،ومن خالل ما

سبق يمكن القول بأن التجربة الفلسطينية في إدخال المستحدثات التكنولوجية فيالعملية التعليمية اقد

اقطعت شوطاً ال بأس به ،ولكنها تحتاج إلى المزيد من التخطيط و الجهودالمضنية للوصول به إلى

المستويات العالمية ،وكذلك الدعم المادي والفني لتوفير اإلمكانات الالزمةلذلك فيإطاراعدادالطلبة
المعلمينبكلياتالتربيةفيالجامعاتالفلسطينيةلمواكبةتوجهاتالوزار .


وأخي اًر يؤكد الباحث أن المقصود بعرض هذه التجارب ،هو إعطاء فكر  ،تساعدنا على فهم

طرائق استخدام المستحدثات التكنولوجية لعلنا نستفيد منها في تجربتنا الفلسطينية المستقبلية إلعداد

المعلم.
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الفصــل الثالث
الدراسات السابقة


 رحملةاهر و :ه
هههههراسار ايهرايتهتناواتهراتمكنيهرملهينه

 رحملةاهراثاني:ه
ههههراسار ايهرايتهتناواتهرملستحسثايهراتكنةاةج زهيفهراتع وه

 تعق بهعامهع ىهراسار ايهراسا قز.ه














الفصــــــــل الثالث
الدراســـــــــــــــات السابقــــــــــة
تمهيد:

يعرض الباحث مجموعة من الدراسات السابقة ،ذات العالاقة بموضوع الدراسة الحالية ،والتي

تمكنمنالحصولعليها،وتماختيارالدراساتالتيتفيدالباحثفيدراسته،وذلكمنخاللاشتراك
َّ

الدراساتمعدراسةالباحثفيإحدىالمتغيراتالمستقلةعلىاألاقلأوالمتغيرالتابع ،وذلكمنأجل
تحديد مواقع الدراسة بالنسبة لهذه الدراسات السابقة ،ومدى االستفاد منها في اإلجراءات وتصميم

األدوات،واختيارعينةالدراسة،وكذلكاالستفاد منهافيتفسيرالنتائج.وتمعرضالدراساتالسابقة

وفقاًللتدرجالتاريخيمناألحدثإلىاألاقدم،واقداقسمهاالباحثإلىمحورينأساسيين:
المحور األول:الدراساتالتيتناولتالتمكينالمهني.

المحور الثاني:الدراساتالتيتناولتالمستحدثاتالتكنولوجيةفيالتعليم.

دراسات المحور األول :الدراسات التي تناولت التمكين المهني



مهنيا في ضوء التحديات
 -1دراسة الناقة ،وأبو ورد ( ،)6119بعنوان ":إعداد المعلم وتنميته
ً
المستقبلية".

مهنيا ،وهي دراسة
هدفت الدراسة إلى تعرف االتجاهات المعاصر في إعداد المعلم وتنميته
ً
وصفيةتحليليةتقوم بعمليةمسح لمجموعةمن األدبيات العربية واألجنبية المتعلقة بتنميةالمعلممهنياً

وذلك للواقوف على أحدث االتجاهاتالمعاصر والنظم إلعداد المعلم وتنميته مهنياً.

واقدأظهرتالدراسةاالهتمامالمتزايدللدولالمتقدمةوالناميةباالتجاهاتالحديثةفيمجالإعداد

المعلموتنميتهمهنيافيمراحلالتعليمالعام،كذلكتوصلتالدراسةإلىأنإعدادالمعلمهيعملية
ً
مستمر تشمل اإلعداد اقبل الخدمة والتدريب أثناء الخدمة ،وعليه فإن التنمية المهنية للمعلم عملية
تتصفبالديمومةتبدأمنإعدادالطالبفيالكليةوالتنتهي،واقداختتمتالدراسةبتقديمتصورمقترح

لتطويرنظامإعدادالمعلموتنميتهمهنيابمايتناسبمعاالتجاهاتالمعاصر .
ً
واقدتوصلتالدراسةإلىمجموعةمنالتوصياتأهمها:

 -الواقوف بكل السبل على االتجاهات العالمية المعاصر في البالد المتقدمة في مجال إعداد

وتدريب المعلمخاصةفياستخدامالمستحدثاتالتكنولوجيةبما يتناسب مع ظروف وامكانيات
نظام التعليم فيفلسطين.
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 -االهتمام بإعداد المعلم واستخدام التقنيات التعليمية الحديثة من خالل االستعانة

بالمتخصصين والبرمجيات ومصممي البرامج لتنفيذ الماد العلمية ونقلهاعلى شبكة االنترنت
وتوفيرها في صور وسائط سمعية ومرئية ولتوفير مهارات استخدامالتكنولوجيا والتعامل مع



هذه البرمجيات لكل من الطالب المعلم وانشاء مركز تدريب المعلمين يتبع كلية التربية .

 -6دراسة الهنداوي ( ،)6117بعنوان ":تمكين المعلمين بمدارس التعليم األساسي في مصر :دراسة
ميدانية".


هدفتالدراسةإلىالكشفعنالعواملالمكونةلبنيةتمكينالمعلمينبمدارسالتعليماألساسي

فيمصر،وتقديرمستوىالتمكين لدى المعلمين،واختبارمدىتأثيربعض المتغيرات الديموغرافية
على إحساس المعلمين بالتمكين بمدارس التعليم األساسي في مصر ،والتعرف على أبرز معواقات

تمكين المعلمين ،وصوالً إلى طرح بعض اآلليات المقترحة لتفعيل عملية تمكين المعلمين في ضوء

المتغيراتالمعاصر ،وأعـد الباحثأدا لقيـاستمكينالمعلمينبالمدارسالمصرية،واستخدمالبحث
المنهج الوصفي ،واعتمد أسلوب التحليل العاملي االستكشافي  An Exploratory Factor

  Analysisكطريقة منهجية للتحليل في إطاره الستكشاف العوامل المكونة للتمكين لدى معلمي
مدارسالتعليماألساسيفيمصر،وتكونتعينةالدراسةمن()821معلماًومعلمةمنمرحلةالتعليم
األساسيفيبعضمحافظاتجمهوريةمصرالعربية،وأعدالباحثاإلستبانةلجمعالمعوماتمكونة

من()26فقر .

واقدتوصلتالدراسةإلىالنتائجالتالية:
 أنالتنميةالمهنيةللمعلمينفيضوءالمتغيراتلمعاصر ومنهاثور التكنولوجياضعيفة. -أنفرصالنمووالتطويرالمهنيلمعلميالتعليماألساسياقليلة.

 ضعفالتمكنالمهنيلمعلميالمدرسةاالبتدائيةسواءعلىمستوىالنظامالتعليميأوعلىالمستوىالمجتمعي.

 ضعفحريةالمعلمواستقالليتهباستخداموسائلالتكنولوجياالحديثة. ضعفتمكينالمعلمفيالحيا المدرسية.



 -3دراسة العاجز ( ،)6112بعنوان ":معايير إعداد المعلمين في كليات التربية بالجامعات

الفلسطينية بغزة".

 هدفتالدراسةإلىتعرف الدورالكبيرالذيتقومبهالجامعاتالفلسطينيةفيعملياتإعداد

المعلميناقبلالخدمةمنخاللالبرامجالتعليميةوالتربويةالتيتقدمهاللطلبةالمعلمين،والتعرفإلى
بعضالنظموالمعاييرالعالميةفياختيارواعدادالمعلمين،والكشفعنطرقاختيارالمعلمينفي

الجامعاتالفلسطينيةفيضوءبعضالمعاييرالعالمية.
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واعتمدت هذه الدراسة استخدام المنهج الوصفي من خالل عمليات التحليل لعمليات اختيار

واعداد المعلمين في الجامعات الفلسطينية في ضوء الخبر والتجارب العالمية وضمن معايير تؤكد
الجود فيعملياتاالختيارواإلعدادوالتدريب.
واقدتوصلتالدراسةإلىالنتائجالتالية:

 بناء تصور مقترح يتضمن برامج إعداد المعلم وتدريبه واشتمل على أهمية تطوير برامجاإلعدادلتتناسبمعالمستجداتالمعرفيةواالجتماعيةواالاقتصاديةوالثقافية.

 توظيفالتقنيةالحديثةفيزياد فاعليةبرامجاإلعدادواثراءمفرداتها. -تنميةاقدراتالمعلمينواالرتقاءبمستوياتأدائهم.

 ضمانمستوىمالئممنالجود فيبرامج اإلعداديزودالطالب المعلمبالسماتوالخصائصالشخصيةوالكفاياتالمهنيةاألساسيةفيضوءالمتغيراتالمعاصر .



 -6دراسة نشوان ( ،)6112بعنوان ":برنامج مقترح لتطوير اإلعداد التربوي للطالب المعلم لمرحلة

التعليم األساسي بكلية التربية -جامعة األقصى".


هدفتالدراسةإلىتقويموااقعإعدادطلبةكليةالتربيةبجامعةاألاقصىواعداداقائمةبالمعايير

الواجبتوافرهافيبرنامجإعدادالطلبةالمعلمينواستطالعرأيالطالبالمعلمينعنمدىتوفرهذه

المعاييرفيبرنامجإعدادهموااقتراحبرنامجلتطويرذلك.

واقد استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي  ،واستخدم الباحث أداتين هما اقائمة

المعايير الواجب توافرها في البرنامج إلعداد الطالب المعلمين وأدا االستبانة للتعرف على آراء
الطالبالمعلمين،واختارالباحثعينةالدراسةبشكلاقصديمنطالبالمستوىالرابعالذينانهوا

مساقتعليممصغروالمسجلينفيالتربيةالعمليةفيالمدارسوعددهم()112طالباًوطالبة.
واقدتوصلتالدراسةإلىالنتائجالتالية:

 هناك اقصو اًر واضحاً في اإلعداد في مسااقات علم النفس وأصول التربية والمناهج وطرقالتدريس واالتفاقبينوجهة نظرالباحثوالطالب المعلمين في الجوانبالنظريةمنحيث

القصور التربوي للطالب المعلمين ( )%01وبنسبة ( )%16وهي متوسطة وغير كافية من
وجهةنظرالباحثلتمكينالطالبالمعلمينفيمهاراتالتدريساألساسيةألنالحداألدنى

لإلعداد(.)%30



 -هناكضعفاًفيإعدادالمعلموفقمتطلباتاإلعدادبالكلياتالمتقدمة.

 -2دراسة شريف( ،)6112بعنوان ":متطلبات إعداد المعلم في ضوء التحديات العالمية ".

هدفتالدراسةإلىتقويمالمتطلباتالالزمةإلعدادالمعلمفيضوءالتحدياتالعالميةوذلكمن

خاللالتعرفعلىفلسفةوأهدافإعدادالمعلمبصفةعامة ،وكذلكالتعرفإلى النماذجالتيتتبعها
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بعض الدول إلعداد المعلم في ضوء التحديات العالمية والتحديات التي تواجه إعداد المعلم في
المجتمع المصري ووضع التوصيات والمقترحات التي يمكن أن ترتقي بمستوى إعداد المعلم لمقابلة

التحدياتالعالمية،واقداستخدمالباحثالمنهجالوصفيللكشفعنمتطلباتإعدادالمعلمفيضوء

التحديات العالمية وكانت أدا الدراسة هي االستبانة حيث طبقت على عينة عشوائية مكونة من

()112طالباًوطالبةمعلمة.

واقدتوصلتالدراسةإلىالنتائجالتالية:

 أهمية اإلعداد التكنولوجي متطلب من متطلبات إعداد المعلم وكذلك انتقاء المعلوماتواالستخدامالصحيحللوسائلالتعليميةوالتقنيةخاصةشبكةاالتصاالت.

 -وجودمكتبةبهاأحدثوسائلاالتصالالحديثةوالمتطور لمتابعةماهوجديد.

واضحة واقد تنعدم في بعض
 درجة توفر متطلبات إعداد المعلم كانت منخفضة بصور المتطلبات.
 -2دراسة العاجز ،والبنا ( ،)6113بعنوان ":تصور مقترح لبرنامج إعداد المعلم الفلسطيني وفق
حاجاته الوظيفية في ضوء مفهوم األداء".


هدفت الدراسةإلى وضع تصور مقترح يلبي االحتياجات الوظيفية إلعداد المعلم الفلسطيني

أثناءالخدمةفيضوءمفهوماألداء،وذلكخاللتقويمبرامجالتدريبالحاليةكماهووااقعها،وتلمس

احتياجات المعلمين الوظيفية لمجاالت التدريب المقترح ،واقد استخدم الباحثان لهذا الغرض المنهج
الوصفي  وذلك من خالل إعداد استبانة من تصميم الباحثين مكونة من مجالين هما :مجال تقويم
البرامجالتدريبيةويتضمن()6.فقر ،ومجالالبرامجالتدريبيالمقترحللمعلمينأثناءالخدمةويتضمن

( )2.فقر  ،وبلغت عينة الدراسة ( )230معلماً ومعلمة بنسبة مئوية ( )%10من مجتمع الدراسة
المكونمن()1863معلماًومعلمةيعملونفيالمدارساألساسيةالعليا.


واقدتوصلتالدراسةإلىالنتائجالتالية:

 النسبةالمئويةلبعدالمدربوالمتدربكانتمرتفعةفيمجالتقويمالبرامجالتدريبيةالحاليةوأاقلهانسبةواقتالتدريبوالمتدربومكانالتدريبواإلمكانات.

 بلغتالنسبةالمئويةلتقويمالمعلمينوالمعلماتلبرامجالتدريب()%11..8وهىنسبةمئويةمقبولةنوعاًماإالأنهامنخفضةبالنسبةلبرامجالتدريسالمقترح.

 عدم وجود فروق داللة إحصائية بين تقديرات المعلمين والمعلمات في مجموع مجال تقويمامجالتدريبيةتغرىلعاملالجنسوالمؤهلالعلمي،وبينتقديراتالمعلمينوالمعلماتتعزى

البر

لمتغيرمد الخدمة.
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 استجابةالمعلمينوالمعلماتللتدربمنأجلتطويرأدائهمالوظيفيوفيضوءالمستجداتالحديثةوذلكمنخاللمجموعاالستجاباتوالنسبةالمئويةلهاحيثبلغت()%80312وهى
نسبةمرتفعةجداًتعكساالحتياجاتالوظيفيةللمعلمينوالمعلمات.

 مجالاإلعداداألكاديميالمقترحبلغأعلىنسبةمئويةيليهمجالالمهاراتاألدائيةللوسائلوالتقنيات المقترحة يليه مجال اإلعداد المهني المقترح ثم اإلعداد األكاديمي المقترح وهذا

يعكسحاجةالمعلمينللتدريبأثناءالخدمةفيضوءاألداء.



 -7دراسة جبر ( ،)6116بعنوان ":تقويم برامج تدريب معلمي المرحلة األساسية الدنيا أثناء
الخدمة بمحافظة غزة في ضوء اتجاهات عالمية معاصرة".

هدفتالدراسةإلىتقويمبرامجتدريبمعلميالمرحلةاألساسيةالدنياأثناءالخدمةبمحافظات



غز من وجهة نظر المعلمين المتدربين والمشرفين التربويين في ضوء اتجاهات عالمية معاصر،
وتوضيح إن كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات المعلمين والمتدربين

والمشرفينالتربويينفيالنظر لبرامجالتدريبأثناءالخدمة.

واستخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي كونه مناسباَ للدراسة ومن أجل ذلك أعدت أدا 



الدراسة االستبانة والتي تكونت من ( )11فقر موزعة على ثمانية مجاالت وهي :الحاجة للتدريب،
تخطيط البرامج التدريبي ،أهداف البرامج التدريبي ،محتوى البرنامج التدريبي ،األساليب والوسائل

التعليميةالحديثة،إمكاناتالمركزالتدريبي،تقويمالبرنامجالتدريبي،وجهةنظرالمعلمينالمتدربين
فيأعضاءهيئةالتدريب،وكانتعينةالدراسة()200معلماً ومعلمة()216معلماً و()222معلمة

باإلضافة()8.مشرفاًتربوياًممنشاركوابالبرامجالتدريبية.
واقدتوصلتالدراسةإلىالنتائجالتالية:



_ المعلمين بحاجة ماسة إلي المزيد من البرامج التدريبية تراعي جوهرها الخبر والحداثة
وحاجاتهاللمعلمين.



_ عدموجودفروقدالةبينمتوسطعينةالدراسةالذكورمقارنةبدرجاتعينةالدراسةمن
اإلناث.

وأوصتالدراسةبعد توصياتأهمها:
-

-

ضرور مشاركةالمعلمينوالمشرفينفيالتخطيطللبرامج.

أنيتولىمسئوليةالتدريبمدربينأكفاءوأنتكونالبرامجمتعدد ومتنوعةلتلبيةاحتياجات

المعلمينالتدريبيةواالستفاد منالتجاربالعالميةوخاصةاألمريكية.
-

تنويع أساليب التقويم وانشاء مراكز تدريبية متخصصة مجهز باألدوات والمستحدثات

التكنولوجيةوالمكتباتوتوفيرالحوافزالمادية.
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 -8دراسة  ،)2004( Hillبعنوان :
"?"Staffing Learning Team. Whom Do You Really Need


الطاقم المناسب من المعلمين للتعليم .من نحتاج إليهم؟
هدفت الدراسة إلى الكشف عن طرق اختيار واعداد وتشكيل الطااقم المناسب من المعلمين

للتعليم ،وتحديد من هم مستعدون لتطوير مهاراتهم ،وتحتاج إليهم إدار التعليم في ضوء المتغيرات

المعرفية والتكنولوجية ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي كونه مناسباَ للدراسة ،أعدت أدا الدراسة

االستبانة.

واقدتوصلتالدراسةإلىالنتائجالتالية:

 أنعدداً محدوداً منالمعلمينكانتلديهممعرفةودرايةبالمهاراتالمطلوبةلموظفيالتعليمالمعاصر.

 أبرز المشاكل التي اعترضتهم هي ضعف المهارات الحاسوبية واالتصاالت وتكنولوجياالمعلومات،وضعفاقدرتهمعلىالقيامباألبحاثالعلمية.

وأوصتالدراسةبأهميةتطويربرامجتدريبيةللمعلمينوالتيتعترضهمتلكالمشاكل،واجراء
دراسات تتعلق بتطوير البرامج الدراسية والمشاكل المتعلقة بالدارسين ،وتطوير مهارات

المعلمينعنطريقتزويدهمبمتطلباتالتكنولوجياالتعليمية.





 -9دراسة ) ، Kent (2001بعنوان:

" " Improving Teacher Quality Through Professional Development



تحسين جودة المعلمين في ضوء برامج التنمية المهنية
هدفتالدراسةإلى إلقاءالضوءعلىبرامجالتنميةالمهنيةللمعلمينباعتبارهاعامالً مهماً في

يةوالتطبيق،وتحويلالنظريةإلىأفضلتدريب،وتطبيقفعاللهاعلىأرض
تحقيقالتوازنبينالنظر 

الوااقع .واستخدم الباحث المنهج الوصفي كونه مناسباَ للدراسة ،وركز الباحث على التحليل المكتبي
للنظرياتواالتجاهاتالعالميةالحديثة.


واقدتوصلتالدراسةإلىالنتائجالتالية:

 تحديد مجموعة من المتغيرات التي تساعد على تفعيل برامج التنمية المهنية ،والتي يجباالهتمامبها،وتتمثلأهمتلكالمتغيراتفي:المعتقداتواألفكارالسائد لدىالمتدربينحول

التنميةالمهنية.
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 -التعرف الحتياجاتهم التدريبية والتكنولوجية وكيفية استخدامها في التعليم ،ومدى استعدادهم

للمشاركة في تلك البرامج ،ومدى اقدرتهم على االستيعاب الكامل لمبادئها ،وأهدافها،
وممارساتها،والمناخالتنظيميواألكاديميللجامعات.

 -أهميةتوافرالدعمالمجتمعيلبرامجالتنميةالمهنية.

 وضرور التركيزعلىتحقيقالربطوالتوازنبينبرامجالتنميةالمهنية،وتوضيحالعالاقةالجيد بينهاوبينجود عمليتيالتدريس،والتعليم،وجود اإلدار .
 -11دراسة  ،)2001( Kamlبعنوان:

"Faculty Development Efforts in Support of Web based Education

"Among the University of North Carolina Schools of Education



جهود التنمية المهنية للمعلمين الداعمة للتعليم في الجامعات القائمة على الشبكة الدولية

للمعلومات داخل كليات التربية في جامعات شمال كارولينا

هدفتالدراسةالتعرفإلىجهودالتنميةالمهنيةللمعلمينالداعمةللتعليمفيالجامعاتالقائمة

علىالشبكةالدوليةللمعلوماتداخلكلياتالتربيةفيجامعات شمالكارولينا،والتعرفعلىوااقع
برامجالتنميةالمهنيةللمعلمين،والموضوعاتالتياقدتغطيها،وأسبابتقديمها،وماهيةالدوافعالتي

دفعتالمعلمينللمشاركةفيها،مستخدمةالدراسةالمنهجالوصفي.
واقدتوصلتالدراسةإلىالنتائجالتالية:

 -أنإتاحةفرصالتنميةالمهنيةللمعلمينفيالجامعةيحققربحاًلمؤسساتها.

 أنجهودالتنميةالمهنيةللمعلمينفيالمؤسساتالتعليميةالبدأنتكوننابعةمناحتياجاتالمعلمين.

 أن هناك عوامل عديد اقد أثرت في جهود التنمية المهنية منها :الزمن– الدعم المادي

والمعنوي–أساليبالتدريب.

 -11دراسة الف ار ( ،)1992بعنوان ":تقويم برامج المعلمين أثناء الخدمة بالتعليم األساسي بقطاع
غزة".


هدفتالدارسةإلىتقويمبرامجالمعلمينأثناءالخدمةبالتعليماألساسيبقطاعغز ،وكيفية

تطوير هذه البرامج وتحسينها .باإلضافة إلي عرض بعض االتجاهات العالمية الحديثة في برامج

تدريبالمعلمينعربياً ودولياً،ومنثمالتوصلإليتوجهاتأساسيةلتحسينبرامجتدريبالمعلمين
أثناءالخدمةمستخدمةالدراسةالمنهجالوصفي،واقدتكونتعينةالدراسةمن()61.معلماً()21.

ذكو اًر )18.(،أنثىمنالعاملينفيالمدارساإلعداديةواالبتدائيةواقد جمعتالبياناتبواسطةأدا 
إعدادها الباحث ،وتضمنت المجاالت :التخطيط لبرامج التدريب ،أهداف برامج التدريب ،اختيار
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المحتوى،أساليبواجراءاتالتدريب،وسائلاالتصالالتعليمية،الفئاتالتييستعانبهافيالتدريب،

الً.تقويمبرامجتدريبالمعلمين.
البرامجالمقدمةمستقب 
واقدتوصلتالدراسةإلىالنتائجالتالية:

 -محتوى برامج التدريب ال يرتبط بالشكل المناسب باحتياجات المعلمين والمعلمات وال تراعى

االتجاهاتالحديثةوالتحديثفيالمناهجالدراسيةوكذلكاقلمايوضعفيضوءأهدافالبرامج

ويندرأنيربطهذاالمحتوىبينالنظريةوالتطبيقالميدانيالصفي.

 ندر التدريبعلىاستخداموسائلاالتصالالتعليميةفيبرامجالتدريب،اقلةاالهتمامبالتقويمالحقيقيالفعليلبرامجالتدريبواستجابةالمعلمينعليهمحدود .
 -16دراسة الخطيب ،وعاشور ( ،)1992بعنوان ":استراتيجية مقترحة إلعداد المعلم العربي في
القرن الحادي والعشرين".

 هدفت الدراسة إلى إعداد استراتيجية إلعداد المعلم العربي في القرن الحادي والعشرين،

لتتناسب مع التطورات السياسية واالاقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية التي حدثت على المستويين

اتعلىالمستويينالعربيوالعالمي،ومدىانعكاساتهذه

العربيوالعالميومدىانعكاساتهذهالتغير
التغيرات على النظم التربوية وعلى نظم إعداد المعلم العربي بشكل خاص ،واقد تم تطوير هذه

االستراتيجيةإلعدادالمعلمالعربيفيالقرنالحاديوالعشرين،معاألخذبعيناالعتباراعتمادأسس

ومبادئ حديثة في إعداد المعلم مع التركيز على الجانب المهني والتطبيقي وتحديث المسااقات

والمقرراتالتييتكونمنهاهذاالبرنامج.

واقدتوصلتالدراسةإلىالنتائجالتالية:

العربي لتتناسب مع المتغيرات
 إجراء مراجعة مستمر وشاملة لخطط وبرامج إعداد المعلم الجديد .

 -مراعا مبدأالمرونةفيبرنامجإعدادالمعلمالعربي.

 تطويرمعاييرانتقاءالطالبالملتحقينبرنامجإعدادالمعلمينواستقطابالمتفواقينمنهم. إعاد النظرفيمعاييرتصنيفالمسااقاتالدراسيةالتيتقدمهامؤسساتإعدادالمعلمين. -13دراسة عدوان ،وفاشة ( ،)1993بعنوان ":تقويم برنامج تأهيل المعلمين أثناء الخدمة من
وجهة نظر المعلمين الملتحقين بالبرنامج ".

 هدفت الدراسة إلى التعرف إلى مدى فائد تأهيل المعلمين أثناء الخدمة ومدى مالئمته
لحاجاتالمعلمين،والتعرفإلىالنواحياإليجابيةوالسلبيةفيالبرنامجوكيفيةتحسينهاوالعملعلى

بناء وتطوير برامج محلية لتأهيل المعلمين وألهداف محدد  ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي ،

وبلغتعينةالدراسة()281معلماًومعلمة،وكانتأدا الدراسةعبار عناستبانة.
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واقدتوصلتالدراسةإلىالنتائجالتالية:

 برامجتأهيلالمعلمينيغلبعليهالجانبالنظريعنالجانبالتطبيقي،حيثكانتالفائد مقصور فيالنواحياألكاديميةوالمسلكيةوالنفسيةوالمهنيةوالمعنويةواالجتماعية.

 برامجالتأهيللهادورفعالفيزياد اقدر المعلمينوالمعلمات،وطالبوابإضافةموضوعاتأخرىللتدريبفياإلعدادوأثناءالخدمةلتزيدمنفائد البرنامجلهمومنفعاليته.

 -التأكيدعلىحضوردوراتفياستخدامالحاسوبواإلنترنتفيتدريبالمعلمين.

وأوصتالدراسةبأهميةأنيكونواالمدربون منالمختصينوعلىالدرجةالمطلوبةمنالقدرات
والكفاء .

 التعقيب على دراسات المحور األول:


أوالً :بالنسبة لألهداف التي سعت إليها الدراسات:




هدفت بعض الدراسات إلى الكشف عن إعداد المعلم وتمكينه وتنميته مهنياً  اقبل الخدمة

والتدريبفيأثناالخدمةفيضوءاالتجاهاتالمعاصر والتحدياتالمستقبلية،مثلاستخدام التقنيات
التعليمية الحديثةفيالعمليةالتعليمية،ومنهذهالدراسات:النااقةوأبوورد(،)2..1ودراسة الهنداوي

( ،)2..3ودراسة شريف ( ،)2..0ودراسات تناولت تطوير وااقع إعداد الطلبة المعلمين كدراسة
تيسيرنشوان(،)2..1ودراسةالعاجزوالبنا(،)2..6ودراساتتناولتتقويمبرامجتدريبالمعلمين

كدراسة جبر ( ،)2..2ودراسة الف ار ( ،)1111ودراسة عدوان وفاشة ( ،)1116بينما هدفت دراسة

فؤاد العاجز ( )2..1في التعرف إلى بعض النظم والمعايير العالمية في اختيار واعداد المعلمين،
ودراسة()Hill, 2004التيهدفتإلىالكشفعنطرق اختيارواعدادوتشكيلالطااقمالمناسبمن
المعلمين للتعليم ،بينما هدفت دراسة ( )Kent,2001الى إلقاء الضوء على برامج التنمية المهنية

للمعلمين ،ودراسة( )Kaml,2001التي هدفت إلى تعرف جهود التنمية المهنية للمعلمين الداعمة
للتعليمفيالجامعاتالقائمةعلىالشبكةالدوليةللمعلومات،بينماهدفتعاشوروالخطيب()1111

تطويراستراتيجيةإلعدادالمعلمالعربيفيالقرنالحاديوالعشرين.

أماالدراسةالحالية تهدفإلىإلقاءالضوءعلىالتمكينالمهنيللطلبةالمعلمينفيكليات


التربية بجامعات محافظات غز  ،حيث بات من الضروري الكشف عن مستوى اقدراتهم ومهاراتهم

واتجاهاتهم وأسلوب تفكيرهم ،وتلبية احتياجاتهم ،فيما يتعلق باستخدام أدوات ووسائل المستجدات

التكنولوجيةفيمجالالتعليم،والتعرفعلىأبرزالتجاربالعربيةوالعالميةالتياهتمتاهتماماًكبي اًر
بقضيةالتمكينالمهنيللطلبةالمعلمينفيكلياتالتربية.
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ثانياً :بالنسبة لمنهج الدراسات السابقة:

اعتمدتمعظمالدراساتعلىالمنهجالوصفيألنهاألنسبلهذهالدراسةلمناسبتهلموضوعات

الدراساتمنهذاالنوع،ومنالدراسات التياستخدمتالمنهج الوصفي،ودراسةالعاجز(،)2..1
ودراسة نشوان ( ،)2..1ودراسة شريف ( ،)2..0ودراسة العاجز والبنا ( ،)2..6ودراسة جبر

( )2..2التي استخدمت المنهج الوصفي المسحي ،ودراسة  ( ،)Hill, 2004ودراسة
،ودراسة(،)Kaml,2001ودراسةالفرا()1111
( )Kent,2001

 وبعض الدراسات استخدم فيها المنهج التحليل العاملي االستكشافي معتمد التحليل المكتبي

للدراسات واألبحاث السابقة ،كدراسة النااقة وأبو ورد ( ،)2..1ودراسة الهنداوي ( ،)2..3ودراسة
الخطيبوعاشور(،)1111ودراسةعدوانوفاشة(.)1116
وتتفقالدراسةالحاليةمعالدراساتالسابقةالتياستخدمتالمنهجالوصفي،والذييقومعلى

وصف الظاهر للوصول إلى أسبابها ،والعوامل التي تتحكم فيها ،وتتبع موضوع الدراسة (التمكين
المهني لدى الطلبة المعلمين بجامعات محافظات غز إلستخدام المستحدثات التكنولوجية في ضوء

تجارببعضالدول)،ويحاولالمنهجالوصفي أنيقارنويفسرويقيمفيضوءتجارببعضالدول

أمالًفيالتوصلإلىتعميماتذاتمعنىيزيدبهارصيدالمعرفةعنالموضوع .


ثالثاً :بالنسبة لعينة الدراسة:

والبنا
معظم الدراسات طبقت على عينات من المعلمين أثناء الخدمة مثل دراسة العاجز ،

(،)2..6ودراسةالهنداوي (،)2..3ودراسةجبر(،)2..2ودراسةالفرا(،)1111ودراسةعدوان
وفاشة(.)1116

وبعضالدراساتطبقتعلىعينةالطلبةالمعلمينكدراسةنشوان(،)2..1ودراسةشريف

(.)2..0


ومعظمالدراساتالسابقةتفاوتتفيأعدادعينةالدراسةوفياختيارها،وتتفقالدراسةالحالية

مع بعض تلك الدراسات في اختيار عينة الدراسة من الطلبة المعلمين في كليات التربية ،حيث

ستقتصر الدراسة في التطبيق على من هم في جامعتي األزهر واألاقصى والمسجلين ضمن احدى
المستويينالثالثأوالرابع.

75

دراسات المحور الثاني :الدراسات التي تناولت المستحدثات التكنولوجية في التعليم:
 -1دراسة الخالدي ( ،)6116بعنوان " :مستوى توظيف معلمي اللغة العربية في المرحلة الثانوية
للمستحدثات التكنولوجية في ضوء معايير الجودة الشاملة".

هدفتالدراسةإلىمعرفةمستوىتوظيفمعلمياللغةالعربية فيالمرحلةالثانويةللمستحدثات

التكنولوجية في ضوء معايير الجود الشاملة ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج

الوصفي،واستخدمتالباحثةأدا االستبانةوبطااقةالمالحظة،وتمتطبيقأدا الدراسة(االستبانة)على
عينةاقوامها() 6..معلماً ومعلمةمنمجموع ()121معلماً ومعلمة،بوااقع(،)%23إضافةإلى

تطبيقبطااقةمالحظة()1..معلماًومعلمةأيبوااقع()%66منعينةالدراسة.
أظهرتالدراسةالنتائجالتالية:

 احتل استخدام المعلم ين للشبكة العنكبوتية (اإلنترنت) في العملية التعليمية المرتبة األولىبوزن نسبي اقدره (  ،)%10.8يليه استخدامهم ألجهز الصوت (المسجل –  )mp3ثم

الحاسوب.

 يندراستخدامالمعلمينلألفالمالتعليميةالمتحركةفيالتدريس،حيثاحتلتالمرتبةالثامنةعشر فيالمحوراألولبوزننسبياقدره(،)%61.2أمااستخدامجهاز) (DVDفيعرض

األفالمالتعليميةفقداحتلالمرتبةاألخير بوزننسبياقدره(.)%61.2

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس ،والمؤهل العلمي ،وعدد سنواتالخدمةعلىأغلبالمحاور.

وأوصت الدراسةبمايلي :

 همية عقد دورات تدريبية للمعلمين تساعدهم في توظيف المستحدثات التكنولوجية في ضوءمعاييرالجود .

 أهميةالمتابعةالمستمر للمعلمينمناقبلالمشرفينالتربويينوبخاصةفيالطرائقوالوسائلالتعليميةالمالئمةللتقنياتالحديثة.
 -6دراسة شقور( ،)6116بعنوان ":واقع توظيف المستحدثات التكنولوجية ومعوقات ذلك في
مدارس الضفة الغربية وقطاع غزة من وجهة نظر المعلمين".

هدفت الدراسة الى تحديد وااقع استخدام المستحدثات التكنولوجية في مدارس الضفة الغربية
واقطاع غز من وجهة نظر المعلمين ،والمعواقات التي تواجه المعلمين في استخدامها ،إضافة إلى

تحديدتأثيراإلاقليموالجنسوالمؤهلالعلميوسنواتالخدمة ونوعالمدرسةومكانهاعلىوااقعاستخدام
المستحدثات التكنولوجية في المدارس الفلسطينية من وجهة نظر المعلمين ،ولتحقيق ذلك أجريت
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الدراسة مستخدمة المنهج الوصفي على عينة اقوامها ( )31.معلماً معلمة ،منهم ( )211معلماً
و()631معلمة،وطبقعليهااستبانةاقياسوااقعاستخدامالمستحدثاتالتكنولوجيةومعواقاتها.
أظهرتالدراسةالنتائجالتالية:

ااقعاستخدامالمستحدثاتالتكنولوجيةمتوسطةوبنسبةمئوية(.)%12.1

 -كانو

 كانتدرجةمعواقاتاستخدامالتكنولوجيامرتفعةوتتعلقبعدمتوفراألجهز بشكلكاف. -عدمالقدر علىاستخداماألجهز مناقبلالمعلمينوالمعلمات.

 وجودفروقفيوااقعاستخدامالمستحدثاتالتكنولوجيةفيالمدارسالفلسطينيةمنجهةنظرالمعلمينتبعاًإلىمتغيراتاإلاقليموالمؤهلالعلميوسنواتالخدمةونوعالمدرسة.

 -عدموجودفروقدالةاحصائياًتبعاًإلىمتغيرالجنس.

وأوصى الباحث بعد توصياتأهمها :ضرور زياد االهتمام مناقبل وزار التربية والتعليمفي عقد
دوراتمتقدمةللمعلمينحولاستخدامالمستجداتالحديثةفيمجالاستخدامتكنولوجياالتعليم.



 -6دراسة الكندي ( ،)6111بعنوان ":واقع استخدام التقنيات التعليمية الحديثة والصعوبات التي
تواجهها بمدارس التعليم العام بسلطنة عمان".

هدفت الدراسة إلى تعرف وااقع استخدام التقنيات التعليمية الحديثة والصعوبات التي تواجهها
بمدارس التعليم العام بسلطنة عمان وتحديد الصعوبات التي تعوق توظيف هذه التقنيات في خدمة

التعليموكذلكتقديممقترحاتلزياد فعاليةالتقنياتفيخدمةالتعليمالعامبسلطنةعمان.

تكونتعينةالدراسةمن()61معلماًمنمعلميالمراحلالتعليميةالمختلفة،إضافةإلى()1.

طالباً من طالب مدارس التعليم األساسي الحكومية .واستخدم الباحث ( )2استبانات اثنتين منها
للطالبتمحورتاحولوااقعاستخدامالتقنياتالحديثةبالمدارسالحكوميةوصعوباتها،أمااالستبانتان

األخريانللمعلمين،وتمحورتاأيضاًحولوااقعاستخدامالتقنياتالحديثةفيهذهالمدارسوصعوباتها.
أظهرتالدراسةالنتائجالتالية:

 أنالمعلمينيولونأهميةكبير للوسائلالتعليميةوأنلديهموعيكبيربهذهاألهمية. -أنإداراتالمدارستشجعتوظيفالتقنياتلخدمةالعمليةالتعليمية.

 أنهناكالعديدمنالصعوباتالتيتواجهالمعلمينفياستخدامالتقنياتالتعليميةمنأهمهاعدمتوافرالدوراتالتدريبيةللمعلمينعلىإنتاجوتطويرالموادالتعليميةوعدمصيانةالوسائل

التعليميةالموجود داخلالمدرسة.

 عدمت وفرجدولزمنيالستعمالالوسائلوالموادالتعليميةمناقبلمعلميالموادوعدممعرفة

الوسائلوالموادالتعليميةالموجود داخلالمدرسة.
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 -3دراسة النجار ( ،)6119بعنوان " :برنامج مقترح لتدريب أعضاء هيئة التدريس بجامعة
األقصى على مستحدثات تكنولوجيا التعليم في ضوء احتياجاتهم التدريبية".

هدفت الدراسة إلى ااقتراح برنامج لتدريب أعضاء هيئة التدريس بجامعة األاقصى على

مستحدثات تكنولوجيا التعليم في ضوء احتياجاتهم التدريبية ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي،
واالستبانة كأدا للدراسة ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس في أربع كليات

بجامعةاألاقصىالبالغعددهم()212محاض اًرومحاضر منحملةالدكتوراهوالماجستيروتماختيار
عينةالدراسةبالطريقةالعضوائيةالطبقيةوالبالغعددها()126عضوهيئةتدريس
أظهرتالدراسةالنتائجالتالية:

 أنإلمامأعضاءهيئةالتدريسبمستحدثاتتكنولوجياالتعليميقلعنحدالكفاية(.)%30الخبر فيالحاسوب
 ظهرتفروقذاتداللةإحصائيةفيمستوىاإللمامتعزىلمتغيرالكليةو واالنترنت.

 عدمظهورفروقذاتداللةإحصائيةتعزىلمتغيرالدرجةالعلمية. أن عينة الدراسة بحاجة إلى التدريب على مستحدثات تكنولوجيا التعليم بدرجة مرتفعة علىمحور :األجهز التعليمية ،وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التعليمية ،وعروض الوسائط
المتعدد وتكنولوجيا البيئة التعليمية ،وبدرجة متوسطة على محور تكنولوجيا مؤتمرات التعلم

عنبعد.

موعات كبير للتدرب على
 أن ( )%3.من العينة يفضلون أسلوب البيان العملي في مج المستحدثات.

واقدااقترحتالدراسةبرنامجاًلتدريبأعضاءهيئةالتدريسفيضوءاحتياجاتهمالتدريبية.


 -6دراسة العنقري( ،)6118بعنوان ":تطوير التعليم العالي السعودي على ضوء بعض

المستحدثات التكنولوجية".

هدفتالدراسةإلىتحديدالمستحدثاتالتكنولوجيةالتييمكناالستعانةبهافيتطويرمنظومة

التعليم العالي السعودي لمواجهة التحديات التي تواجهه ومتطلبات تطويره من وجهة نظر المعلمين

والعاملين ،واقد اعتمد الباحث المنهج الوصفي ،كما استعرض الباحث خالل الدراسة مجموعة من
المستحدثات التكنولوجية (التعليم اإللكتروني – التعليم عن بعد – التعليم الجوال – الجامعات

االفتراضية.....الخ).

أظهرتالدراسةالنتائجالتالية:

 -هناكضعففياستخدامالمعلمينللمستحدثاتالتكنولوجية.
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وأوصتالدراسةبمايلي:

 مجموعة من المتطلبات التي يجب على المسئولين عن التعليم السعودي العالي األخذ بهالتطويرالتعليماإللكترونيوأهمهاوجودنظاملتدريبالمعلمينوتمكينهمعلىمهاراتتوظيف

المستحدثاتالتكنولوجية.

 -2دراسة سرور ( ،)6118بعنوان ":أثر توظيف بعض المستحدثات التكنولوجية في تنمية بعض
مهارات التفكير االبتكاري في التكنولوجيا لدى طلبة الصف التاسع بغزة" .

هدفتالدراسةإلىتقصيأثرتوظيفبعضالمستحدثاتالتكنولوجيةفيتنميةبعضمهارات



التفكيراالبتكاريفيالتكنولوجيالدىطلبةالصفالتاسعاألساسيبغز ،واقد استخدمت الباحثة كل

من المنهج الوصفي ،المنهج البنائي والمنهج التجريبي ألداء هذه الدراسة أما األدوات فتمثلت في
اختبارالتفكيراالبتكاريفيالتكنولوجياوبطااقةمالحظةلبرمجيةالبوربوينتوأخرىلبرمجيةالفرونت

بيجواقدبلغعددأفرادعينةالدراسة()1.طالبة.
أظهرتالدراسةالنتائجالتالية:

 وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()α≤...0لصالح المجموعة التجريبية تعزىلتوظيف بعض المستحدثات التكنولوجية في تنمية بعض مهارات التفكير االبتكاري في

التكنولوجياالمتمثلةفي(المالحظة–التصميم–الطالاقة–المرونة–الحساسيةللمشكالت–


التخيل–األصالة).

 -2دراسة بدوي ( ،)6118بعنوان ":برنامج تدريبي مقترح في المستحدثات التكنولوجية وأثره في
تنمية مهارات استخدام اإلنترنت لدي الطالب المعلمين بكليات التربية واتجاهاتهم نحوه".



هدفت الدراسة إلى معرفة أثر برنامج تدريبي مقترح في المستحدثات التكنولوجية في تنمية

مهاراتاستخداماإلنترنتلدىالطالبالمعلمينبكلياتالتربيةبالمملكةالعربيةالسعودية،استخدم

الباحث المنهج التجريبي ،والمنهج الوصفي أما عينة الدراسة فتكونت من طالب الدبلوم
التربوي(المستوى السابع) بجامعة الملك خالد وبلغ عدد أفراد العينة ( )60طالباً ،أما أدوات الدراسة
التياستخدمهاالباحثفهياستبانةوبطااقةمالحظةلألداءالعمليلمهار استخداماإلنترنتومقياس

اتجاهنحواستخدامالمستحدثاتالتكنولوجية.


أظهرتالدراسةالنتائجالتالية:

 اقلةالدوراتالتدريبيةللمعلمينوالطالبمنأجلاستخدامالمستحدثاتالتكنولوجية. -ضعفالتمكينواإلعدادللمعلمينالستخدامالمستحدثاتالتكنولوجية.

وأوصتبأهميةتمكينبرامجإعدادللمعلمينفيمجالاستخدامالمستحدثاتالتكنولوجيةوتوظيفها.
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 -7دراسة أبو شمالة ،وسطوحي ( ،)6118بعنوان ":تصور مقترح لتنمية المعرفة بمستحدثات

تكنولوجيا التعليم واالتجاه نحو استخدامها في مجال تعليم الرياضيات لدى المعلمين ب(مصر-

فلسطين) في ضوء معايير الجودة الشاملة".


هدفتالدراسةإلىوضعتصورمقترحلتنميةالمعرفةبمستحدثاتتكنولوجياالتعليمواالتجاه

نحواستخدامهافيمجالتعليمالرياضياتلدىالمعلمينبمصروفلسطينفيضوءمعاييرالجود 

الشاملة،وتكونتعينةالدراسةمن()1..معلمومعلمةفيغز و()1..معلمومعلمةفيالقاهر من

معلميالرياضياتفي المرحلةاألساسية ،واقداستخدم الباحثان المنهج الوصفي،أماأدوات الدراسة

فهياستبيان،ومقياساالتجاه.


أظهرتالدراسةالنتائجالتالية:

 وجود ارتباط ذو داللة إحصائية بين مدى معرفة معلمي الرياضيات بمستحدثات تكنولوجياالتعليمفيضوءمعاييرالجود الشاملةوبيناتجاهاتهمنحواستخدامها.

ومما أوصى به الباحثانالعمل على تكويناتجاهاتايجابيةلدىمعلميالرياضيات نحواستخدام

مستحدثات تكنولوجيا التعليم في ضوء معايير الجود الشاملة وانتاج وتوفير مستحدثات تكنولوجيا
التعليمذاتالعالاقةبمقرراتمناهجالرياضيات.


 -8دراسة بالبل ( ،)6112بعنوان ":تنمية مهارات معلمي الفلسفة بالمرحلة الثانوية في استخدام
المستحدثات التكنولوجية واتجاهاتهم نحوها".



هدفت الدراسة إلى تنمية مهارات معلمي الفلسفة بالمرحلة الثانوية في استخدام المستحدثات

التكنولوجية واتجاهاتهم نحوها ،واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي واختارت التصميم التجريبي ذو
المجموعة الواحد والتطبيق القبلي والبعدي أما أدوات الدراسة التي استخدمتها الباحثة فهي بطااقتي

مالحظة للتعرف على مدى توافر مهارات استخدام الحاسوب والتعامل مع اإلنترنت لدى المعلمين
ومقياساالتجاهنحوه.

أظهرت الدراسة النتائج التالية :فعالية استخدام وحدتي المكونات المادية للكمبيوتر ومهارات

التعاملمعاإلنترنتفيتنميةالتحصيلالمعرفيواألداءالمهاريواالتجاهنحوالكمبيوترواإلنترنت

لدىالمعلمين.


 -9دراسة إسماعيل ( ،)6118بعنوان ":تقويم مهارات تدريس التكنولوجيا لدى الطلبة المعلمين
بالجامعة اإلسالمية في ضوء المعايير العالمية لألداء".

 هدفتالدراسة إلى تحديد التقديرات التقويمية لمهارات تدريس التكنولوجيالدىالطلبة المعلمين
بالجامعة اإلسالمية بغز في ضوء المعايير العالمية لألداء وذلك من خالل التعرف على المعايير
العالمية لألداء التي يتم في ضوئها تقويم مهارات تدريس التكنولوجيا لدى الطلبة المعلمين ،وتحديد
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مستوى المهارات التكنولوجية الثالثة (التخطيط لتدريس التكنولوجيا ،تنفيذ تدريس التكنولوجيا ،تقويم

تدريسالتكنولوجيا)فيضوء المعاييرالعالميةلألداء،وتحديدماإذاكانمستوىمهاراتالتكنولوجيا
لدىالطلبةالمعلمينيصلإلىمستوىإتقان()%8.أواليصل.

واقداتبعالباحثفيهذهالدراسةالمنهجالوصفي ألنهاألنسبلهذهالدراسةحيثيتناولوصفاً
للمعاييرالعالميةلألداء،كمااختار الباحثعينةالدراسةمنالطلبةالمعلمينفيالجامعةاإلسالمية
الذينيدرسونمنهاالتكنولوجيافيمدارسمحافظةغز بطريقةعشوائيةوعددهم(.)121

واقدتوصلتالدراسةإلىالنتائجالتالية :مستوىمهار التخطيطلتدريسالتكنولوجيالدىالطلبة
المعلمينفيضوءالمعاييرالعالميةلألداء( ،)%13.21مستوىمهار تنفيذتدريسالتكنولوجيالدى
الطلبة المعلمين ( ،)%3..82ومستوى مهار تقويم تدريس التكنولوجيا لدى الطلبة المعلمين

(،)%10..0ولميصلمستوىمهاراتالتكنولوجياوهي(التخطيطلتدريسالتكنولوجيا،تنفيذتدريس
التكنولوجيا،تقويمتدريسالتكنولوجيا)لدىالطلبةالمعلمينإلىمستوىإتقان(.)%8.
 -11دراسة الدليل ( ،)6117بعنوان ":مدى توافر كفايات تكنولوجيا التعليم لدى أعضاء هيئة
التدريس بكلية المعلمين بالرياض".

هدفتالدراسةإلىالتعرفعلىمستوى امتالك أعضاء هيئة التدريس لكافيات تقنية التعليم،
واستخدمت المنهج الوصفي في استفتاء وزع على ) (150عضو هيئة تدريس في كلية المعلمين
بالرياض.

أظهرتالدراسةالنتائجالتالية:

 -الفروق كانت كبير بين أعضاء هيئة التدريس على اختالف تخصصاتهم ومستوياتهم

األكاديمية ،واقد صنفت الكفاياتإلى) :التصميم التعليمي ،وطرق التدريس ،واختيار تقنيات

التعليم ،واستخدام تقنيات التعليم ،ومراكز مصادر التعلم ،والتقويم)،حيث يمتلكون( ) 42
كفاية من أصل()01كفاية الزمة.

 أكثر المجاالت امتال ًكا للكفاياتهواستخدام تقنيات التعليم )وأاقلها هو( التصميم التعليميةأمابالنسبة لممارسة أعضاء هيئة التدريس لهذه الكفايات فقد كان مجال طرق التدريس (هو
األكثر ممارسة وأاقلها هو( التقويم.

وأوصتالدراسةبأهميةعقدالدوراتالتدريبيةالمستمر نحواستخدامالتكنولوجيا.
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 -11دراسة سالمة ( ،)6112بعنوان ":نموذج تقني لتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس في مجال
مستحدثات تكنولوجيا المعلومات والتعليم بالمملكة العربية السعودية – كلية الرياض نموذجاً -في

ضوء الواقع ونتائج بعض الدراسات".

هدفت الدراسة إلى بناء نموذج تقني لتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس في مجال مستحدثات

تكنولوجيا المعلومات والتعليم بالمملكة العربية السعودية – كلية الرياض نموذجاً -في ضوء الوااقع

ونتائجبعضالدراسات،بحيثيساعدفيتطويرعضوهيئةالتدريسالجامعيللقيامبدورهالجديدفي

مجال تكنولوجيا المعلومات ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي ،واعتمدت االستبانة كأدا الدراسة

ااقعالتقنيلعضوهيئةالتدريسالجامعيفيالمملكة،وتكونتعينةالدراسةمنجميع

للتعرفعلىالو
أعضاءهيئةالتدريسوالبالغعددهم()231عضواً.

أظهرتالدراسةالنتائجالتالية:

 أداءأعضاءهيئةالتدريسفيكليةالمعلمينبالرياضنحواستخدامالتكنولوجياالترتقيإلىمستوى عال في زمن التطور التقني واالنفجار المعرفي الهائل ،وأن اقلة التدريب ،والرغبة

الشخصية ،والحوافز المعنوية ،واألجهز  ،وحداثة التجربة من أهم تدني مستوى استخدام

التكنولوجيا.

 وجودفروقدالةإحصائيةتعزىلمتغيرالدرجةالعلميةلصالحالماجستير،وطبيعةالتخصصلصالحالتخصصاتالتطبيقية.

 عدموجودفروقفيسنواتالخبر فيمجالمستحدثاتتكنولوجياالمعلوماتوالتعليم. -16دراسة  ،)2004( Kent T.بعنوان:

Supporting staff using WE-BCT at the learning



دعم أعضاء هيئة التدريس باستخدام برنامج ( )Web-Ctالتعليمي
هدفت الدراسة إلى تقييم تجربة جامعة برمنجهام من خالل استخدام أعضاء هيئة التدريس لتقنيات

التعليماإللكترونيباستخدامبرنامج(،)Web-Ctواستخدمتالدراسةالمنهجالوصفيحيثتمالقيام
بتحديد ( )20كفاية تكنولوجية يجب توافرها .وتم االعتماد على عينة الدراسة والبالغ عددهم ()12
عضوهيئةتدريس.

أظهرتالدراسةالنتائجالتالية:

 -تدنياستخدامتقنياتالتعليماإللكترونيالحديثةمناقبلأعضاءهيئةالتدريس.

 اقلة االهتمام بتدريب أعضاء هيئة التدريس على طرق التدريس األكاديمي باستخدام برنامج(،)Web-Ctوتطبيقاته.
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 اقلة التعاون بين كافة البرامج التعليمية وأعضاء هيئة التدريس في التخطيط لتقديم أفضلوسائلالتعليموالتدريساإللكتروني.

وأوصتالدراسةبمايلي:

 -ااقتراحأهماألهدافالتدريبيةلمجالاستخدامتقنياتالتعليماإللكترونيالحديثة.

 تقديم مشاريع بحثية لتطوير استخدام التعليم اإللكتروني بالجامعة ،وتطوير األداء الوظيفي،وتطويرالمهاراتالشخصيةوالفنيةألعضاءهيئةالتدريس.

وتوصلتالدراسةإلىأنأعضاءهيئةالتدريسالذكور أكثرتوظيفاًلتلكالكفاياتمناإلناثوبداللة

إحصائية ،كما دلت النتائج أن  أعضاء هيئة التدريس ذوي الخبر ( )2-1سنوات أكثر توظيفاً

للكفاياتالتكنولوجيةمنأعضاءهيئةالتدريسذويالخبر ()3-2سنواتأو(أكثرمن)٧سنوات.

 -13دراسة الشريف ( ،)6116بعنوان ":مدى امتالك أعضاء هيئة التدريس في الجامعات


السعودية للكفايات التكنولوجية ومدى ممارستهم لها والصعوبات التي يواجهونها".

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى امتالك أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية
للكفايات التقنية وممارستهم لها ،واقد صنفتهاالدراسة إلى( :كفايات تصميم التعليم،كفايات األساليب

واألنشطة،كفايات اختيار المواد واألجهز  ،كفاياتاستخدام التقنيات التعليمية،كفايات تشغيل األجهز

التعليمية،كفايات التقويم) من خالل استخدام المنهج الوصفي.
أظهرتالدراسةالنتائجالتالية:

-

امتالك أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية للكفايات التقنية فيها والذي كان

عضوا كانت بدرجة كبير إال أن ممارستهم لها كانت بدرجة متوسطة ،وبررت
عددهم(ً )598
الدراسة ذلك بأنه عاد ما يكون مستوى األداء أاقل من مستوى المعرفة.
 تفوق أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك سعود على أاقرانهم في جامعة أم القرى فيمستوى امتالك الكفايات.

وأوصتالدراسةبأهميةتوحيدالجهودوالعملالمشتركبالجامعاتالسعوديةلتمكينأعضاء هيئة


التدريس للكفايات التقنيةفيخدمةالتعليم.
 -16دراسة فارعة ،والج ازر ( ،)1998بعنوان ":تكنولوجيا التعليم واستخدامها في مجال التعليم
الجامعي".

 هدفتالدراسةإلىتحديداالحتياجاتالتدريبيةألعضاءهيئةالتدريسبجامعةعينشمس
في مجال استخدام الوسائط التعليمية وتكنولوجيا التعليم ،واقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي

واستبانةمكونةمن()26بنداً،طبقتعلىعينةمكونةمن()221عضوهيئةتدريس.
أظهرتالدراسةالنتائجالتالية:
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أنجميعالوسائطوتكنولوجياالتعليمالمتضمنةفياالستبانةغيرمتوافر .

-

 -أنأعضاءهيئةالتدريسبحاجةإلىالتدريبفيمعظمبنوداالستبانة.

 كانتاالحتياجاتاألكثرأولويةللتدريبهيالتعليمبالكمبيوتر،وحقائبالوسائطالمتعدد ،وأنيكونالتدريبفيمجموعاتكبير .

 لم  تظهر الدراسة عالاقة بين استخدام أعضاء هيئة التدريس للوسائط التعليمية وتكنولوجياالتعليمونوعيةالقسم(أدبي-علمي)الذيينتمونإليه.



 التعقيب على دراسات المحور الثاني:
أوالً :بالنسبة لألهداف التي سعت إليها الدراسات:

هدفتبعضالدراساتإلىمعرفةمستوىاستخداموتوظيفالمعلمينللمستحدثاتالتكنولوجية

وبعضالتقنياتالتعليميةالحديثةوسبلتنميتها،ومنهذهالدراسات:الخالدي(،)2.12ودراسةبالبل

(،)2..8ودراسةالدليل(،)2..3ودراسةالشريف(.)2..2

بينماهدفتبعضالدراساتإلىمعرفةوااقعتوظيفالمستحدثاتالتكنولوجيةومعواقاتذلك،

ومنهادراسةشقور(،)2.12ودراسةالكندي(،)2.11وهدفتدراسةالعنقري()2..8إلىتطوير

التعليم على ضوء بعض المستحدثات التكنولوجية ،وبعض الدراسات هدفت إلى التعرف على أثر
توظيفبعضالمستحدثاتالتكنولوجيةفيالعمليةالتعليميةالتعلمية،مثلدراسةسرور(،)2..8

وهدفتبعضالدراساتإلىتقديمبرنامجمقترحللتدريبعلىاستخدامالمستحدثاتالتكنولوجية،

كدراسة النجار ( ،)2..1ودراسة بدوي ( ،)2..8ود ارسة أبو شمالة وسطوحي ( ،)2..8ودراسة

إسماعيل ( ،)2..8ودراسة سالمة ( ،)2..1وهدفت دراسة ( ،)Kent ,2004إلى تقييم تجربة
جامعةبرمنجهاممنخاللاستخدامأعضاءهيئةالتدريسلتقنياتالتعليماإللكترونيباستخدامبرنامج

(،)Web-Ctوهدفتدراسةفارعةوالجزار()1118للتعرف علىتكنولوجياالتعليمواستخدامهافي

مجالالتعليمالجامعي.

أما الدراسة الحالية تهدف للكشف عن التمكين المهني لدى الطلبة المعلمين بجامعات


محافظاتغز إلستخدامالمستحدثاتالتكنولوجيةفيضوءتجارببعضالدول.


ثانياً :بالنسبة لمنهج الدراسات السابقة:

اعتمدتمعظم الدراسات على المنهج الوصفيالتحليليلمناسبتهلموضوعات الدراساتمن

هذا النوع ،ومن الدراسات التي استخدمت المنهج الوصفي ،دراسة الخالدي (  ،)2.12ود ارسة

شقور( ،)2.12ودراسة الكندي ( ،)2.11ودراسة النجار ( ،)2..1ودراسة أبو شمالة وسطوحي
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(،)2..8ودراسةبهجتإسماعيل(،)2..8ودراسةسعدالدليل(،)2..3ودراسةسالمة(،)2..1

عةوالجزار(.)1118
ودراسة(،)Kent,2004ودراسةالشريف(،)2..2ودراسةفار 

 وبعضالدراساتاستخدمتالمنهجالوصفيوالمنهجالبنائيوالمنهجالتجريبيكدراسةسرور


( ،)2..8وبينما دراسة بدوي ( )2..8استخدمت المنهج التجريبي والمنهج الوصفي ،واستخدمت

دراسةبالبل()2..8المنهجالتجريبي.


 وتتفقالدراسةالحاليةمعالدراساتالسابقةالتياستخدمتالمنهجالوصفي،للكشفعن
التمكينالمهنيلدىالطلبةالمعلمينبجامعاتمحافظاتغز إلستخدامالمستحدثاتالتكنولوجيةفي

ضوءتجارببعضالدول.
ثالثاً :بالنسبة لعينة الدراسة:

بعض الدراسات طبقت على عينات من المعلمين كدراسة الخالدي ( ،)2.12ودراسة

شقور( ،)2.12ودراسة الكندي ( ،)2.11ودراسة العنقري ( ،)2..8ودراسة أبو شمالة وسطوحي
(.)2..8

وبعضالدراساتطبقتعلىعيناتمنأعضاءهيئةالتدريسمثلدراسةالنجار(،)2..1

ودراسة الدليل ( ،)2..3ودراسة سالمة (  ،)2..1ودراسة ( ،)Kent ,2004ودراسة الشريف
(،)2..2ودراسةفارعةالجزار(.)1118

وبعضالدراساتطبقتعلىالطلبةالمعلمينكدراسةبدوي(،)2..8ودراسةبالبل(،)2..8

ودراسةإسماعيل(،)2..8بينماد ارسةسرور()2..8طبقتعلىالطلبة.


وتتفقالدراسةالحاليةمعالدراساتالسابقةفياختيارعينةالدراسةفيهذاالمحورمنالطلبة

المعلمينبكلياتالتربية.

 التعليق العام على الدراسات السابقة:
 .1إن استخدام المستحدثات التكنولوجية على جانب كبير من األهمية في العملية التعليمية ،وهي
وتكسبالعمليةالتعليميةالتعلميةاإلثار والتشويقفيماتواكبمنأهميهمنأهدافهوالعملياتالتي
تواكبفيهاالعمليةالتعليميةمتطلباتالعصر.
 .2اشتركتمعظمالدراساتفيوجودتدنيفياستخدامالمستحدثاتالتكنولوجيةبالتعليمبشكلعام
أوالتقنياتالتعليميةبشكلخاص،وأوعزتالبعضمنهاذلكإلىالقصورفيالتنميةالمهنيةوبرامج
التدريب.
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 .6أكدتالدراساتالسابقةأنالتمكينالمهنيعلىجانبكبيرمناألهميةفيمراحلإعدادالمعلم،
وهويكتسبالتمكينالمهنيللطالبالمعلمأهميتهمنأهدافهوالعملياتالتيتواكبه واألدوارالمنيطة
اءأكانت:الجامعة،الكلية،أوالطالب،أوعضوهيئة
بكلعنصرمنالعناصرالمشاركةفيه،سو ً

التدريس.

 .2وهناكالكثيرمنالدراساتالتيركزتعلىأهميةتوظيفالمستحدثاتالتكنولوجيةضمنبرامج
اعدادالطالبالمعلم.
 .0طبقت معظم الدراسات استخدام المستحدثات التكنولوجية مثل تطبيقات الحاسوب وشبكة
اإلنترنت.
 .1اقامتبعضالدراساتفيوضعبرامجمقترحةلعالجالقصوروالضعففياستخدامالمستحدثات
التكنولوجية أو توظيفها بشكل عام ،في حين أن بعض الدراساتطبقتالبرامج العالجيةوالتقييمية
وحددت فاعلية البرامج أو االستراتيجيات التدريبية ،وتحديد نقاط القو والضعف في استخدام
المستحدثات التكنولوجية  في العملية التعليمية ،وتعزيز نقاط القو  ،ومعالجة نقاط الضعف بما اقد
يسهمفيتحسينوتطويرنوعيةالتعليموالتعلم،باالستفاد منالبرامجالمقترحةالقائمةعلىاستخدام
التكنولوجيا.
 .3وظفت بعض الدراسات المنهج الوصفيلوصفالظاهر  ،وبعض الدراساتاستخدمت المنهج
التجريبيلدراسةأثربعضالبرامجأواالستراتيجياتالتيوضعتلعالجالقصور.ومعظمالدراسات
السابقةاستخدمتاالستبانةكأدا للدراسة.
 .8تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أنها تكشف عن التمكين المهني لدى الطلبة
المعلمينبجامعاتمحافظاتغز إلستخدامالمستحدثاتالتكنولوجيةفيضوءتجارببعضالدول.

مدى استفاد الباحث من الدراسات السابقة:
 .1يستفيدالباحثمنالدراساتالسابقةفيتحديدجوانبالتياقدتسبباقصورفيالتمكينالمهني
للطلبةالمع لمينفيضوءاستخدامالمستحدثاتالتكنولوجية،وأسبابتدنيمستوىاإلعدادبكليات
التربية ،من خالل طرح بعض الدراسات الصعوبات أو العوامل التي تؤدي إلى تدني استخدام
المستحدثاتالتكنولوجيةبشكلعام.
 .2كماتمتاالستفاد مناألطرالنظريةللدراساتالسابقةبتدعيمالخلفيةالمعرفيةللباحث.
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 .6واستفادالباحثمنالدراساتالسابقةفيالتعرفعلىبعضالمعاييراألدائيةالعالميةلبعض
مهارات التمكين المهني للطالب المعلم ،والتعرف على المعايير العالمية التي استندت إليها بعض
الدراساتفيعمليةاالعداد.
 .2كمااستفادالباحثمنهذهالدراساتفيمنهجيةالبحثواالطالعواالستفاد بشكلكبيرمن
المراجعالتيتخصموضوعالدراسة.
 .0إستفاد الباحث من الدراسات التي درست أثر أو استخدام بعض المستحدثات التكنولوجية في
العملية التعليمية التعلمية ،واألدوات المقترحة في ذلك لبعض مهارات تنمية اعداد الطالب المعلم.
وذلكحتىيتممنخاللهاالتركيزعلىتمكينالطلبةالمعلمينفيضوئها.
 .1ساعدت الدراسات السابقة في تحديد  وصياغة مشكلة الدراسة ،واعداد أسئلة الدراسة ،وأداتها،
واجراءاتها،ومعالجتهااإلحصائية،وتوصياتها.
 .3إستفادالباحث منالدراساتالسابقةفيبناءاالستبانة،كماتم االستفاد منهافيبناءاإلطار
النظري.
 .8االطالععلىالخطواتواإلجراءاتالتياتبعتهاتلكالدراساتوكيفيةتصميمأدا الدراسة.
 .1تفسيرالنتائجالتيآلتإليهاالدراسةالحاليةتفسي اًرعلمياً 
 .1.تحديدموضعالدراسةالحاليةمنالدراساتالسابقةمنخاللتوضيحنقاطاالتفاقواالختالف.



تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
 .1تحديد أوجهالتمكينالمهنيللطلبة المعلمين إلستخدام المستحدثاتالتكنولوجيةمن خالل إعداد
استبانةموجهةللطلبةالمعلمينبكلياتالتربيةفيضوء تجارب بعضالدول،فهيلمتقتصرعلى
استخداماتتكنولوجيةمعينةلبعضاألدواتكبعضالدراسات.
 .2التركيزعلىاستخدامالمستحدثاتالتكنولوجيةمنخاللالتعرفإلى انظمةالتمكينالمهنيفي
ضوءتجاربالدولالمتقدمة،فإنالدراسةالحاليةأوسعمجاالً،وأكثرشموالًمنالدراساتواألبحاث
السابقة.
 .6اهتمت هذه الدراسة بالطلبة المعلمين اقبل الخدمة وذلك لما لهذه المرحلة من أهمية كون أن
الطالبالمعلمبعدها سينتقل إلى مرحلةالتوظيفوالممارسةالمهنيةفالبد أن يكون معدإعداداً جيداً
ومحباًألدوارهالمستقبلية.
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الفصــل الرابع

الطريقة واإلجراءات







الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات
تمهيد:
تعد منهجيةالدراسةواجراءاتهامحو اًررئيساًيتممنخاللهانجازالجانبالتطبيقيمنالدراسة،

وعنطريقهايتمالحصولعلىالبياناتالمطلوبةإلجراءالتحليلاإلحصائيللتوصلإلىالنتائجالتي
يتمتفسيرهافيضوءأدبياتالدراسةالمتعلقةبموضوعالدراسة،وبالتاليتحققاألهدافالتيتسعى

إلىتحقيقها.

حيث تناول هذا الفصل وصفاً للمنهج المتبع ومجتمع وعينة الدراسة ،وكذلك أدا الدراسة

المستخدمةوطريقةإعدادهاوكيفيةبنائهاوتطويرها،ومدىصداقهاوثباتها،وينتهيالفصلبالمعالجات

اإلحصائيةالتياستخدمتفيتحليلالبياناتواستخالصالنتائج،وفيمايليوصفلهذهاإلجراءات.

أوالً :منهج الدراسة:

من أجل تحقيق أهداف الدراسة اقامالباحث باستخدام المنهج الوصفي الذييحاول من خالله

وصف الظاهر موضوع الدراسة ،وتحليل بياناتها ،والعالاقة بين مكوناتها واآلراء التي تطرح حولها
والعمليات التي تتضمنها واآلثار التي تحدثها.

ويعرف المنهج الوصفي بأنه "المنهجالذييسعىلوصفالظواهرأواألحداثالمعاصر ،أو

الراهنةفهوأحدأشكالالتحليلوالتفسيرالمنظملوصفظاهر أومشكلة،ويقدمبياناتعنخصائص

معينةفيالوااقعكما هيدون تدخل الباحثفي مجرياتها ويستطيع الباحث أن يتفاعل معها فيصفها
ويحللها"(الحمداني.)1..:2..1،


وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين للمعلومات:

 .1المصادر الثانوية:حيـثاتجـهالباحـثفـيمعالجـةاإلطـارالنظـريللد ارسـةإلـيمصـادرالبيانـات
ـة،والــدورياتوالمق ــاالت
الثانويــةوالتــيتتمث ــلفــيالكتــبوالم ارج ــعالعربيــةواألجنبيــةذاتالعالاق ـ 
والتقارير،واألبحاثوالدراساتالسابقةالتيتناولتموضوعالدارسة،والبحثوالمطالعةفيموااقع

اإلنترنتالمختلفة.

 .2المصادر األولية :لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة لجأ الباحث إلي جمع البيانات
األوليةمنخاللتوزيعاستبياناتلدراسةبعضمفرداتالبحثوحصروتجميعالمعلوماتالالزمة

في موضوع الدراسة ،ومن ثم تفريغها وتحليلها إحصائياً واستخدام االختبارات اإلحصائية المناسبة
باستخدامبرنامجSPSSبهدفالوصوللدالالتذاتاقيمةومؤشراتتدعمموضوعالدراسة.
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ثانياً :مجتمع الدراسة:


يعرف بأنهجميع مفردات الظاهر التي يدرسها الباحث ،وبناءاً على مشكلة
مجتمع الدراسة 

الدراسةوأهدافهافقدتكونالمجتمعاألصليللدراسةمنجميعالطلبةالمعلمينفيجامعتي(األزهر،

واألاقصى)فيمحافظاتغز ،والمسجلينلمقررتدريبعملي""2فيالجامعةوعددهم()2112طالباً
وطالبة،كماهوموضحبالجدولراقم(.)1-2

جدول رقم ()1-6



مجتمع الدراسة لجميع الطلبة المعلمين المسجلين لمقرر تدريب عملي" "6في الجامعة



م

الجامعة

.1

األزهر

.6

األقصى

المقرر
تدريب عملي 6
اإلجمالي

اإلجمالي

النسبة المئوية

3..

%62.60

1212

%13.10

6126

%111

المصدر:عماد القبولوالتسجيلفيجامعةاألزهر،بياناتغيرمنشور ،ابريل 2.10

المصدر:عماد القبولوالتسجيلفيجامعةاألاقصى،بياناتغيرمنشور ،ابريل 2.10



ثالثاً :عينة الدراسة:
 -1العينة االستطالعية للدراسة:
تكونت من ( )6.من الطلبة المعلمين ،واقد تم إستبعادهم من العينة األصلية ،وتم اختيارهم

بالطريقة العشوائية الطبقية ليتم تقنين أدوات الدراسة عليهم من خالل الصدق والثبات بالطرق
المناسبة.


 -6العينة األصلية للدراسة:
تكونت عينة الدراسة األصلية من ( )621طالباً وطالبة من الطلبة المعلمين في جامعتي

(األزهر ،واألاقصى) في محافظات غز والمسجلين لمقرر تدريب عملي" "2للعام الجامعي
(2.10/2.12م) بنسبة ( )%10من المجتمع األصلي البالغ ( )2112حيث تم اختيارهم بالطريقة
الطبقيةالعشوائية.

والجداول التالية توضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الديموغرافية ،حيث اقام

الباحث بحساب التك اررات والنسب المئوية ألفراد العينة وفقاً للمتغيرات التالية (الجنس  ،الجامعة،
التخصص،التقديرالجامعي).
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أ -توزيع العينة تبعاً لمتغير الجنس:
جدول رقم ()6-6
توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير الجنس



م

الجنس

العدد

النسبة المئوية

.1

ذكور

112

%62.61

.6

إناث

212

%10.12

362

%111

اإلجمالي

يتضحمنبياناتالجدولراقم()2-2أنتوزيععينةالدراسةتبعاًلمتغيرالجنس،أنغالبية

مفرداتالعينةمناإلناثوذلكبنسبة(،)%10.12وأن()%62.61منالذكور،ويمكنأنيعزو

الباحثذلكإلىالرغبةاألكبرفيااللتحاقبكلياتالتربيةتكونلإلناثأكثرمنالذكور.
ب -توزيع العينة تبعاً لمتغير الجامعة:

جدول رقم ()3-6

توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير الجامعة



م

الجامعة

العدد

النسبة المئوية

.1

األزهر

110

%60.28

.6

األقصى

211

%12.32

362

%111

اإلجمالي


يتضحمنبياناتالجدولراقم()6-2أنتوزيععينةالدراسةتبعاًلمتغيرالجامعة،أنغالبية
مفرداتالعينةمنجامعةاألاقصىوذلكبنسبة(،)%12.32وأن()%60.28منجامعةاألزهر،
ويمكن أن يعزو الباحث ذلك إلى أن المسجلين في مقرر تدريب عملي" "2بكلية التربية في جامعة
األاقصىأكبرمنالمسجلينبكليةالتربيةفيجامعةاألزهر.
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ج -توزيع العينة تبعاً لمتغير التخصص:
جدول رقم ()6-6
توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير التخصص


م

التخصص

العدد

النسبة المئوية

.1

علمي

81

%21.68

.6

انساني

22.

%36.11

362

%111

اإلجمالي

يتضح من جدول راقم ( )2-2أن توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير التخصص جاءت النسبة
األكبر للطلبة ذوي التخصص العلوم اإلنسانية وذلك بنسبة ( ،)%36.11وأن ( )%21.68من
التخصصالعلمي،ويمكنأنيعزوالباحثذلكإلىأنكلياتالتربيةمصنفةمنالعلوماإلنسانية
االجتماعية ،فهي تلبي اهتماماتوميول الطلبة منتخصصالعلوم اإلنسانيةأكثرمن الطلبة ذوي
التخصصالعلمي.


د -توزيع العينة تبعاً لمتغير التقدير الجامعي:
جدول رقم ()2-6
توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير التقدير الجامعي


م

التقدير الجامعي

العدد

النسبة المئوية

.1

مقبول

11

%1

.6

جيد

1.2

%61

.3

جيد جداً

131

%00

.6

ممتاز

21

%8

362

%111

اإلجمالي

يتضحمنجدولراقم()0-2أنتوزيععينةالدراسةتبعاًلمتغيرالتقديرجاءتالنسبةاألكبر

للطلبةمنالمعدلالتقديرجيدجداً فمافوقوذلكبنسبة(،)%16وأنأاقلتوزيعألفرادالعينةجاء
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للتقديرأاقلمنجيد جداًوذلكبنسبة(،)%63ويمكنأنيعزوالباحثذلكإلى أنالطلبةحريصون
الً.
علىالتحصيلالمرتفعوالحصولعلىالتقديرالذييساعدهمبااللتحاقفيالعملمستقب 

رابعاً :أداة الدراسة (االستبانة):

ت ــمإع ــداداس ــتبانةلد ارس ــةالتمك ــينالمهن ــيل ــدىالطلب ــةالمعلم ــينبجامع ــاتمحافظ ــاتغ ــز 

إلستخدامالمستحدثاتالتكنولوجيةفيضوءتجارببعضالدول(ماليزيا،بريطانيـا،أمريكـا،األردن)،

واقد اتبعتالخطوات اآلتية لبناء االستبانة:

 مـ ار جعـة الد ارسـات السـابقة ذات الصـلة بموضـوع الد ارسـة ،واالسـتفاد منهـا فـي بنـاء االسـتبانةوصياغة فقراتها.

 إعداد االستبانة فيصورتهااألولية. عرض االستبانة على المشرفين من أجل اختبار مدى مالئمتها لجمع البيانات. -القيامبالتعديالتفيضوءمقترحاتومالحظاتاألساتذهالمشرفين.

 وبعدالقيامبالخطواتالسابقةأصبحتاإلستبانةجاهز فـيصـورتهااألوليـةيتكـونمـن()12فقـر موزعةعلىمجالين،انظرالملحقراقم(.)1

 تــمعــرض االســتبانة علــى ()2.محكمـاًمــنأعضــاءهيئــةالتــدريسفــيالجامعــاتالفلســطينية(األزهـر،األاقصـى،القـدسالمفتوحـة،اإلسـالمية) والـذين اقـاموا بـدورهم بتقـديم النصـحواإلرشـاد
وتعديل وحذف ما يلزم،والمحلقراقم()2يبينأسماءأعضاءلجنةالتحكيم.

 اشتملتاالستبانة على اقسميينرئيسيينهما:

 القسم األول :التعرفعلىالبياناتالشخصيةللطالب(الجنس،الجامعة،التخصص،التقديرالجامعي).
 القسم الثاني :وهوالقسمالذييعبرعنمجاالتومتغيراتالدراسةالمتعلقةبالتمكينالمهنيالتكنولوجي ،حيث يتكون من ( )26فقرة ،موزعة على مجالين:
 المجال األول :ينااقشالتمكينالمهنيالستخدامالحاسوب،ويتكونمن()61فقر .
 المجال الثاني :ينااقشالتمكينالمهنيالستخدامشبكةاإلنترنت،ويتكونمن()61فقر .


خامساً :تصحيا أداة الدراسة (االستبانة):


وبناءعلىرأيالخبراءوالمختصينفقدتم اعتماد مقياس ليكرت الخماسي()Likert Scale

المكونلإلجابة على فقراتالقسمالثاني ،وكانت اإلجابات علىكل فقر مكونة من ( )0إجابات حيث
الدرجة ( )0تعنيبدرجةكبير جداً ،والدرجة ( )1تعنيبدرجةاقليلةجداًحسب جدول راقم(.)1-2
2
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جدول رقم ()2-6
درجات مقياس ليكرت الخماسي
االستجابة

بدرجة كبيرة جداً

بدرجة كبيرة

بدرجة متوسطة

بدرجة قليلة

بدرجة قليلة جداً

الدرجة

2

6

3

6

1

2



ويتماالعتمادعلىاقيمةالمتوسطالحسابيواألوزانالنسبيةبشكلأساسيلتحديدمستوىموافقة

أفرادمجتمعالدراسةعلىفقراتومجاالتاالستبانة،والجدولراقم()3-2يوضحذلك:
جدول رقم ()7-6
المحك المعتمد في الدراسة
مستوى الموافقة

بدرجة كبيرة جداً

بدرجة كبيرة

بدرجة متوسطة

بدرجة قليلة

بدرجة قليلة جداً

الوسط الحسابي

أكبر من

أكبر من

أكبر من

أكبر من

أكبر من

(طول الخلية)

2-6.6

6.6-3.6

3.6-6.2

6.2-1.8

1.8-1

أكبر من

أكبر من

أكبر من

أكبر من

أكبر من

%111-%86

%86-%28

%28-%26

%26-%32

%32-%61

الوزن النسبي


وهـذا يعطـي داللـة واضـحة علـى أن المتوسـطات التـي تقـل عـن()1.8.تـدل علـى وجـود درجـة

اقليلةجداًمن الموافقة على فقرات االستبانة ،أمامايساويأو يزيد عن ( )2.2.فيدل على وجود درجة
كبيـر جـداًمـن الموافقـة ،وهـذا التقسـيم تـم تحديـده وفـقمقيـاس ليكـرت الخماسـي الـذي تـم اعتمـاده فـي
تصحيح أدا الدراسة.

سادساً  :صدق أداة الدراسة(االستبانة):

صدقاالستبانةيعني"أنيقيساالستبيانماوضعلقياسه"(الجرجـاوي.)1.0:2.1.،كمـا

يقصدبالصدق"شمولاالستقصاءلكلالعناصرالتييجبأنتدخلفـيالتحليـلمـنناحيـة،ووضـوح

فقراته ــاومفرداته ــام ــنناحي ــةثاني ــة،بحي ــثتك ــونمفهوم ــةلك ــلم ــنيس ــتخدمها"(عبي ــداتوآخ ــرون،
.)2..1
وقد تم التأكد من صدق اإلستبانة بطريقتين:

 -1صدق المحكمين:

يستخدم أسلوب رأي المحكمين ،بهدف التأكد من مدى صالحية االستبانة ومالءمتها ألغراض

الدراسة ،ويتم ذلك من خالل عرض أدا الدراسة على مجموعة من المحكمين ذوي الخبر والمختصين

بالموضوع اقيد الدراسة ،ويطلب منهم إبداء الرأي فيما يتعلق بمدى صدق وصالحية كلفقر من فقرات
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االستبانة ومدى مالءمتها لقياس ما وضعت لقياسه ووصف الموضوع الذي أعدتمن أجل الدراسة

فيه ،وبناءاً عليه تم إتباع هذا األسلوب وعرضت االستبانة على( )2.محكممنبعضالجامعاتفي
غز(األزهر،األاقصى،القدسالمفتوحة،اإلسالمية) ،حيث اقدم الساد المحكمون العديدمن التعديالت

البسيطةعلى أدا الدراسة ،واستجاب الباحث لهذه التعديالت ،واقام بإعاد صياغةاالستبانة في ضوء
المالحظاتالتي اقدمها المحكمون ،وبهذافقدبلغعددفقراتاالستبانةبعدصياغتهاالنهائية()12

،وأخذت االستبانة شكلها النهائيأنظرالملحقراقم(.)6
فقر 


 -6صدق االتساق الداخلي (:)Internal Validity

يقصدبصدقاالتساقالداخليمدىاتساقكلفقر منفقراتاالستبانةمعالمجالالذيتنتمي

إليةهذهالفقر ،وتم حساب االتساق الداخلي لفقرات االستبانة على عينة الدراسةاالستطالعية البالغ

حجمها( )6.مفرد  ،وذلك بحسابمعاملارتباطبيرسون()Pearsonبين كل فقر  ،والدرجة الكلية
للمجالنفسه،كما يلي:


الصدق الداخلي لفقرات المجال األول :التمكين المهني إلستخدام الحاسوب:

يوضح جدول راقم ( )8-2معامل االرتباط بين كل فقر من فقرات المجال األول :التمكين
المهنيالستخدامالحاسوبوالدرجةالكليةللمجالاألول:
جدول رقم ()8-6
معامالت االرتباط بين فقرات المجال األ ول والدرجة الكلية للمجال
م

الفقرة

معامل االرتباط

مستوى الداللة
()Sig.

.1
.6

تشغيلجهازالحاسوبComputerبسهولة.

استخداموحداتاإلدخال(لوحةالمفاتيح،الفأر ).

16721

.3

استخداموحداتاإلخراجكالطابعة.

1.811

**1.111

.6

التعاملمعسطحالمكتب(واجهةتطبيقاتبرنامجالحاسوبالرئيسة).

1.321

*1.112

.2

البحثواستخراجالبياناتبواسطةجهازالحاسوب.

1.731

**1.111

1.711

**1.111

1.277

*1.111

1.718

**1.111

1.629

**1.111

 .11أوظفبرنامجالعرضالتقديمي()Power Pointفيالعمليةالتعليمية.

1.711

**1.111

 .11أوظفبرنامجاقواعدالبيانات()Ms – Accessفيالعمليةالتعليمية.

1.229

**1.111

1.296

**1.111

.2
.7
.8
.9

التعاملمعكافةأنواعالملفاتسواءبالتعديلأوالحفظأوالنقلـأوالحذف

التعاملمعتطبيقاتنظامالتشغيلفيالحاسوب(.)Windows
أوالدمج.

استخدامبرنامجمعالجةالنصوص()Ms- Wordفيالعمليةالتعليمية.

أوظفبرنامجالجداولااللكترونية()Ms- Excelفيالعمليةالتعليمية.

 .16استخدامبرامج)(Multimediaفيالعمليةالتعليمية.
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1.787

**1.111
**1.111

الفقرة

م

معامل االرتباط

مستوى الداللة
()Sig.

 .13استخدامبرنامج()Photoshopفيالعمليةالتعليمية.

1.216

**1.111

 .16استخدامبرنامجفالش()Flashفيالعمليةالتعليمية.

1.298

**1.111

 .12تنصيببرامجمختلفةعلىالحاسوب.

1.216

**1.111

 .12أوظف الوسائط المتعدد المعتمد على الحاسوب (الصوت ،الصور ،

1.718

**1.11

فيالعمليةالتعليمية.
 .17الفيديو)
فيعرضاألفالمالتعليميةعبرالحاسوب.
استخدامجهاز()DVD

1.812

**1.111

 .18استخدامتطبيقبرامجحمايةالملفاتوالبياناتوالتخلصمنالفيروسات.

1.328

**1.111

 .19تثبيتوتحديثوحذفالبرامجمنالحاسوب.

1.216

**1.111

 .61التعاملمعالمشكالتالفنيةالشائعةالتيتواجهنيأثناءاالستخدامالمعتاد

1.716

*1.111

لجهازالحاسوب.
التوصيالتالخاصةبتشغيلالحاسوبوملحقاته.
 .61إعاد

1.279

**1.111

 .66حفظملفاتيفيوسائطتخزينمختلفةمثل.)CD, USB(:

1.263

**1.111

 .63توصيلجهازعرضالشرائح()LCDبالحاسوبأثناءالمواقفالتعليمي.

1.261

**1.111

 .66إنشاء الملفات والمجلداتوتسميتها.

1.299

**1.111

 .62ضغط الملفاتبكافةأنواعها.

1.236

**1.11

 .62فكالملفاتالمضغوطة.

1.766

**1.111

 .67تحريرالصورالفوتوغرافية.

1.679

**1.111

 .68التعاملمعبرامجالفيديو.

1.231

**1.111

 .69ادراجالرسوموالصورواالشكال.

1.217

**1.111

 .31اعدادالجداولوالرسومالبيانيةوتنسيقها.

1.212

**1.111

 .31طباعةوتحريرالملفاتوالمستندات.

1.281

**1.111

** دالة عند مستوى 1.11

* دالة عند مستوى 1.12

 ///غير دالة إحصائياً

يتضحمنالجـدولراقـم()8-2أنجميـعالفقـراتفـيالمجـالاألولدالـةإحصـائياًبمعنـىوجـود
عالاقـةبـينكـلهـذهالفقـراتمـعالمجـالالتـيتنتمــيلـهممـايعـززمـنصـدقاالتسـاقالـداخليلفقـرات
المجالاألولحيثمستوىالداللة()sigأاقلمن(.)α≥...1
الصدق الداخلي لفقرات المجال الثاني :التميكن المهني إلستخدام اإلنترنت :

يوضح جدول راقم ( )1-2معامل االرتباط بين كل فقر من فقرات المجال الثاني :التمكين

المهنيالستخدامشبكةاالنترنت،والدرجةالكليةللمجالالثاني:
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جدول رقم ()9-6
معامالت االرتباط بين فقرات المجال الثاني والدرجة الكلية للمجال


م

الفقرة

معامل االرتباط

مستوى الداللة
()Sig.

.1
.6

إيصالجهازالحاسوببالشبكةالعالميةللمعلومات(اإلنترنت).

استخدامبرامجالتصفحالخاصةبالشبكةالعالميةللمعلومات(اإلنترنت).

1.786

.3

استخداممحركاتالبحثالمختلفة.

1.226

**1.111

1.292

**1.111

.2

استخدامخدمةالمحادثة()Chatعبرالشبكةفياالغراضالتعليمية.

1.786

**1.111

.2

استخدامخدمةنقلالملفات(.)File Transfer Protocol

1.261

**1.111

.7

استخدام خدمة شبكة الويبWebفيالوصولإلىالمعلوماتوالمعارف.

1.761

**1.111

.8

استخدام خدمة القوائم البريدية()Mailing Listsالمتاحةعبراإلنترنت.

1.921

**1.111

1.226

**1.111

 .11تحميلبرامجأوملفاتمنشبكةاالنترنت.

1.236

**1.111

 .11رفع برامج أو ملفات على شبكة اإلنترنت(.)Uploading

1.726

**1.111

 .16إنشاء منتدىتعليمي()Forumخاصبي.

1.786

**1.111

 .13المشاركةفيمنتدياتتعليميةعبراإلنترنت.

1.292

**1.111

 .16إنشاء مدونة إلكترونية()Blogخاصةبي.

1.226

**1.111

 .12استخدم موااقع إلكترونية متعلقة بتخصصي.

1.811

**1.111

 .12استخدام برامج الترجمةعبراإلنترنت.

1.286

**1.111

 .17التعامل مع تطبيقات المكتباتاإللكترونية(بحثفيالفهارس).

1.226

**1.111

 .18استخدام اإلنترنت في الحصول على البحوث المنشور في المجالت

1.269

**1.111

1.719

**1.111

1.296

**1.111

1.819

**1.111

 .66التعاملمعمحركاتالبحثفيالبحثعنالمعلوماتوالبيانات.

1.777

**1.111

 .63استخدامشبكةاإلنترنتإلثراءالماد التعليمية.

1.821

**1.111

 .66استخدامتقنياتالفصولاالفتراضيةعبرشبكةاإلنترنت.

1.762

**1.111

 .62الحصولعلىبرامجوأفالمتعليميةعبراإلنترنت.

1.782

**1.111

1.228

**1.111

.6

.9

.19

استخدام البريد االلكتروني(.)E- Mail

استخدمخدمةمجموعاتاألخبار(.)News Groups

االلكترونية.
الوصولإلىالملتقياتواألبحاثالتعليميةالتيتعقدفيمجالتخصصي
منخاللشبكةاالنترنت.

 .61تصميممواقعتعليميإلكتروني.
.61

أوظف المواد التعليمية للمقررات الدراسية بمختلف أنماطها اإللكترونية

(صوتية،مرئية،برمجية).

 .62تبادلملفاتالنصوصوالصوروتسجيالتالفيديووالملفاتالسمعيةعبر
شبكةاإلنترنت.
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1.786

**1.111
**1.111

م

الفقرة

معامل االرتباط

استخدام موااقع التواصل االجتماعي كـ(الفيس بوك ،تويتر) ألغراض

.67

مستوى الداللة
()Sig.

تعليمية.
 .68إنشاءوادار اقنواتعرضمقاطعالفيديوعبر(.)YouTube

1.276

**1.111

1.716

**1.111

 .69ادار المنتدياتالتعليمية.

1.321

*1.112

 .31التعاملمعالمكتباتالراقميةواقواعدالبياناتالراقمية.

1.769

**1.111

 .31استخدامالسبور اإللكترونيةبفاعليةالعمليةالتعليمية.

1.767

**1.111

** دالة عند مستوى ...1

* دالة عند مستوى 1.12

 ///غير دالة إحصائياً

يتضحمنالجدولراقم()1-2أنجميعالفقـراتفـيالمجـالالثـانيدالـةإحصـائياًبمعنـىوجـود
عالاقـةبـينكـلهـذهالفقـراتمـعالمجـالالتـيتنتمــيلـهممـايعـززمـنصـدقاالتسـاقالـداخليلفقـرات
المجالالثانيحيثمستوىالداللة()sigأاقلمن(.)α≥...0
ي تضحمنالجدولينالسابقينإنجميعالفقراتترتبطمعالدرجةالكليةللمجالالذيتنتميإليه
دالإحصائياًعندمستوىداللة()α≥...0ممايدلعلىأنجميعفقراتاالستبانةتتمتعباالتساق
الداخلي.
يبين جدول راقم ( )1.-2أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت اإلستبانة دالة
إحصائياً عندمستوىمعنوية()α ≥...0وبذلك يعتبر جميع مجاالت اإلستبانةصاداقهلماوضعت
لقياسه.

جدول رقم ()11-6

معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة
م

معامل االرتباط

المجال

مستوى الداللة
()Sig.

.1

التمكينالمهنيالستخدامالحاسوب

1.876

**1.111

.6

التمكينالمهنيالستخدامشبكةاإلنترنت

1.812

**1.111

1.862

**1.111

جميع مجاالت االستبانة معاً

*االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة ( )α ≥1.12
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سابعاً :ثبات أداة الدراسة (:)Reliability



يقصدبثباتاالستبانةهو"أن يعطي االستبانةنفس النتائج إذا أعيد تطبيقه عد مرات متتالية".

(الجرجاوي)13:2.1.،

ثباتاالستبانةأيأنتعطيالنتائجنفسهاتقريباًإذاماأعيدتطبيقهاعلىأفرادالعينةفينفس

الظروفمر أخرى،وتمالتأكدمنثباتاالستبانة باستخدامطريقتينوهما:طريقةالتجزئةالنصفية

،Split-Half Coefficientوطريقةألفاكرونباخ . Cronbach's Alpha


 -1طريقة التجزئة النصفية :Split-Half Coefficient


ىزوجيةوتمإيجادمعاملارتباطبيرسونبين
تمتقسيمفقرات المقياسإلى فقرات فرديةوأخر 

معدل الفقرات الفردية الرتبة ،ومعدل الفقرات الزوجية الرتبة لكل فقر من فقرات المقياس ،واقد تم
تصحيحمعامالتاالرتباطباستخداممعاملارتباطسبيرمانبراونللتصحيح (Spearman-Brown

)Coefficientواقد استخدم معامل جوتمان في حالة أن يكون عدد الفقرات الفردية ال يساوي عدد

األسئلةالزوجيةفيالمجال.
جدول رقم ()11-6
يوضا معامالت االرتباط بين نصفي االستبانة
المجال

م

التمكينالمهنيالستخدام

.1
.6

الحاسوب

التمكينالمهنيالستخدامشبكة
االنترنت
الدرجة ككل

عدد الفقرات

معامل الثبات قبل التعديل

معامل الثبات بعد التعديل

61

..831

..161

61

..323

..800

26

1.813

1.892

يتضحمنالجدولالسابقراقم()11-2أنمعاملالثباتلالستبانة(،)..816ومعاملالثبات
المعدل(،)..810وهومعاملثباتمرتفعودالإحصائياًعندمستوىداللة(.)...0


 -6طريقة ألفا كرونباخ (:)Cronbach's Alpha Coefficient

استخدمالباحثطريقةألفاكرونباخلقياسثباتاالستبانةكطريقةثانية،وذلكإليجادمعامل

ثباتاالستبانة،حيثحصلعلىاقيمةمعاملألفالكلمجالمنمجاالتاالستبانةوكذلكلالستبانة

ككل.جدول()12-2يوضحذلك.
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جدول رقم ()16-6
معامالت االرتباط باستخدام طريقة ألفا كرونباخ
م
.1
.6

المجال

عدد الفقرات

قيمة ألفا كرونباخ

61

..802

61

..862

26

1.863

التمكينالمهنيالستخدام
الحاسوب

التمكينالمهنيالستخدامشبكة
االنترنت
الدرجة ككل

يتضحمنالجدولالسابقراقم()12-2أنمعاملالثباتالكلي(،)..826وهذايدلعلىأن
االستبانةتتمتعبدرجةعاليةمنالثباتكافيةألغراضتطبيقاألدا .

وبذلك يكون الباحث اقد تأكد من صدق وثبات االستبانة؛ مما يجعله على ثقة تامة بصحة

االستبانةوصالحيتهالتحليلالنتائجواإلجابةعلىأسئلةالدراسةوتكوناالستبانةفيصورتهاالنهائية
كماهيفيملحقراقم(.)6

ثامناً :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

لقداقامالباحثبتفريغوتحليلاالستبانةمنخاللبرنامجالتحليلاإلحصائي Statistical

،(SPSS)Package for the Social Sciencesوتم استخداماالختباراتاإلحصائية التالية:
 .1التك اررات والنسبة المئوية واألوزان النسبية وذلك لحساب المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد
عينة الدراسة على فقرات االستبانة ككل ،وحساب متوسطات االستجابة لكل مجال من مجاالت
االستبانةعلىحد ،وكذلكحسابانحرافهاالمعياري.
برون ) ، (Spearman-Brownوجوتمان لتصحيح الثبات بطريقة التجزئة
 .2معامل سبيرمان ا
النصفية.
 .6معامل ألفاكرونباخ ) (Cronbach's Alphaلقياس الثبات في بيانات أدا الدراسة.
 .2معامل ارتباط بيرسون ) (Pearson Correlation Coefficientلقياس صدق االتساقالداخلي
للفقرات ،باإلضافة الستخدامه في اختبار وجود عالاقة بين متغيرات الدراسة.
 .0اختبار  Tلعينتين مستقلتين ) (Independent Samples T-testلمعرفة داللة الفروق
اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة تعزى لمتغيرات الدراسة (الجنس،
الجامعة،التخصص).
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 .1اختبار تحليل التباين األحادي ) (One Way ANOVAوذلك الختبارداللةالفروقاإلحصائية
بينالمتوسطاتالحسابيةألداءأفرادالعينة التي تضم أكثر من مجموعتينتعزىلمتغيراتالدراسة
(التقديرالجامعي).
 .3إختبارشيفيهلمعرفةإتجاهاتالفروق.
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الفصــل اخلـامس

نتائج الدراســة وتفسريها



الفصــل الخـامس
نتائج الدراســة وتفسيرها

تمهيد:

يتضمنهذاالفصلعرضاً لنتائج الدراسة،وذلكمنخاللاإلجابةعنأسئلةالدراسةوالتيتم

التوصلإليهامنخاللإستجاباتأفرادعينةالدراسةمنالطلبةالمعلمينبجامعتياألزهرواألاقصى
بشأن درجة الموافقة على كل فقر من فقرات أدا الدراسة  وذلك بهدف التعرف إلى درجة التمكين
المهني لدى الطلبة المعلمين بجامعات محافظات غز إلستخدام المستحدثات التكنولوجية في ضوء

تجارببعضالدولوذلكتبعاًلمتغيراتالدراسة(الجنس،الجامعة،التخصص،التقديرالجامعي).

لذاتمإجراءالمعالجاتاإلحصائيةللبياناتالمتجمعة منأدا الدراسة،إذتماستخدامالبرنامج

اإلحصائي) (SPSSواستخداماالختباراتاإلحصائيةالمناسبةلذلك،لتحقيقأهدافالدراسة،وتفسير
النتائجومنااقشتها،ومنثمتقديمالتوصياتوالمقترحات.




نتائج السؤال األول وتفسيرها:

ينص السؤال األول من أسئلة الدراسة على" ما واقع التمكين المهني لدى الطلبة المعلمين في

جامعات محافظات غزة إلستخدام المستحدثات التكنولوجية من وجهة نظرهم؟"

ولإلجابةعنهذاالسؤال اقامالباحثبإيجادالمتوسطاتالحسابيةوالوزنالنسبي،واختبارT

لمعرفةماإذاكانتمتوسطدرجةاالستجابةاقدوصلتدرجةالحيادوهي()6أمال.وذلكلفقراتكل

مجالعلىحدهولمجاالتاالستبانةمعاً.

أوالً :النتائج المتعلقة بالمجال األول التمكين المهني الستخدام الحاسوب:

فقدتماستخراجالمتوسطاتالحسابيةواإلنحرافالمعياريوالوزنالنسبي،واختبارTلمعرفةما

إذاكانتمتوسطدرجةاالستجابةاقدوصلتدرجةالحيادوهي()6أمال .وذلككماهوموضحفي

الجدولراقم(.)1-0
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جدول رقم ()1-2
المتوسطات الحسابية والوزن النسبي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات
مجال التمكين المهني الستخدام الحاسوب
قيمة

القيمة

االختبار

االحتمالية

الترتيب

2.68

83.38

1..22

11.13

*.....

1

.6

استخدموحداتاإلدخال(لوحةالمفاتيح،الفأر ).

2.20

80.13

1..31 ..1.0

*.....

2

.3

استخدموحداتاإلخراجكالطابعة.

6.82

31.08

1..03 ..80.

*.....

3

2..2

..1.2 8..81

8.26

*.....

0

6.12

32.81

..166

3.18

*.....

11

2.2.

82...

..110

8.13

*.....

2

6.31

32.22

..110

3.22

*.....

1

6.82

31.81

..1.0

11.22

*.....

1

6.12

12.01

..311

3.12

*.....

23

6.08

31.1

..1.1

0.1.

*.....

10

6..1

1..2

..11.

8.68

*.....

21

6.21

12.2

..80.

3..2

*.....

22

6.13

16.2

..1.2

1.18

*.....

20

 .16استخدمبرنامجفالش()Flashفيالعمليةالتعليمية.

6.11

12.2

..311

0.12

*.....

28

 .12اتمكنمنتنصيببرامجمختلفةعلىالحاسوب.

2.18

01.1

..888

2.31

*.....

6.

6.06

3..1

..1.1

1.01

*.....

13

م

.1

.6
.2
.2
.7
.8
.9
.11
.11

الفقرة
أتمكن من تشغيل جهاز الحاسوب Computer

بسهولة.

اتعامل مع أيقونات سطح المكتب (واجهة تطبيقات
برنامجتشغيلالحاسوبالرئيسة).
اتمكن من البحث واستخراج البيانات بواسطة جهاز
الحاسوب.
اتعاملمعكافةأنواعالملفاتسواءبالتعديلأوالحفظ
أوالنقلـأوالحذفأوالدمج.
اتعامل مع تطبيقات نظام التشغيل في الحاسوب
(.)Windows
استخدمبرنامجمعالجةالنصوص()MS-Wordفي

العمليةالتعليمية.

أوظفبرنامجالجداولااللكترونية()MS-Excelفي
العمليةالتعليمية.
أوظفبرنامجالعرضالتقديمي()PowerPointفي
العمليةالتعليمية.
أوظف برنامج اقواعد البيانات( )MS–Accessفي
العمليةالتعليمية.

 .16استخدمبرامج))Multi Mediaفيالعمليةالتعليمية.
.13

.12

استخدم برنامج ( )Photo Shopفي العملية
التعليمية.

أوظف الوسائط المتعدد المعتمد على الحاسوب
(الصوت،الصور ،الفيديو)فيالعمليةالتعليمية.

المتوسط

الحسابي
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الوزن
النسبي
%

االنحراف
المعياري

T

()sig.

قيمة

القيمة

االختبار

االحتمالية

الترتيب

6.16

12.3

.1.0

1.21

*.....

21

6.22

18.2

..80.

1.62

*.....

21

6.61

13.2

1..28

11..2

*.....

22

6.01

31.2

1..1.

1..11

*.....

11

6.16

32.1

..810

3.81

*.....

16

6.32

32.2

..112

8.18

*.....

8

6.02

3..2

1..06

1.38

*.....

11

 .66أتمكنمنإنشاء الملفات والمجلداتوتسميتها.

2.22

82.1

..112

1.30

*.....

6

 .62أضغط الملفاتبكافةأنواعها.

6.12

32.8

1..06

8.62

*.....

12

 .62أستطيعفكالملفاتالمضغوطة.

6.3.

32..

..838

1..28

*.....

1.

 .67أتمكنمنتحريرالصورالفوتوغرافية.

6.21

11.2

..883

1..86

*.....

2.

 .68اتعاملمعبرامجالفيديو.

2.26

21.1

1..22

1.21

*.....

61

 .69أستطيعادراجالرسوموالصورواالشكال.

6.21

10.8

..831

6.10

*.....

26

 .31أتمكنمناعدادالجداولوالرسومالبيانيةوتنسيقها.

6.00

31.11

..121

8.81

*.....

18

 .31أستطيعطباعةوتحريرالملفاتوالمستندات.

6.12

32.2

..1.8

11.22

*.....

12

3.26

71.3

1.936

11.16

*.....



م

.17
.18

الفقرة
استخدم جهاز ( )DVDفي عرض األفالم التعليمية
عبرالحاسوب.

أستطيعاستخدامتطبيقبرامجحمايةالملفاتوالبيانات
والتخلصمنالفيروسات.

 .19أستطيعتثبيتوتحديثوحذفالبرامجمنالحاسوب.
.61
.61
.66
.63

اتعامل مع المشكالت الفنية الشائعة التي تواجهني

أثناءاالستخدامالمعتادلجهازالحاسوب.

أستطيع إعاد التوصيالت الخاصة بتشغيل الحاسوب

وملحقاته.

أتمكنمنحفظملفاتيفيوسائطتخزينمختلفةمثل:
(.)CD, USB
أستطيع توصيل جهاز عرض الشرائح ()LCD
بالحاسوبأثناءالمواقفالتعليمي.

جميع فقرات المجال ككل

المتوسط
الحسابي

الوزن
النسبي
%

االنحراف
المعياري

T

()sig.

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة (.)α ≥1.12




يتضحمنجدولراقم(:)1-0

أن أعلى فقرات في هذا المجال كما يلي:

 الفقر راقم( ")1أتمكن من تشغيل جهاز الحاسوب  Computerبسهولة " جاءتفيالمرتبةاألولىبمتوسطحسابييساوي()2.68أيبوزننسبي(،)%83.38وهذايعنيأنهناكموافقة
بدرجةكبير جداًمناقبلأفرادالعينةعلىهذهالفقر ،ويعزو الباحث ذلكإلىنتيجةاهتمامالطلبة
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وحرصهم على استخدام الحاسوب كتقنية اصبحت من المتطلبات األساسية في ضوء عصر

التكنولوجياواالتصاالتوأدا رئيسةفيكافةمجاالتالحيا .

 واحتلتالفقر راقم(" )2استخدم وحدات اإلدخال (لوحة المفاتيا ،الفأرة)" المرتبةالثانيةبمتوسطحسابييساوي()2.20بوزننسبييساوي(،)%80.13وهذايعنيأنهناكموافقةبدرجةكبير

جداًمناقبلأفرادالعينةعلىهذهالفقر ،ويعزو الباحث ذلك إلىأنهاليمكنالتعاملمعجهاز
الحاسوب بدون وحدات اإلدخال فكان من المنطق أن  من يستخدم الحاسوب يجيد استخدام

وحداتاإلدخال.

 واحتلتالفقر راقم( ")22أتمكن من إنشاء الملفات والمجلدات وتسميتها"المرتبةالثالثةبمتوسطحسابي يساوي( )2.22بوزننسبييساوي(،)%82.1وهذايعنيأنهناكموافقةبدرجةكبير
جداً من اقبل أفراد العينة على هذه الفقر  ،ويعزو الباحث ذلك إلى أن هذا يعكس درجة وعي
مرتفعةمناقبلالطلبةبأهميةإنشاءالملفاتوالمجلداتوتصنيفهاوتسميتهاوفقالحاجةكأساس

لالستخدامالكفءوالفعالمنتطبيقاتالحاسوبوتلبيةاحتياجاتهممناستخدامه.

وتتفق هذه النتائج مع بعض نتائج دراسات كل من (الخالدي( ،)2.12 ،الكندي،)2.11،

(الشريف )2..2،التي أظهرت وجود مستوى ثقافة لدى افراد عينة الدراسة حول الكمبيوتر وبعض
تطبيقاته،واستخدامهفيالتعليملكنهلميصلإلىحدالكفاية.


أن أدنى فقرات في هذا المجال كما يلي:

 وجاءتالفقر راقم( ")11أوظف برنامج قواعد البيانات( )MS–Accessفي العملية التعليمية"فيالمرتبة التاسعةوالعشرين بمتوسط حسابي يساوي( )6..1بوزن نسبي يساوي (،)%1..2

وهذايعنيأنهناكموافقةبدرجةمتوسطةمناقبلأفرادالعينةعلىهذهالفقر ،ويعزو الباحث

ذلك إلىاقلةالتدريبالمهنيالستخدامالبرنامجأثناءاإلعدادالجامعيللطالبالمعلم،لذلكالبد
من التأكيد على أهمية التدريب وتمكين الطلبة من خالل عقد الدورات التدريبية المتضمنة
الستخدامالبرنامجلمايتضمنهمنعمليات(جداول،استعالمات،نماذج،تقارير،وحداتماكرو،

وحداتنمطية)يمكنأنتوظفبشكليطورالعمليةالتعليمية.



 وجاءت الفقر راقم ( " )10اتمكن من تنصيب برامج مختلفة على الحاسوب" في المرتبة اقبلاألخير بمتوسط حسابي يساوي ( )2.18بوزن نسبي يساوي ( ،)%01.1وهذا يعني أن هناك
موافقةبدرجةمتوسطةمناقبلأفرادالعينةعلىهذهالفقر ،ويعزو الباحث ذلك إلىأنالطلبة
يرونبإمكانياتهمكمستخدمينلتطبيقاتالحاسوبوليسوامبرمجينأومطورينلكفاياتاستخدامه

نحوالبرمجة ،إلىأنهلدىبعضهماإلمكانياتالالزمةلتنصيببعضالبرامجالسهلة ،كماأنه

106

منالصعبفياالعدادالتربويللطالبالمعلمأنيتضمنتمكينالطلبةعلىتنصيبالبرامج

حيثهذايتجاوزاقدراتالمعلمينوفقاًلالختصاص.

 جاءتالفقر راقم( " )28اتعامل مع برامج الفيديو" فيالمرتبةاألخير بمتوسطحسابييساوي( )2.26بوزننسبييساوي(،)%21.1وهذايعنيأنهناكموافقةبدرجةاقليلةمناقبلأفراد
العينةعلىهذهالفقر ،ويعزو الباحث ذلك إلىصعوبةاستخدامبرامجالفيديوالتعلميةحيثأنها
تحتاج إلى الكثير من الضبط والتحرير وحسن االختيار والقص ومدى مناسبة واقتها ووضوح

صوتها وهذا يزيد من األ عباء والتحديات الملقا على عضو هيئة التدريس المدرب من ناحية،
وعلىالطالبالمعلممنناحيةأخرىفياتقانها،وهذايحتاجإلىالمزيدمنالوضوحوالتدريب

والتمكينالمهنيللطالبالمعلمعبرالعديدمنالبرامجالحاسوبيةفيفتر إعداده.

وتتفق هذه االنتائج مع بعض نتائج  دراسات كل من (الخالدي( ،)2.12،شقور،)2.12،

(النجار(،)2..1،العنقري(،)2..8،بدوي(،)2..8،إسماعيل(،)2..8،سالمة(،)2..1،فارعة،
والجزار )1118،في وجود ضعف في استخدام وتوظيف مستحدثات تكنولوجيا التعليم في العملية

التعليميةالتعلمية.


وبشكلعاميمكنالقول بأنالمتوسطالحسابيلجميعفقراتالمجاليساوي(،)6.02بوزن

نسبييساوي(،)%3..6وهذايعنيأنهناكموافقةبدرجةكبير مناقبلأفرادالعينةعلىفقراتهذا
المجال.

ويعزو الباحث ذلك إلى اهتمام برامج اإلعداد الجامعي وجهودها وحرصها على تعميم فلسفة

استخدامالحاسوب  فيالتعليملدىالطلبةالمعلمين،باعتبارتكنولوجياالتعليمانطالاقةجديد للتعليم
بدأتفيعصرالمعلوماتوالتكنولوجياوالمعلومات،إالأنهمازالهناكالحاجةأكثرللعملعلى
تأهيلوتنميةالطلبةالمعلمينوتطويرثقافتهموامكاناتهمفيمجاالتالتعليمالتكنولوجي بما يحقق

متطلبات التعليم الحديث والتوجه نحو المشروعات التعليمية كالتعليم اإللكتروني والمدرسة الذكية
ومدرسةالمستقبل .



ثانياً :النتائج المتعلقة بمجال التمكين المهني الستخدام شبكة اإلنترنت:

لمعرفة ما إذا كان متوسط
فقد تم استخراج المتوسطات الحسابية والوزن النسبي ،واختبار   T

درجةاالستجابةاقدوصلتدرجةالحيادوهي()6أمال.وذلككماهوفيالجدولراقم(:)2-0
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جدول رقم ()6-2
يبين المتوسطات الحسابية والوزن النسبي وقيمة االحتمال ) (Sig.لكل فقرة من فقرات
مجال التمكين المهني الستخدام شبكة اإلنترنت
م

المتوسط

الفقرة

الحسابي

الوزن
النسبي

المعياري

االختبار االحتمالية

الترتيب

T

()sig.

2.6.

81..1

..163

12.02

*.....

1

2.26

82.32

..1.0

11.3.

*.....

2

.3

استخدممحركاتالبحثالمختلفة.

2.11

86.82

..112

1..03

*.....

6

.6

استخدم البريد االلكتروني()E- Mailفيمراسالتي.

6.82

31.81

..380

8.26

*.....

3

2.11

86.81

..82.

1.18

*.....

2

6.3.

32...

..801

8.13

*.....

1.

6.01

31.22

..128

3.22

*.....

12

2.86

31.81

..138

11.22

*.....

8

6.13

31.01

..820

1.12

*.....

0

6.13

36.2

..23.

1..18

*.....

11

6.11

12.2

..100

3.01

*.....

22

 .16إنشاء منتدىتعليمي()Forumخاصبي.

2..1

11.1.

1..2.

12.11

*.....

21

 .13المشاركةفيمنتدياتتعليميةعبرشبكةاإلنترنت.

6..1

12.00

..818

8.81

*.....

21

 .16إنشاء مدونة إلكترونية()Blogخاصةبي.

2.12

08.20

1..06

1.21

*.....

21

 .12استخدم موااقع إلكترونية متعلقة بتخصصي.

6.23

10.00

..1.0

8.8.

*.....

2.

 .12استخدم برامج الترجمةعبرشبكةاإلنترنت.

6.21

11.63

..118

1..23

*.....

11

.1
.6

.2
.2
.7
.8
.9

أوصل جهاز الحاسوب بالشبكة العالمية للمعلومات

(اإلنترنت).

استخدم برامج التصفح الخاصة بالشبكة العالمية
للمعلومات(اإلنترنت).

أوظف خدمة المحادثة ( )Chatعبر الشبكة في
االغراضالتعليمية.
استخدم خدمة نقل الملفات ( File Transfer
.)Protocol
استخدم خدمة شبكة الويب  Webفي الوصول إلى
المعلوماتوالمعارف.
استخدم خدمة القوائم البريدية ()Mailing Lists
المتاحةعبرشبكةاإلنترنت.

استخدم خدمة مجموعات األخبار (

News

.)Groups

 .11أستطيعتحميلبرامجأوملفاتمنشبكةاالنترنت.
.11

رفع

برامج

أو

(.)Uploading

ملفات

على

شبكة

اإلنترنت
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%

االنحراف

قيمة

القيمة

االختبار االحتمالية
T

()sig.

الترتيب

م

6.61

11.22

..328

3.10

*.....

11

6.01

31.66

..312

8.32

*.....

16

6.22

18.12

..818

1.11

*.....

13

6..6

1..11

..12.

8.31

*.....

28

2.16

12.12

..112

8.02

*.....

26

6.08

31.16

1..06

3.11

*.....

12

6.22

18.22

..112

2.18

*.....

18

6.33

30.02

..118

1..81

*.....

1

6.22

12.28

1..2.

1.10

*.....

22

6.28

11.11

..818

0.11

*.....

10

6.12

38.18

..1.1

1..1

*.....

1

6.1.

12..0

..882

3.0.

*.....

20

 .69أستطيعادار المنتدياتالتعليمية.

6..1

11.88

..11.

8..3

*.....

23

 .31اتعاملمعالمكتباتالراقميةواقواعدالبياناتالراقمية.

2.82

01.86

..328

1.31

*.....

6.

 .31استخدمالسبور اإللكترونيةبفاعليةبالعمليةالتعليمية.

2.12

02.28

..312

0.80

*.....
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جميع فقرات المجال ككل

3.22

71.1

..802 1.862

*.....



.17
.18
.19

الفقرة

المتوسط

الوزن

اتعامل مع تطبيقات المكتبات اإللكترونية (بحث في
الفهارس).

استخدم شبكة اإلنترنت في الحصول على البحوث
المنشور فيالمجالتااللكترونية.
أصل إلى الملتقيات واألبحاث التعليمية التي تعقد في
مجالتخصصيمنخاللشبكةاالنترنت.

 .61أستطعتصميممواقعتعليميإلكتروني.
.61
.66

أوظف المواد التعليمية للمقررات الدراسية بمختلف
أنماطهااإللكترونية(صوتية،مرئية،برمجية).
اتعاملمعمحركاتالبحثفيالبحثعنالمعلومات
والبيانات.

 .63استخدمشبكةاإلنترنتإلثراءالماد التعليمية.
.66

أستطيعاستخدامتقنياتالفصولاالفتراضيةعبرشبكة
اإلنترنت.

 .62أحصلعلىبرامجوأفالمتعليميةعبرشبكةاإلنترنت.
.62
.67
.68

أتمكنمنتبادلملفاتالنصوصوالصوروتسجيالت
الفيديووالملفاتالسمعيةعبرشبكةاإلنترنت.
استخدم موااقع التواصل االجتماعي كـ(الفيس بوك،

تويتر)ألغراضتعليمية.

أستطيع أن أنشئ اقنوات عرض مقاطع الفيديو عبر
()YouTubeخاصةبي.

الحسابي

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة (.)α ≥1.12
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النسبي

االنحراف

قيمة

القيمة

%

المعياري

يتضحمنجدولراقم(:)2-0

أن أعلى فقرات في هذا المجال كما يلي:

 الفقر راقم ( " )1أوصل جهاز الحاسوب بالشبكة العالمية للمعلومات (اإلنترنت)" جاءت فيالمرتبةاألولىبمتوسطحسابييساوي()2.6.بوزننسبييساوي(،)%81..1وهذايعنيأن

هناكموافقةبدرجةكبير جداًمناقبلأفرادالعينةعلىهذهالفقر ،ويعزو الباحث ذلكإلىسهولة
وصل الحاسوب بالشبكة العالمية للمعلومات (اإلنترنت) ،ودل على ذلك على نجاح الطلبة

المعلمينفيوصلالحاسوببشبكةاإلنترنتلكثر االستخداموأهميةاإلنترنتبالنسبةلهم.

 -واحتلت الفقر راقم (" )2استخدم برامج التصفا الخاصة بالشبكة العالمية للمعلومات

(اإلنترنت)" المرتبة الثانية بمتوسط حسابي يساوي ( )2.26بوزن نسبي يساوي (،)%82.32
وهذايعنيأنهناكموافقةبدرجةكبير جداً مناقبلأفرادالعينةعلىهذهالفقر ،ويعزو الباحث

ذلك إلى أن تعدد برامج التصفح لشبكة االنترنت ،وبرامج التصفح ال تحتاج لتدريب أو مهار
عاليةعنداستخدامهافهيتقتصرعاد ًعلىالنقرعلىرمزالمتصفحفقط.

 واحتلتالفقر راقم(" )2استخدم محركات البحث المختلفة" المرتبةالثالثةبمتوسطحسابييساوي( )2.11بوزننسبييساوي(،)%86.82وهذايعنيأنهناكموافقةبدرجةكبير مناقبلأف ارد
العينةعلىهذهالفقر ،ويعزو الباحث ذلك إلىأنطبيعةاإلعداداألكاديميالقائمعلىمواكبة

كلجديد ومايتطلبالبحثوالتنقيبأولبأولمنخاللشبكةالمعلوماتعلىمحركاتالبحث
فياالنترنت،باإلضافةلتمكنالطلبةالمعلميننتيجةلماكلفوابهمنأنشطةبحثيةوأو ارقعمل

خاللفتر دراستهممنناحية،ومواكبةالجديدمنالمعلوماتمنناحيةأخرى،وحرصأعضاء
هيئة التدريس وتركيزهم على اعداد وتنمية وتأهيل الطالب للبحث عن المعلومات والدراسات

الحديثة.

وتتفق هذه النتائج مع بعض نتائج دراسات كل من(الخالدي( ،)2.12 ،الكندي،)2.11،

(الشريف، )2..2،حيثبينتنتائجهابتوافراقدرمناإلمكانياتالتكنولوجيةلدىأفرادعينهالدراسة،
نتيجةالمبادراتالذاتيةالتييتعلمونهالمواكبةالتغيراتالعصريهفيثور التكنولوجياواالتصاالت.
أن أدنى فقرات في هذا المجال كما يلي:

 وجاءت الفقر راقم ( " )12إنشاء مدونة إلكترونية ( )Blogخاصة بي" في المرتبة التاسعةوالعشرينبمتوسطحسابييساوي()2.12بوزننسبييساوي(،)%08.20وهذايعنيأنهناك

موافقةبدرجةمتوسطةمناقبلأفرادالعينةعلىهذهالفقر ،ويعزو الباحث ذلك إلىأنهذاالبند

لمينلحقهمنالتدريبالفعالالذييأملهالطلبةالمعلميننحواستخدامتطبيقاتالجيلالثاني
في العمليةالتعليمية بشكل عام ،وانشاءمدونه إلكترونية بشكل خاص،من هنا كان ال بدأن
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تستدركالجامعةهذاالموضوعوالعلمعلىطرحدوراتتدريبيةمتخصصةفيتوظيفواستخدام

المدونةوغيرهامنأدواتالجيلالثانيفيالعمليةالتعليميةولماأثبتتهالعديدمنالدراساتعلى
دورهافيتطويرالعمليةالتعليمية.

 وجاءتالفقر راقم( ")6.اتعامل مع المكتبات الرقمية وقواعد البيانات الرقمية "فيالمرتبةاقبلاألخير بمتوسطحسابييساوي( )2.82بوزننسبييساوي(،)%01.86وهذايعنيأنهناك
موافقةبدرجةمتوسطةمناقبلأفرادالعينةعلىهذهالفقر ،ويعزو الباحث ذلك إلىعدمتلقي
الطلبةالمعلمينبالجامعةلدوراتوبرامجتدريبحولهذاالبند،وربمالميتمحثالطلبةعلى
استخدام المكتبات الراقمية ولم يتسنى عمل لهم اشتراكات مجانية من خالل الجامعة للمكتبات

الراقميةالمتاحةعبرمواقعهااإللكتروني.


 وجاءت الفقر راقم (" )61استخدم السبورة اإللكترونية بفاعلية بالعملية التعليمية" في المرتبةاألخير بمتوسطحسابييساوي( )2.12بوزننسبييساوي(،)%02.28وهذايعنيأنهناك
موافقةبدرجةمتوسطةمناقبلأفرادالعينةعلىهذهالفقر ،ويعزو الباحث ذلك إلىعدمتوفر
السبور الذكيةفيكلياتالتربيةوبالتاليلميتمتدريبهموالتأهيلهملكيفيةاستخدامها،رغمتوافرها

اآلنفيأغلبالمدارسفيمحافظات غز ،وأهميةاستخدامهافيتحسينالعمليةالتعلمية،وما
عرفهالطلبةعنالسبور الذكيةاليتعدىاالطارالنظريلمكوناتهاوعناصرها.


وتتفق هذه االنتائج مع بعض نتائج دراسات كل من (شقور( ،)2.12،النجار،)2..1،
(العنقري( ،)2..8،بدوي( ،)2..8،إسماعيل( ،)2..8،سالمة ،)Kent ,2004( ،)2..1،في
ضعف استخدام الطلبة المعلمين لتطبيقات شبكة االنترنت لقلة اهتمام الجامعة بالتعليم التكنولوجي

ومنهالتعليماإللكترونيبسببالظروفالتيتعيشهامحافظاتغز وبفعلالوااقعالسياسيالذيأفرزه

االحتاللمنحصارواغالقللمعابروضعفاإلمكانيات.

وبشكلعاميمكنالقولبأنالمتوسطالحسابيلجميعفقراتالمجاليساوي(،)6.00بوزن

يساوي(،)%31..وهذايعنيأنهناكموافقةبدرجةكبير مناقبلأفرادالعينةعلىفقراتهذا
نسبي 
المجال.

ويعزو الباحث ذلك إلى أن شبكة اإلنترنت عالم واسع يجد فيه المعلم كل ما يحتاجه ،فكان

اهتماماالعدادالجامعيللطلبةالمعلمينعلىكيفيةاالستفاد منشبكةاإلنترنتوتطبيقاتهافيالبحث
العلميواالطالع،وكيفيةتوظيفتطبيقاتاالنترنتفيالعمليةالتعليميةألجلاعدادمعلمينيسايرون
الثور المعلوماتيةوالتكنولوجيةوبهدفتحسينالعمليةالتعليمية،إالأنهمازالهناكالحاجةللعديدمن

الدو ارتوالبرامجالمهنيةالتيتؤهلالطلبةالمعلميننحواستخدامأكثرفاعليةلكافةاستخدامتطبيقات
شبكةاإلنترنت.
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ثالثاً :النتائج المتعلقة بمجاالت

االستبانة:

تماستخداماختبارTلمعرفةماإذاكانتمتوسـطدرجـةاالسـتجابةاقـدوصـلتإلـىدرجـةالحيـاد

وهي()6أمال.النتائجموضحةفيجدول(.)6-0

جدول رقم ()6-0
المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ) (Sig.لجميع مجاالت االستبانة
المجال



المتوسط

الوزن

قيمة

الحسابي

النسبي

االختبار

القيمة

االحتمالية

الترتيب

().Sig

6.02

3..6

1..12

*.....

2

التمكينالمهنيالستخدامشبكةاإلنترنت

6.00

31..

1.82

*.....

1

جميع المجاالت معاً

3.23

71.22

8.27

*.....

التمكينالمهنيالستخدامالحاسوب




*المتوسطالحسابيدالإحصائياًعندمستوىداللة .   0.05

يتضحمنجدولراقم()6-0أن:

 المتوسط الحسابي لجميع فقرات مجاالت االستبانة يساوي ( )6.06أي بوزن نسبي يساوي( ،)%3..10وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبير من اقبل أفراد العينة على جميع فقرات
مجاالتاالستبانة.



     أن جميع مجاالت التمكين المهني لدى الطلبة المعلمين بجامعات محافظات غز إلستخدامالمستحدثات التكنولوجية في ضوء تجارب بعض الدول جاءت مرتبة تنازلياً ،مجال التمكين

المهنيالستخدامشبكةاإلنترنتفيالترتيباألول بمتوسطحسابييساوي( )6.00أيبوزن
نسبي يساوي ( ،)%31..يليه  مجال التمكين المهني الستخدام الحاسوب بمتوسط حسابي
يساوي()6.02أيبوزننسبييساوي(.)%3..6



وهذايدلعلىوجوددرجةمنالموافقةبماتقومبهبرامجالتمكينالمهنيلدىالطلبةالمعلمين

بجامعات(األزهرواألاقصى)إلستخدامالمستحدثاتالتكنولوجيةمنحيثكيفيةاستخدامهاوتوظيفها
في العملية التعليمية ،إال أنه ما زالت برامج التمكين المهني اقاصر في بعض البنود والتقنيات
التكنولوجية فكانمن األهمية الواقوفعلىنقاط القو  ونقاط الضعففي تلك البرامجللتعرف على
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اقدراتالطلبةالمعلمينإلستخدامالمستحدثاتالتكنولوجية،وألهميةإعدادجيلمنالمعلمينالمميزين
القادرينعلىمواكبةمتطلباتالثور التكنولوجيةواعدادمعلميالمستقبلفيالقرنالواحدوالعشرين.

نتائج السؤال الثاني وتفسيرها ومناقشتها:
 .6ينص السؤالالثاني منأسئلةالدراسةعلى" هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
داللة ( )α≤1.12بين متوسطات تقديرات افراد العينة لدرجة التمكين المهني لدى الطلبة

المعلمين إلستخدام المستحدثات التكنولوجية باختالف بعض المتغيرات الديموغرافية (الجنس،

الجامعة ،التخصص ،التقدير الجامعي)؟"


ولإلجابةعنهذاالسؤالاقامالباحثبصياغةالفرضياتالتاليةحسبمتغيراتالدراسة:





 -1متغير الجنس

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥1.12لدرجة التمكين المهني
لدى الطلبة المعلمين بجامعات محافظات غزة إلستخدام المستحدثات التكنولوجية في ضوء تجارب
بعض الدول تعزى لمتغير الجنس.


ولإلجابةعنهذاالفرضتماستخداماختبار(،)T-Testكماهوموضحفيالجدول(.)2-0


جدول رقم ()6-2
نتائج اختبار ( )T-Testلمعرفة الفروق في استجابات الطلبة المعلمين على مجاالت االستبانة
وفقاً لمتغير الجنس (ذكر -أنثى)
المجال

المتوسط

االنحراف

الجنس

العدد

ذكر

112

2.80

الحاسوب

أنثى

212

2.16

..81

التمكين المهني الستخدام شبكة

ذكر

112

2.11

..82

اإلنترنت

أنثى

212

2.11

..11

ذكر

112

6.22

1.72

أنثى

212

6.21

1.86

التمكين المهني الستخدام

الدرجة الكلية


اقيمة"ت"الجدوليةعنددرجةحرية()621وعندمستوىداللة(1.11=)...0

اقيمة"ت"الجدوليةعنددرجةحرية()621وعندمستوىداللة(2.08=)...1
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الحسابي

المعياري
..81

القيمة

االحتمالية
()Sig.

مستوى
الداللة

..113

غيردالة

..812

غيردالة

1.699

غير دالة

يتضحمنتحليلالجدول()2-0مايلي:


 اقيمة"ت"المحسوبةأاقلمناقيمة"ت"الجدوليةفيجميعالمجاالتوالدرجةالكليةلالستبانة،وهذايدلعلىعدموجودفروقذاتداللةإحصائيةعندمستوىداللة()α ≥...0فياستجابات

الطلبة المعلمين تعزى لمتغير الجنس (ذكر -أنثى) على مجاالت التمكين المهني إلستخدام

المستحدثاتالتكنولوجية .

ويعزو الباحثذلكبأنالطلبةالمعلمينعلىمستوىواحدفيماتوفرهبرامجالتمكينالمهنينحو

التدريب والتأهيل والنشرات اإلرشادية إلستخدام المستحدثات التكنولوجية ،ونتيجة لذلك لم تظهر أي
فروق بين الطلبة المعلمين والطالبات المعلمات نحو التمكين المهني إلستخدام المستحدثات

التكنولوجية،وهذاانعكسعلىاالتفاقفيالنتيجةبينالذكورواإلناثنحوبرامجالتمكينالمهني.

وتتفقنتائجهذهالفرضيةمعدراسةكلمن (الخالدي( ،)2.12،شقور( ،)2.12،النااقة،وأبو

ورد(،)2..1،نشوان(،)2..1،شريف(،)2..0،الفرا ،)1111،فيعدموجودفروقدالةإحصائياً

تعزىلمتغيرالجنس(ذكر-أنثى)،واختلفتنتائجهذهالفرضيةمعدراسة(جبر)2..2،حيثوجدت
فروقدالةإحصائياًبينتمكينالطلبةالمعلمينتعزىلمتغيرالجنس(ذكر-أنثى).





 -6متغير الجامعة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥1.12في التمكين المهني لدى الطلبة

المعلمين إلستخدام المستحدثات التكنولوجية تعزى لمتغير الجامعة.

ولإلجابةعنهذاالفرضتماستخداماختبار(،)T-Testكماهوموضحفيالجدول(.)0-0


جدول رقم ()2-2
نتائج اختبار ( )T-Testلمعرفة الفروق في استجابات الطلبة المعلمين على محاور االستبانة
وفقاً لمتغير الجامعة (األزهر -األقصى)
المتوسط

االنحراف

المجال

الجامعة

العدد

التمكين المهني الستخدام

األزهر

110

6.26

الحاسوب

األاقصى

211

6.11

..12

التمكين المهني الستخدام

األزهر

110

6.12

..82

األاقصى

211

6..2

..88

األزهر

112

3.17

1.813

األقصى

611

3.11

1.967

شبكة اإلنترنت
الدرجة الكلية

الحسابي

المعياري
..38



اقيمة"ت"الجدوليةعنددرجةحرية()621وعندمستوىداللة(1.11=)...0

اقيمة"ت"الجدوليةعنددرجةحرية()621وعندمستوىداللة(2.08=)...1
114

القيمة االحتمالية

مستوى

..011

غيردالة

..168

غيردالة

1.198

غير دالة

()Sig.

الداللة

يتضحمنتحليلالجدول()0-0مايلي:

 اقيمة"ت"المحسوبةأاقل مناقيمة"ت"الجدوليةفي جميعالمجاالت والدرجةالكليةلالستبانة،وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥...0في

استجابات الطلبة المعلمين تعزى لمتغير الجامعة (األزهر -األاقصى) لدرجة التمكين المهني

لدىالطلبةالمعلمينإلستخدامالمستحدثاتالتكنولوجية.

ويعزو الباحث ذلك بأن الطلبة المعلمين على كفايات تعليمية متقاربة بين الجامعات في

محافظاتغز حيثالجامعاتعلىتوازنمتقاربفيتطويراقدراتورفعكفاءاتالطلبةالمعلمين
فيماتوفرهمنبرامجالتمكينالمهنيإلستخدامالمستحدثاتالتكنولوجيةحيثأنجامعاتمحافظات
غز  على نفس المستوى من اإلمكانات والظروف ،ونتيجة لذلك لم تظهر أي فروق بين الطلبة

المعلميننحوالتمكينالمهنيإلستخدامالمستحدثاتالتكنولوجيةتعزىلمتغيرالجامعة،باإلضافةإلى
الطلبةالمعلمينيجتهدونبقدراتهمبأهميةاستخدامالمستحدثاتالتكنولوجية،وهذاانعكسعلىاالتفاق

فيالنتيجةبينالطلبةالمعلمينفينحوبرامجالتمكينالمهني.


وتتفق نتائج هذه الفرضية مع دراسة كل من (( ،)Kaml ,2001( ،)Hill ,2004العاجز،

والبناـ )2..6فيعدموجودفروقدالةإحصائياً تعزىلمتغيرالجامعة(األزهر -األاقصى)،واختلفت
نتائج هذه الفرضية مع دراسة (شريف )2..0،حيث وجدت فروق دالة إحصائياً بين تمكين الطلبة

المعلمينفيالمجتمعالمصريوفقاًلمتغيرالجامعة.

 -3متغير التخصص

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥1.12لدرجة التمكين المهني

لدى الطلبة المعلمين بجامعات محافظات غزة إلستخدام المستحدثات التكنولوجية تعزى لمتغير

التخصص (علمي ،إنساني) في ضوء تجارب بعض الدول.


ولإلجابةعنهذاالفرضتماستخداماختبار(،)T-Testكماهوموضحفيالجدول(.)1-0
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جدول رقم ()2-2
نتائج اختبار ( )T-Testلمعرفة الفروق في استجابات الطلبة المعلمين على مجاالت االستبانة
وفقاً لمتغير التخصص (علمي -انساني)
المتوسط

االنحراف

المجال

التخصص

العدد

التمكين المهني الستخدام

علمي

81

6.10

الحاسوب

انساني

22.

6..0

..1.

التمكين المهني الستخدام شبكة

علمي

81

6..1

..82

انساني

22.

2.81

..83

علمي

81

3.112

1.86

انساني

22.

6.97

1.87

اإلنترنت

الدرجة الكلية

الحسابي

المعياري
..38

القيمة

االحتمالية
()Sig.

مستوى
الداللة

1.1.8

غيردالة

..86

غيردالة

1.622

غير دالة



اقيمة"ت"الجدوليةعنددرجةحرية()621وعندمستوىداللة(1.11=)...0
اقيمة"ت"الجدوليةعنددرجةحرية()621وعندمستوىداللة(2.08=)...1



يتضحمنتحليلالجدولراقم()1-0مايلي:
 -اقيمة"ت"المحسوبةأاقلمناقيمة"ت"الجدوليةفيجميعالمجاالتوالدرجةالكليةلالستبانة،

وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥...0في

استجاباتالطلبةالمعلمينتعزىلمتغيرالتخصص(علمي -انساني)علىمجاالت التمكين
المهنيلدىالطلبةالمعلمينبجامعاتمحافظاتغز إلستخدامالمستحدثاتالتكنولوجية.

ويعزو الباحثذلكبأنالتمكينالمهنيإلستخدامالمستحدثاتالتكنولوجيةفيالجامعاتعموماً

مازالحديثالعهدبالتعاملمعه،كماأنالدوراتالتدريبيةوبرامجالتنميةالمهنيةهيمقدمةلجميع
الطلبةالمعلمينبشكلمحدد فيالمحتوىوالمضمونلجميعالتخصصاتالعلميةوهذامايؤكدعدم
وجود أي فروق بين الطلبة المعلمين نحو التمكين المهني إلستخدام المستحدثات التكنولوجية تعزى

لمتغير التخصص ،وهذا انعكس على االتفاق في النتيجة بين الطلبة المعلمين في برامج التمكين
المهني.

وتتفق نتائج هذه الفرضية مع دراسة كل من (الهنداوي( ،)2..3،شريف( ،)2..0،العاجز،

والبناـ )2..6فيعدموجودفروقدالةإحصائياًتعزىلمتغيرالتخصص(علمي-انساني)،واختلفت
نتائجهذهالفرضيةمعدراسة (جبر(،)2..2،سالمة )2..1،حيثوجدتفروقدالة إحصائياً بين

تمكينأداءالمعلمينفيضوءبرنامجالمدرسةكمركزالتطويروفقاًلنوعالتخصص.
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 -6التقدير الجامعي:

ولإلجابةعنهذاالفرضتماستخدامتحليلالتبايناألحادي(،)One Way Anovaكماهو
موضحفيالجدول(.)3-0

جدول رقم ()7-2
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات ومستوى الداللة تعزى لمتغير
التقدير الجامعي (مقبول ،جيد ،جيد جداً ،ممتاز)
المجال

التمكين

الحاسوب
التمكين

المربعات

الحرية

المربعات

بينالمجموعات

2.61

6...

1.20

داخلالمجموعات

601.81

626...

..32

المجموع

612.22

621...

بينالمجموعات

6.21

6...

1.61

داخلالمجموعات

261.81

626...

..11

المجموع

22..21

621...

بين المجموعات

1.92

3.11

1.31

داخل المجموعات

127.39

363.11

1.36

المجموع

128.36

362.11

مصدر التباين

المهني

الستخدام

المهني

الستخدام

شبكة اإلنترنت

مجموع

درجات

متوسط

الدرجة الكلية

القيمة
االحتمالية
()Sig.
1.18

2.111

6.699

مستوى
الداللة
دالةعند
...1

دالةعند
...0
دالة عند
...1

اقيمة"ت"الجدوليةعنددرجةحرية()621وعندمستوىداللة(1.11=)...0
اقيمة"ت"الجدوليةعنددرجةحرية()621وعندمستوىداللة(2.08=)...1


يتضحمنتحليلالجدول()3-0مايلي:

 اقيمة"ت"المحسوبةأكبرمناقيمة"ت"الجدوليةفيجميعالمجاالتوالدرجةالكليةلالستبانة،وهذايدلعلى جودفروقذاتداللةإحصائيةعندمستوىداللة()α ≥...0فياستجابات

الطلبة المعلمين تعزى لمتغير التقدير الجامعي (مقبول ،جيد ،جيد جداً ،ممتاز) على مجال

التمكينالمهنيالستخدامالحاسوب.

 توجدفروقذاتداللةإحصائيةعندمستوىداللة()α ≥...0فياستجاباتالطبةالمعلمينتعزى لمتغير التقدير الجامعي (مقبول ،جيد ،جيد جداً ،ممتاز) على مجال التمكين المهني

الستخدامشبكةاإلنترنت.
-

توجدفروقذاتداللةإحصائيةعندمستوىداللة()α ≥...0فياستجاباتالطبةالمعلمين
تعزىلمتغيرالتقديرالجامعي(مقبول،جيد،جيدجداً،ممتاز)،والدرجةالكليةلالستبانةككل

أيأنهتوجدفروقاتداللةإحصائيةتعزىلمتغيرالتقديرالجامعي ،ويعزو الباحث ذلكإلى
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الدورالبارزألثرالتقديرالجامعيفيتأهيلالطلبةالمعلمينوتمكينهمإلستخدامالمستحدثات

التكنولوجية.


وللتعرف إلى اتجاه الفروق في المجال األول تعزى لمتغير التقدير الجامعي  اقام الباحث باستخدام
اختبارشيفيهوالجدولراقم()8-0يوضحذلك:



جدول رقم ()8-2

اختبار شيفيه في المجال األول التمكين المهني الستخدام الحاسوب تعزى لمتغير التقدير الجامعي
مقبول

م= 6.1661
مقبول

م= 6.3661
جيد
م= 6.1168
جيد جداً

م= 6.3222
ممتاز

م= 6.6833

جيد

م= 6.1168

جيد جداً

م= 6.1222

ممتاز

م= 6.1833

.
-

.

*..2012

-

.

*..2112

-

-

.



يتضحمنالجدولالسابق راقم( )8-0أنهيوجدفروقبينالتقديرالجامعي مقبولومعدلجيد

جداً لصالحالتقديرالجامعيجيدجداً،يوجدفروقبينالتقديرالجامعيمقبولومعدلممتازلصالح
ممتاز،ولميتضحفروقفيالتقديراتالجامعيةاألخرى.

التقديرالجامعي
ويعزو الباحث ذلكأنالطلبةالمعلمينمنأصحابالتقديرالجامعياألعلىهممنالمؤيدين
للتجديد من خالل توظيف المستحدثات التكنولوجية ،وأن أصحاب هذا التقدير الجامعي ممتاز من
الطلبةالمعلمينلديهمامكاناتواقدراتأعلىعنغيرهممنالطلبةأصحابالتقديرالجامعياألاقل.


وللتعرف إلى اتجاه الفروق في المجال الثاني تعزى لمتغير التقدير الجامعي  اقام الباحث
باستخداماختبارشيفيهوالجدولراقم()1-0يوضحذلك:


118

جدول رقم ()9-2
اختبار شيفيه في المجال األول التمكين المهني الستخدام شبكة اإلنترنت تعزى لمتغير التقدير الجامعي

مقبول
م= 6.6616
جيد

م= 6.6192
جيد جداً

م= 6.2278
ممتاز
م= 6.2863


مقبول

جيد

م= 6.1166

م= 6.6613

جيد جداً

م= 6.1631

ممتاز
م= 6.3116

.
-

.

*..2213

-

.

*..601.

*..0312

-

.

والتقدير
يتضح من الجدول السابق راقم ( )1-0أنه يوجد فروق بين التقدير الجامعي مقبول 

الجامعيجيدجداًلصالحالتقديرالجامعيجيدجداً،والتقديرالجامعيمقبولوالتقديرالجامعيممتاز
جيدوالتقديرالجامعي ممتازلصالحالتقدير
لصالحالتقديرالجامعي ممتاز،وبينالتقديرالجامعي  

التقديراتالجامعيةاألخرى.
الجامعيممتازولميتضحفروقفيمعدالت 

ويعزو الباحث ذلكأنالطلبةالمعلمينمنأصحابالتقديرالجامعياألعلى لديهمخبر أكبر


لمهارات استخدام شبكة اإلنترنت ،ولديهم النضوج الفكري لتوظيف تطبيقات اإلنترنت وتعلمها لكثر
التركيزعلىفوائدومميزاتتطبيقشبكةاإلنترنتفيتحسينالعمليةالتعليميةوتطويرها.

وتتفق نتائج هذه الفرضية مع دراسة (الهنداوي( ،)2..3،نشوان( ،)2..1،شريف،)2..0،

(جبر )2..2،في وجود فروق دالة إحصائياً تعزى لمتغير التقدير الجامعي ،واظهرت نتائج هذه

الدراساتأنالفروقلصالحالتقديرالجامعياألعلى،بينمااختلفت نتائجهذهالفرضيةمعد ارسةكل

من (( ،)Kaml ,2001فاشة )1116،في عدم وجود فروق دالة إحصائياً تعزى لصالح التقدير

الجامعي.
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التوصيــــــات والمقترحات


مـن خـالل العـرض السـابق لإلطـار النظـري وأدبيـات الد ارسـة ولنتـائج الد ارسـةالميدانيـة يمكـن

تلخيص أهم التوصياتوالمقترحاتكالتالي:

أوالً :التوصيات:

فــيضــوءالنتــائجالتــيأســفرتعنهــاالد ارســةيقتــرحالباحــثعــد توصــياتيمكــنأنتســاهمفــي

تفعيـ ــلتطـ ــويرب ـ ـرامجالتمكـ ــينالمهنـ ــيلـ ــدىالطلبـ ــةالمعلمـ ــينبجامعـ ــاتمحافظـ ــاتغـ ــز إلسـ ــتخدام

المستحدثاتالتكنولوجيةفيضوءتجارببعضالدول.


 .1المحافظة على الدرجة العالية لبرامج التمكين المهني للطلبة المعلمين إلستخدام المستحدثات
التكنولوجية،وذلكمنخاللالمتابعةالمستمر واعطاءالمزيدمناالهتماملألنشطةالحاسوبية.

 .2االستفاد من تجارب الدول المتقدمة في  برامج إعداد وتمكين الطلبة المعلمين الستخدام
المستحدثاتالتكنولوجية.

 .6تدريبالطلبةالمعلمينعلىاستخدامكافةتطبيقاتالحاسوبوبرامجهوشبكاتاالنترنتبحيث
اليقلمستوىاالتقانلديهمعندرجةكبير جداً.

 .2االهتمام بتزويد الطلبة المعلمين بمهارات تطبيقات الحاسوب وشبكة االنترنت العملية وبشكل
متكامل وخاصة فيما يتعلق بتطبيقات أدوات الجيل الثاني واستخدام الفيديو والبحث بالمكتبات

الراقمية.

 .0زياد المد الزمنيةالتييستغراقهاالطلبةالمعلمونفيالمختبراتالحاسوبيةبالجامعة.


 .1عقدلقاءاتتدريبيةمستمر للطلبةالمعلمينتساعدهمعلىتوظيفالمستحدثاتالتكنولوجية.

 .3تبادل الخبرات بين الجامعات لالستفاد في مجال تنمية وتطوير مهارات الطلبة المعلمين في
ضوءالمستحدثاتالتكنولوجيةالمستخدمةفيالعمليةالتعليميةالتعلمية.

 .8عقد ورش عمل ونشر مطويات للطلبة المعلمين حولالمستحدثات التكنولوجية لتشجيعهم على
االهتمامبتطبيقاتالتكنولوجيافيالتعليم.

.1

دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس لالطالع علىتجارب بعض الدول المتقدمةفي مجال

إعدادوتمكينالطلبةالمعلمينالستخدامالمستحدثاتالتكنولوجية.

 .1.بناءرؤيةوخطةاستراتيجيةواضحةلمعاييرومستوىاالتقانالتييجبأنيتوافرفيطالب
معلم.

 .11تسهيل إجراءات السفر ألعضاء هيئة التدريس للتعرف على برامج التمكين المهني للطلبة
المعلمينفيمجالاستخدامتقنياتتكنولوجياالتعليم.
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  .12أنتعملالجامعةعلىتنميةبنيتهااألساسيةفيتوظيفتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالت،
من أجل تحديث إمكانياتها وموااقفها التعليمية تجاه التكنولوجيا ،ومن خالل رفع مستوى

التجهيزاتواإلمكانياتفيالمختبراتالتربوية.

 .16ضــرور لفــتانتبــاهالبــاحثينإلــىإج ـراءمزيــدمــنالد ارســاتفــيمجــالتكنولوجيــاالتعلــيموآليــات
تمكينالطلبةالمعلمينفيتطويراقدراتهم.

 .12تزويــدمختبـراتالجامعــةبــالمثيراتالتقنيــةالتــيتحفــزالطلبــةالمعلمـينعلــىتعلمهــاواســتخدامها
فيالعمليةالتعليميةألدوارهمالمستقبيلة.

 .10اإلفـ ــاد مـ ــننتـ ــائجالد ارسـ ــةفـ ــيتحديـ ــداألولويـ ــاتفـ ــيالتمكـ ــينالمهنـ ــيألكثـ ــرالمسـ ــتحدثات
التكنولوجيةالالزمةللطلبةالمعلمين.

 .11تشجيعمشاركةالطلبةالمعلمينعلىالمشاركةفيالدوراتوالورشالخاصةبتكنولوجياالتعليم.


ثانياً :المقترحات:


يقترحالباحثفيضوءالنتائجوتوصياتالدراسةالقيامببعضالدراساتالمستقبليةالتالية:



 .1درجةتوظيفالطلبةالمعلمينللتقنياتالتعليميةفيفتر التدريبالعملي.
 .6مهاراتاستخدامالمستحدثاتالتكنولوجيةلدىالطلبةالمعلمينوعالاقتهبـأدائهمالتدريسـيفـيفتـر 
التدريبالعملي.
 .3تطويربرامجإعدادالمعلمينفيكافةالتخصصاتفيضوءالمستحدثاتالتكنولوجيةالحديثة.
 .6دورأعضــاءهيئــةالتــدريسفــيتنميــةمهــاراتالطلبــةالمعلمــينالســتخدامتكنولوجيــاالمعلومــات
واالتصالفيالعمليةالتعليمية.
 .2إجراءمقارناتعنوااقعإعدادالطلبةالمعلمينفيالجامعاتالفلسطينيةوسبلتطويره.
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قائمة املصادر واملراجع

قائمة المصادر والمراجع
المصادر:
-1

القرآنالكريم.

-2

السنةالنبوية.

المراجع العربية:
 -1أبوالعينين،ربىإبراهيم(:)2.11أثرالسبور التفاعليةعلىتحصيلالطالبغير الناطقين

المبتدئين والمنتظمين في ماد اللغة العربية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية اآلداب
والتربية،اقسمالعلومالنفسيةوالتربويةفياألكاديميةالعربيةالمفتوحةفيالدنمارك.

 -2أبوشتات،سميرمحمود(:)2..0أثرتوظيفالحاسوبفيتدريسالنحوعلىتحصيلطلبة
الصف الحادي عشر واتجاهاتهم نحوها واالحتفاظ بها ،رسالة ماجستير غير منشورةـ كلية
التربية،الجامعةاالسالمية،غز .

 -6أبو شمالة ،فرج إبراهيم وسطوحي ،منال( :)2..8تصور مقترح لتنمية المعرفة بمستحدثات
تكنولوجيا التعميم واالتجاه نحو استخدامها في مجال تعميم الرياضيات لدى المعلمين بمصر
وفلسطينفيضوءمعاييرالجود الشاملة،بحثمقدمإلىالجمعيةالمصريةللمناهجوطرق

التدريس،مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس،يناير2..8/م.

 -2أبو عطوان ،مصطفى ( :)2..8معواقات تدريب المعلمين أثناء الخدمة وسبل التغلب عليها
بمحافظاتغز  ،رسالة ماجستير غير منشورة،الجامعةاإلسالمية،غز .

 -0أحمد،محمدسالم(:)2..2تكنولوجيا التعليم والتعلم االلكتروني،ط،1مكتبةالرشد،الرياض.
 -1إسماعيل ،بهجت محمود ( :)2..8تقويم مهارات تدريس التكنولوجيا لدى الطلبة المعلمين
بالجامعة اإلسالمية في ضوء المعايير العالمية لألداء ،رسالة ماجستير غير منشورة ،اقسم

المناهجوطرقالتدريس،كليةالتربية،الجامعةاالسالمية،غز .

 -3إسماعيل ،محمد صادق ( :)2.12التجربة الماليزية ،دار العربي للنشر والتوزيع ،ط،1
الرياض،السعودية.

 -8أمين،زينب(:)2..1برمجيات الكمبيوتر،دارالهالل،المنيا،مصر.
 -1البحيري ،خلف( :)2..0إدار االعتماد المهني إلعداد المعلم في الجامعات المصرية"،
المؤتمر القومي الثاني عشر ،تطوير أداء الجامعات العربية في ضوء معايير الجودة الشاملة

ونظام االعتماد،القاهر،ديسمبر.11-18،
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 -1.بدوي،محمدمحمد(:)2..8برنامجتدريبيمقترحفيالمستحدثاتالتكنولوجيةوأثرهفيتنمية
مهاراتاستخداماإلنترنتلديالطالبالمعلمينبكلياتالتربيةواتجاهاتهمنحوه،مجلة كلية

التربية،جامعةاألزهر،العدد،162الجزءالرابع.

 -11برنامج التطوير المهني ( :)2.12تحويل الممارسات الصفية ،دليل مدير المدرسة المختص
التربوي،األونروا،راماهلل،فلسطين.

 -12بشار  ،جبرائيل(:)1181تكوين المعلم العربي والثورة العلمية والتكنولوجية،المؤسسةالجامعية
للدراسات والنشر،بيروت.

 -16البغدادي،محمدرضا(:)1111تكنولوجيا التعليم والتعلم،دارالفكرالعربي،القاهر .
 -12بالبل ،ماجد الراغب( :)2..1تنمية مهارات معلمي الفلسفة بالمرحلة الثانوية في استخدام
المستحدثاتالتكنولوجيةواتجاهاتهمنحوها،المؤتمر العلمي الثامن،جامعةالفيوم،مصر.

 -10توفيق،عبدالرحمن(:)2..2كيف تصبا مدرباً فعاالً ومحترفاً،ط،2مركزالخبراتالمهنية
لإلدار ،القاهر .

 -11جبر ،نبيل داوود ( :)2..2تقويم برامج تدريب معلمي المرحلة األساسية الدنيا أثناء الخدمة
بمحافظاتغز،رسالة ماجستير غير منشورة،كليةالتربية،الجامعةاإلسالمية،غز .

 -13الجرجاوي ،زياد ( :)2.1.القواعد المنهجية لبناء االستبيان ،ط ،2مطبعة أبناء الجراح،
فلسطين.

 -18الجرف ،ريما ( :)2..8متطلبات تفعيل مقررات موديل اإللكترونية بمراحل التعليم العام
بالمملكة السعودية،كليةاللغاتوالترجمة،جامعةالملكسعود،الرياض،السعودية.

 -11الجندي ،علياء ( :)2..0فعالية الوحدات النسقية في تنمية كفايات توظيف تكنولوجيا
المعلوماتلدىمعلميومعلماتالمرحلةالثانوية بالمملكةالعربيةالسعودية،جامعةأمالقرى،

مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية،المجلد،63العدداألولص.6

 -2.الحداد،محمدبشير(2..2ـ):التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس الجامعي،عالمالكتب،
القاهر .

 -21الحربي ،حيا محمد ( :)2..1إدارات التطوير ودورها في التنمية المهنية ألعضاء هيئة
التدريسفيالجامعاتالسعودية.مجلة دراسات في التعليم الجامعي،ع(.)16

 -22حسن ،فارعة والجزار ،عبداللطيف ( :)1118تكنولوجيا التعليم واستخدامهافيمجالالتعليم
الجامعي،مجلة تكنولوجيا التعليم،المجلدالثامن،الكتابالثاني،ص21-60
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 -26الحصري ،أحمد كامل ( :)2...منظومة تكنولوجيا التعليم في المدارس" الوااقع والمأمول "
المؤتمر العلمي السابع للجمعية المصرية لتكنولوجيا  -التعليم،المجلدالعاشر،الكتابالثاني،

 ٦٧-٦٢أبريل.

 -22الحلفاوي ،وليد( :)2..1مستحدثات تكنولوجيا التعليم في عصر المعلوماتية ،دار الفكر،
عمان.

 -20الحمداني،موفق(:)2..1مناهج البحث العلمي،مؤسسةالوراقللنشر،عمان،األردن.

 -21الحيلة،محمدمحمود( :)2...تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق،ط،2دارالمسير 
للنشر،عمان.

 -23الحيلة ،محمد محمود ( :)2..1أساسيات تصميم وانتاج الوسائل التعليمية ،ط  ،6دار
المسير للنشروالتوزيعوالطباعة،عمان،األردن.
 -28الحيلة،محمدمحمود،غنيم،عائشةعبدالقادر(:)2..2أثراأللعابالتربويةاللغويةالحوسبة
و العادية في معالجة الصعوبات القرائية لدى طلبة الصف الرابع األساسي ،مجلة جامعة

النجاح لألبحاث  ،المجلد  ،13العدد الثاني ،أعمال مؤتمر الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية،
بيروت.

 -21الخالدي ،فاطمة موسى ( :)2.12مستوى توظيف معلمي اللغة العربية في المحلة الثانوية

للمستحدثاتالتكنولوجيةفيضوءمعاييرالجود الشاملة،رسالة ماجيستير غير منشورة،اقسم

يس،كليةالتربية،الجامعةاإلسالمية،غز .

المناهجوطرقالتدر

 -6.خصاونه ،محيى الدين ( :)2..2مجتمع المعرفة في مجتمع المعلومات ،مجلة مكتبة الملك
فهد الوطنية،مج،1ع،2صص.201-211

 -61الخطيب،أحمدمحمودوعاشور،محمد(:)1111إستراتيجيةمقترحةإلعدادالمعلمالعربيفي
القرنالحاديوالعشرين،مجلة دراسات مستقبلية،مركزدراساتالمستقبل،العدداألول،يوليو.

 -62خلف اهلل ،محمود ( :)2.12تصور مقترح لتطبيق اإلشراف التربوي اإللكتروني على الطلبة
المعلمين بكلية التربية -جامعة األاقصى ،مجلة جامعة األقصى (سلسة العلوم اإلنسانية)،

المجلد،18العدد.2

 -66خميس،محمدعطيه(:)2..6عمليات تكنولوجيا التعليم،ط،1دارالكلمة،القاهر .
 -62الخوالدي،هالل(:)2..2النموالمهنيوأثرهعلىتحسينجود األداءفيمستوياتالتعليم
والتدريبالمختلفة .مجلة رسالة التربية،العدد،0سبتمبر.

 -60الدليل،سعد(:)2007مدىتوافركفاياتتكنولوجياالتعليملدىأعضاءهيئةالتدريسبكلية
المعلمينبالرياض،مجلة كليات المعلمين،مج(.)7ع(.)2صص.31-50
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 -61الديب ،ابراهيم ( :)2..3التطوير المهني في المؤسسات التعليمية الحديثة،ط،1مؤسسة أم
القرىللترجمةوالتوزيع.

 -63الرواف،هيابنتسعدبنعبداهلل(:)2..1الكفاياتالالزمةللمشرفاألكاديميبفرعالجامعة
العربية المفتوحة في مدينة الرياض ،مجلة العلوم التربوية ،معهد الدراسات التربوية ،جامعة

القاهر،صص.61.-621

 -68ريغينا،شونفلد(:)2..8الكفاياتوالمهاراتالالزمةللمربينمنبعدفيالعصرالتكنولوجي،
ترجمةنادرأبوخلف،مجلة الفلسطينية للتربية المفتوحة،فلسطين.)2(1،

 -61الزبون ،محمد .وعبابنه ،صالح :)2.1.( .تصورات الستخدام تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في تطوير النظام التربوي .نابلس ،مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم

اإلنسانية).)6(22،

 -2.زراقان،ليلى(:)2.16إاقتراحبناءبرنامجتدريبيألعضاءهيئةالتدريسالجامعيفيضوء
معاييرالجود فيالتعليمالعاليفيجامعةسطيف2-1نموذجا،رسالة دكتوراه غير منشورة،

جامعةسطيف،الجزائر.

 -21السالمي،عالءوالسالمي،حسين(:)2..0شبكات اإلدارة اإللكترونية،ط،1داروائلللنشر،
عمان.

 -22السامرائي ،إيمان واقنديلجي ،عامر ( :)2..1شبكات المعلومات واالتصاالت ،ط ،1دار
المسير للنشروالتوزيع،عمان.

 -26سرايا ،عادل( :)2..3أثر برنامج تدريبي في تنمية بعض كفايات تكنولوجيا التعليم الالزمة
لمعلميالتعليمالثانوي،مجلة تكنولوجيا التعليم،الجمعيةالمصريةلتكنولوجياالتعليم،المجلد

الحاديعشر،الكتاباألول.

 -22سرور،أمير إسماعيل(:)2..8أثرتوظيفبعضالمستحدثاتالتكنولوجيةفيتنميةبعض
مهاراتالتفكيراالبتكاريفيالتكنولوجيالدىطلبةالصفالتاسعبغز ،رسالة ماجستير غير

منشورة،اقسممناهجوأساليبتدريس،كليةالتربية،الجامعةاالسالمية.

 -20سعاد  ،جودت أحمد والسرطاوي ،عادل فايز ( :)2..6استخدام الحاسوب واإلنترنت في
ميادين التربية والتعليم،الطبعةاألولى،دارالشروقللنشروالتوزيع،عمان،األردن.

 -21سالمة،حسين(:)2..1التنميةالمهنيةألعضاءهيئةالتدريسوالقياداتاألكاديميةبالجامعة،
دراسة تقويمية لمشروع تنمية القدرات بجامعة بنها ،المؤتمر القومي السنوي الثالث عشر (

العربيالخامس)،كليةالتربية،جامعةبنها.ص.36
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 -23سالمة ،عبد الحافظ ( :)2..1نموذج تقني لتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس في مجال
مستحدثاتتكنولوجياالمعلوماتوالتعليمبالمملكةالعربيةالسعودية–كليةالرياضنموذجاً-في

ضوء الوااقع ونتائج بعض الدراسات ،مؤتمر المعلوماتية ومنظومة التعليم .ص ص -066
.00.

 -28سالمة،حسنعلي(:)2..1التعلمالخليطالتطورالطبيعيللتعلماإللكتروني.المجلة التربوية،
العدد(،)22كليةالتربيةبسوهاج،جامعةجنوبالوادي.

 -21سويدان،أمل،مبارز،منال(:)2..3التقنية في التعليم؛ مقدمة في أساسيات الطالب والمعلم،
دارالفكر،القاهر .

 -0.الشرهان،جمالعبدالعزيز(:)2..1الوسائل التعليمية ومستجدات تكنولوجيا التعليم،مكتبة
الملكفهد،الرياض.

 -01الشريف،خالد(:)2..2مدىامتالكأعضاءهيئةالتدريسفيالجامعاتالسعوديةللكفايات
التكنولوجية ومدى ممارستهم لها والصعوبات التي يواجهونها ،كلية التربية ،جامعة ام القرى،

السعودية.

 -02شريف ،سهير محمد ( :)2..0متطلبات إعداد المعلم في ضوء التحديات العالمية ،مجلة
دراساتفيالتعليمالجامعي،مركز تطوير التعليم الجامعي،جامعةعينشمس،العدد(.)1

 -06شقفة ،رمزي (  :)2..8برنامج تقني في ضوء المستحدثات التقنية لتنمية بعض المهارات
اإللكترونيةفيمنهاجالتكنولوجيالطالباتالصفالعاشراألساسيبغز ،رسالة ماجستير غير

منشورة،كليةالتربية،الجامعةاإلسالمية.

 -02شقفة ،عبد الرؤوف شاكر ( :)2.1.دور الدورات التدريبية في تطوير النمو المهني لمعلمي
العلومفيمدراسوكالةالغوثبغز وسبلتفعيله،رسالة ماجيستير غير منشورة،اقسماصول

تربية،كليةالتربية،الجامعةاإلسالمية،غز .
 -00شقور،علي(:)2.12وااقعتوظيفالمستحدثاتالتكنولوجيةومعواقاتذلكفيمدارسالضفة
الغربيةواقطاعغز منوجهةنظرالمعلمين،مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية)،

المجلد،)2(23صص211-286

 -01شوق ،محمود أحمد ( :)2..1معلم القرن الحادي والعشرين ،اختياره ،إعداده ،تنمية في
ضوء التوجيهات اإلسالمية،الطبعةاألولى،دارالفكرالعربي،القاهر .

 -03صالح ،إيمان وحميد ،حميد محمود ( :)2..0االحتياجات المهنية ألعضاء هيئة التدريس
بكلياتالتربيةمنالمستحدثات التكنولوجيةفي ضوء معايير الجود الشاملة ،دراسات تربوية

واجتماعية،المجلد(،)11العدد(،)2كليةالتربية،جامعةحلوان.
127

 -08صالح ،نجوى فوزي ( :)2..0فاعلية برمجية حاس وبي اقائم على الوسائط المتعدد لتنمية
االستعدادللقراء لدىأطفالالرياضفيمحافظةغز ،المؤتمر التربوي الثاني لكلية التربية

بالجامعة اإلسالمية بغزة " الطفل الفلسطيني بين تحديات الواقع وطموحات المستقبل" غز،
26-22فبراير.
 -01صبان،محمد(:)2.11توظيفتكنولوجياالتعلماإللكترونيلتحقيقمعاييرالجود الشاملةفي
التعليمالعالي،بحث مقدم للمؤتمر الدولي الثاني للتعليم اإللكتروني،الرياض،المملكةالعربية

السعودية.

 -1.صباغ ،سميلة أحمد ( :)2..8مدى إفاد المعلمين من برامج التدريب في األردن وااقتراح
إنموذجإستشرافيلتمهينالمعلم،رسالة دكتوراه،جامعةعمانالعربية،األردن.

 -11الطاهر،رشيدالسيد(:)2..6تدريبالمعلمينبالخارج–دراسةفيالتخطيطللتنميةالمهنية،
رسالة ماجستير غير منشورة،معهدالدراساتالتربوية،جامعةالقاهر ،مصر،ص.23

 -12العاجز،فؤاد(:)2..1معاييراختيارواعدادالمعلمينفيكلياتالتربيةبالجامعاتالفلسطينية
بغز  ،المؤتمر العلمي األول لكلية التربية ،التجربة الفلسطينية في إعداد المناهج ( الواقع

والتطلعات)،المنعقدفيالفتر ()2.-11ديسمبر،2..1جامعةاألاقصى–غز ،صص-1
21
ادوالبنا،محمد(:)2..6تصورمقترحلبرنامجإعدادالمعلمالفلسطينيوفقحاجته
 -16العاجز،فؤ 
الوظيفيةفيضوءمفهوماألداء،مجلة الجامعة اإلسالمية،العدد،1المجلد،11ص.220

 -12عبد الباسط ،حسين محمد ( :)2..0التطبيقات واألساليب الناجحة الستخدام تكنولوجيا
االتصاالت والمعلومات في تعليم وتعلم الجغرافيا" مجلة التعليم باإلنترنت ،جمعية التنمية

التكنولوجيةوالبشرية،العددالخامس.

 -10عبد الحميد،عبدالعزيز طلبة ( :)2..6فعالية التدريس باستخداماستراتيجية خرائط المفاهيم
وبمساعد الكمبيوتر متعدد الوسائط في إكساب الطالب المعلمين بعض المفاهيم المرتبطة

بمستحدثاتتكنولوجياالتعليموتنميةوعيهمبهذهالمستحدثات،المؤتمر العلمي الخامس عشر،

 66-61يوليو،كليةالتربية،جامعةالمنصور،صص.681-621

 -11عبدالمنعم،علي(:)2...المستحدثاتالتكنولوجيةفيمجالالتعليمخصائصها،نماذجها،
البحوثالمرتبطةبها"،بحثمقدمإلىورشة العمل المنعقدةبالك ويت.

 -13عبيد ،جمانة ( :)2..1المعلم إعداده -تدريبه -كفايته ،دار صفاءللنشر والتوزيع ،ط(،)1
عمان.
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 -18عبيدات،ذواقانوآخرون(:)2..1البحث العلمي -مفهومه وأدواته وأساليبه،دارالفكرللنشر
والتوزيع،عمان.

 -11عثمان،الشحاتسعدمحمد(:)2..1تحديدمهماتأخصائيتكنولوجياالتعليمبمدارسالتعليم
العامفيضوءالمستحدثاتالتكنولوجيةالتعليميةوتقويمأدائهالوظيفيبمدارسمحافظةدمياط

،الجمعيةالمصريةلتكنولوجياالتعليم،سلسلة دراسات وبحوث محكمة،المجلدالسادسعشر،
الكتابالسنوي،صص1103

 -3.العجمي،محمدحسنين(:)2..2نحوتنميةمهنية فعالةلعضوهيئةالتدريس،مجلة التربية،
العدد،00جامعةالمنصور .
 -31عدوان،سامي،وفاشة،فيولت(:)1116تقويمبرنامجتأهيلالمعلمينأثناءالخدمةمنوجهة
نظر المعلمين الملتحقين بالبرامج ،بحث مقدم للمؤتمر التربوي األول التعليم في األراضي

المحتلة،كليةالتربية،جامعةاألزهر،غز .

 -32عزمي ،نبيل جاد ( :)2.12بيئات التعلم التفاعلية،ط ،1دار الفكرالعربي للطباعة والنشر
والتوزيع،القاهر.

 -36عسقول ،محمد عبد الفتاح ( :)2..1الوسائل والتكنولوجيا في التعليم بين اإلطار الفلسفي
واإلطار التطبيقي،ط،2آفاقللنشروالتوزيع،غز،فلسطين.

 -32عفانة،عزو،والخزندار،نائلة(:)2..0أساليب تدريس الحاسوب،ط،1مكتبةآفاقللطباعة
والنشر،غز،فلسطين.

 -30العلي،أحمدعبداهلل(:)2..0التعليم عن بعد،دارالكتابالحديث،القاهر .
 -31العنقري ،عبد العزيز بن سلطان( :)2..8تطوير التعليم العالي السعودي على ضوء بعض
المستحدثاتالتكنولوجية،المؤتمر القومي الخامس عشر،السعودية.

 -33العوضي ،رأفت ( :)2.16استراتيجية مقترحة لتطوير برامج التنمية المهنية في ضوء التعليم
اإللكترونيوالتنافسيةالعالمية،رسالة دكتوراه غير منشورة،جامعةالقاهر ،مصر.

 -38العوضي،رأفت(:)2.12مسؤوليةالمنظومةاإلشرافيةفيإعدادالطالبالمعلملالستفاد من

التقنياتالتعليميةالحديثةفيخدمةالتعليم(رؤيــةمقترحــة)،ورقة علمية في اليوم الدراسي،

نحومنظومةإشرافيةواعد ،جامعةاألاقصى.

 -31عيادات ،يوسف أحمد ( :)2..2الحاسوب التعليمي وتطبيقاته التربوية ،ط  ،1دار المسير 
للنشروالتوزيع،عمان.
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 -8.غانم ،حسن ( :)2..1فاعلية التعلم اإللكتروني المختلط في إكساب مهارات تطوير برامج

الوسائطالمتعدد لطالبتكنولوجياالتعليمبكليةالتربيةالنوعية،رسالة دكتوراه غير منشورة ،

معهدالدراساتوالبحوثالتربوية،جامعةالقاهر.

 -81الغريب ،اسماعيل ( :)2..1التعليم اإللكتروني من التطبيق إلى االحتراف والجودة ،الطبعة
األولى،عالمالكتب،القاهر .

 -82الغريب،اسماعيل(:)2..2معاييرومتطلباتتطويرالتعليمالجامعيفيضوءالمستحدثات
التكنولوجية،مجلة القراءة والمعرفة،كليةالتربية،جامعةعينشمس،العدد(.)61

 -86الغريب ،زاهر ( :)2..1تكنولوجيا المعلومات وتحديات التعليم ،كلية التربية ،جامعة
المنصور .

 -82الفار،إبراهيمعبدالوكيل(:)2..3طرق تدريس الحاسوب،ط،1دارمكتبةاإلسراءللطبع
والنشر،مصر.

 -80الفتالوي ،سهيلة ( :)2..1المنهاج التعليمي والتدريس الفاعل ،دار الشروق للنشر والتوزيع
عمان.

 -81الفرا،فاروقحمدي(:)1111تقويمبرامجالمعلمينأثناءالخدمةبالتعليماألساسيبقطاعغز ،
مجلة جامعة األزهر،بغز ،)1(،ديسمبر.

 -83فرج،عبداللطيفحسين(:)2..3تحفيز التعلم،ط،1دارالحامدللنشروالتوزيع،عمان.

 -88فرج ،عبد اللطيف حسين( :)2..0توظيف اإلنترنت في التعليم ومناهجه ،المجلة التربوية،
المجلد(،)11العدد(.)3

 -81الفرجاني ،عبد العظيم ( :)1118التربية التكنولوجية وتكنولوجيا التعليم ،دار غريب للنشر
والتوزيع،القاهر .

 -1.الفرجاني ،عبد العظيم ( :)2..2التكنولوجيا وتطوير التعليم ،دار غريب للطباعة والنشر
والتوزيع،القاهر 

 -11اقنديلجي ،عامر إبراهيم ( :)2..3البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقليدية
وااللكترونية،المطبعةالعربية،داراليازوريالعلميةللنشروالتوزيع،عمان.

 -12الكثيري،راشدبنحمد(:)2..2رؤيةنقديةلبرامجإعدادالمعلمفيالوطنالعربي،المؤتمر

العلمي السادس عشر ،تكوين المعلم ،جامعة عين شمس ،المجلد األول ،يوليو ، 22-21

القاهر .
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 -16كفافي ،وفاء مصطفى ،وكفافي ،حنانمصطفى ( :)2..0تصور مقترحإلعداد معلمالتعليم
االفتراضي ،مؤتمر المعلوماتية والقدرة التنافسية في التعليم المفتوح :رؤى عربية تنموية،

القاهر :مركزالتعليمالمفتوحبجامعةعينشمس،صص.280-28.

 -12الكندي ،سالم بن مسلم ( :)2.11وااقع استخدام تقنيات التعليم الحديثة و الصعوبات التي
تواجههابمدارسالتعليمالعامبسلطنةعمان،دراسة مقدمة إلى المديرية العامة للتربية والتعليم

بمنطقة الشرقية شمال،سلطنةعمان.

 -10الفي،سعيدعبداهلل(:)2..1التكامل بين التقنية واللغة،ط،1عالمالكتب،القاهر .
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مالحق الدراسة

ملحق ()1
خطاب تحكيم االستبانة بصورتها األولية
جـــامعــــــة األزهــــــــر -غـــــــــزة
عمـــــــادة الدراسات العليا
كليــــــــــــة التــــــربيــــــة

قســـم أصــــول التـربيــة
سعادة االستاذ الدكتور ...........................

المحترم

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

الموضوع  /تحكيم أداة الدراسة
يق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــومالباحــثبــإجراءد ارســةعلميـةبعنـوان" :التمكــين المهنــي لــدى الطلبــة المعلمــين بجامعــات

محافظــات غــزة إلســتخدام المســتحدثات التكنولوجيــة فــي ضــوء تجــارب بعــض الــدول"،للحصــولعلــىدرجــة

اسةصممتهذهاألدا ،
الماجستيرمناقسمأصولالتربيةمنجامعةاألزهر،ولتحقيقأهدافهذهالدر
ُ
والمتكونــةمــنمجــالينيتعلقــانبــأهممهــاراتالتمكــينالمهنــيللمســتحدثاتالتكنولوجيــةالالزمــةللطلبــة

المعلمين.
ويتشرفالباحثبإختيارسعادتكمضـمنهيئـةتحكـيماإلسـتبانة،ونأمـلبمـالـديكممـنخبـر فـي

هذاالمجالالتفضلبقراء فقراتاإلستبانةواب ـ ــداءالرأيبمـدىمناسـبةهـذهالفقـراتلموضـوعالد ارسـة،
ومدىإنتمائهاللمجالالذيأدرجتفيه،وكذلكوضوحالصياغةوسالمتها،واجراءالتعديلعلىالفقر 

غيرالمناسبةمعإضافةماترونهمناسباً.

علمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاًبــإنالبــدائلالمقترحــة(بدرجــةكبيــر جــداً،بدرجــةكبيــر ،بدرجــةمتوســطة،بدرجــةاقليلــة،

بدرجةاقليلةجداً).


مع فائق الشكر والتقدير لحسن تعاونكم ومساعدتكم

الباحث

محمد زكريا البشيتي
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أوالً :البيانات الشخصية:
المطلوبوضععالمة() xأمامواحدمنالبنودالتاليةالتيينتميإليهاسيادتكم.



 .1النوع :

 ذكر  

أنثى





 .6الجامعة :
 

األزهر األاقصى



 .3التخصص:








علمي





إنساني

 

 .6التقدير الجامعي:
مقبول

 جيدجداً

جيد

 ممتاز
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ثانياً :محاور االستبانة:





االنتماء للمجال
الفقــرات

م

غير

منتمية

منتمية

مناسبة الصياغة
مناسبة

غير

مناسبة

مدى الوضوح
غير

واضحة

واضحة

المحور األول :التمكين المهني الستخدام الحاسوب
 .1
 .2
 .6

أاقوم بتشغيل جهاز الحاسوب Computer











أستطيع استخدام وحدات اإلدخال (لوحة 











ذاتياً.

المفاتيح،الفأر ).


أتمكن من استخدام وحدات اإلخراج 









كالطابعة.
أستطيع التعامل مع سطح المكتب (واجهة 

 .2تطبيقات

برنامج

تشغيل



الحاسوب









الرئيسية).
 .0
 .1
 .3
 .8

أستطيع استخراج البيانات والبحث عنها 











أستطيعالتعاملمعالملفات سواءبالتعديل 











بواسطةجهازالحاسوب.

أوالحفظأوالنقلـأوالحذفأوالدمج.


أستطيعالتعاملمعتطبيقاتنظامالتشغيل 









فيالحاسوب(.)Windows


أستطيع استخدام برنامج معالجة النصوص 









()Ms- Wordفيالعمليةالتعليمية.
أستطيع

استخدام

برنامج



الجداول 









 .1االلكترونية (  )Ms- Excelفي العملية
التعليمية.

.1.
.11
.12



أتمكنمناستخدامبرنامجالعرضالتقديمي 









()Power Pointفيالعمليةالتعليمية.


أستطيعاستخدامبرنامجاقواعدالبيانات(  Ms









)– Accessفيالعمليةالتعليمية.


أستطيع استخدام برامج ) ( Malti Media
فيالعمليةالتعليمية.
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االنتماء للمجال
م

.16
.12
.10

الفقــرات

غير

منتمية

أستطيع استخدام برنامج ( )Photoshop

منتمية



مناسبة الصياغة
مناسبة



غير
مناسبة



مدى الوضوح
غير

واضحة



واضحة



فيالعمليةالتعليمية.
أتمكنمناستخدام برنامجفالش( )Flash











أتمكن من تنصيب برامج مختلفة على 











أستطيع التنويع في الوسائط المتعدد  











فيالعمليةالتعليمية.

الحاسوب.

 .11المعتمد علىالحاسوب(الصوت،الصور ،
الفيديو).

.13
.18
.11



أستطيع استخدامجهاز ()DVDفيعرض 









األفالمالتعليميةعبرالحاسوب.


أستطيع استخدام تطبيق برامج حماية 









الملفاتوالبياناتوالتخلصمنالفيروسات.
أستطيع تثبيت وتحديث وحذف البرامج من 











أستطيعالتعاملمعالمشاكلالفنيةالشائعة 











الحاسوب.

 .2.التي تواجهني أثناء االستخدام المعتاد
لجهازالحاسوب.

.21
.22



أستطيعإعاد التوصيالتالخاصةبتشغيل 









الحاسوبوملحقاته.


أستطيع حفظ ملفاتي في وسائط تخزين 









مختلفةمثل.)CD,USB(:
أتمكن من استخدام جهاز عرض الشرائح 











 .22أستطيعإنشاء الملفات والمجلدات.













 .20أستطيعضغط الملفات.













 .21أستطيعفكالملفاتالمضغوطة.













.26

()L- C-Dبالحاسوب.
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االنتماء للمجال
الفقــرات

م

غير

منتمية

منتمية

مناسبة الصياغة
مناسبة

غير
مناسبة

 .23أستطيعتحريرالصورالفوتوغرافية.









 .28أستطيعالتعاملمعبرامجالفيديو.









 .21أستطيعادراجالرسوموالصورواالشكال.
.6.
.61

مدى الوضوح
غير

واضحة





واضحة

















أستطيع اعداد الجداول والرسوم البيانية 

















وتنسيقها.
أستطيع

طباعة

وتحرير



الملفات 



والمستندات.

المحور الثاني :التمكنين المهني الستخدام شبكة اإلنترنت












 .6أستطيعاستخداممحركاتالبحثالمختلفة .











أستطيع استخدام البريد االلكتروني (  E-











أستطيع استخدام خدمة المحادثة عبر 











أتمكن من استخدام خدمة نقل الملفات 











أستطيع استخدام خدمة شبكة الويب Web











أستطيع استخدام خدمة القوائم البريدية 











أستطيع استخدم خدمة مجموعات األخبار 

















 .1
 .2

 .2
 .0
 .1
 .3
 .8
 .1
.1.



أستطيع إيصال جهاز الحاسوب بالشبكة 



العالميةللمعلومات(اإلنترنت).


أستطيع استخدام برامج التصفح الخاصة 



بالشبكةالعالميةللمعلومات(اإلنترنت).

.)Mail
الشبكة(.)Chat

(.)File Transfer Protocol()FTP
فيالوصولإلىماأريد.

()Mailing Listsالمتاحةعبراإلنترنت.
(.)News Groups



أستطيع تحميل برامج أو ملفات من شبكة 
االنترنت.
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االنتماء للمجال
م

.11
.12

الفقــرات

أستطيع رفع برامج أو ملفات على شبكة

غير

منتمية



منتمية



مناسبة الصياغة
مناسبة



غير
مناسبة



اإلنترنت(.)Uploading


أتمكنمن إنشاء منتدىتعليمي( )Forum





خاصبي.


.16
.12
.10
.11
.13

واضحة









أستطيعالمشاركةفيمنتدياتتعليميةعبر 









أتمكن من إنشاء مدونة إلكترونية ( )Blog











































اإلنترنت.

خاصةبي.
أستطيع أنأستخدم موااقع إلكترونية متعلقة
بتخصصي.



أستطيع استخدام برامج الترجمة عبر 
اإلنترنت.



أستطيع أن أتعامل مع تطبيقات المكتبات 



اإللكترونية(بحثفيالفهارس).


 .18على البحوث المنشور في المجالت



االلكترونية.
أستطيع التعرف على الملتقيات واألبحاث 







 .11التعليميةالتيتعقدفيمجالتخصصيمن
خاللشبكةاالنترنت.

















أتمكن من اإلفاد من المواد التعليمية 











 .2.أستطيعتصميممواقعتعليميإلكتروني.
 .21للمقررات الدراسية بمختلف أنماطها
اإللكترونية(،صوتية،مرئية،برمجية).

.26

غير



أستطيع استخدام اإلنترنت في الحصول 

.22

مدى الوضوح



أستطيع استعمال محركات البحث في 















البحثعنالمعلوماتوالبيانات.


أستطيعاستخدمشبكةاإلنترنتإلثراءالماد  
التعليمية.
141



واضحة

االنتماء للمجال
الفقــرات

م

.22

غير

منتمية

أتمكن من استخدام تقنية تقنيات الفصول 

منتمية



مناسبة الصياغة
مناسبة



غير
مناسبة



االفتراضيةعبرشبكةاإلنترنت.


أستطيعالحصولعلىبرامجوأفالمتعليمية 

 .20عبراإلنترنت.









أستطيع تبادل ملفات النصوص والصور 





 .21وتسجيالت الفيديو والملفات السمعية عبر
شبكةاإلنترنت.
.23
.28

غير

واضحة



















أتمكنمنإنشاءوادار اقنواتعرضمقاطع 























أستطيعالتعاملمعالمكتباتالراقميةاقواعد 























أستطيعاستخدامموااقعالتواصلاالجتماعي 





(كالفيسبوك،تويتر)ألغراضتعليمية.
الفيديوعبر(.)You Tube

 .21أستطيعادار المنتدياتالتعليمية.
.6.

مدى الوضوح

البياناتالراقمية.

 .61أتمكناستخدامالسبور اإللكترونية.
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واضحة

ملحق ()6
قائمة بأسماء المحكمين
م

اسم المحكم

الجامعة

التخصص

.1

أ.دعامرالخطيب

جامعةاألزهر-غز 

أصولالتربية

.2

د.صهيباألغا

جامعةاألزهر-غز 

أصولالتربية

.6

د.يوسفأبوشعبان

جامعةاألزهر-غز 

تكنولوجياالمعلومات

.2

أ.د.زيادالجرجاوي

جامعةالقدسالمفتوحة

أصولالتربية

.0

أ.دشريفحماد

جامعةالقدسالمفتوحة

مناهجوطرقتدريس

.1

د.رأفتالعوضي

جامعةالقدسالمفتوحة-غز 

تكنولجياالتعليم

.3

د.ناصراألغا

جامعةالقدسالمفتوحة

أصولالتربية

.8

د.عبدالسالمنصار

جامعةالقدسالمفتوحة

أصولالتربية

.1

د.رندهشرير

جامعةاألاقصى-غز 

أصولالتربية

.1.

د.رائدالحجار

جامعةاألاقصى-غز 

أصولالتربية

.11

د.محمودخلفاهلل

جامعةاألاقصى-غز 

أصولالتربية

.12

د.حسنالنجار

جامعةاألاقصى-غز 

تكنولوجياالتعليم

.16

أ.د.محمودأبودف

الجامعةاإلسالمية–غز 

أصولالتربية

الجامعةاإلسالمية–غز 

مناهجوطرقتدريس

.10

أ.دمحمدعسقول

الجامعةاإلسالمية–غز 

تكنولوجياالتعليم

.11

د.فايزشلدان

الجامعةاإلسالمية–غز 

أصولالتربية

.13

د.سليمانالمزين

الجامعةاإلسالمية–غز 

أصولالتربية

.18

د.حمدانالصوفي

الجامعةاإلسالمية–غز 

أصولالتربية

.11

د.محمداألغا

الجامعةاإلسالمية–غز 

أصولالتربية

.2.

د.ايادالدجني

الجامعةاإلسالمية–غز 

أصولالتربية

 .12أ.دعبدالمعطياألغا

 تمترتيبالساد المحكمينحسبالجامعة
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ملحق ()3
االستبانة بصورتها النهائية
جـــامعــــــة األزهــــــــر -غـــــــــزة
عمادة الدراسات العليا
كليــــــــــة التــــــربيــــــة

قســــــــــــم أصـــــــول التـربيــــــــة

المحترم

عزيزي الطالب/ة المعلم/ة...........................
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

الموضوع  /تعبئة االستبانة
يق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــومالباح ــثب ــإجراءد ارس ــةعلمي ــةبعنـــوان( :التمكـــين المهنـــي لـــدى الطلبـــة المعلمـــين

بجامعات محافظات غـزة إلسـتخدام المسـتحدثات التكنولوجيـة فـي ضـوء تجـارب بعـض الـدول)،وذلـك
استكماالًلمتطلباتالحصولعلىدرجةالماجستيرمناقسمأصولالتربيةمنجامعةاألزهر.
أرجـ ـ ـ ـ ـ ــو أن تحظى هذه الدراسة بتعاون مشكور منك في اإلجابة عن فقرات االستبانة بكل

موضوعية،ممايكونلهاألثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفيتطويرالمهاراتالمهنيةالالزمةللطلبةالمعلمينإلستخدام
المستحدثاتالتكنولوجيةفيضوءتجارببعضالدول،لـ ـ ـ ـ ــذاأرجومنكمالتكرمباإلجابةعلىفقرات

اإلستبانةمقد اًرلكمجهودكمفيتشجيعكمللبحثالعلميوالتعاونالمخلصلدعممسير العلموالتعليم

في فلسطين ،مع العلم أن هذه البيانات التي سوف نحصل عليها لن تستخدم إالّ ألغراض البحث

العلميفقط.



مع فائق الشكر والتقدير لحسن تعاونكم ومساعدتكم
الباحث

محمد زكريا البشيتي
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الً:البياناتالشخصية:
أو
المطلوبوضععالمة() xأمامواحدمنالبنودالتاليةالتيينتميإليهاسيادتكم.


 .1الجنس:

 ذكر  




أنثى


 .2الجامعة:
 

األزهر األاقصى



 .6التخصص:









علمي





إنساني

 

 .2التقديرالجامعي:


مقبول

جيد

 جيدجداً

 ممتاز
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ثانياً:محاوراالستبانة:






الرقم

بدرجة

البيـــــــــــــــــــــــــــــان

كبيرة
جداً

المحور األول :التمكين المهني الستخدام الحاسوب
.1

بدرجة
كبيرة

بدرجة

متوسطة

بدرجة

بدرجة
قليلة

قليلة

جداً



أتمكنمنتشغيلجهازالحاسوبComputer











بسهولة.

.6

استخدموحداتاإلدخال(لوحةالمفاتيح،الفأر ).











.3

استخدموحداتاإلخراجكالطابعة.











اتعامل مع أيقونات سطح المكتب (واجهة تطبيقات 









.6
.2
.2
.7
.8
.9
.11
.11
.16
.13

برنامجتشغيلالحاسوبالرئيسة).
اتمكن من البحث واستخراج البيانات بواسطة جهاز 









اتعاملمعكافةأنواعالملفاتسواءبالتعديلأوالحفظ 









الحاسوب.

أوالنقلـأوالحذفأوالدمج.
 
اتعامل مع تطبيقات نظام التشغيل في الحاسوب 







(.)Windows
استخدم برنامج معالجة النصوص ( )MS-Wordفي 









أوظف برنامجالجداولااللكترونية ()MS-Excelفي 









العمليةالتعليمية.
العمليةالتعليمية.

أوظف برنامج العرض التقديمي ( )PowerPointفي 









العمليةالتعليمية.
أوظف برنامج اقواعد البيانات( )MS–Accessفي 



















استخدم برنامج ( )Photo Shopفي العملية 









العمليةالتعليمية.

استخدمبرامج))Multi Mediaفيالعمليةالتعليمية.
التعليمية.

.16

استخدمبرنامجفالش()Flashفيالعمليةالتعليمية.











.12

اتمكنمنتنصيببرامجمختلفةعلىالحاسوب.
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الرقم

.12
.17
.18
.19
.61
.61
.66
.63

بدرجة

البيـــــــــــــــــــــــــــــان

كبيرة
جداً

أوظف الوسائط المتعدد المعتمد على الحاسوب 

(الصوت،الصور ،الفيديو)فيالعمليةالتعليمية.

استخدم جهاز ( )DVDفي عرض األفالم التعليمية
عبرالحاسوب.



أستطيعاستخدام تطبيقبرامجحمايةالملفاتوالبيانات 

بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

كبيرة

متوسطة

قليلة

























قليلة
جداً

والتخلصمنالفيروسات.










أستطيعتثبيتوتحديثوحذفالبرامجمنالحاسوب.

اتعاملمعالمشكالتالفنيةالشائعةالتي تواجهنيأثناء 









االستخدامالمعتادلجهازالحاسوب.
أستطيع إعاد التوصيالت الخاصة بتشغيل الحاسوب 









أتمكنمنحفظملفاتيفيوسائطتخزينمختلفةمثل :









وملحقاته.

(.)CD, USB
أستطيع توصيل جهاز عرض الشرائح ( )LCD









بالحاسوبأثناءالمواقفالتعليمي.

.66

أتمكنمنإنشاء الملفات والمجلداتوتسميتها.











.62

أضغط الملفاتبكافةأنواعها.











.62

أستطيعفكالملفاتالمضغوطة.











.67

أتمكنمنتحريرالصورالفوتوغرافية.











.68

اتعاملمعبرامجالفيديو.











.69

أستطيعادراجالرسوموالصورواالشكال.











.31

أتمكنمناعدادالجداولوالرسومالبيانيةوتنسيقها.











.31

أستطيعطباعةوتحريرالملفاتوالمستندات.











المحور الثاني :التمكين المهني الستخدام شبكة اإلنترنت


.1
.6

أوصل جهاز الحاسوب بالشبكة العالمية للمعلومات 









(اإلنترنت).
استخدم برامج التصفح الخاصة بالشبكة العالمية 
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الرقم

بدرجة

البيـــــــــــــــــــــــــــــان

كبيرة
جداً

بدرجة

بدرجة

بدرجة

كبيرة

متوسطة

قليلة

بدرجة
قليلة
جداً

للمعلومات(اإلنترنت).
.3

استخدممحركاتالبحثالمختلفة.











.6

استخدم البريد االلكتروني()E- Mailفيمراسالتي.











أوظف خدمة المحادثة ( )Chatعبر الشبكة في 









.2
.2
.7

االغراضالتعليمية.
استخدم خدمة نقل الملفات (  File Transfer









.)Protocol
استخدم خدمة شبكة الويب  Webفي الوصول إلى 









المعلوماتوالمعارف.








.9

استخدمخدمةمجموعاتاألخبار( .)News Groups









.11

أستطيعتحميلبرامجأوملفاتمنشبكةاالنترنت.



















.16

إنشاء منتدىتعليمي()Forumخاصبي.











.13

المشاركةفيمنتدياتتعليميةعبرشبكةاإلنترنت.











.16

إنشاء مدونة إلكترونية()Blogخاصةبي.











.12

استخدم موااقع إلكترونية متعلقة بتخصصي.











.12

استخدم برامج الترجمةعبرشبكةاإلنترنت.



























.8

.11

.17
.18
.19

استخدم خدمة القوائم البريدية ()Mailing Lists
المتاحةعبرشبكةاإلنترنت.

رفع

برامج

أو

(.)Uploading

ملفات

على

شبكة

اإلنترنت

اتعامل مع تطبيقات المكتبات اإللكترونية (بحث في

الفهارس).

استخدم شبكة اإلنترنت في الحصول على البحوث
المنشور فيالمجالتااللكترونية.
أصل إلى الملتقيات واألبحاث التعليمية التي تعقد في
مجالتخصصيمنخاللشبكةاالنترنت.

















.61

أستطعتصميممواقعتعليميإلكتروني.











.61

أوظف المواد التعليمية للمقررات الدراسية بمختلف 
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الرقم

بدرجة

البيـــــــــــــــــــــــــــــان

كبيرة
جداً

بدرجة

بدرجة

بدرجة

كبيرة

متوسطة

قليلة

بدرجة
قليلة
جداً

أنماطهااإللكترونية(صوتية،مرئية،برمجية).
.66
.63
.66
.62
.62
.67
.68

اتعاملمعمحركاتالبحثفيالبحثعنالمعلومات
والبيانات.
استخدمشبكةاإلنترنتإلثراءالماد التعليمية.
أستطيعاستخدامتقنياتالفصولاالفتراضيةعبرشبكة
اإلنترنت.





أحصلعلىبرامجوأفالمتعليميةعبرشبكةاإلنترنت .

أتمكنمنتبادلملفاتالنصوصوالصوروتسجيالت
الفيديووالملفاتالسمعيةعبرشبكةاإلنترنت.
استخدم موااقع التواصل االجتماعي كـ(الفيس بوك،
تويتر)ألغراضتعليمية.

أستطيع أن أنشئ اقنوات عرض مقاطع الفيديو عبر
()YouTubeخاصةبي.





























































.69

أستطيعادار المنتدياتالتعليمية.











.31

اتعاملمعالمكتباتالراقميةواقواعدالبياناتالراقمية.











.31

استخدمالسبور اإللكترونيةبفاعليةبالعمليةالتعليمية.














149

ملحق ()6
مراسالت تسهيل المهمة
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