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املقدمة:
امللخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن درجة ا�ستخدام معلمي
املرحلة الثانوية مل�ستحدثات التكنولوجيا يف التعليم يف �ضوء
معلما ومعلمة
بع�ض املُتغريات ،وذلك على عينة مكونة من (ً )317
يف مديرية تربية وتعليم لواء املزار ال�شمايل مت اختيارهم بالطريقة
املُتي�رسة ،وذلك ممن قابلهم الباحث يف مدرا�س مديرية تربية
وتعليم لواء املزار ال�شمايل وذلك للف�صل الدرا�سي الثاين /2018
 ،2019وقـــد ا�ســـــــتخدم الباحـــث املنهج الو�صفي ولتحقيــــــق
�أهــداف الدرا�سـة ا�ســـــــتخدم الباحـــث مقيا�س معرفــــــــة املعلم
بالتكنـــولـــوجـــيا ()Teacher - Knowledge of Technology: TKT
 ،وطبق منه ُبعد ا�ستخدام م�ستحدثات تكنولوجيا التعليم.
�أظهرت النتائج �أن درجة ا�ستخدام معلمي املرحلة الثانوية
مل�ستحدثات التكنولوجيا يف التعليم كانت ُمرتفعة ،كما �أظهرت
النتائج عدم وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا تعزى للجن�س ،واخلربة،
وامل�ؤهل العلمي ،ويف �ضوء ما تو�صلت �إليه الدرا�سة من نتائج فقد
�أو�صى الباحث بتكثيف الدورات التدريبية للمعلمني واملعلمات
بهدف تزويدهم بخربات جديدة يف جمال تكنولوجيا التعليم.
الكلمات املفتاحيةُ :م�ستحدثات التكنولوجيا يف التعليم،
معلمو املرحلة الثانوية ،مدار�س لواء املزار ال�شمايل.

Abstract:
This study aimed at identifying the degree of using
instructional technology innovations by secondary
stage teachers in light of some variables. The sample
consisted of 317 male and female teachers at northern
al - Mazar education directorate, chosen using the
availabile sampling method, for the second semester
of the academic year 2018/ 2019, the researcher used
a descriptive approach.
In order to achieve the study objectives, the
researchers used the scale of teacher - knowledge of
technology (TKT) through applying the dimension of
using instructional technology innovations.
The results indicated that the degree of using
instructional technology innovations among the
secondary stage teachers was high. There were no
statistical significant differences related to gender,
experience, and scientific qualification.
The researcher recommends intensifying training
courses for male and female teachers to acquaint
them with new experiences in the field of instructional
technology.
Keywords: Instructional Technology Innovations,
Secondary School Teachers at Northern al - Mazar

ي�شهد العامل تغريات �شا�سعة ب�سبب االنفجار املعريف
وال�سكاين ،والتقدم العلمي والتكنولوجي ،ويعد التطور يف تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت من �أهم ق�ضايا الع�رص احلديث� ،إذ �أدى
التطور التكنولوجي �إىل ظهور �أ�ساليب وطرق جديدة يف التعليم
بدءا من التعلم القائم على احلا�سوب� ،إىل ا�ستخدام الإنرتنت يف
التعليم ،و�صوال �إىل التعليم الإلكرتوين القائم على ا�ستخدام الو�سائط
االلكرتونية التفاعلية ،من حا�سوب و�شبكات وانرتنت وغريها ،وذلك
من �أجل حتقيق الأهداف ال ّتعليمية ،و�إي�صال املحتوى التعليمي
للمتعلم ب�أقل وقت وجهد ممكنني.
وتعد التكنولوجيا يف التعليم عملية تكاملية تهتم بجميع
عنا�رص الربنامج التعليمي ومكوناته ،من �أهداف وحمتوى وطرق
تقدمي املعلومات وعملية التقومي املنا�سبة ،لتكوين بيئة تعلم
تفاعلية بني املتعلم وم�صادر التعليم االلكرتونية املختلفة ،وبذلك
فقد �أ�صبحت التكنولوجيا يف التعليم يف مقدمة املعينات ال ّتعليمية
التي ت�سعى �إىل التطور امل�ستمر يف حمتواها و�إجراءات تنفيذها،
تلبية حلاجات املعلم واملتعلم على ح ٍد �سواء (�سيفني. )2009 ،
وقد �أورد احلدابي و�صالح (� )2019أن امل�ؤ�س�سات التعليمية
اليوم بحاجة �إىل م�ستحدثات التكنولوجيا يف التعليم ،يف كل �صف
ومدر�سة ،وجامعة ،لأنها مبثابة الورقة والقلم يف ع�رصنا احلايل،
�إذ مل يعد مقبو ًال �أن يفتقر �أفراد املجتمع اليوم �إىل امتالك مهارات
التعامل مع م�ستحدثات التكنولوجيا يف التعليم ،يف ظل ع� ٍرص �أ�صبح
فيه للأمية بع ًدا جدي ًدا هو الأمية احلا�سوبية �أو التكنولوجية.
كما يعد �إعداد املعلم واحدة من �أبرز الدعائم الأ�سا�سية
لتطوير التعليم ،حيث يعد املعلم املوجه ،واملنفذ للأهداف الرتبوية
على املدى القريب والبعيد ،وعملية توظيف املعلم للتكنولوجيا يف
التعليم من �أبرز الو�سائل احلالية للح�صول على عائد تعليمي �أف�ضل،
�إذ ميثل �إعداد املعلم �أحد �أبرز املدخالت الهامة يف عملية التعلم
والتعليم ،حيث يقع على عاتقه مهمة تو�صيل الر�سالة التعليمية
م�ستخدما يف ذلك �سائر املواد
لطالبه ،وم�ساعدتهم على التعلم،
ً
والو�سائل املنا�سبة (ن�رص. )2000 ،
ي�شري هيوز (� )Hughes, 2005إىل �أن الطريقة املثلى يف تغيري
املعتقدات الرتبوية عند املعلمني تكمن يف حث املعلمني على التفكري
يف �أن التكنولوجيا ميكن �أن ت�ساعدهم يف حتقيق �أهدافهم الرتبوية.
رئي�سا يف توفري بيئة تكنولوجية
كما ويعد ال�سياق املدر�سي
ً
عن�رصا ً
داعمة لأي ابتكار �أو ا�ستحداث يف جمال تكنولوجيا التعليم.
املهارات الفنية األساسية والتكامل املعريف ()TPACK
مهما يف ا�ستخدام التكنولوجيا
دورا ً
وت�ؤدي املعرفة التقنية ً
يف التعليم ،فهي تزود املعلمني باملهارات واملعارف التي
يحتاجونها من �أجل ا�ستخدام التكنولوجيا يف التعليم بفعالية ،فما
يحتاجه املعلمون يرتاوح من املعرفة الب�سيطة �إىل املُركبة ،كما �أن
قائمة املهارات املختلفة طويلة ومتغرية با�ستمرار تب ًعا ملا ي�شهده
العامل من انفجار معريف ،فاملهارات الفنية الأ�سا�سية واملعارف
التكاملية هما ما يحتاجه املعلمون ملعرفة كيفية ت�شغيل التقنيات
التي يتوقع منهم ا�ستخدامها بالكامل ،بالإ�ضافة �إىل الرتكيز على
املهارات الأ�سا�سية ،والتي بدونها ي�صبح حتقيق التكامل املعريف
�أكرث تعقي ًدا (. )Hew & Brush, 2007
وتت�ضمن املعرفة التكاملية قدرة املعلم على ت�شغيل الأجهزة
28

درجة استخدام معلمي املرحلة الثانوية ملُستحدثات التكنولوجيا في التعليم
في مدارس لواء املزار الشمالي في األردن

د .محمد خليفة مفلح

والربامج ،وتثبيت وت�شغيل �أي جهاز يحتاج �إىل ربط يف جمال
التكنولوجيا ،كما تت�ضمن معرفة كيفية تفاعل الأنظمة الأ�سا�سية،
وتوقع املهارات التكنولوجية وحتديد احتياجات الطلبة منها ،وربط
ذلك كله يف ال�سياق املحدد لتعزيز عملية التعلي م (�Bennet & Ma
. )ton, 2010
وبالتايل ميكن القول �أن م�ستحدثات التكنولوجيا يف التعليم
ال تعد غاية يف حد ذاتها ،بل تكمن �أهميتها يف كيفية توظيفها
يف املواقف التعليمية ،وهذا غري ممكن بدون الإملام مبهاراتها
املختلفة ،وقد مت ت�أكيد �رضورة حمو الأمية املتعلقة با�ستخدام
كل ما هو جديد يف جمال امل�ستحدثات التكنولوجية ،مع تو�ضيح
�أبعادها ،ومفاهيميها ،ومهاراتها (�صالح وحميد. )2005 ،
وميكن مل�ستحدثات التكنولوجيا يف التعليم �أن تقدم حت�سينات
يف طرق التدري�س احلالية ،و�أن تن�ش�أ كفاءات مميزة ،وت�ؤدي �إىل
�إعادة تفكري يف بع�ض من ممار�سات التدري�س احلالية .وميكن
و�صف ذلك من خالل� )1 :أنها ا�ستخدامات بديلة حتل بب�ساطة مكان
ا�سرتاتيجيات قدمية �أ�صبحت غري �صاحلة )2 .ت�ؤدي �إىل ت�ضخيم
�إجناز املهمـــــــة التعليمية لتكون �أكرث فعاليــــــة وت�أثريا )3 .ت�ؤدي
�إىل حتويل يغري من طريقة تفاعل املعلم مع الطالب من خالل حتديد
�إجراءات التعلم اخلا�صة بهم ،وطرق حلهم للم�شكالت (& Mishra
. );Koehler, 2006; Hughes, 2005
يعد ا�ستخدام املعلمني مل�ستحدثات التكنولوجيا يف التعليم
مهما بني حمتوى املقررات الدرا�سية من جهة ،وبني الأهداف
ربطً ا ً
الرتبوية لهذه املقررات ،فكلما كانت ال�صلة بني التكنولوجيا ونتائج
التعلم �أكرث حتدي ًدا ،زاد احتمال �أن يفهم املعلمون كيفية تعلم الطلبة
( ، )Schmidt et al., 2009وال�شكل رقم ( )1يو�ضح هذه العالقة.
وقد تناولت درا�سة العطار ( )2011هذه العالقة من خالل
الو�صول �إىل الفهم املطلوب للمفاهيم وامل�صطلحات التكنولوجية،
وقراءة مثل هذه املو�ضوعات ،والقدرة على فهم كيفية �صياغة
التكنولوجيا املتقدمة الالزمة يف حياة الإن�سان ،حيث �إن دور
نا�رشا لها ،ومب�سطً ا
املعلم يتعدى �أنه ناقل للمعرفة ،ليكون
ً
وطارحا لت�صورات تكنولوجية
وم�صمما لإ�سرتاتيجياتها،
لها،
ً
ً
م�ستقبلية تتعلق بها.
الشكل رقم (: )1
الدمج بين المعرفة التكنولوجية والتربوية والمحتوى ()Schmidt et al., 2009

�إن امتالك مهارة الدمج بني املعرفة التكنولوجية ،واملعرفة
الرتبوية ،ومعرفة ال�سياق �أو املحتوى ميكن املعلمني من �إن�شاء
�أن�شطة تعليمية مالئمة للطلبة ،تراعي خ�صائ�صهم واحتياجاتهم،
كما متكن الطلبة من بناء مهارات خمتلفة ،ومعارف متنوعة
(. )Mishra & Koehler, 2006
وقد �أكد مالتاباروفا وكوكو�شكو وعبدايفا و�شانازاروف
و�سمايلوف ا (�Maltabarova, Kokoshko, Abduldayeva, Shanaz
� )arov & Smailova, 2019أهمية م�ستحدثات التكنولوجيا يف
التعليم يف ن�شاطات الطلبة امل�ستقلة ،وتنمية الإبداع لديهم ،وذلك
من خالل الرتبية الإنتاجية ،وثقافة التفكري املختلفة ،والتفكري
املنطقي ،وق�ضايا التكيف العقلي ،والتعلم عن بعد ،والنهج القائم
على الكفاءة ،ونظام الإدارة امل�ستجبية ،وتعزيز الثقافة الأخالقية
من خالل بيئة التعلم الإلكرتوين.
وعرف فانيتا ( )Vannatta, 2004م�ستحدثات التكنولوجيا يف
التعليم على �أنها معرفة املعلم واملتعلم على حد �سواء مبقدار معني
من املعلومات واملهارات واالجتاهات املرتبطة با�ستخدام و�سائل
التكنولوجيا احلديثة.
وعرفها جابر ( )2012ب�أنها جميع الو�سائل والأجهزة
احلديثة و�أ�ساليب تقدمها ،والتي يتم توظيفها يف التعليم لتحقيق
�أهدافه ومواكبة التغريات الزمانية واملكانية املختلفة.
فيما عرفها املركز الوطني للإح�صاء الرتبوي ()NCES
وامل�شار �إليه يف جراي وثوم�س ولويز (Gray, Thomas & Lewis,
� )2010أنها عملية دمج موارد التكنولوجيا يف الروتني اليومي
للعملية التعليمية ،و�إدارة املدار�س ،حيث تتمثل هذه املوارد ب�أجهزة
الكمبيوتر ،والربامج املتخ�ص�صة ،و�أنظمة االت�صاالت القائمة على
ال�شبكات ،وت�شمل ممار�سات معينة مثل العمل التعاوين واالت�صال
والبحوث امل�ستندة �إىل الإنرتنت والتحكم عن بعد ،ونقل البيانات
عرب ال�شبكة وا�سرتجاعها.
كما عرفها عطار ( )2011على �أنها مفهوم ي�شري �إىل منظومة
متكاملة ت�شمل كل ما هو جديد يف تكنولوجيا التعليم ،ويت�ضمن ذلك
الأجهزة التعليمية ،والربجميات ،والآالت التعليمية.
كما عرفها احلدابي و�صالح ( )2019ب�أنها علم ي�شمل
التوظيف الفعال للتكنولوجيا يف التعليم �ضمن تخطيط وتنفيذ
عملية التدري�س على �أ�س�س علمية.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
انبثقت م�شكلة الدرا�سة احلالية من نتائج العديد من الدرا�سات
املتعلقة بنف�س املجال (Akpan, 2010; Yan, Xiao & Wang,
 )2012; Koçak & Atman, 2013والتي �أكدت على �أهمية �إملام
املعلم مب�ستحدثات التكنولوجيا يف التعليم املختلفة ،باعتبارها
من �أهم مقومات جناح العملية التعلمية ،و�أحد ركائزها الأ�سا�سية،
م�صدرا مهم ًا من
وقد ا�صبحت تكنولوجيا االت�صاالت واملعلومات
ً
م�صادر التعلم والتعليم لدى الطلبة واملعلمني على حد �سواء ،وقد
لوحظ يف الفرتة الأخرية اهتمام وزارة الرتبية والتعليم الأردنية
ممثلة ب�أكادميية امللكة رانيا لتدريب املعلمني على �إدخال
م�ستحدثات تكنولوجية خمتلفة يف العديد من املدرا�س ،تتمثل
29
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بقاعات لإنتاج الو�سائل التعليمية التقنية ،وت�صميم الربجميات،
وخمتربات لعر�ض البيانات ،و�أجهزة ال�سبورة الذكية ،ومكربات
ال�صوت ،و�أجهزة العر�ض املرئية .وعند مراجعة الباحث للدرا�سات
ال�سابقة ذات العالقة ،ووقوفه  -بحكم عمله يف املجال الرتبوي -
على حال بع�ض املدرا�س فقد �شعر بتباين لدى املعلمني يف ا�ستخدام
م�ستحدثات التكنولوجيا يف التعليم ،وق�صور ن�سبة معينة منهم يف
التعامل مع هذه التقنيات املختلفة ،واعتماد الو�سائل التقليدية يف
عملية التعلم ،الأمر الذي قد ي�ؤثر �سل ًبا على م�ستوى العملية التعليمية
ومدى حتقق �أهدافها ،ويف �ضوء ذلك عملت الدرا�سة احلالية على
الوقوف على درجة ا�ستخدام معلمي املرحلة الثانوية ملُ�ستحدثات
التكنولوجيا يف التعليم ،وحتديد بع�ض املتغريات التي ت�ؤثر بها،
وذلك من خالل الأجابة عن الأ�سئلة التالية:
● ●ما درجة ا�ستخدام معلمي املرحلة الثانوية ملُ�ستحدثات
التكنولوجيا يف التعليم يف مدرا�س مديرية لواء املزار ال�شمايل يف
حمافظة �إربد؟
● ●هل توجد فروق يف درجة ا�ستخدام معلمي املرحلة
الثانوية ملُ�ستحدثات التكنولوجيا يف التعليم يعزى للجن�س
واخلربة وامل�ؤهل العلمي يف مدرا�س مديرية لواء املزار ال�شمايل
يف حمافظة �إربد؟

 م�ستحدثات التكنولوجيا يف التعليم :مفهوم يعك�س
منظومة متكاملة حتتوي على كل ما هو جديد يف جمال تكنولوجيا
التعليم مثل الأجهزة تعليمية ،كما ي�شري م�صطلح «تكنولوجيا» يف
هذه الدرا�سة �إىل �أجهزة الكمبيوتر املحمول ،و�أجهزة الكمبيوتر
املكتبي ،واللوحات الذكية ،و�أجهزة الآيباد ،و�أجهزة عر�ض
الفيديوهات بحيث تعمل على رفع م�ستوى العملية التعليمية ،وزيادة
ن�سبة حتقيق الأهداف املرجوة .وتعرف �إجرائ ًيا ب�أنها الدرجة التي
يح�صل عليها امل�ستجيب على ب ُعد ا�ستخدام م�ستحدثات التكنولوجيا
يف التعليم ،وذلك �ضمن مقيا�س معرفة املعلم بالتكنولوجيا.
 معلمو املرحلة الثانوية :جميع املعلمني واملعلمات
التابعني ملديرية الرتبية والتعليم للواء املزار ال�شمايل و�ضمن
املدار�س الثانوية.

فرضيات الدراسة

الدراسات السابقة:

انبثقت عن �أ�سئلة الدرا�سة الفر�ضيات الآتية:
♦ ♦ال يوجد �أثر يف درجة ا�ستخدام معلمي املرحلة الثانوية
مل�ستحدثات التكنولوجيا يف التعليم يعزى للجن�س.
♦ ♦ال يوجد �أثر يف درجة ا�ستخدام معلمي املرحلة الثانوية
مل�ستحدثات التكنولوجيا يف التعليم يعزى للخربة.
♦ ♦ال يوجد �أثر يف درجة ا�ستخدام معلمي املرحلة الثانوية
مل�ستحدثات التكنولوجيا يف التعليم يعزى للم�ؤهل العلمي.

يف درا�سة للعليمات (� )2009سعت �إىل حتديد م�ستوى وعي
معلمي العلوم يف املرحلة الأ�سا�سية مب�ستحدثات تقنيات التعليم،
قام الباحث بتطبيق ا�ستبيان من �إعداده على عينة مكونة من ()80
معلم ومعلمةٍ يف تخ�ص�صات العلوم للمرحلة الأ�سا�سية .و�أظهرت
ٍ
النتائج �أن م�ستوى الوعي كان بدرجة كبرية ،و�أنه ال يوجد فروق
دالة �إح�صائ ًيا ملتغري التخ�ص�ص ،بينما توجد فروق دالة �إح�صائ ًيا
ملتغري اخلربة ول�صالح ذوي اخلربة الق�صرية.
و�أجرى العطار ( )2011درا�سة هدفت التعرف �إىل االحتياجات
التدريبية لأع�ضاء هيئة التدري�س بالكلية اجلامعية مبكة املكرمة يف
جمال م�ستحدثات التكنولوجيا يف التعليم ،وقام بت�صميم ا�ستبيان
ع�ضوا
خا�ص لذلك ،ومت تطبيق اال�ستبيان على عينة مكونة من ()71
ً
من �أع�ضاء هيئة التدري�س ،مت اختيارهم بالطريقة الع�شوائية� ،أظهرت
النتائج �أن غالبية االحتياجات التدريبية يف جمال م�ستحدثات
التكنولوجيا يف التعليم اعتربت بني م�ستوى متو�سط وعالٍ لأع�ضاء
هيئة التدري�س وعلى جميع املحاور ،كما �أظهرت النتائج �أن درجة
احتياج �أع�ضاء هيئة التدري�س لالحتياجات التدريبية يف جمال
م�ستحدثات التكنولوجيا يف التعليم ال تختلف باختالف اخلربة �أو
التخ�ص�ص ،يف حني �أنها تختلف باختالف امل�ؤهل العلمي.
قام عو�ض ( )2013بدرا�سة هدفت �إىل حتديد درجة ا�ستخدام
امل�ستحدثات التكنولوجية يف برامج التعليم امل�ستمر يف اجلامعات
الفل�سطينية ،وقام الباحث بتطوير ا�ستبيان خا�ص بذلك ،وطبقه على
عينة مكونة من ( )68طال ًبا وطالبة من طلبة برناجمي التعليم
امل�ستمر يف جامعتي الإ�سالمية والأزهر� .أظهرت النتائج �أن درجة
ا�ستخدام امل�ستحدثات التكنولوجية يف برامج التعليم امل�ستمر
كانت متو�سطة ،و�أنه ال يوجد فروق دالة �إح�صائ ًيا تعزى للجن�س،

أهمية الدراسة:
ترجع �أهمية الدرا�سة احلالية يف �أنها تعك�س:
Ú Úالأهمية النظرية:
 حتاول �إلقاء ال�ضوء على مدى توافر م�ستحدثات
التكنولوجيا يف التعليم.
 تب�رص القائمني على العملية التعليمية بواقع املدرا�س
نق�صا يف هذه امل�ستحدثات.
التي تعاين ً
Ú Úالأهمية التطبيقية:
 حتدد االحتياجات التدريبية للمعلمني الذين ال ميلكون
املهارات الالزمة للتعامل مع م�ستحدثات التكنولوجيا يف التعليم.
تطورا يف جمال التكنولوجيا يف
 �إدخال منظومة �أكرث
ً
التعليم.

حدود الدراسة وحمدداتها:
تتحدد هذه الدرا�سة باقت�صارها على:

 معلمي املرحلة الثانوية يف مدار�س لواء املزار ال�شمايل،
واملنتظمني يف عملهم للف�صل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي
.2019 /2018
 تطبيق ب ُعد واحد من مقيا�س معرفة املعلم للتكنولوجيا،
وهو ا�ستخدام م�ستحدثات التكنولوجيا يف التعليم.

التعريفات املفاهيمية واإلجرائية:
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درجة استخدام معلمي املرحلة الثانوية ملُستحدثات التكنولوجيا في التعليم
في مدارس لواء املزار الشمالي في األردن

د .محمد خليفة مفلح

واجلامعة ،واخلربة ،وامل�ؤهل العلمي.
وطبق خ�رض ( )2013درا�سة هدفت �إىل حتديد الكفايات
التدري�سية الالزمة ملعلمي العلوم يف �ضوء بع�ض م�ستحدثات
التكنولوجيا يف التعليم ،وقام الباحث بتحديد م�ستحدثات
التكنولوجيا يف التعليم املنا�سبة ،وبناء ا�ستبيان خا�ص يقي�س
كفايات التدري�س ملعلمي العلوم ،وتطبيقه على عينة مكونة من
( )13ع�ضوا من �أع�ضاء هيئة التدري�س� ،أظهرت النتائج �أن الكفايات
التدري�سية الالزمة ملعلمي العلوم يف �ضوء بع�ض م�ستحدثات
التكنولوجيا يف التعليم جاءت �ضمن امل�ستوى «عالٍ جداً» و «عالٍ
« .وقام كوكاك وعثمان ( )Koçak & Atman, 2013بدرا�سة هدفت
�إىل حتديد ت�صورات املعلمني فيما يتعلق مب�ستحدثات التكنولوجيا
يف التعليم ،قام الباحثان بجمع البيانات من خالل املقابالت �شبه
املنظمة ،وحتليلها من خالل �أ�سلوب حتليل املحتوى ،واختاروا لذلك
عينة مكونة من ( )10معلمني ممن ُيدر�سون املرحلة الأ�سا�سية،
�أظهرت النتائج وجود اختالف يف ت�صورات املعلمني مل�ستحدثات
التكنولوجيا يف التعليم بني ال�سياقات ال�شخ�صية واملهنية ،فعلى
ال�سياق ال�شخ�صي وجد املعلمون م�ستحدثات تكنولوجيا التعليم
ابتكارا مفي ًدا يوفر ال�سهولة ،والوقت ،الإقت�صاد ،واالرتقاء مب�ستوى
ً
املعي�شة� ،أما على ال�صعيد املهني فقد وجد املعلمون م�ستحدثات
التكنولوجيا يف التعليم ب�أنها حت�ضري لعملية التدري�س والتعليم ،كما
وتعك�س خمرجاتها.
قامت �سليم ( )2017بدرا�سة هدفت �إىل حتديد واقع توظيف
معلمات املرحلة الثانوية مل�ستحدثات تقنيات التعليم يف �ضوء
معايري اجلودة ال�شاملة يف مدينة جدة ،حيث قامت ببناء ا�ستبيان
للوقوف على واقع توظيف معلمات املرحلة الثانوية مل�ستحدثات
تقنيات التعليم ،واختارت لذلك عينة مكونة من ( )450معلمة.
�أظهرت النتائج وجود افتقار عند املعلمات يف مهارات التعامل مع
تقنيات التعليم.
و�أجرى الغنيم ( )2017درا�سة �سعت �إىل حتديد درجة الوعي
مب�ستحدثات التكنولوجيا يف التعليم لدى طلبة الدبلوم العايل يف
الرتبية يف �ضوء بع�ض املتغريات ،وقام الباحث بتطوير ا�ستبيان
يقي�س درجة الوعي مب�ستحدثات التكنولوجيا يف التعليم ،وتطبيقه
على عينة مكونة من ( )326طال ًبا وطالبة يف كلية الرتبية يف
جامعة الق�صيم� .أظهرت النتائج �أن درجة الوعي كانت مرتفعة،
و�أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائ ًيا تعزى ملتغري اجلن�س ،وح�ضور
الدورات التدريبية ،وامل�ؤهل الدرا�سي على درجة الوعي مب�ستحدثات
التكنولوجيا يف التعليم.
وقام القحطاين ( )2018بدرا�سة هدفت �إىل حتديد كفايات
معلم الرتبية اخلا�صة يف توظيف م�ستحدثات التكنولوجيا يف
التعليم عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي ،ومت بناء ا�ستبيان يقي�س
هذا الغر�ض ،وتطبيقه على عينة مكونة من ( )114من معلمي
الرتبية اخلا�صة� ،أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة يف
كفايات معلم الرتبية اخلا�صة يف توظيف تكنولوجيا التعليم عرب
و�سائل التوا�صل االجتماعي تعزى ملتغري اجلن�س ،كما �أظهرت
النتائج وجود فروق ذات داللة اح�صائية ملتغري اخلربة.
و�أجرى احلدابي و�صالح ( )2019درا�سة هدفت �إىل حتديد
مدى �إتقان طلبة ق�سم تكنولوجيا التعليم بجامعة �أب ملهارات
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م�ستحدثات التكنولوجيا يف التعليم وقام بت�صميم قائمة مبهارات
م�ستحدثات التكنولوجيا يف التعليم وا�ستخدم �أداة املالحظة
املت�ضمنة خم�س مهارات �أ�سا�سية وفرعية ،تكونت عينة الدرا�سة
من ( )20طالب ًا يف ق�سم تكنولوجيا التعليم مت اختيارهم بالطريقة
الق�صدية� ،أظهرت النتائج مدى متو�سطا لإتقان الطلبة ملهارات
م�ستحدثات التكنولوجيا يف التعليم.
و�أجرى مالتاباروفا و�آخرون ()Maltabarova et al., 2019
درا�سة هدفت �إىل حتديد م�ستحدثات التكنولوجيا يف التعليم يف
ن�شاطات الطلبة امل�ستقلة ،وتنمية الإبداع لديهم .ا�ستخدم الباحثون
تقنية املالحظة الداعمة ( )Supportive noteحيث ت�سمح للطلبة
با�ستعادة معلومات معينة من خالل �إ�شارات داعمة �ضمن برنامج
حا�سوبي معني ،تكونت عينة الدرا�سة من جمموعة �ضابطة عددها
( ، )1590وجمموعة جتريبية عددها (� ، )1067أظهرت النتائج �أن
املجموعة التي تعلمت من خالل تقنية املالحظة الداعمة �أظهرت
م�ستويات �أعلى من الأن�شطة الفردية امل�ستقلة ،وم�ستويات مرتفعة
من الإبداع ،كما اكت�سبوا معرفة �أف�ضل مبحتوى املقرر الدرا�سي
با�ستخدام هذه التقنية.
وبا�ستعرا�ض الباحث للدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة ،فقد
تبني وجود تباين وا�ضح يف درجة الوعي �أو التنور �أو اال�ستخدام
مل�ستحدثات التكنولوجيا يف التعليم ،فنجد درا�سة العليمات
( )2009قد �أظهرت م�ستوى مرتفعا من الوعي با�ستخدام هذه
امل�ستحدثات ،وكذلك الأمر يف درا�سة الغنيم ( ، )2017وقد عك�س
بع�ضا من املتغريات الدميوغرافية
جانب من الدرا�سات ال�سابقة ً
وعالقتها با�ستخدام م�ستحدثات التكنولوجيا يف التعليم ،مثل
اجلن�س ،والتخ�ص�ص ،وامل�ؤهل العلمي ،واخلربة ،فكان لبع�ضها
�أثر دال �إح�صائ ًيا (العليمات2009 ،؛ العطار2011 ،؛ القحطاين
 )2018؛ والبع�ض الآخر غري دال �إح�صائ ًيا (الغنيم2017 ،؛ عو�ض،
 . )2013وعليه ،فقد اتفقت نتائج هذه الدرا�سات على اختالف
درجات الوعي واال�ستخدام مل�ستحدثات التكنولوجيا يف التعليم،
ووجود عوامل ت�ؤثر يف هذا الوعي �أو اال�ستخدام ،ويف �ضوء هذا
االختالف ت�أتي مكانة الدرا�سة احلالية بني الدرا�سات ال�سابقة يف
�أنها تناولت درجة ا�ستخدام م�ستحدثات التكنولوجيا يف التعليم
�ضمن بيئة تعليمية جديدة ،وعلى عينة ذات خ�صائ�ص خمتلفة،
نوعا ما عن الدرا�سات
كما وو�صفت م�ستحدثات تكنولوجية خمتلفة ً
ال�سابقة ،فمن هنا تت�شابه الدرا�سة احلالية مع الدرا�سات ال�سابقة
يف تركيزها على درجة ا�ستخدام امل�ستحدثات والعوامل امل�ؤثرة
يف ذلك ،وتختلف عنها يف �أنها تناولت عينة جديدة ،و�سياقا جديدا
يختلف عن ال�سياقات والثقافات التي � ُأجريت بها الدرا�سات ال�سابقة.

منهج البحث:
ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي امل�سحي؛ وذلك ملالءمته
لأغرا�ض الدرا�سة.

متغريات الدرسة:
�شملت الدرا�سة املتغريات التالية :املتغريات امل�ستقلة :اجلن�س،
واخلربة ،وامل�ؤهل العلمي ،واملتغريات التابعة :درجة ا�ستخدام
م�ستحدثات التكنولوجيا يف التعليم.

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )11العدد ( - )31آب 2020م

جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع معلمي املرحلة الثانوية
يف مدرا�س لواء املزار ال�شمايل ،واملوزعني على ( )15مدر�سة ،وقد
معلما ومعلمة ،وذلك يف الف�صل الدرا�سي
بلغ عددهم الكلي (ً )450
الثاين من العام الدرا�سي  ،2018 /2019وف ًقا لإح�صائيات مديرية
الرتبية والتعليم للواء املزار ال�شمايل.

عينة الدراسة:
معلم ومعلمةٍ  ،مت اختيارهم
تكونت عينة الدرا�سة من (ٍ )317
بالطريقة املتي�رسة ،وذلك يف الف�صل الدرا�سي الثاين من العام
الدرا�سي  ،2018 /2019موزعني ح�سب متغريات الدرا�سة ،كما هو
مبني يف اجلدول (.)1
الجدول ()1
توزيع عينة الدراسة حسب الجنس والمؤهل العلمي والخبرة

التكرار

املتغري وم�ستوياته

الن�سبة املئوية

اجلن�س
ذكر

180

56.8

�أنثى

137

43.2

الكلي

317

100.0

امل�ؤهل العلمي
بكالوريو�س

231

72.9

درا�سات عليا

86

27.1

الكلي

317

100.0

اخلربة
5-1

36

11.3

10 - 6

87

27.4

15 - 11

134

42.3

 16ف�أعلى

60

19.0

الكلي

317

100.0

أداة الدراسة:
ا�ستخدم الباحث يف هذه الدرا�سة مقيا�س معرفة املعلم
بالتكنولوجيا ( )Teacher - Knowledge of Technology: TKTحيث
ي�شري م�صطلح “تكنولوجيا” يف هذا املقيا�س �إىل؛ �أجهزة الكمبيوتر
املحمول ،و�أجهزة الكمبيوتر املكتبي ،واللوحات الذكية ،و�أجهزة
الآيباد ،و�أجهزة عر�ض الفيديوهات ،حيث تكون هذا املقيا�س يف
�صورته الأولية من ( )37فقرة توزعت على خم�سة �أبعاد ُيجاب عليها
بتدريج خما�سي ،وهي؛ ُبعد معرفة املعلم للتكنولوجيا التقنية بواقع
( )3فقراتُ ،بعد املعرفة التكنولوجية املتعلقة بالتعلم والتعليم
بواقع ( )5فقراتُ ،بعد ا�ستخدام م�ستحدثات التكنولوجيا يف التعليم
بواقع ( )11فقرةُ ،بعد املكونات الثقافية الوا�سعة بواقع ( )3فقرات،

ُبعد معتقدات املعلم حول التكنولوجيا بواقع ( )15فقرة ،ولغايات
هذه الدرا�سة قام الباحث با�ستخدام ب ُعد م�ستحدثات التكنولوجيا يف
التعليم (. )Hutchison & Reinking, 2011

دالالت صدق املقياس وثباته
 .أال�صدق الظاهري
للتحقق من �صدق املحتوى ملقيا�س معرفة املعلم للتكنولوجيا؛
فقد مت ترجمة فقراته �إىل اللغة العربية وعر�ضه على جمموعة مكونة
من ( )13محُ ك ًِّما يف جماالت (تقنيات التعليم� ،أ�ساليب التدري�س،
والقيا�س والتقومي ،واللغة العربية ،واللغة الإجنليزية) يف ك ٍّل من:
جامعة الريموك ،وجامعة جدارا ،وجامعة فيالدلفيا ،حيث طُ لب
منهم �إبداء �آرائهم حول املقيا�س من حيث ال�صياغة اللغوية ومدى
و�ضوحها ،وانتماء كل فقرة لأ�سلوب التعلم الذي �أدرجت فيه ،و�أي
تعديالت يرونها منا�سبةً .وقد اعتمد الباحث الفقرة التي �أجمع عليها
( )11حمكم ًا ف�أكرث � ّْأي ما ن�سبته ( )84%من املُحكِّمني .ومل ي�رش
املحكمون �إىل حذف �أي فقرة من املقيا�س كام ًال واكتفوا ببع�ض
التعديالت اللغوية ،وعليه؛ بقي املقيا�س بعد التعديل كما هو مكو ًنا
من ( )37فقرة ،كما وبقي ُبعد ا�ستخدام املعلم للتكنولوجيا يف
التعليم مكو ًنا من ( )11فقرة.
.ب�صدق البناء
مت تطبيق �أداة الدرا�سة على عينة ا�ستطالعية م�ؤلفة من ()50
معلم ومعلمةٍ يف مديرية لواء املزار ال�شمايل ،ومن خارج عينة
ٍ
ُ�صحح
مل
ا
االرتباط
معامالت
حل�ساب
وذلك
امل�ستهدفة،
الدرا�سة
َّ
لعالقة الفقرات ب ُبعد املقيا�س التي تتبع له .وتراوحت قيم معامالت
االرتباط لعالقة الفقرات ب ُبعد املقيا�س التي تتبع له من ()0.16
وحتى ( )0.55وعليه؛ حذفت الفقرات رقم ( )11 ,10 ,6من ُبعد
معتقدات املعلم حول التكنولوجيا ،لأنها تقل عن معيار عودة
( )2010والبالغ ( ، )0.20وعليه �أ�صبح املقيا�س ب�صورته النهائية
مكو ًنا من ( )34فقرة ،وبقي ُبعد ا�ستخدام املعلم للتكنولوجيا يف
مكو ًنا من ( )11فقرةٍ .
التعليم َّ
.تثبات املقيا�س
لأغرا�ض هذه الدرا�سة اكتفى الباحث بعر�ض قيم الثبات
للبعد امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة فقط ،فقد مت ح�ساب ثبات االت�ساق
الداخلي لب ُعد ا�ستخدام م�ستحدثات تكنولوجيا التعليم لدى معلمي
ومعلمات مديرية تربية املزار ال�شمايل؛ با�ستخدام معادلة كرونباخ
�ألفا ( )Cronbach’s αوباالعتماد على بيانات التطبيق الأول للعينة
اال�ستطالعية ،ولأغرا�ض ح�ساب ثبات الإعادة؛ فقد مت �إعادة التطبيق
على العينة اال�ستطالعية بطريقة االختبار و�إعادته ()Test - Retest
بفا�صل زمني مقداره �أ�سبوعان بني التطبيقني الأول والثاين ،حيث
مت ا�ستخدام معامل ارتباط بري�سون لعالقة التطبيق ال َّأول بالتطبيق
الثاين للعينة اال�ستطالعية ،وذلك كما هو ُمبينَّ يف اجلدول (.)2
الجدول ()2
قيم معامالت الثبات لبعُد استخدام مستحدثات التكنولوجيا في التعليم

معامالت الثبات
ابعاد املقيا�س

االت�ساق الداخلي

ثبات الإعادة

عدد الفقرات

ا�ستخدام امل�ستحدثات

.82

.84

11

يالحظ من اجلدول (َّ � )2أن ثبات االت�ساق الداخلي قد بلغت
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درجة استخدام معلمي املرحلة الثانوية ملُستحدثات التكنولوجيا في التعليم
في مدارس لواء املزار الشمالي في األردن

د .محمد خليفة مفلح

قيمته ( )0.82يف حني � َّأن ثبات الإعادة قد بلغت قيمته (. )0.84

إجراءات الدراسة
لتحقيق �أهداف هذه الدرا�سة؛ فقد مت القيام بالإجراءات
التالية:
1 .1مت تبني �أداة الدرا�سة بالرجوع �إىل الدرا�سات ال�سابقة ذات
ال�صلة مبو�ضوع الدرا�سة( .ملحق �أ)
2 .2التحقق من ال�صدق الظاهري عن طريق عر�ض �أداة الدرا�سة
على جمموعــــــة من املُحكِّمني مــن �أهـــل االخت�صا�ص( .ملحق ب)
3 .3التحقق من دالالت �صدق وثبات �أداة الدرا�سة بتطبيقها
على عينة ا�ستطالعية بطريقة االختبار و�إعادة االختبار.
4 .4ح�رص املدار�س التي ت�ستخدم م�ستحدثات التكنولوجيا يف
التعليم من خالل قائمة �أعدها الباحث حتتوي على جمموعة متنوعة
من م�ستحدثات تكنولوجيا التعليم( .ملحق ج)
5 .5طبقت ا�ستبانة �أدوات الدرا�سة على �أفراد عينة الدرا�سة
امل�ستهدفة البالغ عددهم ( )317معلم ومعلمة بعد تعريفهم
ب�شكل خمت�رص بهدف الدرا�سة وكيفية الإجابة عن فقراتها؛ حيث
ا�ستغرق التطبيق لكل معلم من ( )30 - 40دقيقة ،وقد ا�ستبعد من
الإ�ستبانات ( )23ا�ستبانة لعدم ا�ستيفائها للمعلومات ال�شخ�صية� ،أو
لعدم امل�صداقية يف الإجابة عن اال�ستبيان.
6 .6مت �إدخال البيانات �إىل ذاكرة احلا�سب با�ستخدام برنامج
( )Excelمتهي ًدا لتحليلها �إح�صائياً؛ بهدف الإجابة عن �أ�سئلة
الدرا�سة.

النتائج
◄◄�أوالً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول ،وهو » :ما درجة
ا�ستخدام معلمي املرحلة الثانوية ملُ�ستحدثات التكنولوجيا يف
التعليم يف مدرا�س مديرية لواء املزار ال�شمايل يف حمافظة �إربد»؟
للإجابة عن ال�س�ؤال الأول ،ح�سبت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية لدرجة ا�ستخدام معلمي املرحلة الثانوية
لب ُعد ا�ستخدام ُم�ستحدثات التكنولوجيا يف التعليم يف مدرا�س
مديرية لواء املزار ال�شمايل يف حمافظة �إربد والتكرارات والن�سب
املئوية ،وذلك كما هو ُمبينَّ يف اجلدول (. )3

يف التعليم جاء �ضمن امل�ستوى مرتفع ،حيث كان بو�سط ح�سابي
( )4.26وانحراف معياري ( . )0.67ويعزو الباحث هذه النتيجة
�إىل توافر م�ستحدثات التكنولوجيا يف التعليم يف مدرا�س مديرية
تربية لواء املزار ال�شمايل ،وتركيز وزارة الرتبية والتعليم الأردنية
على �إعداد برامج متخ�ص�صة ال�ستخدام م�ستحدثات التكنولوجيا يف
التعليم ،و�إ�رشاك املعلمني يف دورات تدريبية متخ�ص�صة ،وحتديد
امتيازات وعالوات ت�شجع املعلمني على اال�شرتاك فيها ،كما ويعزو
الباحث هذه النتيجة �إىل اهتمام املعلمني مب�ستحدثات التكنولوجيا
يف التعليم ،ومتابعتهم خلربات التطور التكنولوجي ودجمها يف
املجال املهني والتخ�ص�صي ،و�سعيهم الغتنام الفر�ص للعمل مع
املحرتفني يف جمال التكنولوجيا ال�صفية ،وحماولتهم ا�ستخدام
كل ما هو جديد يف هذا املجال حتى لو مل توفره لهم املدر�سة.
كما يعزو الباحث هذه النتيجة �إىل �أن اهتمام املعلمني وحر�صهم
على ا�ستخدام امل�ستحدثات التكنولوجية �أ�صبحت من املتطلبات
الأ�سا�سية يف �ضوء ع�رص التكنولوجيا واالت�صاالت ،والتي ميكن �أن
توظف ب�شكل يطور العملية التعليمية .كما �أن ما حتققه من �إي�صال
املعلومات للطلبة ،و�إثارة الدافعية لديهم ،يخلق رغبة لدى املعلمني
يف م�سايرة التطور العلمي والتكنولوجي .وقد اتفقت نتيجة هذه
الدرا�سة جزئ ًيا مع نتيجة درا�سة ( ، )Koçak & Atman, 2013ودرا�سة
احلدابي ( ، )2019واختلفت مع نتائج درا�سة �سليم (. )2017
◄◄ثان ًيا :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين ،وهو ” :ما �أثر
اجلن�س واخلربة وامل�ؤهل العلمي على درجة ا�ستخدام معلمي
املرحلة الثانوية ملُ�ستحدثات التكنولوجيا يف التعليم يف مدرا�س
مديرية لواء املزار ال�شمايل يف حمافظة �إربد”؟
للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين ،ح�سبت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية متبوعة بنتائج حتليل التباين الأحادي،
وذلك كما يو�ضحه اجلدول (.)4
الجدول ()4
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للجنس والخبرة والمؤهل العلمي

املتغري

اجلن�س

الجدول ()3
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة استخدام معلمي المرحلة الثانوية لمُستحدثات
التكنولوجيا في التعليم والتكرارات والنسب المئوية

الرتبة

امل�ستوى

التكرار

♦الن�سبة
املئوية

♦الو�سط
احل�سابي

ذكر

180

1.7626

.43300

�أنثى

137

1.8215

.44624

الكلي

317

1.7881

.43904

من � 5 - 1سنوات

36

1.7601

.44278

من 10 - 6
�سنوات

عدد
�سنوات
من � 15 - 11سنة
اخلربة
� 16سنة ف�أكرث

♦االنحراف
املعياري

ا�ستخدام م�ستحدثات التكنولوجيا يف التعليم
1

امل�ستوى /الفئة

العدد

منخف�ض

17

1.7

الكلي

متو�سط

93

9.3

مرتفع

207

20.7

4.26

امل�ؤهل
العلمي

.67

يالحظ من اجلدول (َّ � )3أن ُبعد ا�ستخدام م�ستحدثات التكنولوجيا
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املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

87

1.7847

.44083

134

1.8005

.44080

60

1.7818

.44036

317

1.7881

.43904

بكالوريو�س

231

1.7855

.43956

درا�سات عليا

86

1.7949

.44013

الكلي

317

1.7881

.43904
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 .أ�أثر اجلن�س
ح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
متبوعة بنتائج حتليل التباين الأحادي ،وذلك كما يو�ضحه
اجلدول ()5
الجدول ()5
نتائج تحليل التباين األحادي لمتغير الجنس

جمموع املربعات

Df

متو�سط املربعات

F

Sig.

بني املجموعات

.270

1

.270

1.401

.238

داخل املجموعات

60.641

315

.193

الكلي

60.911

316

مع معلمني بع�ضهم جدد ،وبع�ضهم عا�رص التطور التكنولوجي يف
املدرا�س ،وكالهما على اطالع بهذه امل�ستحدثات� ،إما عن طريق
اجلامعة التي تخرج فيها� ،أو عن طريق حماوالت وزارة الرتبية
مواكبة هذه التطورات .وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة مع نتيجة درا�سة
(عو�ض ، )2013 ،وتختلف مع نتيجة درا�سة (العليمات. )2009 ،
.ت�أثر امل�ؤهل العلمي
ح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية متبوعة
بنتائج حتليل التباين الأحادي ،وذلك كما يو�ضحه اجلدول ()7
الجدول ()7
نتائج تحليل التباين األحادي لمتغير المؤهل العلمي

ُيالحظ من اجلدول ( )5عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α= 0.05تعزى لأثر اجلن�س .ويعزو الباحث
هذه النتيجة �إىل � ّأن كال اجلن�سني يتلقون تدري ًبا واح ًدا على ا�ستخدام
م�ستحدثات التكنولوجيا يف التعليم ،وتتوافر لدى املدار�س الثانوية
ولكال اجلن�سني نف�س امل�ستحدثات والأدوات امل�ستخدمة يف
التكنولوجيا يف التعليم .كما � ّأن كال اجلن�سني مدفوعني برغبة حتقيق
املعرفة للطلبة ،وتنمية تفكريهم و�إبداعهم يف �شتى املجاالت ،كما
�أن ا�ستخدام م�ستحدثات التكنولوجيا يف التعليم
يوفر على املعلمني الوقت ،واجلهد ،و�سهولة الفهم بالن�سبة
للطلبة ،وهذا هو مراد جميع املعلمني بغ�ض النظر عن جن�سهم.
وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة مع نتيجة درا�سة عو�ض (،)2013
وتختلف مع نتيجة درا�سة (الغنيم. )2017 ،
.ب�أثر اخلربة
ح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرفات املعيارية متبوعة
بنتائج حتليل التباين الأحادي ،وذلك كما يو�ضحه اجلدول ()6
جدول ()6
نتائج تحليل التباين األحادي لمتغير الخبرة

جمموع املربعات

Df

متو�سط املربعات

F

Sig.

بني املجموعات

.052

3

.017

.090

.966

داخل املجموعات

60.859

313

.194

الكلي

60.911

316

ُيالحظ من اجلدول ( )6عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α= 0.05تعزى للخربة .ويعزو الباحث
هذه النتيجة �إىل �أن جميع املعلمني يواجهون الظروف نف�سها،
ويتعاي�شون �ضمن بيئة تعليمية واحدة ،و�ضمن م�ؤ�س�سة تربوية تقدم
لهم �سائر الإمكانات والدورات واحلاجات لتطوير مهارات ا�ستخدام
م�ستحدثات التكنولوجيا يف التعليم ،دون ح�رصها للمعلمني
�أ�صحاب اخلربات القليلة �أو العالية .كما �أن الربامج والدورات
اخلا�صة با�ستخدام م�ستحدثات التكنولوجيا يف التعليم تت�شابه يف
جميع مديريات الرتبية ومدار�سها .كما ويعزو الباحث هذه النتيجة
�إىل �أن الفرتة التي طُ بقت بها هذه الدرا�سة ،تعامل فيها الباحث

جمموع املربعات

Df

متو�سط املربعات

F

Sig.

بني املجموعات

.006

1

.006

.029

.866

داخل املجموعات

60.905

315

.193

الكلي

60.911

316

يالحظ من اجلدول ( )7عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α= 0.05تعزى لأثر امل�ؤهل العلمي .ويعزو
الباحث هذه النتيجة �إىل تعر�ض جميع املعلمني ومن �سائر امل�ؤهالت
العلمية والرتبوية �إىل دورات تدريبية يف جمال ا�ستخدام م�ستحدثات
التكنولوجيا يف التعليم ،حيث يكون هذا التدريب والتدري�س دون
النظر �إىل امل�ؤهل العلمي ،كما يعزو الباحث هذه النتيجة �إىل
امتالك املعلمني �أنف�سهم للخربات الكافية التي ت�ؤهلهم ال�ستخدام
م�ستحدثات التكنولوجيا يف التعليم باختالف امل�ؤهل العلمي .كما
ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل وجود روح التناف�س الإيجابي بني
املعلمني يف �إتقان هذه املهارات ،وعدم تخلف العديد منهم عن
مواكبتها ،كما ميكن القول �أن �أغلب التخ�ص�صات اجلامعية تعاملت
مع م�ستحدثات التكنولوجيا يف التعليم ،ودربت الطلبة عليها،
وجهزتهم للتعامل معها يف �سوق العمل .وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة
مع نتيجة درا�سة (عو�ض ، )2013 ،ودرا�سة (الغنيم.)2017 ،
بناء على النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة ،يو�صي الباحث
ً
مبا يلي:
 �إدماج مادة التكنولوجيا يف التعليم كمتطلب �أ�سا�سي
لدورات ما قبل اخلدمة ملعلمي وزارة الرتبية والتعليم ،وذلك حتى
يتمكنوا من الإملام واملعرفة با�ستخدام التكنولوجيا يف التعليم.
 جعل امل�ستويات املرتفعة يف ا�ستخدام التكنولوجيا
يف التعليم �ضمن م�ؤ�رشات الآداء املهني املرتفعة لدى املعلمني،
و�إدراجها حافزا من حوافز وزارة الرتبية.
 �إدخال م�ستحدثات تكنولوجية جديدة لوزارة الرتبية
والتعليم غري تلك املذكورة يف هذه الدرا�سة ،مثل؛ �أجهزة املحاكاة
الب�رصية ،والن�صو�ص الرقمية التفاعلية ،والربامج ال�صوتية الذكية.
 �إجراء درا�سات �أخرى تت�ضمن حتديد �أبرز املعيقات
ال�ستخدام م�ستحدثات التكنولوجيا يف التعليم �ضمن مديرية تربية
املزار ال�شمايل.
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