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معىلات استعمال انتمنيات انتعهيميه يف اجلامعه
من وجهة نظر انتدريسيني

م.د.كوثر جاسم
م.د.منى خلٌفة عبجل

كلٌة التربٌة – االصمعً  /جامعة دٌالى
كلٌة التربٌة – االصمعً  /جامعة دٌالى

مشكهة انبحث :
ان التحدٌات التً ٌواجهها العالم الٌوم  ،والتغٌر السرٌع الذي طرأ على جمٌع
مجااااالت الحٌااااف واالنفجاااار المعر اااً والتكنلاااوجً ٌجعااال مااان الراااروري علاااى
الموسسات التعلٌمٌاة ان تأخاذ بالتقنٌاات الحدٌثاة لتحقٌاه افادا ها ولقاد ارااا التطاور
العلمً والتكنلوجً كثٌارا مان الوسااال التاً ٌمكان االساتفادف منهاا اً تهٌااة مجااالت
الخبرف للمتعلمٌن تاهفلهم لمواجهاة تطاورات العصار وتجعلهام ااادرٌن علاى اساتخدام
(و ا)71 :9002،
التقنٌات الحدٌثة من اجل تعلم اعل .
وبماااا ان الجامعاااة مهسساااة علمٌاااة تربوٌاااة ذات مساااتوا ر ٌاااع تتركااا مهامهاااا
االساسٌة ً اعاداد الكاوادر المهفلاة لتتاولى مراكا اٌادٌاة اً المجتماع لاذل دورفاا
ٌتسم بالخطورف من خالل مسهولٌتها ً اٌادف النهرة العلمٌاة وتوساٌع ا اال المعر اة
ونشرفا تعتبر التقنٌات التعلٌمٌة الٌوم ج ًء ال ٌتجا أ مان أي ن اام تعلٌماً ،وأصاب
االعتماااد علٌهااا ماان الراارورات لنجاااا العملٌااة التعلٌمٌااة لمااا لهااا ماان اثاار اعاال ااً
استثارف افتمام الطلبة واشباع حاجاتهم للتعلم وتنوٌع خبراتهم تصاب الجامعاة محفاال
لنمو الطلبة بمختلا الجوانب وتثري الخبرات التً ٌمرون بها .
(السعود)71: 9002 ،
اهميه انبحث واحلاجة انيه :
لٌس من المستبعد ان ٌ ن البعض ان التدرٌس عملٌة تلقٌن ٌقوم بها المادرس
للمتعلم أو مجموعة من المتعلمٌن ولكن الحقٌقاة ان فاذ العملٌاة مشاتركة باٌن طار ٌن
الٌمكن ان تكون مثمرف بدون مشااركة الماتعلم وان مقادار نجاحهاا ٌعتماد علاى مقادار
تل المشاركة ,وعلٌه قد رل البااحثون باٌن المفهاوم القادٌم لطرٌقاه التادرٌس والاذي
وصا بانها اسالوب اعطااء الماادف الدراساٌة والمفهاوم الحادٌي الاذي ٌشامل كال مالاه
عالاه باحداي عملٌة التعلم لدا المتعلم ٌشمل جمٌع الفعالٌات التً ٌقوم بها المادرس
والطالب وجمٌع الوساال التعلٌمٌة من سمعٌة وبصرٌة ً درس تعلٌمً لبلاو الاتعلم
المقصود 0لاذا اان فادا أي برناامل تعلٌماً فاو احاداي تغٌار اٌجاابً اً اتجافاات
الماتعلم وطارل تفكٌار ومعار اه و مهارتاه وٌنبغاً ان ٌحادي فاذا التغٌٌار مان خااالل
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جهود المتعلم نفسه اما دور المدرس هو مٌسر ومسهل ومهٌأ للخبرات التعلٌمٌة التاً
ستقود الطالب الن ٌتعلم وفذ ررٌة اساسٌة ً خطة التعلٌم التربوي .
والمواا التعلٌمً موااا ادراكاً  ،واالدرا ٌعناً ان االنساان عنادما ٌاتعلم
تحدي عملٌة تن ٌم ً مدركاته المنبهات عندما تقع على الحواس ٌدر االنسان بان
ٌساامع او ٌبصاار  000الااو وفااذا االدرا لااه ادرا سااابه  ،أي ان الااتعلم واالدرا
والفهاام ٌااتم عاان طرٌااه الحااواس التااً فااً المنا ااذ الراٌسااٌة لالنسااان التااً تمكنااه ماان
االتصال بالعالم الخارجً  ،وان الاتعلم المثمار فاو الاتعلم المبناً علاى خبارات حساٌة
وان نسبة التعلم تتناسب طردٌا مع عدد الحواس .
(اللقانً واخرون ) 71: 7211،
لقااد اثبتاات البحااوي والدراسااات التربوٌااة ان الحااواس تسااهم ااً عملٌااة الااتعلم
والتدرٌب بالنسب الماوٌة االتٌاة )% 38( :حاساة البصار  ،و( )% 77حاساة السامع
،و( )%8،1حاسة الشم  ،و( )%7،1حاسة اللمس  ،و( )%7حاسة الذول .
كمااا توصاالت الدراسااات الااى ان نساابة تااذكر المااتعلم لماا ساابه تعلمااه تختلااا
باختالا الحاسة او الحاواس التاً تنفاذ مان خاللهاا الرساالة الاى دماا الماتعلم اٌمكن
للماااااتعلم ان ٌتاااااذكر ( )% 70مماااااا اااااارأ  ،و( )%90مماااااا سااااامعه،و()%80مماااااا
شافد ،و()%10مما شافد وسمعه ً نفس الوات (.ع ٌ واخرون )92 :7230،
وخٌر ما اوثقه ً فذا الخصوص فو اوله تعالى ( فو الذي انشأ لكم السمع
واالبصااااااااار واال ااااااااادف ) صاااااااادل الع ااااااااٌم (سااااااااورف المهمنون،اٌااااااااة. )98
ان ً خله سبحانه وتعالى االنسان اٌة كبرا منحه العقل وجه بوساال
الحس واالدرا لٌكون مهٌاا لقبول العلم واد ورد ذكر ما خلقه لناا مان ا اادف وحاواس
لكً نتعلم بها  0الحواس فً طرل التعرا الى االشٌاء وال وافر المحٌطاه بناا مان
رااااغط وحاااارار ومااااذال وبواسااااطتها نكتسااااب المهااااارات والمعااااارا المختلفااااة0
(العابد) 21 :7231،
ونحن نعٌش الٌاوم عاالم الفرااء وعصار االعرااء اً جسام االنساان وعاالم
المن ورات البصرٌة  0لم ٌعاد مقباوالً ان ٌقتصار دور المادرس علاى مجارد اٌصاال
الحقااااه الااى الطلبااة لااذل اتسااعت وتنوعاات مهااام وادوار الماادرس هااو الٌااوم ماادرس
ومرب واااد واجتماعً  0وان وساال المدرس لام تعاد كا ٌاه العاداد وتادرٌب الطلباة
لمرحلااة دراسااٌة اعلااى وخااروجهم الااى معتاار الحٌاااف العلمٌااة بعااد التااراكم المعر ااً
الكبٌار والا خم الحاصال اً االبحااي العلمٌاة والتطاور التكنولاوجً  0لاذل ارتفعاات
الصااٌحات ااً رااوء مرااامٌن ومعطٌااات الفكاار التربااوي براارورف اتقااان الكفاٌااات
والمهارات التدرٌسٌة الال مة للمدرس،ومنها كفاٌة التحدٌد السلوكً لالفداا ،وكفاٌة
اساااتعمال طراااااه واساااالٌب تدرٌساااٌة متنوعاااة  ،وكفاٌاااة االساااتعمال النااااج لوسااااال
وتقنٌات التعلٌم 0
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وفنا افتمام واسع النطاال باالساتعمال الفعاال لوسااال وتقنٌاات الاتعلم ،جااء
رد عاال لقصااور التعلااٌم اللف ااً كمااا ان العدٌااد ماان ال ااوافر التااً ٌدرسااها الطلبااة ال
ٌمكاان ان ٌتصااورفا او ٌسااتوعبها عاان طرٌااه االلفااا  0االلفااا مجاارد رمااو لهااذا
تشتد الحاجة الستعمال الوسااال التعلٌمٌاة () david,1981:107وتطلاه علاى مفهاوم
الوساال التعلٌمٌة اسماء عدف مثل وسااال االٌرااا  ،اوالوسااال السامعٌة البصارٌة،او
الوساال المعٌنة،او مساعدات التدرٌس،او تكنلوجٌاا التعلاٌم اوالتقنٌاات التعلٌمٌاة وجااء
استعمال فذا تعرٌبا للمصاطل (. ) educational technologyان كثارف التسامٌات
تختلا باختالا وجهة الن ر الٌها وحسب افمٌة الحواس وتعاددفا واالساهامات التاً
تقدمها فذ الوساال او التقنٌات ً مجال التعلٌم ( .كا م واخرون) 90: 7231،
هدف انبحث :
ٌهدا البحي الحالً الى التعرا على معواات استعمال التقنٌات التعلٌمٌة ً
الجامعة من وجهة ن ر التدرٌسٌٌن.
حدود انبحث :
ٌقتصر البحي الحالً على عٌنة من التدرٌسٌٌن ً الجامعة.
حتديد املصطهحات:
التقنيات التعليمية :
عرفها شحاتة4222بانها المصطل الذي ٌطلاه علاى العملٌاات التاً تتعلاه بتصامٌم عملٌاة الاتعلم
والتعلااٌم وتنفٌااذفا وتقوٌمهااا ،وفااً عملٌااة متكاملااة معقاادف مركبااة وتشاامل االسااالٌب
واال كار واالدوات والتن ٌمات (شحاتة)778: 9000،
عرفها الحيلة4222تعنً اكثر مان مجارد اساتخدام االجها ف واالالت  ،هاً طرٌقاة اً التفكٌار،
رال عن انها منهل ً العمل،واسلوب ً حل المشكالتٌ،عتمد ً ذلا علاى اتبااع
مخطااط منهجً،واساالوب علمااً ماان م ٌتكااون ماان عناصاار كثٌاارف متداخلة،ومتفاعلااة
بقصد تحقٌه افداا محددف ( .الحٌلة)72: 9001،
انفصم انثاني
خهفية نظرية

انتطىر انتارخيي نهتمنيات انتعهيمية
التقنٌات التعلٌمٌة مهما اختلفت التسامٌات واآراء ٌهاا  ،اان احادا ً الٌساتطٌع
ان ٌنكر بانها ادٌمة اادم التاارٌو  ،وحدٌثاة حداثاة السااعة  ،المنقوشاات والمنحوتاات
والرسااااوم وال صااااور التااااً حفرفااااا االنسااااان الباااادااً وافاااال الحرااااارات القدٌمااااة
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السااومرٌة،واال شااورٌة والبابلٌااة والفٌنقٌااة والفرعونٌااة والصااٌنٌة والهندٌااة والٌونانٌااة
علااى واجهااات المعابااد والصااخور فااً ااً الوااااع وساااال تعلٌمٌااة نٌااة مفٌاادف ااماات
بتسسجٌل تارٌو تل االمام وحف اه وبتعلاٌم ا رادفاا اساالٌب التعبٌار والتعامال و ناون
الحرب والمهن المختلفة وفً مات ال مثابرف على ذل حتى واتنا الحارر .
(حمدان)7232:72 ،
اهمية انىسائم انتمنية يف عمهية انتعهيم :
ٌعله كثٌر من العاملٌن ً مجال تكنولوجٌاا التعلاٌم والوسااال التعلٌمٌاة امااالً
واسااعة علااى الاادور الااذي ٌمكاان ان تهدٌااه تكنولوجٌااا التعلااٌم اذا احساان اسااتخدامها
وتو ٌفها ً العملٌة التعلٌمٌة باعتبار ان تكنولوجٌا التعلٌم كما اشرنا سابقا تدخل اً
جمٌااع المج ا االت التربوٌااة ماان اجه ا ف وادوات ومااواد وموااااا تعلٌمٌااة واسااتراتٌجٌة
والتقٌٌم المستمر والتغذٌاة الراجعاة والدااماة،ودور المعلام اً عهاد تكنولوجٌاا التعلاٌم
(الاادور الجدٌااد للمعلاام والمتعلم)والمشاااركة الفعالااة ماان اباال المااتعلم ممااا ٌااهدي الااى
التطور الفعال وال ٌادف الملحو ة ً نتاجات العملٌة التعلٌمٌة .
لقااد ادر رجااال التربٌااة والتعلااٌم وااااد وم اٌااا اسااتخدام الوساااال التعلٌمٌااة
وتكنولوجٌا التعلٌم ً عملٌة التعلٌم والتعلم لما تركته من اثار اٌجابٌة اثبتتها البحاوي
والدراسات وانعكست ً نوعٌة المخرجات التعلٌمٌة واكتساابها للمهاارات والخبارات
والمعارا بشكل اكثر اعلٌة وتطور مما ٌمكن جٌل المساتقبل مان مواجهاة التحادٌات
ومواكبة عصر التكنولوجٌاا المتساارع  0وٌمكان ان نورا افمٌاة الوسااال التعلٌمٌاة
وتكنولوجٌات التعلٌم بشكل عام ،الن لكال وساٌلة خصاااص ممٌا ف ٌساتطٌع المادرس
التعرا علٌها :
 -7تحسٌن نوعٌة التعلٌم و ٌادف اعلٌته وذل من خالل:
أ -حاال مشااكالت ا دحااام الصاافوا وااعااات المحاراارات  ،ماان المالح ا ماان
مراجعة الكتب االحصااٌة عن التعلٌم ان االابال على التعلٌم ً البلدان النامٌة وبشكل
خاص ً البلدان العربٌة ٌ داد باطراد مما ٌ ٌد الرغط علاى التعلاٌم حٌاي ان اراباة
نصا الشعب العربً فم دون سن ()73سانة،نافٌ عان ا دٌااد االاباال علاى التعلاٌم
المدرسً الن امً ،االمر الذي ٌجعل الصفوا الدراسٌة م دحمة الٌستطٌع المعلم ان
ٌحسن تدرٌسه ٌها رمن االمكاناات التقلٌدٌاة ومان فناا تساهم تكنولوجٌاا التعلاٌم اً
تعلااٌم االعااداد الكبٌاارف ماان الطااالب دون ٌااادف كبٌاارف ااً النفقااات كاسااتخدام اجه ا ف
العرض الرواٌة ،التعلٌم المبرمل واالشكال المختلفة من التعلم الذاتً .
ب -مراعاف الفرول الفردٌة بٌن الطالب ً مختلا الفصول الدراسٌة من خالل ما
تقدمه من مساعدف ً تنوٌع مصادر التعلٌم ،مما ٌساعد المتعلم على الساٌر اً تعلماه
حسب سرعته وما لدٌه من خصااص وامكانات واادرات ،المتعلم اً ال تكنولوجٌاا
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التعلااٌم فااو محااور العملٌااة التعلٌمٌااة  0وفنااا تفاااوت كبٌاار ااً معاادالت الااتعلم لاادا
التعلٌمااً
مختلااا الطااالب وٌمكاان تحقٌااه ذل ا عاان طرٌااه اعتماااد البرنااامل
( (programmed instructionوالحاسااوب التعلٌمااً ( instructional
. )computer
ج -تاادرٌب المعلمااٌن ااً مجااال اعااداد االفااداا التعلٌمٌااة وكٌفٌااة صااٌا تها وتعمااٌم
التدرٌس وانتاج المواد التعلٌمٌة واختٌار طرااه التدرٌس المناسبة0
 -9تساعد على تو ٌر رصة للخبرات الحسٌة بشاكل ااارب ماا تكاون الاى الخبارات
الوااعٌااة .الوساااال التعلٌمٌااة وتكنولوجٌااا التعلااٌم تعماال علااى تااو ٌر خباارات وااعٌااة
حقٌقٌة او بدٌلة ،وتقرب الوااع الى اذفان الطالب لتحسٌن مستوا التعلاٌم ،وتعاوٌض
الطالب عن الخبرات التً لم ٌتمكنوا من الحصول علٌها النها حدثت ً الماراً او
ً مكان بعٌد او بسبب خطورتها او موسمٌتها او صغرفا او كبرفا.
 -8استخدام وتو ٌا مجموعاة مان الوسااال اً الموااا التعلٌماً التعلماً وبشاكل
متكاماال ٌعماال علااى تااو ٌر تعلاام اعمااه واكباار اثاارا وٌبقااى منااا اطااول 0واااد اثبتاات
التجارب انه كلما اشتركت حواس اكثار اً عملٌاة التعلاٌم والاتعلم كلماا كاان الماردود
ماان المعر ااة والخباارف اكبر،ذل ا ان سااوٌة االنسااان القلٌااة والنفسااٌة والجساامٌة تشااكل
مناخا خصبا للتعلم والنمو.
ان ما ذكرنا سابقا من افمٌة اشرا اكبر ادر ممكن من الحاواس اً عملٌاة
التعلٌم والتعلم وتهكد اٌرا القول الشااع باٌن الناسااسامع انساى ،ارا أتاذكر،اعمل
اتعلماوان الوساال التعلٌمٌة وتكنولوجٌا التعلٌم تساعد على التاذكر وسارعة الاتعلم او
التدرب وتثبٌتاه 0كماا توصالت دراساات وابحااي تربوٌاة مٌدانٌاة الاى ان نسابة تاذكر
الفرد لما تعلمه او تدرب علٌه تختلا باختالا الحاسة او الحاواس التاً وصالت عان
طر ٌقها .
 -1تعماال علااى اثااارف افتمامااات الطااالب وفواٌاااتهم وتجدٌااد نشاااطاتهم ومشاااركتهم
واشباع حاجاتهم للتعلم ؛ الوساال التعلٌمٌة وتكنولوجٌا التعلٌم لها مٌا ف اثاارف فواٌاات
الطااالب ،واسااتثارف افتمامهم،وتشااوٌقهم نحااو مورااوع الاادرس او التاادرب ومواصاالة
العمل،كما انها على اخاتالا انواعهاا تقادم خبارات متنوعاة ٌاخاذ منهاا كال طالاب ماا
ٌحقه افدا ة او ٌثٌر افتمامه،باالرا ة الى انها تبعي اٌهم السارور لتقبال المعلوماات
وتجدد من نشاطهم لمتابعة الدرس والبحي عن الحقااه العلمٌة والتوصل الى النتاال0
المدرس اذا ما احسن تو ٌا تكنولوجٌا التعلٌم وتحدٌد الهادا منهاا وااام بتوراٌحه
اً ذفاان الطالاب ااان ذلا ٌاهدي الااى ٌاادف مشاااركته االٌجابٌااة اً اكتساااب الخباارف
وتنمٌة القدرف على التامل وداة المالح ة ( .علٌان) 782 - 788: 9070،
تصنيف انىسائم انتعهيمية
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فنا تصانٌفات عادف للوسااال التعلٌمٌاة والتقنٌاة صانفت مان ابال علمااء وماربٌن
تربوٌٌن مختصٌ ن ً مجال وساال االتصاال وتقنٌاات التعلاٌم بحٌاي اعتماد كال مانهم
على معٌار من المعاٌٌر اتخذ اساسا لتصنٌفه .وتعرض الباحثتان التصنٌا االتً.
تصنيف اندبس واستيتة
االساس الذي تم اعتمااد اً فاذا التصانٌا فاو التصانٌا الاو ٌفً أي علاى
اساااس الو ٌفااة او الاادور الااذي تقااوم بااه الوسااٌلة ااً تورااٌ الحقااااه والمفااافٌم او
الن رٌااات العلمٌااة .ماٌعتمااد علااى خصااصااها وصاافاتها وماااذا تعماال وكٌا .جمٌااع
الوساااال التعلٌمٌااة و تقنٌااات الااتعلم تعاارض المعلومااات وتوصاالها الااى المتعلم.والشااكل
االتً ٌورحها:
شكل العرض
بصري ثابت

نوع الوسٌلة
 -7صور ورسومات ثابتة .
-9صورثابتة تسقط رواٌا

سمعً

-8مواد سمعٌة.اشرطةتسجٌل
واسطوانات رادٌووتلف ٌون

سمعً
بصري ثابت

-1سمعً بصري ا الم ثابتة
وشراا

بصري متحر

-1صور متحركة
صور متحركة صامتة

سمعً بصري ثابت
متحر

صورف متحركة ناطقة

سمعً بصري
سمعً وبصري متحر
اشكال متعددف

ادوات العرض
عرض مباشر
اسقاط رواً
اجه ف تسجٌل
الكترونٌة
االتصال عن بعد
اجه ف تسجٌل
الكترونٌة واسقاط
رواً
اسقاط رواً
اجه ف تسجٌل
الكترونٌة واسقاط
رواً
االتصال عن بعد
واجه ف الكترونٌة

-2التلف ٌون
صور تلف ٌونٌة ثابتة
-1الفٌدٌو والتلف ٌون
اجه ف متعددف
-3وساال متعددف
(علٌان)732 : 9070،

دراسات سابمة :
لاام تجااد الباحثتااان دراسااات سااابقة بهااذا الخصااوص سااوا دراسااات اتبعاات
المنهل التجرٌبً وسترد منها الدراسة االتٌة :
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 دراسة القزاز3995فد ت الدراسة التعرا على اثر استعمال الحاسوب ً تحصٌل طلبة الصاا
الراباااع العاااام اااً اواعاااد اللغاااة العربٌاااة وشاااملت عٌناااة البحاااي( )30طالباااا وطالباااة
)10(،طالبا وطالبة مثلوا المجموعة التجرٌبٌاة و()10طالباا وطالباة مثلاوا المجموعاة
الرابطة و اعادت الباحثاة اختباارا تحصاٌلٌا اً الموراوعات التاً درساتها امتاا ت
بالصاادل والثبات،وباساااتعمال االختباااار التاااااً لعٌنتاااٌن مساااتقلتٌن ومعامااال االرتبااااط
بٌرسون ا هرت النتاال تفول المجموعة التجرٌبٌة على الرابطة اً حاٌن لام ٌ هار
رول ذات داللة احصااٌة بالنسبة لمتغٌر الجنس (الق ا )22-2: 7228،
انفصم انثانث

اجراءات انبحث
ٌترمن فذا الفصل االجراءات التً اامات بهاا الباحثتاان اً فاذا البحاي مان
حٌي المنهجٌة وعٌنة البحي ومعالجة البٌانات.
منهج انبحث
اتبعاااات الباحثتااااان ماااانهل الدراسااااة المسااااحٌة وفااااً ماااان انماااااط الدراسااااة
الوصفٌة،وفً ذل النوع من االستقصااء الاذي ٌتنااول عادد كبٌار نسابٌا مان الحااالت
(مدارس،تالمٌذ،و ااا،كتب ،منافل.........الو) بقصد تشخٌص اوراعها التً فً
علٌهااا او جوانااب معٌنااة ماان فااذ االوراااع  ،دون االاتصااارعلى حالااة واحاادف منهااا
بالذات وتفٌد نتاال فذ الدراسات ً حل كثٌر من المشكالت التربوٌاة بماا تقدماه مان
معلومااات تشخٌصااٌة عاان المورااوعات المتصاالة بهااذ المشااكالت وكثٌاارا مااا ناارا
الدراسات المسحٌة تتجاو تصوٌر الوااع تحكم على مدا كفاٌته .
(ال وبعً)110 :7211،
جمتمع انبحث
تدرٌسًٌ الجامعات ً العرال

عينة انبحث
ااتصرت عٌنة البحي الحالً على:
تدرٌساااٌٌن مااان جامعاااة بغاااداد ،كلٌاااة التربٌاااة،ابن رشد،اسااام العلاااوم التربوٌاااة
والنفسٌة،واسم اللغة الكردٌة.
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تدرٌساااٌٌن مااان جامعاااة دٌالى،كلٌاااة التربٌاااة االصمعً،اسااام العلاااوم التربوٌاااة
والنفسٌة،واسم اللغة العربٌة،واسم التارٌو،واسم الجغرا ٌة.والجدول (ٌ )7ور ذلا
.
جدول()3
عدد التدرسٌٌن
القسم
الجامعة
90
بغداد،كلٌة التربٌة ابن رشد العلوم التربوٌة والنفسٌة
90
اللغة الكردٌة
80
دٌالى،كلٌة التربٌة،االصمعً العلوم التربوٌة والنفسٌة
اللغة العربٌة
التارٌو
الجغرا ٌة
المجموع

90
80
90
710

ادات انبحث
بما ان البحي الحالً ٌهادا الاى معر اة معوااات اساتعمال التقنٌاات التعلٌمٌاة
ً الجامعة من وجهة ن ر التدرٌسٌٌن،لذل اامت الباحثتان باعداد استبانة تتكون من
( )3قرات وفذا تطلب عدد من االجراءات.
انصدق انظاهري
ٌقصد به ان االختبار ٌبدو صاداا بالنسبة للمفحوصٌن او لمن ٌن ر الٌه اذ بدا
ان االسالة واالمثلة المستخدمة ذات عالاة بالو ٌفة التً ٌراد اٌاسها (ال افر7222،
 ) 981 :وتم التوصل الٌاه مان خاالل عارض االساتبانة علاى المختصاٌن اً التربٌاة
وعلم النفس ملحه( )7واد حصلت الفقرات على موا قة  %21من الخبراء.

اجراءات انتطبيك
 -3الدراسة االستطالعية
ااماااات الب احثتااااان باااااجراء دراسااااة اسااااتطالعٌة علااااى عٌنااااة ماااان التدرٌسااااٌٌن
بلغت() 90تدرٌسا ذل لغارض التاكاد مان وراوا الفقارات وصاٌا تها ،وااد تباٌن ان
جمٌع الفقرات وارحة،ملحه(.)9
 -4الدراسة االساسية
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اامت الباحثتان بتو ٌع االستبانة علاى عٌناة البحاي االساساٌة ومان ثام تام تحلٌال
محتوا استجابات العٌنة واستخدمت الوساال االحصااٌة االتٌة:
انىسائم االحصائية:
 استخرج المتوسط الفررً لفقرات االستبانة. اساات خدام الوسااٌلة االحصااااٌة الوسااط الماارج ماان اجاال معر ااة تسلساال الفقااراتوتدرجها  .كانت استجابات العٌنة كما فو مور ً جدول()9
جدول()4
الوسط المرجح لكل فقرة من فقرات االستبانة
ت
7
9
8
1
1
2
1
3

الفقرات
استعمال التقنٌات التعلٌمٌة بشكل ٌر صحٌ اد
ٌعٌه انرباط الصا
رعا اتقان التدرٌسٌٌن الستعمال التقنٌات بسبب
نقص ً برامل اعدادفم الستعمالها
تمس التدرٌسٌٌن بالطرٌقة التقلٌدٌة واالفتمام
بالجانب الن ري قط بعٌدا عن التطبٌه
ا دحام نصاب التدرٌسً الى جانب تكلٌفه ببعض
االعمال االرا ٌة
تاكٌد التقوٌم السنوي الداء التدرٌسٌٌن على الجانب
الن ري قط
ا دٌاد عدد الطلبة ً الصا الواحد بحٌي تشغل
مقاعدفم الحٌ االكبر مما ٌشكل عااقا امام استعمال
التقنٌات التعلٌمٌة
عدم توا رالتقنٌات التعلٌمٌة ً القسم
التعقٌدات الروتٌنٌة التً تفررها القوانٌن االدارٌة
مماٌشكل عااقا امام استعمال التقنٌات التعلٌمٌة

انفصم انرابع

الوسط
المرج

التسلسل
الجدٌد

9،971

9

9،871

7

9،71

2

9،707

1

9،793

1
3

9،01
9،097

1

9،931

8

عرض اننتائج
أن فاادا البحااي فااو التعاارا علااى معواااات اسااتعمال التقنٌااات التعلٌمٌااه ااً
الجامعة من وجهه ن ار التدرٌساٌٌن واساتخرجت الباحثتاان الوساط المارج بجاباات
العٌنة على قرات ابستبانة وكما تم تورٌحه مسبقا حٌي ان الوسط المرج أكبر من
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الوسط الفررً للمقٌاس  .مما ٌدلل على وجود معواات الساتعمال التقنٌاات التعلٌمٌاة
ً الجامعة .
تفسري اننتائج
حسااب اجابااات العٌنااة حااا ت الفقاار ( رااعا اتق اان التدرٌسااٌٌن السااتعمال
التقنٌات التعلٌمٌة بسبب نقص ً برامل اعداد التدرٌسٌٌن الستعمال التقنٌات التعلٌمٌة
) على وسط مرج (  )9،871وبذل اخذت المرتبة االولى ً تدرج الفقرات وٌعود
فذا الرعا الى ان برامل اعداد التدرٌسٌٌن ً الجامعاه ااصارف وبعٌادف عان لتطاور
التقنااً وال تساااٌر التطااور العلمااً  ،ممااا ٌسااتوجب اعااادف الن اار ااً باارامل اعااداد
التدرٌسٌٌن 0
وحااا ت الفقاارف ( اسااتعمال التقنٌااات التعلٌمٌااه بشااكل ٌاار صااحٌ اااد ٌعٌااه
انرباط الصا ) على وسط مرج (  )9،971وبذل اخذت المرتبه الثانٌة من حٌي
االفمٌااة كمعااول ممااا ٌاادل علااى وجااود جهاال باالساالوب الصااحٌ السااتخدام التقنٌااات
التعلٌمٌه مما ٌهثر على انرباط الصا 0
وحا ت الفقرف ( التعقٌدات الروتٌنٌة التً تفررها القوانٌن االدارٌة مما ٌشكل
عااقا امام استعمال التقنٌاات التعلٌمٌاة ) علاى وساط مارج (  )9،931وباذل اخاذت
المرتبة الثالثة من حٌي استعمال التدرٌساٌٌن للتقنٌاات مماا ٌفارض علٌاة تبعاات مالٌاة
ا اء تعررها للكسر او التلا من جراء االستخدام مما ٌد ع بالتدرٌسٌٌن الى الع وا
عن استعمالها 0
وحا ت الفقرف ( تاكٌد التقوٌم السنوي الداء التدرٌسٌٌن على الجاناب الن اري
بعٌدا عن التطبٌه ) على وسط مرج (  )9،707وبذل اخذت المرتبة الرابعة حٌاي
ال تخصص درجات رمن التقوٌم السنوي الداء التدرٌسٌٌن 0
وحا ت الفقرف ( عدم تو ر التقنٌاات التعلٌمٌاة اً القسام ) علاى وساط مارج
( ) 9،793وبذل اخذت المرتبة الخامسة  ،حٌي ال توجد تجهٌ ات كا ٌة او اد تكون
معدومة ً بعض اباسام 0
 حااا ت الفقاارف( تمس ا التدرٌسااٌٌن بالطرٌقااة التقلٌدٌااة اللف ٌااة واالفتمااام بالجاناابالن ري بعٌدا عن التطبٌه) على وسط مرج () 9،71وبذل اخذت المرتباة السادساة
 ،حٌااي مااا ال التدر ٌسااٌون ٌدرسااون باانفس الطرااااه واالسااالٌب القدٌمااة بعٌاادا عاان
ن رٌات التعلم الحدٌثة التً تساٌر التطور العلمً.
 حا ت الفقرف(ا دحام نصاب التدرٌسً الى جانب تكلٌا ببعض االعمال االرا ٌة)على وسط مرج ( )9،70وبذل احذت المرتبة الساابعة،حٌي ان تكلٌاا التدرٌساٌٌن
باعمااال ارااا ٌة ٌشااكل عباااا ٌقااع علااى كافاال التدرٌسااً وٌااهثر علااى جهااد وادراتااه
التدرٌسٌة السٌما وان استخدام التقنٌات ٌتطلب جهدا ووات.
 وحا ت الفقرف(ا دٌاد عدد الطلباة اً الصاا الواحاد بحٌاي تشاغل مقاعادفم الحٌااالكبر مما ٌشكل عااقا امام اساتعمال التقنٌاات التعلٌمٌاة) علاى وساط مارج ()9،01
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وبذل احذت المرتبة الثامنة،حٌي ان اعداد الطلباة الكبٌارف اً ااعاات صاغٌرف ٌعٌاه
حركة المدرس داخل القاعةعند استعمال التقنٌات التعلٌمٌة.
االستنتاجات
ان فنا اصاورا ً اً بارامل اعاداد تدرٌساًٌ الجامعاة وتادرٌبهم علاى التقنٌاات
التعلٌمٌاااة الحدٌثاااة  ،واساااتعمالها بشاااكل صاااحٌ وماااتالام ماااع الموراااوعات التاااً
تدرس،وكما ٌنبغً ان تدخل قرف استعمال التقنٌات التعلٌمٌة الحدٌثة من رمن قرات
التقوٌم السنوي لالداء الجاامعً وان ٌتناساب نصااب التدرٌساً ماع واات وجهاد الاذي
تتطلبااه االعمااال اال دارٌااة التااً ٌكلااا بهااا ،وان ٌكااون فنااا ااعااات دراسااٌة ٌتناسااب
حجمها وعددفا مع اعداد الطلبة بما ٌسم حرٌة حركة المدرس والٌحدي ارباا اً
القاعااة وان تكااون فااذ القاعااات مجها ف بمااا ٌحتاجااه اسااتعمال التقنٌااات التعلٌمٌااة ماان
تجهٌ ا ات كهربااٌااة واجه ا ف عاارض وكاال مااا ٌتطلبااه اسااتعمالها.وفذا سااوا ٌمكاان
الجامعة مان المساافمة باعاداد كاادر تدرٌساً متكامال علاى مختلاا االصاعدف العلمٌاة
والثقا ٌة والتقنٌة مما ٌتر اثارا ً اٌجابٌة علاى نوعٌاة المخرجاات التعلٌمٌاة واكتساابها
للمعارا والمهارات بشكل اكثر اعلٌة .
انتىصيات
ٌنبغً ان تتبنى الجامعة:
اعداد برامل تطوٌر خبرات التدرٌسٌٌن وتدرٌبهم على تقنٌات التعلٌم ً اثناء
الخدمة.
ااامة دورات تدرٌبٌة للتدرٌسٌٌن ابل االلتحال بالخدمة ً الجامعة .
انشاء مرك خاص بالتدرٌب الجامعً لكا ة التدرٌسٌٌن .
املمرتحات
اجراء دراسة مماثلة للحالٌة من وجهة ن ر الطلبة.
اجراء دراسة مماثلة للحالٌة على مراحل دراسٌة اخرا كالدراسة الثانوٌة.
املصادر
القران الكرٌم
حماادان ،ز ٌاادان )7232(،وساااال تكنلوجٌا،مبادهفااا تطبٌقاتهااا ااً التعلااٌم
-7
والتدرٌب،ط،9عمان،دار التربٌة الحدٌثة،االردن.
-9الحٌلة،ز محمود )9001(،تكنولوجٌا التعلٌم مان اجال تنمٌاة التفكٌار،دار المساٌرف
عمان،االردن0
 -8ال وبعً،عباااد الجلٌااال،)7211(،االختباااارات والمقااااٌٌس،و ارف التعلاااٌم العااااالً
والبحي العلمً،العرال.
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-1السااعود،خالد ز ،)9002(،تكنولوجٌااا ووساااال التعلااٌم و اعلٌتها،مكتبااة المجتمااع
العربً ،عمان،االردن 0
 -1شحاتة،حسااان و ٌناااب النجاااار،)9008(،معجااام المصاااطلحات التربوٌاااة والنفساااٌة
،الدار المصرٌة اللبنانٌة ،القافرف 0
 -2ال اااافر،ز كرٌاااا ،)7222(،مبااااديء القٌااااس والتقاااوٌم اااً التربٌاااة ،مطاااابع
االر ،عمان ،االردن0
 -1العابد،انور،)7231(،التقنٌات التعلٌمٌة وتطورفا ،مجلة تكنولوجٌا التعلٌم ،العدد2
،الكوٌت0
-3ع ٌ ،صبحً خلٌل،)7231(،التقنٌات التربوٌة ،دار الكتب للطباعة والنشر0
-2علٌااان،ربحً،)9070(،مصااادر الااتعلم،دار الٌااا وري للنشاار والتو ٌااع ،عمااان ،
االردن.
-70الق ا ،نداء محسن،)7228(،اثر استخدام الحاسوب ً تحصٌل طلبة الصا
الرابع العام ً اواعد اللغة العربٌة ،رسالة ماجستٌر ٌر منشورف ،بغداد0
 -77كا م،احمد خٌري واخرون(،)7231الوساال التعلٌمٌة والمنهل،ط،8دار
النهرة،مصر0
 -79اللقانً،احمد حسٌن واخرون،)7211(،تدرٌس المواد االجتماعٌة ،القافرف 0
 -78و ا  ،لٌنا ز،)9002(،اسالٌب تدرٌس العلوم للصفوا االربعة االولى،مكتبة
المجتمع العربً للنشر،ط،7عمان ،االردن0
14-David,dufly(1981),cases tudy,john cleverly,plning socials
instrucation,uneseo,hand book for the teaching of social,studies.

المالحق
ملحق()3
الخبراء الذٌن استعانت بهم الباحثتان ً بعض اجراءات البحي
اسم الخبٌر
ت
 7ا.د.سالم نوري
 9م.د.اشوال نصٌا
 8م.د.سلمى مجٌد
 1م.د .فرف موسى

مكان العمل
جامعة دٌالى ،كلٌة التربٌة االصمعً
=
=
=
=
=
=
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ٌنب عباس
1
 2م.د.لطٌفة ماجد
 1م.م.حسام ٌوسا
 3م.م.سعد ٌاسٌن
 2م.م.عدنان عبد الكرٌم
 70م.م.لقاء حبٌب

ت
7
9
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=
=
=
=
=
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ملحق()4
قرات المقٌاس بصٌغتها النهااٌة
موا ه
الفقرات
جدا
استعمال التقنٌات بشكل ٌر صحٌ اد ٌعٌه
انرباط الصا
رعا اتقان التدرٌسٌٌن بستعمال التقنٌات
التعلٌمٌة بسبب نقص ً برامل اعداد
التدرٌسٌٌن السعمال التقنٌات التعلٌمٌه

8

تمس التدرٌسٌٌن بالطرٌقة التقلٌدٌة اللف ٌة
وابفتمام بالجانب الن ري بعٌدا عن
التطبٌه
أ دحام نصاب التدرٌسً إلى جانب تكلٌفة
ببعض ابعمال ابرا ٌة

1

تأكٌد التقوٌم السنوي الداء التدرٌسٌٌن على
الجانب الن ري بعٌدا عن التطبٌه

2

أ دٌاد عدد الطلبة ً الصا الواحد بحٌي
تشغل مقاعدفم الحٌ ابكبر مما ٌشكل عااقا
أمام استعمال التقنٌات التعلٌمٌة

1

عدم تو ر التقنٌات التعلٌمٌة ً القسم

3

التعقٌدات الروتٌنٌة التً تفررها القوانٌن
ابدارٌة مما ٌشكل عااقا امام استعمال
التقنٌات التعلٌمٌة

1

=
=
=
=
=
=
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