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  *فواز العبد اهللا. د
  

 א

  
وىل من التعليم األساسي يف مدارس مدينـة  يهدف هذا البحث إىل تعرف آراء معلمي احللقة األ

مت إعداد استبانه . دمشق حول العالقة بني دمج التكنولوجيا يف التعليم، واألدوار املستقبلية للمعلم
مفهوم دمج : بنداً دمج التكنولوجيا يف التعليم وفيه ثالثة حماور) ٣١(مؤلفة من جزأين تناول األول 

. جمها يف التعليم، وفوائده ومشكالت دمج التكنولوجيا يف التعليمالتكنولوجيا يف التعليم وأشكال د
مت تطبيق االستبانة علـى عينـة   . األدوار املستقبلية للمعلمتتضمن بنداً ) ٢٥(أما اجلزء الثاين ففيه 

. معلماً من معلمي احللقة األوىل من التعليم األساسي يف مدارس مدينـة دمشـق  ) ٨٢(مؤلفة من 
أن وجهات نظر املعلمني كانت أدىن من املتوسط الفرضي لكل مـن دمـج    أظهرت نتائج البحث

ومل تظهر النتائج  فرقاً داالً يف وجهـات نظـر   . التكنولوجيا يف التعليم واألدوار املستقبلية للمعلم
معلمي احللقة األوىل من التعليم األساسي حول دمج التكنولوجيـا يف التعلـيم، وحـول األدوار    

أظهـرت   بل). املؤهل العلمي(م تعزى إىل متغري اجلنس واخلربة،  والشهادة العلمية املستقبلية للمعل
نتائج البحث فرقاً ذا داللة إحصائية يف وجهة نظر معلمي احللقة األوىل من التعليم األساسي حـول  

. األربعني عاماً ٤٠دمج التكنولوجيا يف التعليم تعزى إىل متغري سن املعلم لصاحل املعلمني دون سن 
ومل تظهر النتائج عالقة ارتباط بني متوسط درجات معلمي احللقة األوىل من التعلـيم األساسـي يف   
جزء االستبانة اخلاصة بدمج التكنولوجيا يف التعليم ودرجام يف جزء االستبانة اخلاصـة بـاألدوار   

  .املستقبلية للمعلم
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:א−١
شهدت السنوات العشر األخرية من القرن املاضي طفرة يف املستجدات التكنولوجية املرتبطة مبجال 

ولقد تأثرت عناصر منظومة التعليم على اختالف مستوياا ذه املستجدات اليت تـؤدي دوراً   .التعليم
وتأكد . ومواصلة التعلم بارزاً يف تنظيم بيئة التعلم مبا ميكّن املتعلم من اكتساب مهارات البحث العلمي

دور تكنولوجيا التعليم ومستحدثاا بوصفها أسلوباً منهجياً وطريقة يف الـتفكري يف إثـراء املواقـف    
التعليمية ودعمها، وحل مشكالت النظم التربوية من خالل قدرا على توفري أجواء تعليميـة مالئمـة   

نولوجيا التعليم يف العملية التعليميـة بيئـة   حيث يؤمن توظيف مستحدثات تك. إلجناح العملية التربوية
مما حدا  اتصال واسعة حمفزة للتعليم والتعلم، داعمة للمناهج، متعددة املصادر، تتسم بالتفاعل واملرونة،

بالتربويني إىل إعادة النظر يف عملية إعداد املعلم واالهتمام بأدواره املستقبلية اجلديدة يف ظل الـتغريات  
، اليت غدت شأناً عامليـاً ال  نولوجية والدعوات امللحة لتوظيف التكنولوجيا يف التعليمواملستجدات التك

  .ختتص به دولة دون أخرى، يف عصر أصبح فيه التقدم العلمي والتكنولوجي العالمة الفارقة واملميزة له
االجيايب معه وتكمن نقطة البداية يف التكيف مع هذا التقدم يف فهم ميادينه وامتالك مهارات التفاعل 

ألن تكنولوجيا التعليم ومستحدثاا حتمل يف طياا بذور التجديد الذي يستدعي يئة مواقف تعليميـة  
جديدة حتتاج إىل تطوير طرائق، واستراتيجيات، وأدوات تتناسب وطبيعة الدور اجلديد هلذه التكنولوجيا 

خدام كل ما شأنه تسهيل حتقيق تلـك  بوصفها طريقة يف التفكري دف للوصول إىل نتائج أفضل باست
  .النتائج

ويهدف احلديث عن دمج التكنولوجيا يف التعليم إىل إشاعة الوعي مبضمون هـذا املفهـوم نظـراً    
الرتباطه احليوي بكل عناصر املنظومة التعليمية ومنح عملييت التعليم والتعلم بعداً اضـافياً، ألنـه مـن    

كيفية االستفادة القصوى من املستحدثات التكنولوجيـة يف   الضروري يف الوقت احلاضر التركيز على
رفع مستوى تعلم املتعلمني، وحل مشكالم التعليمية، وإكسام املبادأة ومهارات التفكري بـدالً مـن   

وعي املعلم واستخدامه  ألن. تعليم جمرد عن هذه املستحدثات، أو استخدامها رد االنبهار التكنولوجي
التعليم هو ما حيدد درجة فاعلية هذه التكنولوجيا يف حتقيق أهدافها بصورة تربر يف جيا لتكنولولاألمثل 

يساعد على التحول من التعليم املوجه بوسـاطة   امم). ١٩٩٩علي، (تكلفتها العالية يف البيئة التعليمية 
وممارسة  ،ملة للتعلمإىل بيئة مفتوحة متكا) بيئات التعلم املغلقة( ٤×  ٢املعلم والكتاب املدرسي بطريقة 

األنشطة املعرفية املختلفة واليت يكون فيها دور املعلم توجيهياً تشاركياً بدل أن يكون مصدراً وحيـداً  
وطرح  ،ن التحول إىل تعلم متعدد املصادر يتطلب التركيز على مهارات االستقصاء والتفكريإ. للمعرفة

معتمداً على ذاته ومتمكناً مـن   ،ومستقالً ،ونشطاً ،ياًاألسئلة يف بيئات مفتوحة يكون فيها املتعلم اجياب
يتطلب بالضرورة إعادة النظر يف منظومة التعليم جبميع عناصـرها كمـا    ،مهارات االتصال والتواصل

ويأيت  .واستراتيجياته على املستوى اإلجرائي ،وأهدافه ،وركائزه ،يتطلب تغيرياً جذرياً يف فلسفة التعليم
والوسيط  ،ئز املعلم الذي يعد املسؤول األول عن العمليات احملدثة للتغيري من ناحيةعلى رأس هذه الركا
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ألن اسـتخدام  ). ٢٠٠٨العبـد اهللا،  (وحجر الزاوية يف هـذا التحـول    ،األساسي من ناحية أخرى
املستحدثات التكنولوجية يف التعليم يغري من تفاعالت املعلمني الفردية إىل التدريس بـالفريق املـنظم   

املتعاون والتحول من التعلم املعتمد على االتصال أحادي االجتاه والتعليم ازأ للمهارات واخلربات إىل و
ويتطلب هذا األمر مـن  . تعلم قائم على االتصال التفاعلي متعدد االجتاهات وتعليم متكامل للمهارات

ثورة التكنولوجية عصـر التغـيري   املؤسسات التربوية السعي حنو إعداد املعلمني إعداداً جيداً يف عصر ال
املتسارع، من خالل التركيز على التربية التكنولوجية وتعزيز املهارات التعليمية الضرورية اليت تتالءم مع 
التطور التكنولوجي اهلائل مبا ميكّن من إحداث تغيري يف استراتيجيات التدريس القائمة، ورسم صـورة  

  .  ظل تكنولوجيا التعليمجديدة تشري إىل دور املعلم املتجدد يف
 :א−٢

تتطلب تربية عصر املعلومات اليت تتسم بتضخم املعرفة وتنوع مصادرها وطرائق اكتساا ووسائط 
وقد الحظ الباحث . تعلمها، معلماً متمكناً من املهارات التقنية اليت جتعله مواكباً للتقدم العلمي والتقين

عن التربية العملية، ومـن خـالل زياراتـه املتواصـلة للمـدارس،      حبكم عمله وختصصه ومسؤوليته 
واملالحظات اليت استقاها من املوجهني التربويني حول ضعف مهارات املعلمني يف التعامل مع احلاسوب 
واالنترنت، األمر الذي حفزه لتقصي العالقة بني دمج التكنولوجيا يف التعليم الذي تعمل عليـه وزارة  

ترية عالية وبني األدوار املستقبلية للمعلم يف ظل التحول الكبري احلاصل يف فلسفة التعلـيم  التربية اآلن بو
  .نتيجة التقدم العلمي والتكنولوجي

واستناداً إىل العديد من الدراسات والبحوث العربية والعاملية اليت تناولت موضوعي دمج التكنولوجيا 
ة األحباث احمللية بالقياس مع الفارق، فإن الباحـث حيـدد   يف التعليم واألدوار املستقبلية للمعلم، وندر

  : مشكلة حبثه يف السؤال البحثي التايل
من وجهة نظر معلمي احللقـة   دمج التكنولوجيا يف التعليم واألدوار املستقبلية للمعلمما العالقة بني 

  .األوىل من التعليم األساسي يف مدارس مدينة دمشق
:א−٣

  .)٠.٠٥=  α(مستوى داللة  آلتية عندتبار الفرضيات اسيتم اخ
ليس هناك فرق ذو داللة إحصائية بني متوسط درجات معلمي احللقة األوىل من التعلـيم   -١-٣

  .األساسي على بنود االستبانة اخلاصة بدمج التكنولوجيا يف التعليم، وبني املتوسط الفرضي
وسط درجات معلمي احللقة األوىل من التعلـيم  ليس هناك فرق ذو داللة إحصائية بني مت -٢-٣

 .وبني املتوسط الفرضي ، األساسي على بنود االستبانة اخلاصة باألدوار املستقبلية للمعلم
ليس هناك فرق ذو داللة إحصائية بني متوسطي درجات الذكور واإلناث مـن معلمـي    -٣-٣

اصة بدمج التكنولوجيـا يف التعلـيم واألدوار   احللقة األوىل من التعليم األساسي على بنود االستبانة اخل
 .املستقبلية للمعلم
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ليس هناك فرق ذو داللة إحصائية بني متوسطي درجات معلمي احللقة األوىل من التعلـيم   -٤-٣
سنوات  ١٠سنوات يف التدريس أو أكثر وبني من لديهم خربة تقل عن  ١٠األساسي ممن لديهم خربة 
 .نة اخلاصة بدمج التكنولوجيا يف التعليم واألدوار املستقبلية للمعلميف التدريس على بنود االستبا

ليس هناك فرق ذو داللة إحصائية بني متوسطي درجات معلمي احللقة األوىل من التعلـيم   -٥-٣
سنة فأقل على بنود االستبانة اخلاصـة   ٤٠وبني من أعمارهم  ،سنة فأكثر ٤١األساسي ممن أعمارهم 
 .واألدوار املستقبلية للمعلم ، التعليم بدمج التكنولوجيا يف

ليس هناك فرق ذو داللة إحصائية بني متوسطي درجات معلمي احللقة األوىل من التعلـيم   -٦-٣
وبني املعلمني احلاصلني على شهادة معهد إعداد املدرسني  ،األساسي من احلاصلني على اإلجازة اجلامعية
 .جيا يف التعليم واألدوار املستقبلية للمعلمعلى بنود االستبانة اخلاصة بدمج التكنولو

عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات معلمي احللقـة األوىل   ليس هناك -٧-٣
من التعليم األساسي على جزء االستبانة اخلاصة بدمج التكنولوجيا يف التعليم ودرجام علـى جـزء   

  .ماالستبانة اخلاصة باألدوار املستقبلية للمعل
 :א−٤

  :اآليتأمهية البحث ب تتمثل
وأشـكاله   من حيث مفهومه وأسسه وفوائده( يرصد مفهوم دمج التكنولوجيا يف التعليم  -١-٤

من وجهة نظر معلمي احللقة األوىل من التعليم األساسي وعالقته بـاألدوار  ) واملشكالت اليت تعترضه
  .املستقبلية للمعلم

 .التعليميف رة اهتمام الباحثني مبفهوم دمج التكنولوجيا قد يسهم يف إثا -٢-٤
قد يوجه نظر املسؤولني يف املؤسسات التعليمية إىل مواطن الضعف والقوة اخلاصة بـدمج   -٣-٤

 .التكنولوجيا يف التعليم واليت تعتمد يف جزء كبري منها على املعلم ورأيه يف هذه العملية
ة التدريب املستمر للمعلم على الكفايات الالزمة له لتفعيل قد يساعد البحث يف إبراز أمهي -٤-٤

 .دمج التكنولوجيا يف التعليم
א−٥  :א

  :تيةيسعى البحث إىل حتقيق األهداف اآل
١-٥- يف وجهة نظر معلمي احللقة األوىل من التعليم األساسي حول دمج التكنولوجيا إىل ف التعر
  .التعليم
٢-٥- نظر معلمي احللقة األوىل من التعليم األساسي حول األدوار املسـتقبلية  وجهة إىل ف التعر
 للمعلم
دراسة العالقة بني وجهة نظر معلمي احللقة األوىل من التعليم األساسـي حـول دمـج     -٣-٥

 .التكنولوجيا يف التعليم، ووجهة نظرهم حول أدوار املعلم املستقبلية
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خلربة والشهادة العلمية واجلنس والعمر يف وجهة حتديد اثر اختالف كل من عدد سنوات ا -٤-٥
ويف وجهـة نظـرهم   . نظر معلمي احللقة األوىل من التعليم األساسي حول دمج التكنولوجيا يف التعليم

 .حول أدوار املعلم املستقبلية
א−٦ א  :א

العمليات واملصادر وتطويرها واستخدامها، النظرية والتطبيق يف تصميم ((: مفهوم تكنولوجيا التعليم
تعريف مجعية االتصاالت التربويـة والتكنولوجيـا لعـام     )).وإدارا، وتقوميها، من أجل تفعيل التعليم

  .ويتبىن الباحث هذا التعريف) ٢٣، ٢٠٠٤عن زيتون، ( ١٩٩٤
التوظيف : ((جيا بالتعليمويقترح الباحث التعريف التايل بوصفه تعريفاً إجرائياً ملفهوم دمج التكنولو

اهلادف واملنظم من قبل املعلم للمستحدثات التكنولوجية يف املنظومة التعليمية من أجل رفع مستوى هذه 
  )).املنظومة وزيادة فاعليتها وكفايتها

جمموعـة  : كما يقترح الباحث التعريف التايل بوصفه تعريفاً إجرائياً ملفهوم األدوار اجلديدة للمعلم
وجعله مبتكراً خالقـاً  ، السلوكية املتجددة اليت يقوم ا املعلم لدمج املتعلم يف العملية التعليمية األمناط

قادراً على اإلنتاج ومزوداً مبهارات البحث الذايت ومتكينه من استخدام املسـتحدثات التكنولوجيـة يف   
  .لشىت جوانب شخصيته االتصال والتعليم والتعلم مراعياً يف ذلك كله النمو الشامل واملتكامل

:א−٧
א−١–٧ اختبار العالقة بني رأي عينة املعلمني حول دمج التكنولوجيـا يف   :א

  .التعليم واألدوار املستقبلية للمعلم
א−٢–٧  .عينة من معلمي احللقة األوىل  للتعليم األساسي :א
א−٣–٧  .٢٠٠٨/٢٠٠٩الدراسي األول من العام الدراسي الفصل  :א
א−٤–٧   .مدارس احللقة األوىل من التعليم األساسي الرمسية يف مدينة دمشق :א

א−٨ א :א
من معلمي احللقـة األوىل  بطريقة عشوائية بسيطة اختريت عينة البحث :א−١–٨

. ومعلمة اًمعلم ٨٢دينة دمشق، فقد مت توزيع االستبانة على من التعليم األساسي  مبدارس م
א−٢–٨   تتحدد أداة البحث يف االستبانة املصمصة من قبل الباحث :א

א−٣−٨ :א
مت إعداد استبانة ذات بنود مغلقة وذات جزأين هدف اجلزء األول إىل حتديد رأي معلمـي احللقـة   

وهدف اجلزء الثـاين إىل حتديـد رأي    ، لتعليم األساسي حول دمج التكنولوجيا يف التعليماألوىل من ا
 .معلمي احللقة األوىل من التعليم األساسي حول األدوار املستقبلية للمعلم
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א−٤−٨ :א
 :صمم الباحث االستبانة من خالل

كان يسأل املعلمـني عـن    فقد معهمني نتيجة تواصله املعلومات اليت مجعها من املعلم -١-٤-٨
االستبانة بصورة استطالعية الختبار آرائهم  موضوعي.  
،  مفهومـه : وحتديد مفهوم دمج التكنولوجيـا يف التعلـيم   ،مراجعة األدبيات التربوية -٢-٤-٨

  .وكذلك األدوار املستقبلية للمعلم، ومشكالته ، وفوائده ، وأشكاله
أو مجل تقريرية تتعلق مبوضـوعي   ،لباحث بصوغ بنود االستبانة بصورة عباراتقيام ا -٣-٤-٨

دمج التكنولوجيا يف التعليم واألدوار املستقبلية للمعلم، تتطلب كل عبارة استجابة من املعلم تعرب عـن  
  .رأيه يف تلك العبارة يتم اختيارها من ثالثة بدائل مدونة أمام كل عبارة

احملـور  : ول من االستبانة اخلاص بدمج التكنولوجيا يف التعليم إىل ثالثة حماورمت تقسيم اجلزء األ وقد
بنود، واحملور الثاين  اخلاص بفوائـد   ١٠األول اخلاص مبفهوم دمج التكنولوجيا يف التعليم وخصص له 

بنود، واحملور الثالث اخلـاص مبشـكالت دمـج     ٧دمج التكنولوجيا يف التعليم وأشكاله وخصص له 
بنداً بينما بلغ  ٣٥وبلغ عدد بنود اجلزء األول من االستبانة . بنداً ١٨لوجيا يف التعليم وخصص له التكنو

  .بنداً ٣٠عدد البنود يف اجلزء الثاين واخلاص باألدوار املستقبلية للمعلم 
مت عرض االستبانة يف صورا األولية على جمموعـة مـن احملكمـني     :א−٥−٨

وتدريب املعلم يف كليـة التربيـة    ،واملناهج وطرائق التدريس ،ال تكنولوجيا التعليماملتخصصني يف جم
  :وللتعرف إىل آرائهم حول، جبامعة دمشق للتأكد من صدق االستبانة

 .مة بنود االستبانة للمحاور اليت تتبع هلاءمال -١-٥-٨
  .قياس ما وضعت لقياسه -٢-٥-٨
  .الستبانةالصحة العلمية واللغوية لبنود ا -٣-٥-٨

 واشارألن احملكمني آومت حذف أربع مفردات من احملور اخلاص مبفهوم دمج التكنولوجيا يف التعليم 
إىل ضرورة إضافة عبارة تتعلـق بفوائـد دمـج      واشاركما آ. إىل تكرارها يف بنود أخرى احملكمون

ت دمج التكنولوجيا كذلك اتفق احملكمون على حذف عبارة من حمور مشكال. التعليميف التكنولوجيا 
أما فيما يتعلق ببنود اجلزء اخلاص باألدوار املستقبلية للمعلم فقد قام . يف التعليم لعدم ارتباطها ذا احملور
ـ   ،احملكمون بتغيري صوغ ثالثة منها ه يف بنـود  وحذف مخسة بنود أخرى الشتمال ما وضـعت لقياس

بنداً وعـدد   ٣١د البنود يف جزء االستبانة األول وبالتايل أصبح اموع الكلي لعد. االستبانة األخرى
  .بنداً ٢٥البنود يف اجلزء الثاين لالستبانة 

مت تطبيق االستبانة على عينة استطالعية من معلمي احللقة األوىل مـن   :א−٦−٨
ـ (وذلك حلساب معامل ثبات االسـتبانة   ،معلماً ومعلمة ٣٥التعليم األساسي بلغ عددهم  ابه مت حس

  وبالتايل أصبحت االستبانة قابلة . وهو معامل ثبات مناسب ٠.٧٨الذي بلغ  ،)بطريقة التجزئة النصفية
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  ∗مواصفات االستبانة يف صورا النهائية) ١(رقم ويوضح اجلدول  .للتطبيق
 مواصفات االستبانة يف صورا النهائية )١(رقم اجلدول 

 ٪٧٠املتوسط الفرضي الدرجة الدنياالعلياالدرجة العدداملفرداتاالستبانة
اجلزء األول دمج 
التكنولوجيا يف 

 التعليم

 ٦٦١٨٦١٢.٦-١املفهوم
 ١٤٨٢٤٨٢٢.٤-٧الفوائد واألشكال
 ٣١١٧٥١١٧٣٥.٧-١٥املشكالت

 ٣١٩٣٣١٦٥.١اجلزء األول الكلي
 ٢٥٢٥٧٥٢٥٥٢.٥-١اجلزء الثاين األدوار املستقبلية للمعلم

 :א−٩
اعتمد البحث املنهج الوصفي التحليلي الذي استند إىل مجع املعلومات حول آراء معلمـي احللقـة   

مث حتليل ، باألدوار املستقبلية للمعلم ااألوىل من التعليم األساسي يف دمج التكنولوجيا يف التعليم وعالقته
  .ضوء حدود البحث النتائج للوصول إىل استنتاجات حمددة ميكن تعميمها يف

:א−١٠
  :آليترتبت الدراسات اليت مت احلصول عليها وفقاً حلداثتها على النحو ا

:א)Gulbahar2008)Guven andא−١−١٠
א א א א א אא

A Survey on ICT Usage and the Perceptions of Social Studies 
Teachers in Turkey 

دف الدراسة إىل حتديد رأي معلمي املواد االجتماعية يف املدارس االبتدائية التركية يف استخدام  -
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والعوامل اليت تدعم هذا االستخدام والعوائق اليت يواجههـا معلمـو   

  . رحلة يف استخدام التكنولوجياهذه امل
معلماً ومعلمة من معلمي املـواد االجتماعيـة   ) ٣٢٦(استخدم الباحثان استبانة مت توزيعها على  -

 .للصفني الرابع واخلامس يف املرحلة االبتدائية
توصلت الدراسة إىل أن املعلمني عينة الدراسة كانوا يفضلون املواد املطبوعة على استخدام املواد  -
كترونية كما أم رأوا أن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الصـف يقتصـر علـى    االل

٪ من املعلمني أشاروا إىل أمهية التكنولوجيـا  ٨٥استخدام شبكة االنترنت هذا على الرغم من أن نسبة 
، خلربة لـديهم إما لنقص ا ،ن على االستفادة منهاقادرويف عملية التعليم لكنهم مع ذلك ال يثقون بأم 

لنقص اإلعداد األكادميي اخلاص مبهارات استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومل تظهر النتائج و
 م الذاتية اعالقة ارتباط من وجهة نظر املعلمني بني استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وكفاء

 
                                                            

  .االستبانة): أ(الملحق  ∗



  فواز العبد اهللا.د. ……..... .......................العالقة بين دمج التكنولوجيا في التعليم واألدوار المستقبلية للمعلم 
 

 

 .أو مهارام التدريسية
א:א:א)٢٠٠٦(א−٢−١٠ א

א א  :א
األردن يف دف الدراسة إىل حتديد درجة مقاومة أعضاء هيئة التـدريس يف اجلامعـة اهلامشيـة     -

 .لربنامج التغيري املؤسسي املتمثل يف التحول من أساليب التدريس التقليدية إىل التعلم االلكتروين
سوا يف الفصـل  هيئة التدريس يف اجلامعة الذين درأعضاء عضواً من  ١١٤لت عينة الدراسة مش -

 .٢٠٠٣/٢٠٠٤الصيفي لعام 
كانـت   درجة مقاومة أعضاء هيئة التدريس لربنامج التعلم االلكتـروين أن توصلت الدراسة إىل  -

عـزى إىل املـتغريات   ، فضالً عن عدم ظهور فروق دالة بينهم يف مقاومة برنـامج التغـيري ت  متوسطة
غرافية املختارة باستثناء الفرق بني الكليات العلمية واإلنسانية يف بعدي التوقع واملعىن الشخصـي  والدمي

 .للتغيري ولصاحل أعضاء هيئة التدريس يف كليات العلوم اإلنسانية
א:א)(Cyrus,2006א−٣−١٠ א

א א  :א
Pre-service teacher's perceptions of student – centered approach to 

integrating technology in content areas. 
دف الدراسة إىل معرفة الكفايات التكنولوجية الالزمة للمعلمني األمريكيني ليقومـوا بـدمج    -

إىل حتديد وجهة نظر املعلمـني يف صـفوف دمـج التكنولوجيـا يف      وكذلك ،التكنولوجيا يف التعليم
 .مقارنة باملعلمني الذين ال يستخدمون التكنولوجيا يف صفوفهم ،تدريسهم

استخدمت الباحثة بطاقة مالحظة لتحديد الكفايات كما اسـتخدمت اسـتبانة لتحديـد آراء     -
يف لماً يف صفوف دمـج التكنولوجيـا   مع ٦٢معلماً يف الصفوف العادية، و ٨١(املعلمني عينة البحث 

 ).التعليم
وجدت الباحثة أن رأي املعلمني مل خيتلف يف كل من الصفوف اليت يتم استخدام التكنولوجيـا   -
وجدت أيضاً فروقاً جوهرية بني كفايات املعلمني يف  ام التكنولوجيا فيها كماأو اليت مل يتم استخد ،فيها

 .لذين يقومون بدمج التكنولوجيا يف صفوفهملصاحل املعلمني اكلتيهما احلالتني 
:א)(Glava and Glava,2006א−٤−١٠

א א א א א א :א
Development of general and specific teaching competencies through the 

educational use of ICT 
يف تنمية كفايـات املعلـم يف    تدف الدراسة إىل حتديد دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاال -
  .رومانيا
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 مدرساً من مراحل  ١١٥بطاقة مالحظة لكفايات املدرس مت تطبيقها على  الباحثاناستخدم  -
 املعلومـات  كنولوجيـا التعليم املختلفة مع ربط تلك البطاقة بدرجة استخدام املـدرس واملدرسـة لت  

 .تواالتصاال
توصلت الدراسة الكمية والكيفية إىل ارتباط موجب قوي بـني درجـة اسـتخدام املـدرس      -
أن اسـتخدام املـدرس   توصـلت إىل  كفاياته بوصفه مدرساً كما نولوجيا املعلومات واالتصال ولتك

كنه من كفاياته اخلاصة ٪ من درجة مت٧٦لتكنولوجيا املعلومات واالتصال يزيد وبدرجة كبرية بلغت  
 .   بتدريس مواد حمددة كالعلوم والرياضيات والتاريخ

א−٥−١٠ א:א)(Asan,2003א א
אא ، א  :א

Computer Technology Awareness by Elementary School Teachers: A 
Case Study from Turkey 

 دف الدراسة إىل حتديد درجة وعي معلمي املرحلة االبتدائية مبفهومات تكنولوجيا احلاسوب  -
قام الباحث بتطبيق مقياس يتناول وعي املعلمني مبفهومات تكنولوجيا احلاسوب على عينة مـن   -

 .معلماً ٢٥٢معلمي املرحلة االبتدائية يف تركيا بلغت 
٪ من املعلمني أشاروا إىل عدم محاسهم جتاه اسـتخدام تكنولوجيـا   ٥٨ توصل الباحث إىل أن -

٪ فقط منهم اهتمام ورغبة يف تطوير مهارام احلاسـوبية  ٢.٣احلاسوب يف التدريس، كما كان لدى 
 .واالستفادة منها يف التدريس

م يفضلون استخدام تقنية العـرض احلاسـويب   ـن املعلمني أـ٪ م١٦.٦ هـا نسبتـم دـوأك
)PC Compatible Overhead Projection (أثناء التدريس . 

א:א)(Savery,2002א−٦−١٠
.אאא

Faculty and Student Perceptions of Technology Integration in Teaching  
دمج التكنولوجيا بأعضاء هيئة التدريس هيت نظر كل من الطالب ودف الدراسة إىل حتديد وج -

  . التعليميف 
طالب من مخس كليات أمريكيـة واملسـؤولني    ٤٠٠٠استخدم الباحث استبانة لتحديد رأي  -

 . ٢٠٠١-١٩٩٨اإلداريني يف الكليات عن دمج التكنولوجيا يف التعليم بني أعوام 
الكليات ملبادئ دمج التكنولوجيا يف التعليم وأن إداريي أشارت النتائج إىل قصور يف فهم إداريي  -

بينمـا  ، ٪٨٥بنسبة  )E- mail application(الكليات كانوا يستخدمون تطبيقات الربيد االلكتروين 
الدراسة أن الطالب اسـتخدموا   أظهرت ،كان لدى الطالب فهم أفضل لدمج التكنولوجيا يف التعليم

خدام برامج التصميم وبرامج الدراسة املساعدة وبرامج احملاكاة والربامج مثل است( تطبيقات التكنولوجيا 
 .٪٩٤٪ و ٦١بنسب تتراوح بني ) السمعية البصرية
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א−٧−١٠ א:א)٢٠٠٢(א א א
א א א א א א א א

 .א
دف الدراسة إىل معرفة مدى وعي مدرسي العلوم يف املرحلة الثانوية يف املـدارس السـعودية    -

وتقصي درجة استخدامهم هلا يف تدريسهم الفعلي والكشف عـن معيقـات   ، ملفهوم التقنيات التعليمية
 استخدام التقنيات التعليمية يف تدريس العلوم للمرحلة الثانوية

 .مدرساً يف املدارس الثانوية السعودية ٥٦٤راسة على عينة مكونة من أجريت الد -
. زال هناك لبس يف مفهوم التقنيات التعليمية يف أذهان بعض املدرسنييخلصت الدراسة إىل أنه ما -

وتوصلت الدراسة إىل فروقٍ ذات داللة إحصائية يف استخدام مدرسي العلوم لالستراتيجيات واملصادر 
كما أظهرت النتائج أن أكثـر  . يسهم الفعلي تعزى إىل التفاعل بني املؤهل العلمي واخلربةالتقنية يف تدر

يقلـل مـن    الـذي املعيقات الستخدام التقنيات التعليمية أمهية هو العبء التدريسي الكبري للمدرسني 
صف عنـد  ويليها ضعف قدرة املدرسني على السيطرة وضبط النظام يف ال ،اهتمامهم بالتقنيات التعليمية
 . استخدامهم التقنيات التعليمية

א−٨−١٠ א:א)٢٠٠٠(א
א א א  .א

معلمـي العلـوم    دف الدراسة اليت جرت يف مجهورية مصر العربية إىل حتديد مـدى وعـي   -
ودراسة العالقة بني درجة وعي املعلمني مبسـتحدثات التكنولوجيـا   مبستحدثات تكنولوجيا التعليم، 

 .واجتاهام حنو استخدامها
 .معلماً ومعلمة ٣٦٥استخدم الباحث استبانة ومقياس الجتاهات معلمي العلوم الذين بلغ عددهم  -
 ،وجدت الدراسة أن مستوى وعي معلمي العلوم مبستحدثات التكنولوجيا تدىن عن حد الكفاية -
فرقاً لصاحل حديثي التخرج يف وعيهم مبستحدثات تكنولوجيا التعليم ويف اجتاهام حنو الباحث  ووجد

كما وجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني وعي املعلمني مبسـتحدثات تكنولوجيـا   . استخدامها
 .التعليم واجتاهام حنو استخدامها

אא:א)(Mumtaz,2000א−٩−١٠
א א א א א א א

Factors Affecting Teachers’ Use of Information and Communications 
Technology: a Review of the Literature 

واملعيقـة السـتخدام   دف الدراسة إىل حتليل األدبيات التربوية اخلاصة بالعوامـل املشـجعة    -
 .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من قبل املعلمني

 تتعلق باستخدام تكنولوجيا  ١٩٩٩وإىل عام  ١٩٩٦دراسة من عام  ٥١قامت الباحثة بتحليل  -



  ٢٠١١ –العدد الثالث - المجلد التاسع .……...  .....................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
  
  

 

 .ومات واالتصاالت من قبل املعلمنياملعل
االتصاالت مـن  قامت الباحثة حبصر ألهم ثالثة عوامل حتد من استخدام تكنولوجيا املعلومات و -

االفتقار إىل التدريب التقين األكادميي، ومقاومة التغيري ورفضه من قبـل املـدرس،   : قبل املعلمني وهي
وعدم تعاون اجلهات الرمسية يف املدرسة مع املعلمني الراغبني باسـتخدام التكنولوجيـا يف صـفوفهم    

تكنولوجيـا املعلومـات    كما حددت أهم ثالثة عوامل تشجع املعلمني علـى اسـتخدام  . الدراسية
جيايب بني املعلم والطالب واملعرفة، والوصول إىل املعرفة بطريقة واالتصاالت يف الصف وهي التفاعل اإل

 .أكثر فعالية، والتخفيف من أعباء املعلم يف الصف
א−١١  :א

كبري واملتسارع يف ميدان أدى دمج املستحدثات التكنولوجية يف التعليم اليت ظهرت نتيجة للتطور ال
واملعلومات، والتقدم امللموس يف العلوم التربوية، وأزمة التجديد التربوي، إىل تأثر عناصـر   تاالتصاال

 ،وحمتـواه  ،حيث مشل هذا التأثري أهداف املنـهج . منظومة التعليم ومكوناا مجيعها ذه املستحدثات
  .ملعلم واملتعلم فيهودور ا ،وأساليب تقوميه ،وطرائق عرضه ،وأنشطته

فمعلم اليوم ال ميكن أن يكون كمعلم األمس يقف ليلقن التالميذ املقررات منعـزالً عـن زمالئـه    
 ،يصبح املنظمعليه أن املعلمني أو عن التيارات الفكرية والتحوالت التكنولوجية اليت تسود اتمع، وإمنا 

يع العمل التعليمي ويكسر عادة التبعية عند التالميـذ  ويقوم بتوز ،واملنسق لبيئة التعلم مبا فيها من موارد
وقد أشـار بـراون وهنشـيد    . الل الفكري ملزيد من اخليال واإلبداعـلى االستقـم عـويشجعه

)Brown & Henscheid (   إىل دور املعلم بوصفه مشجعاً على توليد املعرفة واإلبداع مـن خـالل
وتشجيعهم على طرح األسئلة  ،ة الالزمة لتعلمهم وإنشائهامساعدة التالميذ على ابتكار الربامج التعليمي
   .مبا ميكنهم من احلصول على املعرفة املتنوعة

؟−١٢ א א א
التعليم، ولكن هناك بيئة تعليمية معينة تساعد علـى  يف ليس هناك مكان خاص لدمج التكنولوجيا 

فضل بيئة تعليمية هي تلك اليت تركز على املتعلم بوصفه حموراً لعملية ويعتقد أغلب التربويني أن أ. ذلك
وبالتايل فإن البيئة . )١٥٧، ٢٠٠٤الغزو، (ومنسقاً ومرشداً  ،حيث يكون دور املعلم فيها منظماً ؛التعلم

مـن   ومتكنهم ،وتعزز التعلم التعاوين لديهم ،املناسبة هي البيئة النشطة اليت تسمح للمتعلمني باملشاركة
استخدام املستحدثات التكنولوجية بوصفها أدوات للتعلم واالتصال فيما بينهم لتبادل املعرفة والقيـام  

  .بالعمليات املعرفية املختلفة
א−١٣ א א א :א

إىل مجلة مـن  عديدة وفق ما يستخلص من الدراسات الميكن أن يؤدي دمج التكنولوجيا يف التعليم 
  :منهاو) ٥٣، ١٩٩٨(اليت أوردها عبد املنعم التغريات 
  .جعل التعلم أكثر سرعة وكفاية -١- ١٣
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 .حتويل التعليم إىل عملية إنتاج وإضافة -٢- ١٣
 .جعل التعليم أكثر واقعية واتاحية جلميع األفراد -٣- ١٣
 .إثراء التعليم مبصادر ووسائط متعددة متكاملة ومتنوعة -٤- ١٣
 .خالل التغلب على ظاهرة اللفظية وتشجيع التعلم الذايت حتسني نوعية التعليم من -٥- ١٣
 .زيادة املشاركة االجيابية للمتعلمني يف التعلم -٦- ١٣
 .مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني -٧- ١٣
 .توفري أمناط غري تقليدية من التعليم -٨- ١٣
 .توفري معلومات متعددة وإتاحة الفرصة لتنمية مهارات التفكري لدى املتعلمني -٩- ١٣
خمرجات تعليمية متميزة من املتعلمني على درجة عالية مـن اجلـودة والكفـاءة     تقدمي -١٠-١٣
 . واإلتقان
א−١٤  :א

وقد واجهت . التعليميف وهذا ينطبق أيضاً على دمج التكنولوجيا . عتريه صعوباتويالإما من تغيري 
عدة معوقات على مدى العقدين املاضيني من القرن  عملية استخدام التكنولوجيا يف العديد من املدارس

املاضي، مشلت قلة توفري دورات تدريب للمعلمني، وغياب الدعم اإلداري، وضيق الوقت املخصـص  
للمعلمني لتصميم الدروس، ووضع أجهزة احلاسوب يف أماكن بعيدة جيعل استخدامها من قبل املعلمني 

، ٢٠٠٥،كامشان، وغـانتر شيلي و (مقاومة بعض املعلمني للتغيريصعباً، فضالً عن نقص املوارد املادية و
٣١٨.(  

مخس مراحل متتابعة لـدمج  ). ٣١٨، ٢٠٠٥ن، يشيلي وآخراملشار إليه يف (باملقابل يصف ويلفرز 
  :التعليم، جيب أن مير ا كل املعلمني للقيام ذه العملية على أكمل وجهيف التكنولوجيا 
  .ىل إمكانات استعماهلايت يتعرف فيها املعلم إىل التكنولوجيا وإملرحلة الا :א−١−١٤

املرحلة اليت يستعمل فيها املعلم التكنولوجيا، لكنه سرعان ما يتوقف عـن   :א−٢−١٤
 .ذلك بسبب مشكالت بسيطة

ها املعلم املرحلة اليت تصبح فيها التكنولوجيا أساسية يف العملية التعليمية ويبدأ في :א−٣−١٤
 .بالتفكري املتواصل يف طرائق الستعماهلا داخل الصف

هي املرحلة اليت يعيد فيها املعلم النظر يف األهداف التعليمية يف ضـوء   :א−٤−١٤
 .استخدام التكنولوجيا

بح حيث تص. هي املرحلة اليت تتكامل فيها التكنولوجيا يف كل املواد تكامالً تاماً :א−٥−١٤
  .التكنولوجيا أداة مرئية تداخالً كامالً وطبيعياً يف نسيج عملية التعلم

  ويشري مارزانو إىل أن هناك ثالثة عوامل أساسية تساعد على حتقيق دمج التكنولوجيا يف التعليم هي 
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والسياق التعليمي الذي يتم الدمج مـن   ،والتدريب املستمر ،إمكانية الوصول إىل مصادر التكنولوجيا
 Marzano, Pickering, Pollock. ( خاللــــــــــــه

 http://t4.jordan.k12.ut.us/t4/content/view/189/38/  ١٠/١٢/٢٠٠٨تاريخ الدخول(. 
א−١٥ א  :א

إن التطورات احلاصلة يف اتمع، واليت تتسارع بفضل التدفق املعلومايت، والـتقين يـدعونا حنـن    
إذ تواجه . التربويني للتساؤل حول األدوار اجلديدة للمعلم، واملهام اليت توكل إليه يف ظل هذه التطورات

ولعـل ابـرز هـذه    . لتربويـة معلم اليوم حتديات مجة متثل تغيرياُ اساسياً يف دوره وموقفه يف العملية ا
التحديات هو ما افرزه العصر الرقمي من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، اليت أدت إىل جعل قـوة  
أي جمتمع تكمن يف توليده للمعرفة واكتساا وتطبيقها وتوزيعها، وقدرته على تقليص الفجوة الرقميـة  

ض فيها املؤسسات التعليمية بكـل عناصـرها   اليت جعلت العامل على أعتاب ثورة تعليمية جديدة تتعر
ولن تتجلى القدرة على تقليص الفجوة الرقمية، ومواكبة التطـورات العلميـة   . لتحول عميق وسريع

والتكنولوجية دون معلم قادر على التكيف مع سرعة التدفق املعريف، واالستجابة النقدية املبدعـة هلـذا   
لدى متعلميه ألنه حمور العمل التجديدي، لتحفيزهم علـى   معلم يقوم بتوليد اجتاهات جديدة. التدفق

معلم يتقن لغة احلوار، ويهيئ البيئة املناسبة للـتعلم،  . التجاوب بدينامية مع التقدم العلمي والتكنولوجي
مبا ميكن من إجياد تفاعل صفي يساعد على توسيع مدى هذا التعلم من خالل مشـاركة املـتعلمني يف   

وعندما يؤدي املتعلمون دوراً أكثـر فاعليـة يف العمليـة    . مناسبة إلنتاج املعرفة أنشطة متنحهم فرصاً
التعليمية جيب أن يتغري دور املعلم، لينتقل من دور احلكيم داخل الصف إىل إشراك املتعلمني يف أنشـطة  

عـىن أخـر،   ومب  ))املرشد التربوي ((وهو دور يصطلح عليه بعبارة . املعرفة جمتنحهم فرصاً مناسبة النتا
يتحول دور املعلم من لعب دور مصدر املعرفة إىل دور منشط عملية التعلم، حيـث يقـوم بتشـجيع    

ـ  ،املتعلمني على التعلم وتوجيه عملية التعلم شـيلي  ( تعلم وفهـم املـادة   وإعداد بيئة تساعد على ال
  ). ٢٠٠٥وآخرون،

  عل التعليمي بني املتعلم ومصادر تعلمه ويف ضوء مالمح النظام التعليمي اجلديد الذي يركز على التفا
املتعددة، وعلى التعلم الذايت والتعلم التعاوين، وتنوع املتعلمني وقدرم على البحث يف ظـل حمتـوى   

تتضح احلاجة إىل معلم جديد تمع جديد . شديد التغري ملسايرة االنفجار املعريف السائد يف هذا العصر
م صفات شخصية وأمناط سلوكية جديدة بدالً عن معلم حمشور بـني  وألجيال جديدة ينمي لدى املتعل

مثلث أضالعه كثافة عالية داخل الصفوف وكم هائل من املواد التعليمية ووقـت قصـري يف احلصـة    
  ما األدوار املستقبلية للمعلم؟ اآلن والسؤال ). ٢٠٠٦مجل، والرامييت، ( الدراسية 

واصل والتعلم الذايت، وامتالك القدرة على التفكري الناقـد،  تتمثل هذه األدوار يف إتقان مهارات الت
والتمكن من فهم علوم العصر وتقنياته املتطورة، واكتساب مهارات تطبيقهـا يف العمـل واإلنتـاج،    

  ويئة بيئة صفية جيدة، والقدرة  ،والقدرة على عرض املادة العلمية عرضاً مميزاً، واإلدارة الصفية الفاعلة
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  ).٢٠٠١احلر، (التقومي املستمر والتغذية الراجعة يف أثناء التدريس  على استخدام
إذ علـى  . وال بد هنا من تأكيد أمهية تكنولوجيا التعليم كعامل رئيس يؤثر يف الدور اجلديد للمعلم

الرغم من أن مضامني هذا الدور مل تستوعب بشكل كامل حىت اآلن، إال أنه ميكـن تصـور األدوار   
  :على النحو التايلاجلديدة للمعلم 

العناية بتقييم خصائص كل متعلم على حدة كأساس يقوم عليه تصـميم اسـتراتيجيات    -١-١٥
  .التدريس
 .أن يكون قائداً يف اتمع ال جمرد معلم يف املدرسة -٢-١٥
 ).١٧، ١٩٩٦حممد، (أن يكون منوذجاً لتالميذه داخل الصف  -٣-١٥
درة على استثارة التالميـذ  أن يكون حمركاً للمناقشات الصفية من خالل ما يبديه من ق -٤-١٥

 ،واحليويـة  ،قراطيةوودفعهم للتعلم تعلماً فعاالً، وتنظيم النقاش بطريقة جتعل اجلو التعليمي مشبعاً بالدمي
 .واجلاذبية ،واملتعة
 )١٤، ١٩٩٦العبد اهللا، (موجهاً لسلوك التالميذ ومهندساً لعملية التعلم  -٥-١٥
 .ل واملعلوماتالقدرة الفائقة يف التعامل مع تقنيات االتصا -٦-١٥
 .التركيز على دمج التالميذ بنشاطات تربوية منهجية وال منهجية متنوعة -٧-١٥
 .واالستثمار األمثل للمعلومات ،الرجوع إىل مصادر متنوعة من املعرفة -٨-١٥
ومقيم هلـا   ه،وموج ،ومدير ،ختطيط العملية التعليمية وإعدادها عالوة على أنه مشرف -٩-١٥

 ). ٧٦-٧٣، ٢٠٠٥األسطل واخلالدي، (
:א−١٦

 SPSS( Statistical(  مت إجراء التحليالت اإلحصائية لنتائج تطبيق االستبانة باستخدام برنـامج  
Packages for Social Sciences  وحلساب درجة االرتباط) ت(وذلك حلساب قيمة.  

א−١−١٦ א   ليس هناك فرق ذو داللة وتنص على أنه  :א
بني متوسط درجات معلمي احللقة األوىل مـن التعلـيم   )  ٠.٠٥=  α( عند مستوى داللة إحصائية 

  .واملتوسط الفرضي ،االستبانة اخلاصة بدمج التكنولوجيا يف التعليمبنود األساسي على 
للتأكد من هذه الفرضية، مت حساب داللة الفرق بني متوسط درجات معلمي احللقـة األوىل مـن   

والـذي  ( اخلاصة بدمج التكنولوجيا يف التعليم واملتوسط الفرضيساسي على بنود االستبانة التعليم األ
٪ من الدرجة العليا لالستبانة وذلك العتقاده بأن ذلك ميثل درجة كافية ٧٠افترض الباحث أنه يساوي 

ـ  دورات للحكم على رأي عينة البحث،  بسبب حداثة املوضوع ولدى املعلمني مع اإلشارة هنا إىل ال
)  التدريبية للمعلمني اليت تعقدها وزارة التربية يف اجلمهورية العربية السورية لدمج التكنولوجيا يف التعليم

 ‐t(باستخدام اختبار  ت  test(  يف الربنامج اإلحصائي)SPSS( . ويوضح اجلدول)نتائج اختبـار  ) ٢
 ). ت(
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  )٢(اجلدول 
ات معلمي احللقة األوىل من التعليم األساسي يف بنود االستبانة نتائج اختبار ت لداللة الفرق بني متوسط درج

  اخلاصة بدمج التكنولوجيا يف التعليم واملتوسط الفرضي
  االستبانة
درجة االحنراف املعياري ٪٧٠املتوسط الفرضي  املتوسط العدد اجلزء األول

 الداللة قيمة ت احلرية

 دالة ٨١٣٩.٢٠ ٨٢٦.٥٩١٢.٦١.٣٨ املفهوم
 دالة ٥٩.٧٥ ١٢.٧٦٢٢.٤١.٤٥ وائد واألشكالالف

 دالة ٨٩.١٢ ٢٢.٣١٣٥.٧١.٣٥ املشكالت
 دالة ٨٩.٢٠ ٤١.٦٨٦٥.١٢.٣٧التعليميف دمج التكنولوجيا 

  ١.٩٩٠١تساوي )  ٠.٠٥=  α( احلرجة عند مستوى الداللة اإلحصائية ) ت(قيمة 
اور اجلزء األول من االستبانة اخلـاص بـدمج   دالة جلميع حم) ت(أن قيمة ) ٢(يالحظ من اجلدول 
لصاحل املتوسط الفرضي مما يشري بوضوح إىل تدين فهم معلمي احللقة األوىل من  ،التكنولوجيا يف التعليم

  . التعليم األساسي ملفهوم دمج التكنولوجيا يف التعليم
א−٢−١٦ א ق دال إحصائياً ليس هناك فر: اليت نصها :א

بني متوسط درجات معلمي احللقة األوىل من التعليم األساسـي يف  )  ٠.٠٥=  α( عند مستوى داللة 
  .واملتوسط الفرضي ،االستبانة اخلاصة باألدوار املستقبلية للمعلمبنود 

م للتأكد من هذه الفرضية مت حساب داللة الفرق بني متوسط درجات معلمي احللقة األوىل من التعلي
والذي افترض الباحث ( اخلاصة باألدوار املستقبلية للمعلم واملتوسط الفرضياألساسي يف بنود االستبانة 

 ‐t(). ت(باسـتخدام اختبـار   )  ٪ من الدرجة العليا لالسـتبانة ٧٠أنه يساوي  test(   يف الربنـامج
  ). ت(نتائج اختبار ) ٣(ويوضح اجلدول . )SPSS(اإلحصائي 

   )٣(اجلدول 
ختبار ت لداللة الفرق بني متوسط درجات معلمي احللقة األوىل من التعليم األساسي يف بنود االستبانة نتائج ا

  اخلاصة باألدوار املستقبلية للمعلم واملتوسط الفرضي
 الداللة قيمة تدرجة احلريةاالحنراف املعياري٪٧٠املتوسط الفرضياملتوسطالعدداجلزء الثاين االستبانة
ســـتقبليةاألدوار امل
 للمعلم

 دالة ٨٢٢٩.٥١٥٢.٥٥.٧٥٨١٣٦.١٨

  ١.٩٩٠١تساوي )  ٠.٠٥=  α( احلرجة عند مستوى الداللة اإلحصائية ) ت(قيمة 
وقد عرب أفراد العينـة عـن    . لصاحل املتوسط الفرضي، دالة) ت(أن قيمة ) ٣(يالحظ من اجلدول 

دور املعلم وكفاياته  ثابتة لن تـتغري مبـرور    وأم يعتقدون أن ،استغرام من مصطلح معلم املستقبل
ألن هذا ما حيقق برأيهم التحصيل  ،للمعرفة يف الصف اًبل على املعلم أن يتمسك بدوره مصدر ،الزمن

 .واالحترام له يف غرفة الصف من جهة أخرى ،املرتفع من جهة
א−٣−١٦ א ق ذو داللـة  ليس هناك فر: اليت نصها :א

بني متوسطي درجات الذكور واإلناث من معلمي احللقة )  ٠.٠٥=  α( عند مستوى داللة إحصائية 
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واألدوار املسـتقبلية   ،االستبانة اخلاصة بدمج التكنولوجيا يف التعليمبنود األوىل من التعليم األساسي يف 
   .للمعلم

طي درجات الذكور واإلناث من معلمي متوسللتأكد من هذه الفرضية، مت حساب داللة الفرق بني 
واألدوار  ،االستبانة اخلاصة بدمج التكنولوجيـا يف التعلـيم  بنود احللقة األوىل من التعليم األساسي يف 

ويوضح اجلـدول  . )SPSS(يف الربنامج اإلحصائي  )t‐ test() ت(باستخدام اختبار   املستقبلية للمعلم
  ). ت(نتائج اختبار ) ٤(

  )٤(اجلدول 
ائج اختبار ت لداللة الفرق بني متوسطي درجات الذكور واإلناث من معلمي احللقة األوىل من التعليم األساسي نت

  يف بنود االستبانة اخلاصة بدمج التكنولوجيا يف التعليم واألدوار املستقبلية للمعلم

  اجلنس االستبانة
 

االحنراف املتوسط العدد
 املعياري

درجة احلرية
 داللةالقيمة ت )٢-ن(

: اجلزء األول
دمــــج 
التكنولوجيــا 

 التعليميف 

 غري دالة ١.٣١٨٠٠.٦٥ ٢٧٦.٧٤الذكوراملفهوم
١.٤٢ ٥٥٦.٥٢اإلناث

الفوائــد
 واألشكال

 غري دالة ٢٧١٢.٩٦١.٧٨٠.٨٤الذكور
٥٥١٢.٦٧١.٢٧اإلناث

 غري دالة ٢٧٢٢.٦٢١.٤٩١.٤٦الذكوراملشكالت
٥٥٢٢.١٦١.٢٧اإلناث

 غري دالة ٢٧٤٢.٣٣٢.٨٨١.٧٥الذكوراجلزء األول الكلي
٥٥٤١.٣٦٢.٠٤اإلناث

األدوار:اجلــزء الثــاين
 املستقبلية للمعلم

 غري دالة ٢٧٣٠.٠٧٤.٤٩٠.٦١الذكور
٥٥٢٩.٢٣٦.٢٩اإلناث

  ١.٩٩٠١تساوي )  ٠.٠٥=  α( احلرجة عند مستوى الداللة اإلحصائية ) ت(قيمة 
غري دالة لكل من اجلزأين األول والثاين لالستبانة مما يشري إىل ) ت(أن قيمة ) ٤(يالحظ من اجلدول 

  .أن جنس املعلم مل يؤثر يف رأيه حول دمج التكنولوجيا يف التعليم أو حول األدوار املستقبلية للمعلم
א−٤−١٦ א א ليس هناك فرق ذو داللـة  : نصها اليت :א

بني متوسطي درجات معلمي احللقة األوىل مـن التعلـيم   )  ٠.٠٥=  α( عند مستوى داللة إحصائية 
سـنوات يف   ١٠سنوات يف التدريس أو أكثر ومن لديهم خربة تقل عن  ١٠األساسي ممن لديهم خربة 

  .ر املستقبلية للمعلماالستبانة اخلاصة بدمج التكنولوجيا يف التعليم واألدوابنود 
متوسطي درجات املعلمني ممن لديهم خـربة  للتأكد من هذه الفرضية، مت حساب داللة الفرق بني 

سنوات يف بنود االسـتبانة اخلاصـة    ١٠ومن لديهم خربة تقل عن  ،سنوات يف التدريس أو أكثر ١٠
 ‐t()  ت(اختبار باستخدام  .واألدوار املستقبلية للمعلم ،بدمج التكنولوجيا يف التعليم test(  يف الربنامج

 ). ت(نتائج اختبار ) ٥(ويوضح اجلدول . )SPSS(اإلحصائي 



  ٢٠١١ –العدد الثالث - المجلد التاسع .……...  .....................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
  
  

 

  )٥(اجلدول 
سنوات يف التدريس أو أكثر ومن  ١٠نتائج اختبار ت لداللة الفرق بني متوسطي درجات املعلمني ممن لديهم خربة 

  التكنولوجيا يف التعليم واألدوار املستقبلية للمعلمسنوات يف بنود االستبانة اخلاصة بدمج  ١٠لديهم خربة تقل عن 
 الداللة قيمة تاحلريةدرجةاالحنراف املعيارياملتوسطالعددخربة التدريس االستبانة

اجلــــزء 
دمج : األول

التكنولوجيا 
 التعليميف 

 غري دالة ١.٤٢٨٠٠.٨١ ٣٧٦.٤٥فما فوق١٠املفهوم
١.٣٥ ١٠٤٥٦.٧١أقل من

ــدالفو ائـ
 واألشكال

 غري دالة ١.٣٦٠.٢١ ٣٧١٢.٧٢فما فوق١٠
١.٥٤ ١٠٤٥١٢.٨٠أقل من

 غري دالة ١.٣١٠.٠٤ ٣٧٢٢.٦٤فما فوق١٠املشكالت
١.٣٤ ١٠٤٥٢٢.٠٤أقل من

 غري دالة ٢.٣٦٠.٥٣ ٣٧٤١.٨٣فما فوق١٠ اجلزء األول ككل
٢.٤٠ ١٠٤٥٤١.٥٥أقل من

األدوار:الثــاين اجلــزء
 املستقبلية للمعلم

 غري دالة ٥.٨٩٠.٦٩ ٣٧٢٩.٠٢فما فوق١٠
٥.٦٧ ١٠٤٥٢٩.٩١أقل من

  ١.٩٩٠١تساوي )  ٠.٠٥=  α( احلرجة عند مستوى الداللة اإلحصائية ) ت(قيمة 
  .غري دالة لكل من اجلزأين األول والثاين لالستبانة) ت(أن قيمة ) ٥(يالحظ من اجلدول 

א−٥−١٦ א ليس هناك فرق ذو داللة : اليت نصها :א
بني متوسطي درجات معلمي احللقة األوىل مـن التعلـيم   )  ٠.٠٥=  α( عند مستوى داللة إحصائية 

سنة فأقل يف بنود االسـتبانة اخلاصـة    ٤٠سنة أو أكثر وبني من أعمارهم  ٤١األساسي ممن أعمارهم 
  ج التكنولوجيا يف التعليم واألدوار املستقبلية للمعلمبدم

متوسطي درجات معلمي احللقة األوىل مـن  للتأكد من هذه الفرضية، مت حساب داللة الفرق بني 
سنة فأقل يف بنـود االسـتبانة    ٤٠سنة أو أكثر وبني من أعمارهم  ٤١التعليم األساسي ممن أعمارهم 

 ‐t() ت(وذلك باستخدام اختبـار    .واألدوار املستقبلية للمعلم ،يماخلاصة بدمج التكنولوجيا يف التعل

test(  يف الربنامج اإلحصائي)SPSS( . ويوضح اجلدول)ت(نتائج اختبار ) ٦.( 
  )٦(اجلدول 

سنة  ٤١نتائج اختبار ت لداللة الفرق بني متوسطي درجات معلمي احللقة األوىل من التعليم األساسي ممن أعمارهم 
سنة فأقل يف بنود االستبانة اخلاصة بدمج التكنولوجيا يف التعليم واألدوار املستقبلية  ٤٠ن أعمارهم مأو أكثر و

  للمعلم
 الداللة قيمة تاحلريةدرجةاالحنراف املعياري املتوسطالعددالسن االستبانة

اجلزء األول 
ــج  دمــ
التكنولوجيا 

 التعليميف 

ــري  ١.٤٣٨٠٠.٣١ ٥٥٦.٥٦سنة فأقل٤٠املفهوم غ
١.٣٠ ٢٧٦.٦٦سنة فأكثر٤١ دالة

ــد الفوائـ
 واألشكال

ــري  ٥٥١٢.٨٣١.٥١٠.٦٠سنة فأقل٤٠ غ
٢٧١٢.٦٢١.٣٦سنة فأكثر٤١ دالة

 دالة ٥٥٢٢.٦٥١.٢٩٣.٤١سنة فأقل٤٠املشكالت
٢٧٢١.٦٢١.٢٤سنة فأكثر٤١
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 دالة ٥٥٤٢.٠٥٢.٤٩٢.٠٦سنة فأقل٤٠ يكلاجلزء األول ال
 ٢٧٤٠.٩٢١.٩٥سنة فأكثر٤١

األدوار :اجلــزء الثــاين 
 املستقبلية للمعلم

ــري  ٥٥٢٩.١٦٥.٦٤٠.٧٨سنة فأقل٤٠ غ
٢٧٣٠.٢٢٦.٠١سنة فأكثر٤١ دالة

  ١.٩٩٠١تساوي )  ٠.٠٥=  α( احلرجة عند مستوى الداللة اإلحصائية ) ت(قيمة 
لصاحل أفراد العينة من  ،دالة بالنسبة للجزء األول من االستبانة) ت(قيمة أن ) ٦(يالحظ من اجلدول 

وغـري دالـة    ،التعليميف وأن هذه الداللة ختتص باملشكالت املتعلقة بدمج التكنولوجيا  ،سنة فأقل ٤٠
مع أن  ولعل هذه النتيجة تؤكد ما أشار إليه الباحث يف الفرضية الثالثة والرابعة، .للجزء الثاين لالستبانة

وأن  ،وزارة التربية قد اهتمت يف الفترة املاضية بدمج التكنولوجيا يف التعليم علـى املسـتوى الـوطين   
 .األغلبية الكبرية ممن تدربوا على هذا الدمج يف بعض الدورات التدريبية كانوا من هذه الفئة العمرية

א−٦−١٦ א ناك فرق ذو داللـة  ليس ه: اليت نصها :א
بني متوسطي درجات معلمي احللقة األوىل مـن التعلـيم   )  ٠.٠٥=  α( عند مستوى داللة إحصائية 

األساسي من احلاصلني على اإلجازة اجلامعية وبني املعلمني احلاصلني على شهادة معهد إعداد املدرسني 
  ار املستقبلية للمعلمواألدو ،يف بنود االستبانة اخلاصة بدمج التكنولوجيا يف التعليم

متوسطي درجات معلمي احللقة األوىل مـن  للتأكد من هذه الفرضية، مت حساب داللة الفرق بني 
وبني املعلمني احلاصلني على شهادة معهد إعـداد   ،التعليم األساسي من احلاصلني على اإلجازة اجلامعية

باسـتخدام   .ليم واألدوار املستقبلية للمعلماملدرسني يف بنود االستبانة اخلاصة بدمج التكنولوجيا يف التع
  ). ت(نتائج اختبار ) ٧(ويوضح اجلدول ). SPSS(يف الربنامج اإلحصائي ) t‐ test) (ت(اختبار  

  )٧(اجلدول 
وبني نتائج اختبار ت لداللة الفرق بني متوسطي درجات معلمي احللقة األوىل من التعليم األساسي من احلاصلني على اإلجازة اجلامعية 
  علماملعلمني احلاصلني على شهادة معهد إعداد املدرسني على بنود االستبانة اخلاصة بدمج التكنولوجيا يف التعليم واألدوار املستقبلية للم

 الداللة قيمة تدرجة احلريةاالحنراف املعيارياملتوسطالعددالشهادة االستبانة
: اجلزء األول

ــج  دمــ
التكنولوجيا 

 التعليميف 

 غري دالة ٦١٦.٥٩١.٤٠٨٠٠.٠٨جامعيةهوماملف
٢١٦.٦١١.٣٥معهد

ــد الفوائـ
 واألشكال

 غري دالة ٦١١٢.٨١١.٤٥٠.٥٤جامعية
٢١١٢.٦١١.٤٩معهد

 دالة ٦١٢٢.٥٤١.٢٩٢.٦٣جامعيةاملشكالت
٢١٢١.٦٦١.٣٥معهد

 غري دالة ٦١٤١.٩٥٢.٤٠١.٧٦جامعية يكلاجلزء األول ال
٢١٤٠.٩٠٢.١٦معهد

األدوار املستقبلية: اجلزء الثاين
 للمعلم

 غري دالة ٦١٢٩.٣٧٥.٥٩٠.٣٦جامعية
٢١٢٩.٩٠٦.٣١معهد

دالة فقط لدى املشكالت املتعلقة بـدمج التكنولوجيـا يف   ) ت(أن قيمة ) ٧(يالحظ من اجلدول 
وهنا يشري الباحث إىل . وغري دالة للجزأين األول والثاين لالستبانة ،ةالتعليم لصاحل محلة اإلجازة اجلامعي
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 .اأن نظام اإلعداد يف كليات التربية حياول باستمرار تقصي املشكالت يف نظام اإلعداد حىت ميكنه تالفيه
مع اإلشارة إىل أن محلة اإلجازة اجلامعية قـد شـعروا    ،وما إجراء مثل هذه الدراسة سوى تأكيد ذلك

 ،شكالت دمج التكنولوجيا يف التعليم أكثر من زمالئهم ألم رمبا يدركون أمهية مثل هـذا الـدمج  مب
  .لكنهم يدركون مع ذلك قلة اإلمكانات املتاحة يف املدرسة للوصول إليه

א−٧−١٦ א ليس هناك عالقة ارتبـاط  : اليت نصها :א
بني متوسطي درجات معلمي احللقة األوىل من )  ٠.٠٥=  α( توى داللة عند مسذات داللة إحصائية 

التعليم األساسي على جزء االستبانة اخلاصة بدمج التكنولوجيا يف التعليم ودرجام على جزء االستبانة 
  .اخلاصة باألدوار املستقبلية للمعلم

رجات معلمي احللقة األوىل للتأكد من هذه الفرضية، مت حساب داللة درجة االرتباط بني متوسط د
ودرجام علـى جـزء    ،على جزء االستبانة اخلاصة بدمج التكنولوجيا يف التعليممن التعليم األساسي 

يف ) Pearson(وذلك باستخدام معامل ارتباط بريسـون   ،االستبانة اخلاصة باألدوار املستقبلية للمعلم
 . حساب معامل االرتباطنتائج ) ٨(ويوضح اجلدول ). SPSS(الربنامج اإلحصائي 

  )٨(اجلدول 
نتائج حساب معامل االرتباط بني متوسط درجات معلمي احللقة األوىل من التعليم األساسي يف بنود االستبانة 

 اخلاصة بدمج التكنولوجيا يف التعليم ودرجام يف بنود االستبانة اخلاصة باألدوار املستقبلية للمعلم
 الداللة قيمة معامل االرتباطراف املعيارياالحناملتوسطالعدد االستبانة

 غري دالة٨٢٤١.٦٨٢.٣٧٠.١٧١التعليميفدمج التكنولوجيا 
٨٢٢٩.٥١٥.٧٥األدوار املستقبلية للمعلم
وهذه نتيجة منطقية ألن معلمي احللقـة  . غري دالةمعامل االرتباط أن قيمة ) ٨(يالحظ من اجلدول 
 .ي ليس لديهم املعارف أو التدريب املهين الكايف لدمج التكنولوجيا يف التعليماألوىل من التعليم األساس

وبالتايل فمن املتوقـع أن ال يكـون    ،كما أم يتعاملون مع كفايات املعلم كثوابت ال تتغري مع الزمن
   .للعاملني السابقني عالقة ارتباط لدى املعلمني أفراد العينة

 :א−١٧
إىل تعرف وجهة نظر معلمي احللقة األوىل من التعلـيم األساسـي حـول دمـج      يهدف البحث

ودراسة العالقة بني وجهة نظر معلمي احللقـة   ،التكنولوجيا يف التعليم وحول األدوار املستقبلية للمعلم
ووجهـة نظـرهم حـول أدوار املعلـم     . األوىل من التعليم األساسي حول دمج التكنولوجيا بالتعليم

. والعمر يف ذلـك  ،واجلنس ،والشهادة العلمية ،ة، وتأثري اختالف كل من عدد سنوات اخلربةاملستقبلي
وقد كشفت نتائج البحث أن وجهة نظر املعلمني كانت أدىن من املتوسط الفرضي لكل مـن دمـج   

 ،)٢٠٠٠(واألدوار املستقبلية للمعلم وتتفق هذه النتيجة مع ما وجده عبد ايد  ،التكنولوجيا يف التعليم
وهذا ما يشري إىل أنه على الـرغم   ).٢٠٠٨(جالبهار جيفن وو ،)٢٠٠٣(وأسان  ،)٢٠٠٢(وسافري 
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من الدعوات الكثرية اليت تؤكد أمهية دمج التكنولوجيا يف التعليم وتغري دور املعلم يف األلفية الثالثة مـن  
وهم يفضلون االستمرار  ،ملناسبةفإن املعلمني ال يستجيبون بالطريقة ا ،مصدر للمعرفة إىل موجه للمعرفة

ويعتقد الباحث أن مرد ذلك يعود إىل عدم كفايـة  . بأداء الدور الذي يعتقدون أنه مفيد هلم ولتالمذم
الساعات املخصصة لتدريس تقنيات التعليم يف برنامج إعداد املعلم وكذلك الخنفاض فاعليـة مقـرر   

ويستند الباحث يف هذا الرأي على نتائج دراسة قام ـا   . تقنيات التعليم يف حتقيق أهدافه حتقيقاً كامالً
دف إىل تقصي واقع مقرر تقنيات التعليم يف دبلوم التأهيل التربوي يف اجلامعـات   )١٩٩٩(العبد اهللا 
فضالً عما ملسه الباحث من قناعة املعلمني أثناء تطبيق االستبانة ومناقشته هلم بأن تكنولوجيـا  . السورية
ستفاد منها بصورة ضئيلة يف هذه املرحلة مما يشري إىل اجتاه غري اجيـايب لـديهم حنـو دمـج     التعليم ي

  .التكنولوجيا بالتعليم
البحث أنه ال داللة إحصائية للفرق من وجهة نظر معلمي احللقـة األوىل مـن   كشفت نتائج كما 

ية للمعلم تعزى إىل مـتغريات  التعليم األساسي حول دمج التكنولوجيا يف التعليم وحول األدوار املستقبل
وختتلف هذه النتيجة مع النتيجة اليت توصـل إليهـا    .)املؤهل العلمي(اجلنس واخلربة والشهادة العلمية 

مما يشري إىل أن هذه العوامـل ذات تـأثري    ،الذي وجد فروقاً ترجع للمؤهل واخلربة )٢٠٠٢( العطوي
جيا يف التعليم رمبا ال يتأثر باجلنس أو اخلـربة أو  وأن محاس املعلم لدمج التكنولو ،فردي وليس مجاعي

وذلك تبعاً ملا يعتقد املعلم فعالً حول طبيعة استخدام التكنولوجيا وشكلها يف التعليم وجـدواه   ،املؤهل
مما يشري إىل إمكانية توفري دورات التأهيل املتخصصة وعياً متزايداً لدى املعلمني عن أمهية دمج  ،وفاعليته
كما تشري هذه النتيجة أيضاً إىل أن جزءاً كبرياً من . يا يف التعليم وفاعليته يف العملية التعليميةالتكنولوج

املشكلة يكمن يف أن معلمي مرحلة التعليم األساسي ال يؤمنون بأمهية دمج التكنولوجيا وفاعليته يف هذه 
ويرجـع  . ن جهد معلـم متميـز  املرحلة وهم يعتقدون أن التعليم يف هذه املرحلة ال حيتاج إىل أكثر م

مـع أن الباحـث    ،الباحث هذه النتيجة إىل اإلعداد املتماثل يف كليات التربية ومعهد إعداد املدرسني
عـربت   ؛ وقـد أكرب لدى املعلمات الستخدام تكنولوجيا التعليم وتطبيقها يف الصـف  اًالحظ محاس

واإلعداد الكايف الذي يالئم ما يطمحن  ،سبةوافتقادهن لألدوات املنا ،املعلمات عن حاجتهن إىل التغيري
  .إليه

داللة إحصائية من وجهة نظر معلمي احللقة األوىل من التعلـيم   االبحث احلايل فرقاً ذنتائج أظهرت 
وهذه النتيجة وان كانت تبـدو   .األساسي حول دمج التكنولوجيا يف التعليم تعزى إىل متغري عمر املعلم

ىل أن الوعي اتمعي ضعيف فيما يتعلق بأمهية التكنولوجيـا يف احليـاة   منطقية لكنها تشري بوضوح إ
ومستهلكاً هلا  ،اليومية وللفرد العادي يف الوقت الراهن وأن اتمع ال يزال بعيداً عن جوهر التكنولوجيا

 رى الباحث يف عدم وجود فرق بني املدرسنييو. مما يضعف من أمهيتها لديه ،بدل أن يكون منتجاً هلا
ويف فعالية  ،نقصاً كبرياً يف إعداد املعلمني وتدريبهم حديثاًمن ذوي اخلربة العالية ومن أولئك املتخرجني 

يرى الباحث أنه كما  .التوجيه الذي من املفترض أن يساعد املعلم على اقتراح اجلديد يف عمله باستمرار
رض أن يكون لدى املتخرج حـديثاً مـن   لكنه من املفت ،من الطبيعي للمعلم ذي اخلربة أن يقاوم التغيري
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وهذا ما يدل برأي الباحث على النقص الكبري . اجيابياً لتحديث عمله اًكليات التربية معرفة أكرب واجتاه
  .والتوجيه والتدريب املستمر للمعلم ،يف نظامي اإلعداد املهين

ألوىل مـن التعلـيم   ارتباط بني متوسط درجات معلمي احللقـة ا لقد انتهى البحث إىل عدم عالقة 
ودرجام علـى جـزء االسـتبانة     ،على جزء االستبانة اخلاصة بدمج التكنولوجيا يف التعليماألساسي 

وهذه النتيجة تؤكد ما توصل إليه الباحث من أن املعلمني مـازالوا   .اخلاصة باألدوار املستقبلية للمعلم
لشرح املعرفة وتفسريها دون االلتفات إىل ما  بإمكام االعتماد على ما يتقنونه من مهارات يعتقدون أنّ

وإمنا  ،سوف يتطلبه التعلم يف السنوات القادمة من مهارات وكفايات التعتمد بأي حال على نقل املعرفة
  .على تقدمي املعرفة

:א−١٨
  :يف ضوء ما توصل إليه البحث يقترح الباحث ما يأيت

يف مرحلـة   ةصاوخ ،دريبية أثناء اخلدمة للمعلمني وحجمهاتأكيد أمهية نوع الدورات الت -١-١٨
  .التعليم األساسي

 االهتمام باملقررات اجلامعية اليت تعىن بتدريس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والتركيز   -٢- ١٨
 .فيها على دمج التكنولوجيا يف التعليم دجماً عملياً

 .ليم دجماً عملياً أثناء فترة إعداده املهينتدريب الطالب املعلم على دمج التكنولوجيا يف التع  -٣- ١٨
نشر الوعي اتمعي بأمهية دمج التكنولوجيا يف التعليم ودوره يف بناء متعلم قـادر علـى     -٤- ١٨

 .االستفادة من إمكاناته استفادة أكثر فاعلية
 .التعليميف التشجيع على إجراء البحوث واستكماهلا يف جمال دمج التكنولوجيا   -٥- ١٨
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