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The purpose of the study is to determine the extent to which
education technology innovations are employed in the government
schools of the Jerusalem Directorate from the point of view of the
teachers and the ways to activate them. The population of the study
consisted of all teachers of government school in Jerusalem
Directorate, in which a stratified random sample was chosen from
the population. The researchers used the descriptive method, the
study was applied using four domains: Classroom Area,
Communication Skills, Distance Education, and Evaluation. The
validity and reliability of the questionnaire were examined by
appropriate statistical methods. The results of the study showed
that the employment of educational technology innovators in
education in the government schools in the Jerusalem Directorate
from the point of view of teachers came to a degree "medium" in
total grade, for each of the four domains, the absence of statistically
significant differences between the estimates of the study sample
members of the extent to which educational technology innovations
are employed from the teachers’ point of view due to the variables
of school stage, academic qualification, and years of experience,
and statistically significant differences between the estimates of
study sample members to recruit education technology innovations
from the point of view of teachers attributable to gender variables
in favor of females, the school gender variant for female schools.
The study recommended the need to continue holding training
workshops periodically for teachers on how to employ educational
technology innovations in the educational process, and the need to
provide all necessary equipment, devices and the Internet to help
teachers employ educational technology innovations.
Keywords: Technology İnnovations, İnstructional Technology
İnnovations, Technology Activating Methods, Government School.
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مدى توظيف مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف املدارس احلكومية يف مديرية القدس من وجهة نظر املعلمني وسبل تفعيلها
إميان رايض مصطفى
هبة ابو زايد
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4

امللخص:

هدفت الدراسة للتعرف على مدى توظيف مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف املدارس احلكومية يف مديرية
القدس من وجهة نظر املعلمني وسبل تفعيلها ،وتكون جمتمع الدراسة من مجيع معلمي ومعلمات املدارس
احلكومية يف مديرية القدس ،واختريت منهم عينة طبقية عشوائية ،واستخدمت الباحثتان املنهج الوصفي،
وطبقت الدراسة ابستخدام استبانة تكونت من أربعة جماالت وهي :جمال احلصة الصفية ،جمال االتصال
والتواصل ،جمال التعليم عن بعد ،وجمال عملية التقومي ،ومت التأكد من صدقها وثباهتا ابلطرق اإلحصائية
املناسبة ،وأظهرت نتائج الدراسة أن توظيف مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف يف املدارس احلكومية يف
مديرية القدس من وجهة نظر املعلمني جاءت بدرجة "متوسطة" على الدرجة الكلية ،ولكل جمال من
اجملاالت األربعة ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني تقديرات أفراد عينة الدراسة ملدى توظيف
مستحداثت تكنولوجيا التعليم من وجه ة نظر املعلمني تعزى ملتغريات املرحلة املدرسية ،واملؤهل العلمي،
وسنوات اخلربة ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية بني تقديرات أفراد عينة الدراسة لتوظيف مستحداثت
تكنولوجيا التعليم من وجهة نظر املعلمني تعزى ملتغريات النوع االجتماعي لصاحل اإلانث ،ملتغري جنس
املدرسة لصاحل مدارس اإلانث ،وأوصت الدراسة بضرورة االستمرار بعقد ورشات تدريبية بشكل دوري
للمعلمني حول كيفية توظيف مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف العملية التعليمة التعلمية ،وضرورة توفري
كل ما يلزم من معدات وأجهزة وأنرتنت لتساعد املعلمني على توظيف مستحداثت تكنولوجيا التعليم.
الكلمات املفتاحية :املستحداثت التكنولوجية ،مستحداثت تكنولوجيا التعليم ،سبل تفعيل التكنولوجيا،
املدارس احلكومية.

املقدمة:
يشهد العامل منذ مطلع هذا القرن نقلة حضارية هائلة مشلت كل أوجه وجماالت احلياة ،حيث إنه يف كل يوم يظهر على
مسرح احلياة معطيات مستحدثة حتتاج إىل خربات جديدة وفكر جديد ومهارات جديدة للتعامل معها بنجاح ،وهذه النقلة قد
ألقت بظالهلا على بنية النظام الرتبوي؛ ومن هنا فإن قيام منظومة التعليم بوظائفها املتعددة يتوقف على كفاءة القائمني عليها ،فمهما
كان للتقدم العلمي والتكنولوجي من نصيب يف تيسري عمليات التعليم والتعلم ،وتوفري االقتصاد والسرعة فبها ،ومهما استحدث من
أدوات وأجهزة وبرامج ،ومهما ظهر يف جمال الرتبية من فلسفات ونظرايت واجتاهات ،فإن جودة التعليم وكفاءته ال میكن أن تتحقق
إال ابملعلم القادر على أداء دوره بنجاح وفاعلة (عليمات.)٢٠١٤ ،
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العملية التعلمية (ابرود.)2003 ،
ويؤكد الرتبويون أمهيه التكنولوجيا يف أثناء التدريس ألهنا أصبحت وسيله اتصال فعالة تربط بني املعارف النظرية والتطبيقات
العلمية والن البحوث والدراسات وضحت قدرة وسائل التكنولوجيا يف تنمية مهارات التفكري العليا وتطوير مهارات استنباط احللول
وتقريب املفاهيم والتعبريات الرمزية اجملردة اىل أذهان الطلبة ال سيما يف ظل التطور املعريف الذي فرض على املعلم توظيف وسائل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ودجمها مع األساليب الرتبوية احلديثة يف الغرفة الصفية لزايدة فاعليتها وإلحداث األثر املنشود
على نوعية التعليم وجودة خمرجاته (البخيت و العمري.) 2008 ،
إن استخدام املستحداثت التكنولوجية يف التعليم ليس هو اهلدف فحسب بل أن اهلدف هو زايدة فاعلية التعلم الذي ال
حيدث إال ابلتوظيف األمثل هلذه املستحداثت وأن حسن استخدام وتوظيف املستحداثت يعد العامل األساسي يف جناح العملية
التعليمية (حممود .)2008 ،كما میكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تساهم يف جذب انتباه الطلبة وتشجعهم ليكونوا
متعلمني مستقلني ,وتساعدهم على الوصول اىل املعلومات بسرعه من مصادر علميه واسعة من (الزبون ،و عبابنه.)2010 ،
وترى الباحثتان أن جناح املنظومة الرتبوية اليوم أصبح مرهوان بتخطي كل الصعوابت اليت تواجه كيفية توظيف مستحداثت
تكنولوجيا التعليم يف العملية التعليمية وعليه فانه ابت على الباحثني الرتبويني أن ينظروا ملثل هذه املشكالت التعليمية اليت تعيق
املنظومة الرتبوية والبحث عن اهم احللول اليت تسمح ابستمرار توظيف مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف املدارس وزايده استخدامها
ومن هنا جاء موضوع الدراسة وهي للتعرف على مدى توظيف مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف املدارس احلكومية يف مديريه القدس
من وجهة نظر املعلمني .وبناء على النتائج سيتم التوصل لتوصيات واحللول للمعلمني.
مشكلة الدراسة :إن توظيف مستحداثت تكنولوجيا التعليم تعترب من االجتاهات اإلدارية احلديثة اليت تسعى للرقي ابجملتمعات
وابملؤسسات الرتبوية ،ودورها يف العملية التعليمية من العوامل املهمة اليت يتوقف عليها أداء املدرسة بشكل عام وممارسات املعلمني
بشكل خاص من أجل حتسني خمرجات التعليم ،أن جناح املنظومة الرتبوية اليوم أصبح مرهوان بتخطي كل الصعوابت اليت تواجه كيفية
توظيف مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف العملية التعليمية وعليه فانه ابت على الباحثني الرتبويني أن ينظروا ملثل هذه املشكالت
التعليمية اليت تعيق املنظومة الرتبوية والبحث عن اهم احللول اليت تسمح ابستمرار توظيف مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف املدارس
وزايده استخدامها ،وعلى الرغم من األمهية اليت حيتلها املوضوع إال أن هناك قلة يف الدراسات العربية يف هذا اجملال ،وأتمل الباحثتان
أن تنسجم هذه الدراسة مع توجهات وزارة الرتبية والتعليم العايل الفلسطينية يف الوصول إىل أفضل النتائج لتوظيف مستحداثت
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وهتدف اخلطة الوطنية التطورية للتعليم للجميع يف قطاع التعليم النظامي اليت أقرهتا وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية اىل تفعيل
تكنولوجيا املعلومات يف التعليم وذلك من خالل تصميم الربامج التعلمية احملسوبة يف التعليم واستخدامها واستخدام األنرتنت يف
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إن توظيف تكنولوجيا التعليم يف العملية التعلمية اصبح ضرورة ملحة تفرض على النظم التعليمية إحداث نقلة نوعية يف
األهداف اليت تسعى اىل حتقي قها ليكون الرتكيز على إكساب املتعلمني جمموعة من املهارات لليت تتطلبها احلياة يف عصر املعلومات
ومنها مهارات التعلم الذايت ومهارات املعلوماتية وما تتضمنه من مهارات التعامل مع املستحداثت التكنولوجية ومهارات أداره الذات
بدال من الرتكيز على إكساهبم املعلومات(النعيمى .)2001 ،وهناك كثري من األسباب عجلت يف ظهور املستحداثت التكنولوجية
على املستوى التعليمي ،من أمهها طبيعة العصر ايل نعيش به والذي يتميز بعصر ثوره االتصاالت واليت نتجت عن التقدم يف جمال
اإللكرتونيات ،وما ارتبط بذلك من تقدم يف جمال احلاسوب واذا كانت ثوره االتصاالت قد أدت اىل ظهور اجلانب املادي من
املستحداثت التكنولوجية املتمثل يف األجهزة واألدوات احلديثة فان هناك أسبااب أخرى أدت اىل ظهور اجلانب الفكري للمستحداثت
التكنولوجية وما ارتبط منها من مواد وبرجميات تعليميه (النجار.)2009 ،

Eman Reyad MUSTAFA & Heba ABUZAYYAD

تكنولوجيا التعليم يف العملية التعليمية ،من خالل تشخيص جوانب القوة والضعف ،وتعزيز اجلوانب اإلجيابية منها ،ووضع احللول
ملعاجلة اجلوانب السلبية ،ومما سبق تتحدد مشكلة الدراسة يف التعرف على مدى توظيف مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف يف
املدارس احلكومية يف مديرية القدس من وجهة نظر املعلمني وسبل تفعيلها.
أسئلة الدراسة :ستجيب الدراسة عن األسئلة اآلتية:
 _1ما مدى توظيف مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف املدارس احلكومية يف مديرية القدس من وجهة نظر املعلمني؟
 -2هل خي تلف مدى توظيف مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف يف املدارس احلكومية يف مديرية القدس من وجهة نظر املعلمني
حسب متغريات النوع االجتماعي ،املرحلة املدرسية ،جنس املدرسة ،واملؤهل العلمي ،اخلربة؟
 -3ما سبل تفعيل توظيف مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف العملية التعليمة التعلمية من وجهة نظر املعلمني؟
أهداف الدراسة :هدفت هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية:
 .1الكشف عن مدى توظيف مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف يف املدارس احلكومية يف مديرية القدس من وجهة نظر املعلمني.
 . 2مدى أتثري متغريات الدراسة وهي :النوع االجتماعي ،واملؤهل العلمي ،جنس املدرسة ،واملرحلة املدرسية ،اخلربة على تقديرات
أفراد العينة ملدى توظيف مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف املدارس احلكومية يف مديرية القدس من وجهة نظر املعلمني.
 -3الكشف عن سبل تفعيل توظيف مستحداثت تكنولوجيا التعليم من وجهة نظر املعلمني؟
أمهيه الدراسة :فقد اكتسبت الدراسة أمهية خاصة تتحدد فيما يلي:
. 1أتيت أمهية هذه الدراسة من أمهية املوضوع الذي تتناوله وهو جديرا ابالهتمام يف ظل التطور احلاصل يف تكنولوجيا املعلومات،
حيث اصبح الرتكيز املتزايد بتحقيق اجلودة والتميز يف عملييت التعلم والتعليم ،والتعليم املدمج ،ويعترب استخدام مستحداثت تكنولوجيا
التعليم وإتقان املعلم ملهارات اجلودة والتميز جزءا من تطوير تقنيات التعليم وتطوير أداء املعلم ومهاراته.
 .2أتمل الباحثتان يف أن تثري هذه الدراسة اهتمام القائمني يف وزاره الرتبية والتعليم وخدمة اجملتمع يف املدارس احلكومية يف التعرف
اىل مدى توظيف مستحداثت تكنولوجيا التعليم وإجراء التعديالت مبا ينسجم يف حتسني عملية التعلم والتعليم ،أعادة النظر يف
برامج لتفعيل توظيف مستحداثت تكنولوجيا التعليم.
 .3مساعدة املسؤولني عن أداره التعليم يف املدارس احلكومية يف مديرية القدس يف جتنب الصعوابت اليت تواجه املعلم يف توظيف
مستحداثت تكنولوجيا التعليم وتبين سبل مناسبة من شاهنا التغلب على تلك الصعوابت.
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فرضيات الدراسة:
انبثق عن السؤال الدراسة الثاين الفرضيات الصفرية التالية:
توظيف مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف املدارس احلكومية يف مديرية القدس من وجهة نظر املعلمني تعزى اىل املتغريات( النوع
االجتماعي ،املرحلة املدرسية ،جنس املدرسة ،واملؤهل العلمي ،اخلربة).
حمددات الدراسة :هلذه الدراسة حمددات وهي على النحو االيت:
احلدود الزمنية :اجريت هذه الدراسة يف الفصل الثاين من عام .2022-2021
احلدود البشرية :اقتصرت هذه الدراسة على عينة طبقيه عشوائية من معلمي ومعلمات املدارس احلكومية يف مديريه القدس.
احلدود املكانية :اجريت هذه الدراسة يف مديريه القدس.
احلدود اإلجرائية واملنهجية :تتحدد نتائج هذا الدراسة بشموليه األداة املستخدمة يف الدراسة ومدى صدقها وثباهتا ودقه استجابة
أفراد العينة من معلمي ومعلمات املدارس احلكومية.
مصطلحات الدراسة:
املعلم :كل من يتوىل التعليم او يقوم خبدمة تربوية متخصصة غي أي مؤسسة تعليمية (وزاره الرتبية والتعليم)2018 ،
املدرسة احلكومية :أي مدرسة تديرها وزارة الرتبية والتعليم العايل أو أي مؤسسة حكومية أخرى وتشرف عليها وزارة الرتبية و التعليم
(وزاره الرتبية والتعليم.)2018 ،
املستحداثت التكنولوجية " :هي جمموعة التقنيات التفاعلية احلديثة ،اليت تسمح بتفريد املواقف التعليمية ،وإثرائها ،من خالل
تغذيتها بعدة مصادر وبدائل متباينة ،يف صورة وحدة نظامية متكاملة ،لتحقيق تعلم مثايل" (سامل و سرااي ،2013 ،ص.)280
مستحداثت تكنولوجيا التعلم :كل جديد ومستحدث من اكتشافات واخرتاعات تكنولوجية مبا تتضمن من أجهزة تكنولوجية
Hardwareوبرامج تكنولوجية  Softwareواليت میكن إدخاهلا يف املؤسسات التعلمية ،هبدف زايدة قدرة املعلم واملتعلم على
التعامل مع العملية التعلمية وحل مشكالهتا ،لرفع كفاءهتا وزايدة فاعليتها بصورة تناسب التطورات العلمية والتكنولوجية املتنامة
واملتسارعة ( علي.)٢٠٠٩،
مدى توظيف هذه املستحداثت "إجرائيا ":
يظهر ذلك من خالل املتوسط احلسايب الستجابة أفراد العينة على فقرات االستبانة اليت أعدهتا الباحثتان ،حيث يعترب
مدى التوظيف مرتفعاً أو متوسطاً أو منخفضاً وفقاً للمعيار احملدد يف الفصل الثالث.
اخللفية النظرية:
املقدمة :يشهد العامل تطوراً تكنولوجياً ومعلوماتيا مل يسبق له مثيل يف التاريخ ،فقد ظهرت تكنولوجيات علمية ،ووسائل
تعليمية حديثة ساعدت على حتسني العملية التعليمية وتطويرها ،بل إهنا بدأت تفرض نفسها على كامل العملية التعليمية التعلمية،
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كما عظمت أمهية هذه التكنولوجيا بعد أن أدخلت خدمة شبكة اإلنرتنت ،وخدمة شبكة الويب العاملية ،وخدمة املكتبات الرقمية،
والتلفزيون التفاعلي ،والتعليم الكرتوين ،ومؤمترات الفيديو .فأصبحت هذه األدوات واألجهزة جزءاً أساسيا من حياة كل من له عالقة
ابملعرفة والعلم ،فهي حمفزة للمشاركة اإلجيابية ولل حصول على املعرفة املختلفة وللتواصل مع اآلخرين يف شىت أحناء املعمورة بسهولة
ويسر (حيدر.)2003 ،
ومن املؤكد فان التكنولوجيا اليوم أصبحت تالزم ثقافه اجملتمعات وهذا ما سينعكس طبعا يف منط التعليم وتظهر بوادرها من
خالل اللمسات الفنية اليت حيملها املعلم واليت تظهر جليا يف أسلوب تعليمه واستخدامه ملستحداثت تكنولوجيا التعليم ،الن دوره
هنا ال يكتمل حىت اذا جعل املتعلم حيسن استخدام هذه الوسائل وذلك من خالل توظيف احدث التقنيات النظرية والتطبيقية يف
عمليه التعليم ،واال صار دوره عقيما حمصورا فقط يف التلقني واحملاكاة كما كانت عليه الرتبية يف املاضي .لقد تغري دور املعلم من
تقدمي وشرح الكتاب املدرسي و حتضري الدروس واستخدام الوسائل و وضع االختبارات واصبح دوره يركز على ختطيط العملية
التعليمية وتصميمها ومعرفة أجزائها فهو يف هذا اجملال اصبح املخطط واملوجه واملرشد واملدير واملقيم للعملية التعليمية انهيك عن
إاتحة الفرصة للطالب للمشاركة حبرية اكرب مع اكتساب مهارات اكثر مما انعكس على الطالب بشكل اكسبه املهارة على االتصال
وتفجري طاقاته وبناء شخصيته واطالعه على احدث ما توصل العلم واالتصاالت يف شىت اجملاالت (امحد.)2010 ،
املستحداثت التكنولوجية يعرفها عبد املنعم ( )2007هي فكرة أو برانمج أو منتج ،أييت يف صورة نظام متكامل ،أو يف
صورة نظام فرعي لنظام آخر متكامل ،ويستلزم ابلضرورة سلوكيات غري مألوفة وغري منتشرة ،من حيث املستفيدين ،من هذه الفكرة
أو الربانمج أو املنتج.
مستحداثت تكنولوجيا التعلم :مصطلح يشري إىل كل ما هو جديد وحديث يف جمال استخدام وتوظيف التقنيات التعليمية
يف التدريس من مواد وأجهزة واآلت حديثة ،وأساليب تدريسية تعكس أفضل استخدام لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
( ،)Information and Communication Technology- ICTوجتمع بني أمناط عديدة من املثريات التعليمية
املكتوبة واملسموعة واملصورة واملتحركة بشكل الكرتوين ،هبدف زايدة قدرات املعلم واملتعلم على التفاعل مع العملية التعليمية (النجار،
 .)2009وعرفها فانيتا ( )Vannatta, 2004أبهنا معرفة املعلم واملتعلم على حد سواء مبقدار معني من املعلومات واملهارات
واالجتاهات املرتبطة ابستخدام وسائل التكنولوجيا املختلفة .بينما عرفها إبراهيم ( )2009أبهنا "كل ما هو جديد ومستحدث يف
جمال استخدام وتوظيف الوسائل التكنولوجية يف العملية التعليمية ،فهي نظام تعليمي كامل لنقل التعليم هبدف زايدة قدرة املعلم
واملتعلم على التعامل مع العملية التعليمية وحل مشكالته ،جيمع بني أمناط عديدة من املثريات التعليمية املكتوبة واملسموعة واملصورة
واملتحركة بشكل إلكرتوين ،میكن توظيفها لتحقيق أهداف تعليمية حمددة.
أن هذه الدراسة ترتكز على النظرية السلوكية اليت تركز على أمهية البيئة يف التعلم ،وأن ما يستحق دراسته عن تعلم اإلنسان
هو ما میكن مالحظته فقط ،لذا مل يتطرق السلوكيون إىل األحوال الذهنية وعمليات التفكري وغريها (العيسوي .)2004 ،إن اهلدف
الرئيسي لعلم النفس ،وهو معرفة اخلصائص العامة للسلوك وحتديد املتغريات الرئيسية اليت تؤثر على هذه اخلصائص؛ وذلك فإن
دراسة العالقات بني هذه املتغريات والسلوك تعترب على جانب كبري من األمهية ألهنا تساعد على معرفة املبادئ الرئيسية للتعلم
(الشرقاوي .)2014 ،وان امتالك مهارة الدمج بني املعرفة التكنولوجية ،واملعرفة الرتبوية ،ومعرفة السياق أو احملتوى میكن املعلمني
من إنشاء أنشطة تعليمية مالئمة للطلبة ،تراعي خصائصهم واحتياجاهتم ،كما متكن الطلبة من بناء مهارات خمتلفة ،ومعارف متنوعة
( .)Mishar &Koehler, 2006
كما ان هذه الدراسة تتبىن منوذج تيباك "  " TPACK Modelالقائم على التكامل ما بني دمج التكنولوجيا مع
احملتوى واملعرفة الرتبوية ،ويفرتض هذا النموذج ضرورة توافر معرفة معقدة لدى املعلمني لكي ينجحوا يف ذلك أطلق عليها مسمى
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أن منوذج تيباك)  ( TPACKمیثل أحد النماذج املعاصرة يف جمال إعداد وأتهيل وتدريب املعلمني لرفع آدائهم التدريسي
وفق أفضل املمارسات ،ويقوم النموذج على التنوع والتكامل ما بني املعرفة النظرية ابلتقنية واملعرفة مبحتوى املادة الدراسية مع املعرفة
بطرق التدريس كمتطلبات رئيسية للتدريس الفعال ابستخدام التقنيات التعليمية ،ويهدف إىل اكتساب كفاايت ضرورية للمعلمني
متكنهم من دمج التكنولوجيا ابلتعليم (أمحد .)2019 ،فلقد أظهرت البحوث والدراسات السابقة أن جمرد امتالك املعلم لبعض
بدال من ذلك فإن األمر
املهارات التقنية ال يضمن االستخدام الفعال للتقنية يف التدريس والتعلم يف القرن احلادي والعشرين ،ولكن ً
يتطلب فهماً منظوميا لكيفية التكامل ما بني التقنية ،وحمتوى مادة التخصص ،وطرق التدريس األمر الذي كان دافعاً لظهور " منوذج
تيباك"  ،) Mishra & Koehler, 2006) " Model TPACKويشيع استخدام (منوذج "تيباك") يف كل من
البيئات األكادمیية والتطبيقية لوصف معارف والكفاايت الالزمة للمعلمني التدريس بفاعلية ابستخدام التقنية (Rosenberg,
).Greenhalgh & Koehler, 2015
فالتعلم املدمج  Learning Blendedظهر كتطور طبيعي للتعلم اإللكرتوين ،فهذا النوع من التعلم جيمع بني التعلم
اإللكرتوين والتعلم التقليدي العادي؛ فهو تعلم يدمج بني التعلم اإللكرتوين والتعلم التقليدي معا لتعلم ،فهو تعلم يدمج بني أنشطة
التعلم اإللكرتوين وأنشطة التعلم التقليدي وجها لوجه (عالم )2007،ويعترب التعلم املدمج أحد املداخل احلديثة القائمة على
االستفادة القصوى من تطبيقات تكنولوجيا املعلومات يف تصميم مواقف تعليمية جديدة متزج بني التدريس داخل الفصول الدراسية
والتدريس عرب اإلنرتنت وتفعيل استخدام اسرتاتيجيات التعلم النشط Active Learningوالتعلم فرد لفرد Peer to
 ،Peerواسرتاتيجيات التعلم املتمركز حول املتعلم ،وذلك ملا يتميز به من اجلمع بني مميزات التعليم وجها لوجه يف حجرات
الدراسة حتت إشراف وتوجيه املعلم وبني مميزات التعلم اإللكرتوين أبمناطه املختلفة (عبد اجمليد.) 2009 ،
واملعلم هو احملرك األساسي للتغيري والتطوير يف منظومة التعليم ،فقد تغريت أدواره ومسئولياته تغيرياً جذرايً ،حتقيقاً ألهداف
التعليم وفقاً ملستجدات العصر وإمكاانته ،وأصبح املعلم ميسراً وقائداً للعملية التعليمية ،ينمي لدى املتعلمني مهارات التعامل مع

املعرفة ولي س امتالكها يوجههم اىل السلوكيات الداعمة للتفكري واالبتكار واإلبداع ،ليصبح املعلم نقطة االنطالق حنو املعرفة وليس
املعرفة املطلقة (حسن .) 2018 ،وجند أن مهارات املعلمني يف توظيف التقنيات التعليمية يف التدريس تكتسب أمهية أكرب من ذي
قبل؛ وهو األمر الذي جيعل من األداء املهين للمعلم ومهاراته يف توظيف وتكامل التقنيات التعليمية يف التدريس Technology
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 ،)&Koehler, 2006ليصبح منوذج تيباك مكون من سبعة جماالت يوضحها الشكل التايل:
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"
"املعرفة التقنية املتعلقة بطرق تدريس حمتوى مادة التخصص وهو إطار املعرفة ابحملتوى والرتبية والتكنولوجيا TPACK
"  Technological Pedagogical Content Knowledgeوذلك من خالل معرفة املعلمني ابحملتوى وما
يناسبه ومن طرق تربوية وأساليب تدريس ومعرفة ابلتكنولوجيا اليت تدعم هذا الغرض وينتج عن تفاعل جماالت النموذج الثالثة
(التكنولوجيا، TKالرتبية ، PKاحملتوى ،(CKلينتج أربعة معارف جديدة وهي ( :معرفة التكنولوجيا واحملتوى ، TCKمعرفة
احملتوى والرتبية  ،PCKمعرفة التكنولوجيا والرتبية  ،TPKمعرفة احملتوى والرتبية والتكنولوجيا معاً Mishar ( TPCK

Eman Reyad MUSTAFA & Heba ABUZAYYAD

 Integrationأحد أبرز خصائص املعلم والتدريس الفعال يف القران احلادي والعشرين ( .)Saldana ,2015ويعد استخدام
املعلمني ملستحداثت التكنولوجيا يف التعليم ربطا مهما بني حمتوى املقررات الدراسية من جهة ،وبني األهداف الرتبوية هلذه املقررات،
فكلما كانت الصلة بني التكنولوجيا ونتائج التعليم أكثر حتديدا ،زاد احتمال أن يفهم املعلمون كيفية تعليم الطلبة ( Schmidt
.)et al,2009
إن التجديد الرتبوي مبا يضمن من توظيف للمستحداثت التكنولوجية مل يعد جمرد ترفاً ،وإمنا أصبح ضرورة تفرضها طبيعة
العصر ومتغرياته وتعدد حاجات ومطالب التنمية يف اجملتمع واملؤسسات الرتبوية يف أي جمتمع من اجملتمعات جملاراة طبيعة العصر
واالستجابة للتحوالت اليت تغطي أوجه احلياة املختلفة (اهلابس والكندري.)167،2000 ،
كما وشهدت الس نوات القليلة املاضية طفرة كبرية يف ظهور املستحداثت التكنولوجية املرتبطة ابلتعليم ،ولقد أتثرت كل
عناصر املوقف التعليمي هبذه املستحداثت ،فتغري دور املعلم من انقل للمعرفة إىل ميسر لعملية التعلم ،فهو يصمم بيئة التعلم ويشخص
مستوايت طالبه ويصف هلم ما يناسبهم من املواد التعليمية ويتابع تقدمهم ويرشدهم ويوجههم حىت تتحقق األهداف املطلوبة .كما
تغري دور املتعلم نتيجة ظهور املستحداثت التكنولوجية ،فلم يعد متلقياً سلبياً ،بل أصبح نشطاً إجيابياً ،وأصبح التعلم متمركزاً حول
املتعلم ال حول املعلم ،ولقد أتثرت املناهج الدراسية أيضاً بظهور املستحداثت التكنولوجية ،ومشل هذا التأثري أهداف هذه املناهج
وحمتواها وأنشطتها وطرق عرضها وتقدمیها وأساليب تقومیها ،ولقد أصبح إكساب الطالب مهارات التعلم الذايت وغرس حب املعرفة
وحتصيلها يف عصر التدفق املعريف من األهداف الرئيسة للمنهج الدراسي (عبد املنعم.)1997 ،
هناك أسباب كثرية عجلت بظهور املستحداثت التكنولوجية يف جمال التعليم ،ولعل يف مقدمتها طبيعة العصر الذي نعيش
فيه ،والذي يُسمى بعصر االتصاالت واليت نتجت عن التقدم اهلائل يف جمال اإللكرتونيات وما ارتبط بذلك من تقدم مل تعرفه البشرية
من قبل يف جما ل الكمبيوتر بصفة خاصة ،وقد عجل بتوظيف املستحداثت التكنولوجية يف جمال التعليم ،إحساس كثري من الرتبويني
أبن هناك أزمة يف الرتبية يف عديد من الدول أدى هذا اإلحساس إىل ظهور حاجة إىل التطوير ،مما دفع عملية توظيف هذه
املستحداثت ألغراض تطوير التعليم دفعات قوية يف العديد من دول العامل (هنداوي وآخرون ،2009 ،ص .)120وبعد أن دخلت
العديد من املستحداثت التكنولوجية إىل مدارسنا فإنه من األمهية توظيفها ألقصى درجة يف خدمة العملية التعليمية ،حيث يذكر
 )2004( Wegerif & Dawesأبن مدرس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت له دور كبري يف ضمان فهم الطالب ألهداف
عملهم على أجهزة احلاسوب ،حيث طريقته يف صياغة األهداف التعليمية وإعداد املواد واألدوات واألنشطة ،ختلق جواً تعاونياً داخل
الصف مما يساعد على تطوير فكرهم وتعلمهم.
وقد حددت دراسة فارعة حسن ( )2001أدوار املعلم بصفة عامة للتعامل مع املستحداثت التكنولوجية يف ضوء اجلودة
الشاملة يف جمالني األول قبل االتصال ابلشبكة ويتضمن ،التمكن من تصميم املواقف التدريسية وختطيطها وتنفيذها مبا يتطلب من
مهارات فرعية وكذلك تصميم برامج عالجية تناسب كل متعلم وفق قدراته ،تصميم برامج إثرائية للموهوبني ،تقومي الربامج التعليمية
واإلثرائية وفق معايري اجلودة الشاملة ،واجملال الثاين أثناء واستخدام الشبكة ويتضمن حماورة املعلم للمتعلمني وإعطاء األمثلة واإلجاابت
عن االستفسارات ،وقد أكدت الدراسة أن توافر هذه املهارات تتطلب عنصرين أوهلما جودة التكنولوجيا املادية واليت تتطلب ضرورة
توافر بنية حتتية تكنولوجية تشمل شبكة األقمار الصناعية واأللياف الضوئية وأجهزة احلاسوب والثاين جودة نظم اإلدارة يف مؤسسات
إعداد املعلم وتدريبه حىت يتمكن من استخدام كافة مصادر التعلم التكنولوجية املتقدمة وأن يكون قادر على إدارة فصل الكرتوين
متفق مع معايري اجلودة.
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هدفت دراسة مفلح ( )2020للكشف عن درجة استخدام معلمي املرحلة الثانوية ملستحداثت التكنولوجيا يف التعليم يف

بتكثيف الدورات التدريبية للمعلمني واملعلمات هبدف تزويدهم خبربات جديدة يف جمال تكنولوجيا التعليم.
دراسة اجلعافرة ( )2017هدفت الدراسة إىل الكشف عن درجة توظيف معلمي اللغة العربية ومعلماهتا يف املرحلة الثانوية
يف حمافظة الزرقاء للمستحداثت التكنولوجية يف التعليم .وتكونت عينة الدراسة من  119معلماً ومعلمة اختريوا ابلطريقة العشوائية
من مدارس مديرية تربية وتعليم الزرقاء األوىل .ولتحقيق أهداف الدراسة متَّ إعداد استبانة وحتكيمها واستخراج دالالت الصدق
والثبات هلا ابلطرق العلمية املعهودة .تكونت من  45فقرة موزعة على أربعة جماالت .توصلت الدراسة إىل أن درجة توظيف معلمي
اللغة العربية ومعلماهتا يف املرحلة الثانوية للمستحداثت التكنولوجية كانت متوسطة بشكل عام ،ولكل جمال من اجملاالت األربعة،
وتبني كذلك بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغريي اجلنس واخلربة يف التعليم .ويف ضوء نتائج الدراسة ،أوصت بعدد
َّ
من التوصيات منها ،عقد دورات تدريبية ملعلمي اللغة العربية يف جمال توظيف املستحداثت التكنولوجية يف التعليم.
دراسة نور الدين ( )2015هدفت ملعرفة مدى أتثري معيقات استخدام تكنولوجيا التعليم من وجهة نظر األساتذة وتتمحور
إشكاليه املوضوع حول الظروف والعوامل املادية والبشرية اليت حتول دون استخدام تكنولوجيا التعليم يف املرحلة الثانوية واستخدم
الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي وطبق الدراسة عن طريق استخدام املالحظة واالستبانة وتكون جمتمع الدراسة من أساتذة
التعليم الثانوي لبلديه طولقة ووالية يسكره ،وقد أشارت النتائج اىل انه توجد عوامل بشريه وغري بشريه تعيق من استخدام تكنولوجيا
التعليم يف املؤسسات الرتبوية وأكدت الدراسة على ضرورة استخدام األساتذة لتكنولوجيا التعليم يف املؤسسات الرتبوية من اجل
مواكبة التطورات التكنولوجية وبينت أن اإلدارة التعليمية دور كبري يف مواجهة املشكالت الرتبوية.
هدفت دراسة عليمات ( )2014لتعرف على مدى استخدام معلمي العلوم مبحافظة املفرق ملستحداثت تكنولوجيا التعليم
يف تدريسهم ،وتكونت عينة الدراسة من ( (108معلماً ومعلمة ،وكشفت النتائج أن استخدام مستحداثت تكنولوجيا التعليم كان

متوسطاً ،كما كشفت عن وجود فروق دالة إحصائياً يف استخدام مستحداثت تكنولوجيا التعليم تعزى ملتغري اخلربة ،أوصت الدراسة
بضرورة جتهيز مجيع مدارس املرحلة الثانوية ابإلمكاانت اليت تسمح ابستخدام مستحداثت تكنولوجيا التعليم ،وعقد دورات تدريبية
جلميع املعلمني يتممن خالهلا اطالعهم على ما استجد يف جمال استخدام تقنيات التعليم.
هدفت دراسة شقور( )2012اىل حتديد واقع استخدام املستحداثت التكنولوجية يف مدارس الضفة الغربية وقطاع غزة من
وجهة نظر املعلمني ،واملعوقات اليت تواجه املعلمني يف استخدامها ،ومعرفة اثر متغريا الدراسة (اإلقليم واجلنس واملؤهل العلمي وسنوات
اخلربة ونوع املدرسة ومكاهنا) على واقع استخدام املستحداثت التكنولوجية يف املدارس الفلسطينية من وجهة نظر املعلمني ،ولتحقيق
ذلك أُجريت الدراسة مستخدمة املنهج الوصفي التحليلي على عينة مكونة من( )790معلما ومعلمة ،ومت استخدام االستبانة كأداة
للدراسة ،وتوصلت الدراسة اىل أن واقع استخدام املستحداثت التكنولوجية يف املدارس الفلسطينية جاء بدرجة متوسطة ،وجاءت
معوقات استخدام التكنولوجيا بدرجة مرتفعة تتعلق بعدم توفر األجهزة بشكل كاف ،إضافة إىل عدم القدرة على استخدام األجهزة
من قبل املعلمني واملعلمات ،وجود فروق دالة إحصائيا تبعا اىل متغريات اإلقليم واملؤهل العلمي وسنوات اخلربة ونوع املدرسة ،بينما
مل تكن الفروق دالة إحصائيا تبعا إىل متغري اجلنس .وأوصت الدراسة بضرورة زايدة االهتمام من قبل وزارة الرتبية والتعليم يف عقد
دورات متقدمة للمعلمني حول متابعة املستجدات يف جمال استخدام تكنولوجيا التعليم.
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ضوء بعض املتغريات ،وذلك على عينة مكونة من ( )317معلم ومعلمة وقد اسـ ـ ــتخدم الباح ــث املنهج الوصفي ،واسـ ـ ــتخدم
الباح ــث مقياس معرف ـ ـ ــة املعلم ابلتكن ــول ــوج ــيا ،وأظهرت النتائج أن درجة استخدام معلمي املرحلة الثانوية ملستحداثت التكنولوجيا
يف التعليم كانت مرتفعة ،كما أظهرت النتائج بعدم وجود فرق دالة إحصائيا تعزى للجنس ،واخلربة ،واملؤهل العلمي ،وأوصى الباحث
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الدراسات السابقة
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وأما دراسة الزهراين ( )2010فقد هدفت إىل معرفة واقع استخدام املستحداثت التكنولوجية املعلومات يف خمتربات العلوم
ابملرحلة الثانوية من وجهة نظر مشرفات ومعلمات العلوم مبدينة مكة املكرمة .وقد أعدت الباحثتان استبانه مت تطبيقها على عينة
عشوائية طبقية من املشرفات الرتبوايت ملادة العلوم ابملرحلة الثانوية مبكة املكرمة وعددهن( )22مشرفة ،وكذلك من معلمات العلوم
ابملرحلة الثانوية وعددهن (( 125معلمة ،وقد أظهرت النتائج تدين درجة توافر املستحداثت التكنولوجية يف خمتربات العلوم يف
املرحلة الثانوية ،وتدين استخدامها أيضا من وجهة نظر مشرفات ومعلمات العلوم مبدينة مكة املكرمة ،وعدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بني متوسطات استجاابت مشرفات ومعلمات العلوم يف املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة على أداة الدراسة تعزى ملتغريا
(املؤهل العلمي ،نوع املؤهل العلمي ،التخصص الوظيفي،اخلربة) حول درجة استخدام املستحداثت التكنولوجية يف خمتربات العلوم.
هدفت دراسة خزاعلة وجوارنة )  ) Khazaleh & Jawarneh, 2006للكشف عن معوقات التوظيف الفعال
لتكنولوجيا املعلومات يف املدارس األردنية من خالل حتليل تصورات املعلمني يف امليدان ،وقد مجعت املعلومات من خالل إجراء
مقابالت مفتوحة مع عينة قصدية تكونت من )  (61معلماً ومعلمة من مستخدمي تكنولوجيا املعلومات يف مدارس املرحلتني
األساسية والثانوية ،وقد أظهرت النتائج أن معوقات التوظيف الفعال لتكنولوجيا املعلومات يف املدارس األردنية تقع يف ست جمموعات
رئيسة ،هي )النقص احلاد يف أجهزة احلاسوب والتجهيزات املتصلة بتكنولوجيا املعلومات يف املدارس ،وضعف فعالية برامج تدريب
املعلمني يف جمال تكنولوجيا املعلومات ،وقلة امتالك طلبة املدارس ملهارات وكفاايت تكنولوجيا املعلومات األساسية ،وقلة كفاية
الوقت الالزم للمعلمني للتخطيط واإلعداد لتوظيف تكنولوجيا املعلومات يف التدريس ،وصعوبة الوصول إىل األجهزة واملعدات
اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات يف املدارس ،وقلة توافر الربجميات التعليمية ذات النوعية اجليدة املنتجة حملياً.
أجرى أكاهوري ( Akahori, K ( 2002دراسة هدفت إىل تعرف مدى استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف عملييت التعليم والتعلم يف املدارس االبتدائية يف إحدى الوالايت األمريكية .وتكونت العينة من ( )٢١معينة أجريت معهم مقابالت،
ومت مالحظة استخدامهم لطرائق التدريس ومدى توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أثناء تدريسهم للطلبة .وأسفرت النتائج
عن أن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يتوقف بدرجة كبرية ،على مستوى الثقافة التكنولوجية لدى املعلم ،خاصة املتعلقة
بكيفية تشغيل هذه التكنولوجيا ،وكذلك اجتاهاهتم حنو استخدامها ،وأفادت النتائج أن توفري بيئة صفية داعمة الستخدام هذه
التكنولوجيا ،يعزز من استخدام تلك التكنولوجيا يف اجملال التدريسي.
وهدفت دراسة هام ( Ham (2001إىل تدريب احملاضرين على دمج التكنولوجيا داخـل املقررات الدراسية ،وتضمن
التدريب جزأين ( األول تدريبهم على أنظمـة التـدريب علـى بـرامج (امليكروسوفت) والوسائط املتعددة وتصميم صفحات الويب،
والثاين تدريبهم على كيفيـة دمـج التكنولوجيات ومستحداثهتا داخل املقررات الدراسية ابستخدام احلاسوب) ،وكانت فتـرة التـدريب
)(90ساعة ملدة عام دراسي .وابنتهاء التدريب قدمت عروض لكل حماضر كال يف اختصاصـه ،وقـد تضمنت نصوصاً وصوراً
ورسومات متحركة ومؤثرات صوتية ،وأشارت النتائج :إلـى احتيـاج احملاضرين لربامج تدريبية متنوعة تقابل احتياجاهتم؛ من أجل
التمكن من دمج التكنولوجيا داخـل املقررات الدراسية.
هدفت دراسة توماس  )2000( Thomas Beggsالتعرف على العوامل املؤثرة واملعوقِة الستخدام مستحداثت
تكنولوجيا التعليم يف العملية التعليمية ،وأسفرت نتائج الدراسة عن جمموعة من العوامل أمهها متيز املستحدث التكنولوجي عن
املستحدث التقليدي ،وتنمية اهتمام املعلمني حنو املستحدث ،وسهولة استخدام املستحدث التكنولوجي ،والتدريب على املستحدث
التكنولوجي ،والدعم اإلداري للمستحدث التكنولوجي.
إىل أن م ـ ـ ـراج ـ ـ ـعـ ـ ــة الـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـقـ ـ ــة س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـ ـ ــدت ال ـ ـ ـبـ ـ ــاح ـ ـ ـث ـ ـ ـتـ ـ ــان يف االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــادة ممـ ـ ــا ي ـ ـ ـلـ ـ ــي:
( حت ديد اهليكل العام لإلطار النظري ،واإلعداد لبناء أداة الدراس ــة وحتديد جماالهتا ،ومقارنه نتائج الدراس ــة احلالية مع نتائج الدراس ــات
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التعليم يف املدارس احلكومية يف مديرية القدس من وجهة نظر املعلمني وستبل تفعيلها من خالل جماالت عدة مل تتناوهلا الدراسـات

منهج الدراست تتة :من أجل حتقيق أهداف الدراس ـ ــة قامت الباحثتان ابس ـ ــتخدام املنهج الوص ـ ــفي نظرا ملالءمة طبيعتها الكمية ،الذي
يستخدم فيه مفاهيم اإلحصاء االستداليل وأساليبه لتحليل البياانت ،واستخرج النتائج.
جمتمع الدراست ت ت ت تتة :أتلف جمتمع الدراسـ ـ ـ ـ ــة من مجيع معلمي ومعلمات املدارس احلكومية يف مديرية القدس ،يف مديرية القدس للعام
 ،2022-2021وقد بلغ عددهم ( )988فرداً ،وفقاً للبياانت اإلحص ـ ـ ـ ـ ـ ــائية املتوفرة من وزارة الرتبية والتعليم العايل الفلس ـ ـ ـ ـ ـ ــطينية

(.)2021

عينة الدراس تتة :اشـ ــتملت عيِنة ِ
الدراسـ ــة على ( )262اسـ ــتمارة ،مت اختيارهم ابلطريقة الطبقية /العشـ ـوائية من أفراد جمتمع الدراسـ ــة،
وتشكل ما نسبته (  )%26.5من اجملتمع األصلي للدراسة ،وتن توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري النوع االجتماعي أن نسبة
 %13للذكور ،ونســبة  %87لإلانث .ويبني متغري املرحلة املدرســية أن نســبة  %46.9أســاســية ،ونســبة  %53.1اثنوية .ويبني
متغري جنس املدرسة أن نسبة  %38.2للذكور ،ونسبة  %46.6إلانث ،ونسبة  %15.3خمتلطة .ويبني متغري املؤهل العلمي أن
نسـ ـ ــبة  %45بكالوريوس فأدىن ،ونسـ ـ ــبة  %35.5بكالوريوس ودبلوم ،ونسـ ـ ــبة  %19.5ماجسـ ـ ــتري فأعلى .ويبني متغري سـ ـ ــنوات
اخلربة ان نسبة  %22.1ألقل من  5سنوات ،ونسبة  %19.1من  10 -5سنوات ،ونسبة  %58.8ألكثر من  10سنوات.
أداة الدراسة :قامت الباحثتان إبعداد استبانة مقسمة إىل جزأين مت إعدادها من خالل الرجوع إىل األدب الرتبوي والدراسات
السابقة ذات العالقة مبوضوع الدراسة ومنها دراسة ( أبو ربيع )2015 ،ودراسة( اجلعافرة ،)2017 ،حيث تكونت االستبانة
بصورهتا األولية من ( )30فقرة موزعة يف أربعة جماالت لقياس مدى توظيف مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف املدارس احلكومية
من وجهة نظر املعلمني موزعة بشكل اآليت :اجملال توظيفها يف عملية التقومي ،وجمال توظيفها يف االتصال والتواصل ،وجمال توظيفها
يف احلصة الصفية ،وجمال توظيفها يف التعليم عن بعد.
صتد ادداة قامت الباحثتان بت صــميم االســتبانة بصــورهتا األولية ،ومن ت مت التحقق من صــدق أداة الدراســة بعرضــها على املشــرف
وجمموعة من احملكمني من ذوي االختص ـ ــاص واخلربة ،حيث وزعت الباحثتان االس ـ ــتبانة على عدد من احملكمني .حيث طلب منهم
إبداء الرأي يف فقرات االسـ ـ ــتبانة من حيث :مدى وضـ ـ ــوح لغة الفقرات وسـ ـ ــالمتها لغوايً ،ومدى مشول الفقرات للجانب املدروس،
وإضافة أي معلومات أو تعديالت أو فقرات يروهنا مناسبة ،ووفق هذه املالحظات مت إخراج االستبانة بصورهتا النهائية.
من انحية أخرى مت التحقق من صــدق األداة أيض ـاً حبســاب معامل االرتباط بريســون لفقرات االســتبانة مع الدرجة الكلية

لألداة ،واتض ــح وجود داللة إحص ــائية يف مجيع فقرات االس ــتبانة ويدل على أن هناك االتس ــاق داخلي بني الفقرات ،واجلدول التايل
يبني ذلك:
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السابقة بصورة جمتمعة ،وعالقة هذه الدراسة بتفعيل توظيف املستحداثت تكنولوجيا التعليم يف العملية الرتبوية التعليمة التعلمية نظراً
ألمهية توظيفها يف امليدان الرتبوي.
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السـ ــابقة) ،وان الدراسـ ــة احلالية فقد متيزت عن الدراسـ ــات السـ ــابقة يف كوهنا تناولت موضـ ــوع مدى توظيف مس تتتحداثت تكنولوجيا
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جدول ( :)3.3نتائج معامل ارتباط بريسون ( )Pearson Correlationملصفوفة ارتباط فقرات مدى توظيف مستحداثت تكنولوجيا
التعليم يف املدارس احلكومية يف مديرية القدس من وجهة نظر املعلمني
ا قيمة R

لرقم

الدالة
اإلحصائية

الرقم

قيمة R

الدالة
اإلحصائية

الرقم

قيمة R

الدالة اإلحصائية

1

**0.614

0.000

11

**0.761

0.000

21

**0.777

0.000

2

**0.741

0.000

12

**0.694

0.000

22

**0.655

0.000

3

**0.730

0.000

13

**0.678

0.000

23

**0.774

0.000

4

**0.760

0.000

14

**0.577

0.000

24

**0.750

0.000

5

**0.620

0.000

15

**0.722

0.000

25

**0.757

0.000

6

**0.677

0.000

16

**0.777

0.000

26

**0.697

0.000

7

**0.767

0.000

17

**0.688

0.000

27

**0.371

0.000

8

**0.592

0.000

18

**0.780

0.000

28

**0.676

0.000

9

**0.587

0.000

19

**0.647

0.000

29

**0.590

0.000

1

**0.706

0.000

20

**0.777

0.000

30

**0.695

0.000

0
** داله احصائية عند  * 0.001داله احصائية عند 0.050
ثبات الدراس ت تتة قامت الباحثتان من التحقق من ثبات األداة ،من خالل حسـ ـ ــاب ثبات الدرجة الكلية ملعامل الثبات،
جملاالت الدراسة حسب معادلة الثبات كرونباخ الفا ،وكانت الدرجة الكلية ملدى توظيف مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف املدارس
احلكوميــة يف مــديريــة القــدس من وجهــة نظر املعلمني ( ،)0.961وهــذه النتيجــة تشـ ـ ـ ـ ـ ــري اىل متتع هــذه األداة بثبــات يفي أبغراض
الدراسة .واجلدول التايل يبني معامل الثبات للمجاالت والدرجة الكلية.
جدول ( :)4.3نتائج معامل الثبات للمجاالت
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اجملاالت

عدد الفقرات

معامل الثبات

توظيفها يف عملية التقومي

8

0.884

توظيفها يف االتصال والتواصل

5

0.802

توظيفها يف احلصة الصفية

12

0.930

توظيفها يف التعليم عن بعد

5

0.737

الدرجة الكلية

30

0.961
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مناقش ت ت تتة نتائج املتعلقة الس ت ت ت ال ادول :ما مدى توظيف مس ت ت تتتحداثت تكنولوجيا التعليم يف املدارس احلكومية يف
لإلجابة عن هذا الس ـ ـ ـؤال قامت الباحثتان حبسـ ـ ــاب املتوسـ ـ ــطات احلسـ ـ ــابية واالحنرافات املعيارية السـ ـ ــتجاابت أفراد عينة
الدراسـ ــة على جماالت االسـ ــتبانة اليت تعرب عن مدى توظيف مسـ ــتحداثت تكنولوجيا التعليم يف املدارس احلكومية يف مديرية القدس
من وجهة نظر املعلمني.
جدول ( :) 1.4املتوسـ ــطات احلسـ ــابية واالحنرافات املعيارية السـ ــتجاابت أفراد عينة الدراسـ ــة ملدى توظيف مسـ ــتحداثت تكنولوجيا التعليم يف
املدارس احلكومية يف مديرية القدس من وجهة نظر املعلمني.

الرقم

اجملال

املتوسط

االحنراف

احلساب

املعياري

الدرجة

النسبة املئوية

3

توظيفها يف احلصة الصفية

2.6240

0.62946

متوسطة

65.6

2

توظيفها يف عملية االتصال والتواصل

2.6008

0.66770

متوسطة

65.0

4

توظيفها يف التعليم عن بعد

2.5206

0.64904

متوسطة

63.0

1

توظيفها يف عملية التقومي

2.4289

0.62831

متوسطة

60.7

الدرجة الكلية

2.5509

0.59166

متوسطة

63.8

يالحظ من اجلدول الس ـ ــابق الذي يعرب عن املتوس ـ ــطات احلس ـ ــابية واالحنرافات املعيارية الس ـ ــتجاابت أفراد عينة الدراس ـ ــة
على مدى توظيف مسـ ـ ـ ـ ـ ــتحداثت تكنولوجيا التعليم يف املدارس احلكومية يف مديرية القدس من وجهة نظر املعلمني أن املتوسـ ـ ـ ـ ـ ــط
احلسايب للدرجة الكلية ( )2.55واحنراف معياري ( ،)0.591وهذا يدل على أن مدى توظيف مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف
املدارس احلكومية يف مديرية القدس من وجهة نظر املعلمني جاءت بدرجة متوســطة ،وبنســبة مئوية ( .)%63.8ولقد حصــل جمال
توظيفها يف احلصــة الصــفية على أعلى متوســط حســايب ومقداره ( ،)2.62يليه بعد االتصــال والتواصــل مبتوســط حســايب (،)2.60
يليها وجمال توظيفها يف التعليم عن بعد مبتوس ـ ـ ـ ــط حس ـ ـ ـ ــايب ( ،)2.52ومن ت جما ل توظيفها يف عملية التقومي مبتوس ـ ـ ـ ــط حس ـ ـ ـ ــايب
(.)2.42
وقامت الباحثتان حبسـاب املتوسـطات احلسـابية واالحنرافات املعيارية السـتجاابت أفراد عينة الدراسـة على فقرات االسـتبانة
اليت تعرب عن جمال توظيفها يف عملية التقومي.
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جدول ( :)2.4املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاات أفراد عينة الدراسة جملال توظيفها يف عملية التقومي
الرقم
1

الفقرات

املتوسط

االحنراف

احلساب

املعياري

أوجه الطلبة للبحث عن معلومات بواسطة توظيف 2.74

الدرجة

املئوية

0.832

متوسطة

4

أوظف مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف تنمية 2.60
مهارات التفكري العليا لدى الطلبة.

0.804

متوسطة

5

اشجع الطلبة على تنفيذ مشاريع صغرية ابستخدام 2.50
مستحداثت تكنولوجيا التعليم

0.874

متوسطة

7

أوظف مستحداثت تكنولوجيا التعليم ملراعاة 2.36

0.822

متوسطة

8

أوظف مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف 2.36
االختبارات املدرسية.

0.939

متوسطة

3

أوظف مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف متابعة 2.31

0.834

متوسطة

6

أوظف مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف تقييم 2.29
الطلبة.

0.834

متوسطة

2

استخدم مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف عالج 2.28
الضعف االكادمیي لدى الطلبة.

0.823

متوسطة

0.6283

متوسطة

املستحداثت التكنولوجية.

الفروق الفردية بني الطلبة.

أداء الطلبة.

الدرجة الكلية

2.428

النسبة

68.5
65.0
62.5
59.0
59.0
57.8
57.3
57.0
60.7

يالحظ من اجلدول السابق الذي يعرب عن املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد عينة الدراسة على
جمال توظيفها يف عملية التقومي أن املتوسط احلسايب للدرجة الكلية( )2.42واحنراف معياري ( )0.628وهذا يدل على أن مستوى
توظيفها يف عملية التقومي جاء بدرجة متوسطة ،وبنسبة مئوية (.)%60.7
كما وتشري النتائج يف اجلدول رقم ( )2.4أن مجيع الفقرات جاءت بدرجة متوسطة .وحصلت الفقرة " أوجه الطلبة للبحث
عن معلومات بواسطة توظيف املستحداثت التكنولوجية " على أعلى متوسط حسايب ( ،)2.74ويليها فقرة " أوظف مستحداثت
تكنولوجيا التعليم يف تنمية مهارات التفكري العليا لدى الطلبة " مبتوسط حسايب ( .)2.60وحصلت الفقرة " استخدم مستحداثت
تكنولوجيا التعليم يف عالج الضعف االكادمیي لدى الطلبة " على أقل متوسط حسايب ( ،)2.28يليها الفقرة " أوظف مستحداثت
تكنولوجيا التعليم يف تقييم الطلبة " مبتوسط حسايب (.)2.29
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والتواصل

الرقم

الفقرات

املتوسط

االحنراف

احلساب

املعياري

الدرجة

املئوية

5

تساعدين مستحداثت تكنولوجيا التعليم على التطوير
الذايت.

2.94

 0.889متوسطة

1

أوظف مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف التواصل مع
الطلبة خارج املدرسة.

2.82

 0.943متوسطة

2

أوظف مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف التواصل مع
املعلمني من اجل اثراء املنهاج

2.62

 0.914متوسطة

3

أوظف مستحداثت تكنولوجيا التعليم استثمارا للوقت.

2.55

 0.851متوسطة

4

أوظف املستحداثت التكنولوجية للمشاركة مع املعلمني يف
إعداد احلصص احملوسبة.

2.07

 0.868متوسطة

2.600

 0.6677متوسطة

الدرجة الكلية

النسبة

73.5
70.5
65.5
63.8
51.8
65.0

يالحظ من اجلدول السابق الذي يعرب عن املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد عينة الدراسة على
جمال االتصال والتواصل أن املتوسط احلسايب للدرجة الكلية ( )2.60واحنراف معياري ( )0.667وهذا يدل على أن مستوى
االتصال والتواصل جاء بدرجة متوسطة ،وبنسبة مئوية (.)%65
كما وتشري النتائج يف اجلدول رقم ( )3.4أن مجيع الفقرات جاءت بدرجة متوسطة .وحصلت الفقرة " تساعدين مستحداثت
تكنولوجيا التعليم على التطوير الذايت " على أعلى متوسط حسايب ( ،)2.94ويليها فقرة " أوظف مستحداثت تكنولوجيا التعليم
يف التواصل مع الطلبة خارج املدرسة " مبتوسط حسايب ( .)2.82وحصلت الفقرة " أوظف املستحداثت التكنولوجية للمشاركة مع
املعلمني يف إعداد احلصص احملوسبة " على أقل متوسط حسايب ( ،)2.07يليها الفقرة " أوظف مستحداثت تكنولوجيا التعليم
استثمارا للوقت " مبتوسط حسايب (.)2.55
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جدول ( :) 3.4املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاات أفراد عينة الدراسة جملال توظيفها يف عملية االتصال

Issue: 6

وقامت الباحثتان حبساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة اليت تعرب
عن جمال االتصال والتواصل .

Eman Reyad MUSTAFA & Heba ABUZAYYAD

وقامت الباحثتان حبساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة
اليت تعرب عن جمال توظيفها يف احلصة الصفية .
جدول ( :)4.4املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاات أفراد عينة الدراسة جملال توظيفها يف احلصة الصفية

الرقم

الفقرات

املتوسط احلساب

االحنراف

الدرجة

املعياري

النسبة
املئوية

6

أوظف مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف البحث عن مصادر متنوعة
للتعلم.

3.13

0.852

عالية

1

أوظف مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف إعداد اخلطط الدراسية.

3.02

0.897

عالية

75.5

5

أوظف مستحداثت تكنولوجيا التعليم لزايدة جذب انتباه الطلبة.

2.80

0.858

متوسطة

70.0

12

تساعدين مستحداثت تكنولوجيا التعليم على تنفيذ املهام التدريسية

2.67

0.866

متوسطة

4

أوظف املستحداثت التكنولوجية للتنويع يف اسرتاتيجيات التدريس.

2.62

0.807

متوسطة

3

أوظف مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف شرح احملتوى التعليمي
للطلبة.

2.60

0.809

متوسطة

10

أوظف مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف حتقيق أهداف املناهج.

2.59

0.820

متوسطة

9

أوظف مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف إجراء احلوار داخل الغرفة
الصفية.

2.57

0.831

متوسطة

8

أوظف مستحداثت تكنولوجيا التعليم لربط املعرفة العلمية بسياقات
حياتية للطلبة.

2.56

0.836

متوسطة

2

أوظف مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف تنظيم وقت احلصة لتوزيعه
على عناصر الدرس املختلفة.

2.46

0.828

متوسطة

7

أوظف مستحداثت تكنولوجيا التعليم إلدارة الصف.

2.23

0.832

متوسطة

11

استخدم مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف حل املشكالت
األكادمیية.

2.23

0.822

متوسطة

2.6240

0.6294

متوسطة

بشكل متقن.

الدرجة الكلية

78.3

66.8
65.5
65.0
64.8
64.3
64.0
61.5
55.8
55.8
65.6

يالحظ من اجلدول السابق الذي يعرب عن املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد عينة الدراسة على
جمال توظيفها يف احلصة الصفية أن املتوسط احلسايب للدرجة الكلية( )2.62واحنراف معياري ( )0.629وهذا يدل على أن مستوى
توظيفها يف احلصة الصفية جاء بدرجة متوسطة ،وبنسبة مئوية(.)%65.6
كما وتشري النتائج يف اجلدول رقم ( )4.4أن فقرتني جاءات بدرجة عالية و( )10فقرات جاءت بدرجة متوسطة .وحصلت
الفقرة " أوظف مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف البحث عن مصادر متنوعة للتعلم " على أعلى متوسط حسايب ( ،)3.13ويليها
فقرة " أوظف مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف إعداد اخلطط الدراسية " مبتوسط حسايب ( .)3.02وحصلت الفقرة " استخدم
مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف حل املشكالت األكادمیية " والفقرة " أوظف مستحداثت تكنولوجيا التعليم إلدارة الصف " على
أقل متوسط حسايب ( ،) 2.23يليها الفقرة " أوظف مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف تنظيم وقت احلصة لتوزيعه على عناصر
الدرس املختلفة " مبتوسط حسايب (.)2.46
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االحنراف املعياري

الدرجة

4

أوظف مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف تنفيذ حصص
التعليم عن بعد.

2.99

0.905

متوسطة

2

أرغب يف املشاركة يف الدورات التدريبية اليت تعقد
لتوظيف مستحداثت تكنولوجيا التعليم .يف التعليم عن
بعد.

2.64

0.988

متوسطة

3

أوظف مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف تفعيل
الصفوف االفرتاضية.

2.58

0.905

متوسطة

5

أوظف املستحداثت التكنولوجية يف إعداد مسابقات
الكرتونية كنشاط منهجي.

2.23

0.923

متوسطة

1

أصمم برجميات تعليمية خاصة لتحقيق أهداف املناهج
ابستخدام مستحداثت تكنولوجيا التعليم.

2.17

0.924

متوسطة

2.520

0.64904

متوسطة

الرقم

الفقرات

الدرجة الكلية

املتوسط

احلساب

النسبة

املئوية

74.8

66.0
64.5
55.8
54.3
63.0

يالحظ من اجلدول السابق الذي يعرب عن املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد عينة الدراسة على
جمال توظيفها يف التعليم عن بعد أن املتوسط احلسايب للدرجة الكلية( )2.52واحنراف معياري ( )0.649وهذا يدل على أن
مستوى توظيفها يف التعليم عن بعد جاء بدرجة متوسطة ،وبنسبة مئوية (.)%63
كما وتشري النتائج يف اجلدول رقم ( )5.4أن مجيع الفقرات جاءت بدرجة متوسطة .وحصلت الفقرة " أوظف مستحداثت
تكنولوجيا التعليم يف تنفيذ حصص التعليم عن بعد " على أعلى متوسط حسايب ( ،)2.99ويليها فقرة " أرغب يف املشاركة يف
الدورات التدريبي ة اليت تعقد لتوظيف مستحداثت تكنولوجيا التعليم .يف التعليم عن بعد ".مبتوسط حسايب ( .)2.64وحصلت
الفقرة " أصمم برجميات تعليمية خاصة لتحقيق أهداف املناهج ابستخدام مستحداثت تكنولوجيا التعليم " على أقل متوسط حسايب
( ،)2.17يليها الفقرة " أوظف املستحداثت التكنولوجية يف إعداد مسابقات الكرتونية كنشاط منهجي " مبتوسط حسايب (.)2.23
مناقشت ت تتة نتائج املتعلقة الس ت ت ت ال الثا  :ولإلجابة عن هذا السـ ـ ـ ـؤال مت حتويله للفرض ـ ـ ــيات التايل ،لإلجابة عن سـ ـ ـ ـؤال
الدراسـ ـ ـ ـ ـ ــة الثاين ،مت إجياد املتوسـ ـ ـ ـ ـ ــطات احلسـ ـ ـ ـ ـ ــابية ،واالحنرافات املعيارية ملدى ،ومن ت مت التحقق فيما إذا كانت الفروق بني قيم
املتوسطات احلسابية دالة إحصائيا من خالل فحص الفرضيات الصفرية اآلتية:
مناقشة نتائج الفرضية ادوىل :ال توجد فرو ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  ) α ≤ 0.05بني
متوسطات تقديرات أفراد العينة مدى توظيف مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف املدارس احلكومية يف مديرية القدس من
وجهة نظر املعلمني يعزى ملتغري النوع االجتماعي.
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جدول ( :)5.4املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاات أفراد عينة الدراسة جملال توظيفها يف التعليم عن بعد

Issue: 6

وقامت الباحثتان حبساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة اليت تعرب
عن جمال توظيفها يف التعليم عن بعد.

Eman Reyad MUSTAFA & Heba ABUZAYYAD

أشارت نتا ئج الفرضية األوىل إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( (0.05≤ αبني تقديرات أفراد
عينة الدارسة مدى توظيف مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف املدارس احلكومية يف مديرية القدس من وجهة نظر املعلمني يعزى
ملتغري النوع االجتماعي ،على الدرجة الكلية ألداة الدراسة ،لصاحل اإلانث.
وتعزو الباحثتان سبب وجود فروق ذات داللة إحصائية لتقديرات أفراد عينة الدارسة ملدى توظيف مستحداثت تكنولوجيا
التعليم يف املدارس احلكومية يف مديرية القدس تعزى ملتغري النوع االجتماعي لصاحل اإلانث ،الن اإلانث اكثر التزاما يف األنظمة
والقوانني من الذكور ،وهن اكثر حرصا على حضور الدورات التدريبية وتوظيفها يف العملية التعليمية.
واختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة مفلح(،)2020جعافرة ( ،)2017أبو ربيع ( ،)2015شقور(.)2012
مناقشة نتائج الفرضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  ) α ≤ 0.05بني متوسطات
تقديرات أفراد العينة مدى توظيف مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف املدارس احلكومية يف مديرية القدس من وجهة نظر املعلمني
يعزى ملتغري املرحلة املدرسية.
أشارت نتائج الفرضية الثانية إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( (0.05≤ αبني تقديرات
أفراد عينة الدارسة ملدى توظيف مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف املدارس احلكومية يف مديرية القدس من وجهة نظر املعلمني يعزى
ملتغري املرحلة املدرسية ،على الدرجة الكلية ألداة الدراسة
وتعزو الباحثتان سبب عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لتقديرات أفراد عينة الدارسة ملدى توظيف مستحداثت
تكنولوجيا التعليم يف املدارس احلكومية يف مديرية القدس تعزى ملتغري املرحلة املدرسية ،الن املعلمني يف املدارس األساسية واملدارس
الثانوية مجيعهم قد خضعوا للظروف نفسها من أتهيل وتدريب وتوجيه لكيفية توظيف مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف العملية
التعليمة ،وخيضعون لنظام تعليمي واحد ويعيشون يف نفس الظروف وحتت نفس األنظمة والقوانني والتعميمات ،ويعود أيضا إىل
املتابعة املستمرة واملتزايدة يف املدة األخرية حيث مت تطبيق نظام املتابعة العنقودية( العنقود وحدة تطوير) ويف كل عنقود يوجد مدارس
أساسية ومدارس اثنوية ،ومجيهم خيضعون لنفس املتابعة والتطوير .
مناقشة نتائج الفرضية الثالثة:ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  ) α ≤ 0.05بني متوسطات
تقديرات أفراد العينة مدى توظيف مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف املدارس احلكومية يف مديرية القدس من وجهة نظر املعلمني
يعزى ملتغري جنس املدرسة.
أشارت نتائج الفرضية الثالثة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( (0.05≤ αبني تقديرات أفراد
عينة الدارسة مدى توظيف مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف املدارس احلكومية يف مديرية القدس من وجهة نظر املعلمني يعزى
ملتغري جنس املدرسة ،على الدرجة الكلية ألداة الدراسة ،لصاحل مدارس اإلانث.
وتعزو الباحثتان سبب وجود فروق ذات داللة إحصائية لتقديرات أفراد عينة الدارسة ملدى توظيف مستحداثت تكنولوجيا
التعليم يف املدارس احلكومية يف مديرية القدس تعزى ملتغري جنس املدرسة لصاحل مدارس اإلانث ،اىل أن االنضباط يف مدارس اإلانث
اكرب ،كما أن املخالفات والشغب واحملافظة على البيئة الصفية واألجهزة واملعدات يف مدارس اإلانث افضل من مدارس الذكور،
وهذا يفسح جمال أمام املعلمني لتوظيف مستحداثت تكنولوجيا التعليم بشكل افضل ،واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة
شقور(.)2012
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تقديرات أفراد العينة مدى توظيف مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف املدارس احلكومية يف مديرية القدس من وجهة نظر املعلمني
أشارت نتائج الفرضية الرابعة إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( (0.05≤ αبني تقديرات
أفراد عينة الدارسة مدى توظيف مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف املدارس احلكومية يف مديرية القدس من وجهة نظر املعلمني يعزى
ملتغري اخلربة ،على الدرجة الكلية ألداة الدراسة.
وتعزو الباحثتان سبب عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لتقديرات أفراد عينة الدارسة ملدى توظيف مستحداثت
تكنولوجيا التعليم يف املدارس احلكومية يف مديرية القدس تعزى ملتغري سنوات اخلربة إىل إن الدورات التدريبية لكيفية توظيف
املستحداثت التكنولوجية خيضع هلا مجيع املعلمني ،كذلك معرفتهم ابملستحداثت التكنولوجية أصبحت ضرورة لكل من میارس العمل
التعليمي نظراً حلاجتهم اليومية لبعض التطبيقيات التكنولوجية سواء كان حديثاً أو قدمیاً يف العمل الرتبوي ،وابلتايل مل تتأثر تقديرات
املعلمني هلا ابختالف سنوات خربهتم.

اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة عليمات( )2014دراسة شقور( )2012واختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة
مفلح ( ،)2020ودراسة ابو ربيع ( )2015ودراسة الزهراين()2010
مناقشه نتائج الفرضية اخلامسة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  ) α ≤ 0.05بني متوسطات
تقديرات أفراد العينة مدى توظيف مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف املدارس احلكومية يف مديرية القدس من وجهة نظر املعلمني
يعزى ملتغري املؤهل العلمي .أشارت نتائج الفرضية الثالثة إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (0.05 ≤ α
) بني املتوسطات احلسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة ملدى توظيف مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف املدارس احلكومية يف مديرية
القدس من وجهة نظر املعلمني تعزى ملتغري املؤهل العلمي.
أشارت نتائج الفرضية اخلامسة إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( (0.05≤ αبني تقديرات
أفراد عينة الدارسة مدى توظيف مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف املدارس احلكومية يف مديرية القدس من وجهة نظر املعلمني يعزى
ملتغري املؤهل العلمي ،على الدرجة الكلية ألداة الدراسة.
وتعزو الباحثتان سبب عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لتقديرات أفراد عينة الدارسة ملدى توظيف مستحداثت
تكنولوجيا التعليم يف املدارس احلكومية يف مديرية القدس تعزى ملتغري املؤهل العلمي إىل تشابه البيئات التنظيمية ،وتشابه الدورات
التدريبية اليت خيضع هلا املعلمني ،ويعود أيضاً إىل أن مجيعا يشعرون بضرورة توظيفها ويدركوهنا بغض النظر عن مؤهالهتم العلمية.
اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة ابو ربيع( )2015دراسة شقور( )2012واختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة
مفلح ( ،2020ودراسة الزهراين(.)2010
ما هي السبل اليت تعتقد أهنا ت دي إىل تفعيل توظيف مستحداثت تكنولوجيا التعليم ؟
لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثتان بتلخيص استجاابت أفراد عينة الدراسة على السبل اليت يعتقد أهنا تؤدي إىل
تفعيل توظيف مستحداثت تكنولوجيا التعليم ومن ت حساب التكرارات والنسبة املئوية.
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يعزى ملتغري سنوات اخلربة.

Issue: 6

مناقشه نتائج الفرضية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  ) α ≤ 0.05بني متوسطات

Eman Reyad MUSTAFA & Heba ABUZAYYAD

جدول ( :)15.4التكرارات والنس ـ ــب املئوية الس ـ ــتجاابت أفراد عينة الدراس ـ ـة للسـ ــبل اليت تعتقد أهنا تؤدي إىل تفعيل توظيف مسـ ــتحداثت
تكنولوجيا التعليم
الرقم

اإلجابة

العدد

النسبة
املئوية

24

1
2

وجود الرغبة أوالً للمعلمني والطلبة واألهايل لتوظيف مستحداثت تكنولوجيا التعليم

إعطاء التدريب والدورات املناسبة لتوظيف مستحداثت تكنولوجيا التعليم واليت تشمل
املعلمني والطلبة

37

3

توفري البنية التحتية واليت تشمل توافر مجيع مستحداثت التعليم (األجهزة وشبكة
األنرتنت املناسبة).

69

4

اإلعداد املسبق هلا وتطوير املنهاج وأساليب التدريس اليت تدعم توظيف مستحداثت
تكنولوجيا التعليم ومتابعة العملية لضمان جناحها

47

11.8
18.1
47.1
23.0

يالحظ من اجلدول السابق الذي يعرب عن التكرارات والنسب املئوية الستجاابت أفراد عينة الدراسة للسبل اليت يعتقد أهنا
تؤدي إىل تفعيل توظيف مستحداثت تكنولوجيا التعليم أن اإلجابة " وجود الرغبة أوالً للمعلمني والطلبة واألهايل لتوظيف مستحداثت
تكنولوجيا التعليم " حصلت على نسبة مئوية ( ،)%11.8واإلجابة " إعطاء التدريب والدورات املناسبة لتوظيف مستحداثت
تكنولوجيا التعليم واليت تشمل املعلمني والطلبة " بنسبة ( ،)%18.1واإلجابة " توفري البنية التحتية واليت تشمل توافر مجيع
مستحداثت التعليم (األجهزة وشبكة اإلنرتنت املناسبة)" بنسبة ( ،)%47.1واإلجابة " اإلعداد املسبق هلا وتطوير املنهاج وأساليب
التدريس اليت تدعم توظيف مستحداثت تكنولوجيا التعليم ومتابعة العملية لضمان جناحها " بنسبة (.)%23
بناء على مقرتحات املعلمني حول الس ـ ـ ـ ــبل اليت تس ـ ـ ـ ــاعد يف تفعيل توظيف مس ـ ـ ـ ــتحداثت تكنولوجيا التعليم يف العملية
التعليمة العلمية ترى الباحثتان أن هناك ض ـ ــرورة ملحة لتوفري مجيع ما يلزم من البنية التحتية واألجهزة واملعدات وش ـ ــبكة األنرتنت
املناسـ ـ ــبة ،وهتيئة البيئة الصـ ـ ــفية واملختربات وغريها وكل ما يسـ ـ ــاعد ويدعم توظيف مسـ ـ ــتحداثت تكنولوجيا التعليم على اكمل وجه،
وض ــرورة التس ــبيق مع األقس ــام املختص ــة يف التدريب وإعطاء الدورات املناس ــبة لتوظيف مس ــتحداثت تكنولوجيا التعليم واليت تش ــمل
املدراء واملعلمني والطلبة وان تكون هذه الدورات بشكل دوري لتأكد من اطالعهم على كل ما هو جديد وحديث يف مستحداثت
تكنولوجيـا التعليم بشـ ـ ـ ـ ـ ـكـل عـام وكيفيـة توظيفهـا يف العمليـة التعليمـة التعلميـة بشـ ـ ـ ـ ـ ـكـل خـاص ،وتـدريـب املعلمني على كيفيـة تنفيـذ
اسـ ـ ـ ـرتاتيجيات تدريس حديثة تدعم توظيف مس ـ ـ ــتحداثت تكنولوجيا التعليم ،رفع وعي املعلمني بض ـ ـ ــرورة توظيف مس ـ ـ ــتحداثت
تكنولوجيا التعليم واثرها اإلجيايب على العملية التعليمة التعلمية ،ضـ ـ ــرورة إعداد املقررات الدراسـ ـ ــية إلكرتونيا لتسـ ـ ــهيل عملية تقدمیها
للطلبة من خالل املستحداثت التكنولوجية.
 3.5التوصيات :يف ضوء نتائج الدراسة ،فإن الباحثتان تقدم التوصيات اآلتية:
 .1ضرورة االستمرار بعقد ورشات تدريبية بشكل دوري للمعلمني حول كيفية توظيف مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف العملية
التعليمة التعلمية.
 .2ضـ ـ ـ ـ ــرورة توفري كل ما يلزم من م عدات وأجهزة وأنرتنت يف املدارس لتسـ ـ ـ ـ ــاعد املعلمني على توظيف مسـ ـ ـ ـ ــتحداثت تكنولوجيا
التعليم.
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 .3وان حيافظ معلمو املدارس على توظيف مسـ ـ ـ ـ ـ ــتحداثت التكنولوجية يف العملية التعليمة التعلمية ويسـ ـ ـ ـ ـ ــعوا إىل االرتقاء هبا إىل
األفضل.

Issue: 6

 .4العمل على توعية املديرين واملعلمني أبمهية توظيف مستحداثت التكنولوجية يف العملية التعليمة التعلمية .

Volume: 4

 .5ضـ ــرورة اهتمام معلمي مدارس الذكور واملدارس املختلطة بدرجة أكرب يف توظيف مسـ ــتحداثت التكنولوجية يف العملية التعليمة
التعلمية.
 .6العمل على زايدة االهتمام ابلص ـ ـ ــفوف الدراس ـ ـ ــية وجتهيزاهتا التقنيات الالزمة ،وذلك لتهيئة الظروف مناس ـ ـ ــبة للمعلمني وللطلبة
االستخدام املستحداثت التكنولوجية يف عملية التعلم.
 .7ضرورة إعداد املقررات الدراسية إلكرتونيا لتسهيل عملية تقدمیها للطلبة من خالل املستحداثت التكنولوجية.
 .8ضـ ـ ــرورة توفري البنية التحتية يف البيئات املدرسـ ـ ــية الالزمة من شـ ـ ــبكات اتصـ ـ ــال وأنرتنت وأجهزة حاسـ ـ ــوب وغريها السـ ـ ــتخدام
املستحداثت التكنولوجية يف العملية التعليمية.
.9
يف ضوء هذه الدراسة ،فإن الباحثتان تقدم االقرتاحات اآلتية:
 .1إجراء دراسة مماثلة مع االهتمام أبخذ آراء أطراف أخرى من العملية الرتبوية مثل (:املدراء ،الطلبة ،أولياء األمور ،املشرفون
الرتبويون).
 .2عمل دراسة ملعرفة درجة وعي املعلمني لتوظيف مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف التعليم املدمج ضوء بعض املتغريات
 .3تصميم برانمج تدريب مقرتح لتوظيف مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف العملية التعليمة التعلمية .
 .4إجراء دراسات أخرى تتضمن حتديد معيقات توظيف مستحداثت التكنولوجيا التعليم يف املدارس احلكومية يف مديرية القدس .
 .5إجراء دراسة مشاهبة للدراسة احلالية ملعرفة مدى بتوظيف مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف التعليم املدمج وسبل تفعيلها
ابستخدام أدوات أخرى املقابالت ضرورة توفري كل ما يلزم من معدات وأجهزة وأنرتنت يف املدارس لتساعد املعلمني على توظيف
مستحداثت تكنولوجيا التعليم كما جيب أو اجملموعات البؤرية وغريها
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