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من وجهة نظر معلمي  التربوي للمعلم الفلسطيني في مجال تكنولوجيا التعليم دعااا اإلواقع 
 الماارس في محافظة نابلس

 ا. دعلي زهاي شقور/كلية العلوم التربوية، جامعة النجاح الوطنية

 نابلس/فلسطين

 ملخص

ي مجال تكنولوجيا التعليم من وجهة فللمعلم الفلسطيني تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على واقع اإلعداد التربوي 
وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي حيث قام ببناء أداة نظر معلمي المدارس في محافظة نابلس. 

الدراسة معتمدًا على األدب التربوي والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة. وبعد جمع البيانات وتحليلها 
األجهزة والتسهيالت التكنولوجية في برامج إعداد المعلمين وأن هناك تقديرًا من قبل  بينت النتائج أن هناك في

المبحوثين إلسهام مساقات تكنولوجيا التعليم في اإلعداد المهني للطلبة، ولم يكن هناك أثر لمتغير الجنس في 
كان هناك أثر لمتغير الخبرة في هذا تقييم المعلم الفلسطيني لبرامج إعداد المعلم في مجال تكنولوجيا التعليم بينما 

 التقييم.

الجوانددب والتطبيقددات العمليددة فددي التأكيددد علددى وقددد أوصددت الدراسددة بمجموعددة مددن التوصدديات مددن أهمهددا 
العمل على توفير األجهزة واألدوات والمدواد و  مساقات مجال تكنولوجيا التعليم في برامج إعداد المعلمين

وكددذلك  نولوجيددا التعلدديم مددن خددالل تخصدديا الميزانيددات لهددذا الغددر والتسددهيالت الخاصددة بمسدداقات تك
 بدرامج تطدوير التي تم إعدادها عربيا وعالميا في  التكنولوجية الكفاياتاالستفادة من المعايير الخاصة ب

 ومعاهد إعداد المعلمين. كليات في المعلمين إعداد

 مقامة

في شتى  الماضية تطورات هائلة من النظريات والتطبيقات ستخالل العقود الالثورة العلمية والتكنولوجية  أفرزت

نظرا لما شهده قطاعي الحاسبات واالتصاالت  يفوق ما توصل إليه العقل البشري منذ الخليقة المجاالت والميادين

. نتج عن هذه التطورات تغيرات وتحوالت في مناحي الحياة العلمية واالقتصادية والثقافية من تطور وتقدم

وقد كان لزاما على المجتمعات مسايرة هذه التطورات واالستجابة لها والتأقلم معها  ،جتماعية والسياسية وغيرهاواال

   .من أجل توظيفها واالستفادة منها

بمستوى التعليم في بلدانها من أجل لقد تنبهت القيادات التربوية في مختلف دول العالم إلى ضرورة النهو  

اإلعداد ب وذلك  االقتصاد والثقافة من خالل تحسين مخرجات التعليمالتعليم و صرة كعولمة مواجهة التحديات المعا
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فقد لجأت العديد من الدول ومن بينها الدول العربية  .هذه يمثل المفتاح الرئيس لعملية النهو الذي الجيد للمعلم 

أنها رفع مستوى برامج اإلعداد بما إلى مراجعة برامج إعداد المعلمين فيها ووضع المعايير المهنية التي من ش

يضمن توفير كوادر من المعلمين المؤهلين لمواجهة التحديات المعاصرة. ومن بين الدول العربية التي قامت 

معايير مهنية تم تطوير ففي قطر  قطر وفلسطين.  على سبيل المثال ال الحصر بصياغة معايير مهنية للمعلمين

الذين يمثلون قطبي الرحى في العملية التعليمية. وهذه المعايير من شأنها أن  وطنية للمعلمين وقادة المدارس

تضع المعلمين وقادة المدارس في دولة قطر في مستوى المبادرة الوطنية لتطوير التعليم. وكان الهدف من تطوير 

دارس المستقلة، وتعزيز إيجاد مرجعية مشتركة لتوصيف األعمال التي يقوم بها المعلمون وقادة الم"هذه المعايير  

)المعايير المهنية  "العمل المتنوع الذي يقومون به، إضافة إلى تقديم الدعم لهم أثناء عملهم في المدارس المستقلة

 .(1122، الوطنية للمعلمين

تي بتنفيذ إحدى توصيات إستراتيجية تأهيل المعلمين الأما في فلسطين فقد قامت وزارة التربية والتعليم العالي   

إيجاد كوادر مهنية متميزة "للمعلمين من أجل المعايير المهنية  لوضعالتعليم مهنة تطوير ليئة تقضي بإنشاء ه

لمجابهة تحديات كبيرة تفرضها عليها طموحاتها ومقتضيات التنمية، وحاجة المجتمع الفلسطيني الملحة إلى 

معايير ال)  "الزدهار في العالم بروح تنافسية عالميةمخرجات تعليمية تواكب في مستوياتها العلمية حركة التقدم وا

  .(1121، للمعلمينمهنة ال

قد حظي مجال تكنولوجيا التعليم اهتماما كبيرا ضمن هذه المعايير وكان التركيز على عملية إعداد المعلمين و  

بتكنولوجيا التعليم وهما  هذه المعايير ضمن مجال المهارات المهنية بندين رئيسين يعنيانواضحا فيها. فقد أفردت 

: 21، والبند رقم "يوظف المصادر التعليمية والوسائل التعليمية في العملية التعليمية التعلمية": 21البند رقم 

  (.1121)المعايير المهنية للمعلمين،  "يوظف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العملية التعليمية التعلمية"

فدي النددوات والمدؤتمرات وورل العمدل هدذا المجدال جيدا التعلديم مدن خدالل مدا يحظدى بده وتبرز أهميدة مجدال تكنولو 

التدددي تعقددددها المؤسسدددات التعليميدددة والتدددي تركدددز فدددي توصدددياتها علدددى ضدددرورة تفعيدددل توظيدددف واسدددتخدام تكنولوجيدددا 

عمليددة ورفددع مسددتوى الهددذه التعلدديم فددي العمليددة التعليميددة التعلميددة لمددا لهددذه التكنولوجيددا مددن أثددر فاعددل فددي تحسددين 

ولددم يعددد ينظددر إلددى هددذا المجددال علددى أندده األجهددزة واألدوات والمددواد التددي يسددتخدمها المعلمددون تحصدديل الطلبددة. 
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والمتعلمددون، بددل أصددب  ينظددر إليدده علددى أندده عمليددة منهجيددة منظمددة فددي تصددميم عمليتددي التعلدديم والددتعلم وتنفيددذها 

س النظريددة ونتددائج األبحدداث فددي مجدداالت المعرفددة المختلفددة وتقويمهددا فددي ضددوء أهددداف محددددة، يسددتند علددى األسدد

، 1112، سددددددالمة: 1111)جانييدددددده:  لتسددددددخير اإلمكانددددددات البشددددددرية وغيددددددر البشددددددرية للوصددددددول إلددددددى تعلددددددم فع ددددددال

(، إلددى أن مددن بددين المعدددايير 1121فقددد أشدددار محافظددة ) .(1121، محافظددة: 1112، اليونسددكو:1112الحيلددة:

  إلعداد المعلم ما أسماه "معيار امتالك التكنولوجيا التربوية الحديثة".  التي تركز عليها أغلب الدول

يجددد المتتبددع لبددرامج إعددداد المعلمددين فددي الكليددات والمعاهددد أن هددذه البددرامج تتضددمن بعدد  المسدداقات التددي تعنددى 

المعلمددين فددي  بمجددال تكنولوجيددا التعلدديم وان اختلفددت تسددميات هددذه المسدداقات بددين برنددامج واخددر. ففددي بددرامج إعددداد

تصددميم "كليددة العلددوم التربويددة فددي جامعددة النجدداح الوطنيددة مددثال هندداك عدددة مسدداقات يدرسددها الطالددب المعلددم هددي 

نتاج وسائل تعليمية ، وتعد هدذه المسداقات متطلدب إجبداري لكدل الطلبدة "تقنيات تربوية"و "الحاسوب في التربية"و "وا 

  فايات التكنولوجية التي من شأنها إثراء العلمية التعليمية.المسجلين في هذه البرامج يتم فيها تقديم الك

نمددا يجددب أن يددتم   إال أن الددبع  يشددر إلددى ضددرورة أال يقتصددر تقددديم مثددل هددذه الكفايددات علددى هددذه المسدداقات وا 

، سددالمة 1111ممارسددة هددذه الكفايددات مددن خددالل المسدداقات األخددرى التددي تتضددمنها بددرامجهم الدراسددية )المشدديق  

( . "فاسدددتخدام الوسدددائل التعليميدددة بشدددتى أنواعهدددا وفدددي كافدددة التخصصدددات أمدددام معلمدددي  1112حيلدددة ، ال1112

تشددير كددال مددن فريسدديداس (. 20:1111المسددتقبل يجعلهددم يؤمنددون بهددا وبالتددالي يسددتخدمونها مسددتقبال" )المشدديق ،

إعداد المعلمين التدي يجدب ( إلى أن نجاح عملية دمج التكنولوجيا في التعليم يعتمد على برامج 1112ومكيساك )

أن تزود الطلبة المعلمين بالمعرفة والممارسة العملية لألنواع المختلفة للتكنولوجيا وما يمكن أن تقدمه هدذه األندواع 

محدودياتها، وأن هذه المعرفة والممارسدة ال تتدأتى إال مدن خدالل إشدراك هدؤالء الطلبدة بعمليتدي  إلىوكذلك التعرف 

خالل التكنولوجيا. ويضديفان أن عمليدة إعدداد المعلمدين يجدب أن ال تتركدز فقدط  علدى مسداقات التعليم والتعلم من 

نما يجدب أن تشدتمل علدى المسداقات األخدرى التدي تمكدنهم  يدرسها الطلبة المعلمون مثل مساق الوعي الحاسوبي وا 

  من بناء المعرفة وعرضها ومشاركتها في مواقف واقعية باستخدام التكنولوجيا.

( فدي مقدالهم "تعلدم المعلدم" والدذي يؤكددون فيده علدى Daly, et al. ,2004اول هدذا الجاندب دالدي وزمالئده )يتند 

عمليددة بندداء المعرفددة مددن خددالل مددزج الجوانددب االجتماعيددة مددع الجوانددب التكنولوجيددة وتقددديم هددذه المعرفددة للطالددب 

 الخطدرن أجل تجنيدب التعلديم الجدامعي المعلم من قبل معلم جامعي مؤهل وقادر على إحداث التغيير المطلوب م
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المتمثددل بإبقدداء المعلددم محددور العلميددة التعليميددة وممارسددته لطددرق التلقددين والمحاضددرة  المحدددق بدده علددى حددد قددولهم

 واالستمرار في تهميل دور المتعلم.

عملية إعداد  من مكونات ياً أساس اً وبناء على مجمل ما سبق، يمكن القول أن مجال تكنولوجيا التعليم أصب  مكون

المعلمددين وأن االهتمددام بهددذا المكددون مددن شددأنه االرتقدداء بالعمليددة التعليميددة برمتهددا وذلددك مددن خددالل خلددق فرصدددة 

كشددف عددن واقددع اإلعددداد التربددوي للمعلددم تحدداول الوعليدده فددإن هددذه الدراسددة  تعليميددةت تعلميددة للطلبددة فددي المدددارس. 

ات إعددداد المعلمددين مددن كليددات تربويددة ومعاهددد إعددداد المعلمددين الفلسدطيني فددي مجددال تكنولوجيددا التعلدديم فددي مؤسسدد

 .الذين تخرجوا من هذه الكليات والمعاهد والتحقوا بسلك التعليم بعد تخرجهم من وجهة نظر المعلمين

 :وأسئلتها الاراسة مشكلة
فلسطين  دولة يف وتشغيل الالجئين المدارس الحكومية والخاصة وكذلك المدارس التابعة لوكالة الغوث عتمد ت

معاهد إعداد المعلمين والتي تتضمن برامجها مجموعة من المجاالت من بينها مجال و خريجي كليات التربية  على

تكنولوجيا التعليم. ونظرا لما نشهده من ثورات تكنولوجية ومعلوماتية فقد أصب  هذا المجال من المجاالت 

وقد أولت العديد من المنظمات والهيئات العالمية بجدية.  ااألساسية التي يجب التركيز عليها والتعامل معه

معايير بشأن كفاءة المعلمين في مجال ( 1112والمحلية أهمية كبرى لهذا المجال، فقد وضعت اليونسكو)

العالمية للتكنولوجيا في التعليم بوضع المعايير العالمية  الجمعيةوكذلك قامت  تكنولوجيا المعلومات واالتصال

من خالل  وعلى الصعيد المحلي فقد قامت وزارة التربية والتعليم العالي (1110ي العصر الرقمي )للتعلم ف

 لذلك  (، على التأكيد على مجال تكنولوجيا التعليم في برامج إعداد المعلمين.1121تأهيل المعلمين ) إستراتيجية

ليات التربية ومعاهد المعلمين من وجهة في كالوقوف عن كثب على واقع إعداد المعلم الفلسطيني  الدراسة تحاول

 األسئلة عن اإلجابة خالل من وذلك ،نظر المعلمين الذين تخرجوا من هذه الكليات والمعاهد والتحقوا بسلك التعليم

 :اآلتية

  ؟مجال تكنولوجيا التعليممعلم في اللبرنامج إدعااا  المعلم الفلسطيني ما تقييم  .1

بين تقايرات واقع تقييم  (α  =...0) دعنا مستوى الااللة إحصائية االلة ذات فروق هل هناك .2
 تعزى لمتغير الجنس؟"  التعليم المعلم الفلسطيني لبرنامج إدعااا المعلم في مجال تكنولوجيا

بين تقايرات واقع تقييم  (α  =...0) إحصائية دعنا مستوى الااللة االلة ذات فروق هل هناك .3
 ؟" المؤهل العلميتعزى لمتغير التعليم لم في مجال تكنولوجيا المعلم الفلسطيني لبرنامج إدعااا المع
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بين تقايرات واقع تقييم  (α  =...0) إحصائية دعنا مستوى الااللة االلة ذات فروق هل هناك .4
دعاا سنوات تعزى لمتغير  التعليم المعلم الفلسطيني لبرنامج إدعااا المعلم في مجال تكنولوجيا

 ؟" الخبرة

 

 الاراسة: أهمية

 مد الدراسة أهميتها من موضوعها أوال ومن إسهامها في تحقيق ما يأتي:تست

فدددددي مجدددددال  ينمعلمدددددالتقدددددويم برندددددامج إعدددددداد تعدددددد هدددددذه الدراسدددددة األولدددددى التدددددي تعندددددى ب -

 .بشكل محدد على حد علم الباحث تكنولوجيا التعليم

كنولوجيددددددا تقدددددددم الدراسددددددة للقددددددائمين علددددددى بددددددرامج إعددددددداد المعلمددددددين بعدددددد  الدددددددالالت الخاصددددددة بمجددددددال ت -

التعلدددديم فددددي بددددرامجهم فيمددددا يخددددتا بالجوانددددب النظريدددددة والجوانددددب العمليددددة لهددددذا المجددددال وكددددذلك الددددددور 

 .هوتطوير  في هذه البرامج لتعزيز المجالالذي يلعبه المعلمين 

 مصطلحات الاراسة:

ريجيها هي برامج أكاديمية منظمة ومخططة تقدمها كليات ومعاهد بهدف إكساب خبرامج إدعااا المعلمين: 

 .معارف ومهارات تدريسية تمكنهم من االلتحاق بسلك التدريس في المدارس بعد تخرجهم

"علم يبحث في النظرية و التطبيق الخاصة بتصميم العمليات والمصادر و تطويرها  :تكنولوجيا التعليم

دارتها وتقويمها من أجل التعلم  .(AECT، 2111" )واستخدامها وا 

مجال من مجاالت إعداد المعلم يتضمن  مجموعة من العناصر النظرية : لوجيا التعليمالتعريف اإلجرائي لتكنو 

والتطبيقية التي تعمل على إكساب الطالب المعلم المعارف والمهارات الالزمة الستخدام التكنولوجيا في العملية 

 . لكفاءةالتعليمية التعلمية بغية تحقيق األهداف المرجوة بأقصى درجة ممكنة من الفعالية وا

 حاوا الاراسة:

 هناك بع  المحددات التي يمكن أن تقلل من إمكانية تعميم نتائج الدراسة وهي:  
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 في الفصل الدراسي الثانيالدراسة على المعلمين والمعلمات في محافظة نابلس في فلسطين  اقتصرت -

 .ولم تشمل باقي محافظات الوطن 1121/1122  للعام الدراسي

مجاالت ال تكنولوجيا التعليم ولم تشمل ى البحث في واقع إعداد المعلمين في مجعل اقتصرت الدراسة -

 األخرى. اإلعداد 

الدراسة على البحث في واقع إعداد المعلمين في مجال تكنولوجيا التعليم ولم تتناول واقع  اقتصرت -
 االستخدام الفعلي في المدارس التي يعمل بها هؤالء المعلمين.

 
 الاراسات السابقة:

( بإجراء دراسة حول درجة استخدام الطالب المعلمين للوسائل التعليمية 2111قام كل من فؤاد وعبد اهلل )

( من طلبة كلية التربية 111واتجاهاتهم نحوها وبع  العوامل التي تؤثر فيها.وقد كان حجم العينة الكلي )

مجموعات ضمت األولى طلبة درسوا بجامعة الملك سعود بمختلف التخصصات. وتم تقسيم عينة الدراسة إلى 

( ، والمجموعة الثانية شملت طلبة درسوا مقرر الوسائل 211مقرر الوسائل وخرجوا للتربية العملية وكان عددهم )

( ، أما المجموعة الثالثة فقد كانت من الطلبة الذين لم يدرسوا 261و لم يخرجوا للتربية العملية وكان عددهم )

( ، وقد استخدم الباحثان مقياس اتجاهات كلية التربية 211تربية العملية وكان عددهم )الوسائل ولم يخرجوا لل

تدني استخدام الطالب المعلمين للوسائل التعليمية، نحو الوسائل التعليمية . وكان من أهم النتائج هذه الدراسة 

لى وجود نقا في الوسائل وجود عيوب في المقررات التي تدرس تعيق استخدام الوسائل التعليمية ، إضافة إ

التعليمية ، ووجود تباعد في الفترة الزمنية بين التدريس النظري والتطبيق العملي . ومع ذلك فقد كشفت الدراسة 

 عن امتالك الطلبة المعلمين التجاهات إيجابية نحو الوسائل التعليمية.

بكفايات المدرسين في وسائل  ( دراسة هدفت إلى تحديد قائمة2112أجرى كل من  الغزاوي والطوبجي )و 

االتصال التعليمية التي ينبغي أن يكتسبها المعلم أثناء إعداده لمهنة التعليم في المؤسسات التعليمية في دولة 

( متخصصا في تكنولوجيا التعليم  في دولة الكويت. وقد قام 261الكويت. حيث  تكونت عينة الدراسة من )

( كفاية في أحد عشر مجااًل في وسائل االتصال 61غر  شملت على  )الباحثان بتطوير استبانة لهذا ال

التعليمية ، وقد أشارت الدراسة إلى العديد من  النتائج  من أهمها أن هناك بع  المجاالت حصلت على تقدير 

هزة كبير من األهمية من قبل المبحوثين منها : استخدام وسائل االتصال التعليمية،ثم اختيارها ثم تشغيل األج
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التعليمية. وجاءت  بع  المجاالت في اخر مرتبة من حيث األهمية على النحو التالي :االتصال ثم النظام ثم 

البحوث التربوية . وقد علل الباحثان ذلك على أساس أنه  كلما كانت كفايات المجال تدور حول الهدف النهائي 

 ي كانت الكفايات أكثر أهمية .وهو االستخدام الفّعال لوسائل االتصال في الموقف التعليم

( بإجراء دراسة هدفت إلى التعرف على الكفايات التكنولوجية التعليمية لمدرسي كليات 2111الصباغ )وقام 

( معلم ومعلمة، موزعين على مجموعة من 111المجتمع، على مجموعة من المعلمين والمعلمات بلغ تعدادها  )

( كلية حكومية وخاصة أردنية، حيث قام الباحث 10ة في األردن. )كليات إعداد المعلمين الحكومية والخاص

شخصية  :( كفاية تقنية موزعة على أربعة مجاالت هي10بتطوير استبانة خاصة لهذا الغر  مكونة من )

( كفاية 11الطالب والتخطيط للتعليم، وتصميم التدريس، والتقويم. وقد أشارت النتائج إلى أن المعلمين يعرفون )

( بدرجة متوسطة، كما أشارت إلى 11( كفايات بدرجة عالية ، و)1لوجية  تعليمية بدرجة عالية، ويمارسون )تكنو 

( كفاية متوسطة الضرورة، كما أشارت إلى عدم 11كفاية تكنولوجية  تعليمية ضرورية جدًا لهم و )  (17)أن 

معرفة الكفايات التكنولوجية  التعليمية أو  وجود أثر دال إحصائيًا للجنس، أو السلطة المشرفة فيما يتعلق بدرجة

بين معرفة الكفاية ودرجة  أفراد عينة الدراسة لدىط موجب دال إحصائيا درجة الممارسة لها، مع وجود ارتبا

 .ممارستها

( بدراسة  لتقييم الكفايات التكنولوجية  التدي يكتسدبها المعلمدون فدي بدرامج إعددادهم Speight,1994سبيت ) قام و 

لجامعات المعتمدة في الواليات المتحدة األمريكية التابعة للمجلس الدولي لتدريب المعلمين، حيث قدام بتطدوير في ا

( معلمددًا، و قددد أشددارت نتددائج هددذه الدراسددة إلددى أن المعلمددين 210)  اسددتبانة خاصددة لهددذا الغددر  وتطبيقهددا علددى

جيا في العملية التعليمية مدن خدالل البدرامج الدراسدية اكتسبوا الكفايات التكنولوجية التي تمكنهم من توظيف التكنولو 

التي التحقوا بها في هذه الجامعات. وأشارت الدراسة كذلك إلى تأكيد هؤالء المعلمين على مدا لبدرامج إعددادهم مدن 

. أهمية وكذلك الدور الذي تلعبه في عملية إكسابهم للمهدارات والمعدارف التكنولوجيدة الخاصدة بوظدائفهم المسدتقبلية

كما أشارت إلى ضرورة توافق وانسجام برامج التدريب واإلعداد في الجامعات األمريكية مدع المعدايير المعتمددة مدن 

 قبل المجلس الدولي لتدريب المعلمين.
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تحديد مدى توفر الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم في ، هدفت إلى (2111والجزار ) لفارعهوفي دراسة أخرى 

حاجة أعضاء هيئة التدريس للتدريب على استخدام هذه الوسائل و ن شمس، ومدى استخدامها  كليات جامعة عي

التعليمية وأولويات مجاالت هذا االستخدام، إضافة ألنسب المواعيد لعقد الدورات التدريبية على استخدامها 

يئة التدريس بجامعة ( عضوًا من أعضاء ه111بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس. وقد شملت عينة الدراسة علي )

( قسمًا. قام الباحثان بتطوير استبانة خاصة 211عين شمس موزعين علي أقسام الجامعة المختلفة والتي بلغت )

بالدراسة تم توزيعها على العينة، وبعد تحليل نتائجها تبين أن  متوسط توفر الوسائل التعليمية في جامعة عين 

ن أعضاء هيئة التدري س يستخدمون بع  الوسائل التعليمية مثل : الكتب والمراجع واألوراق شمس كان قليال. وا 

والمطبوعات بدرجة أكثر من متوسطة بينما يستخدمون المواد المجسمة ولوحات الصور والرسوم والشرائ  واألفالم 

ة. أما الثابتة والتسجيالت الصوتية بدرجة نادرة، في حين تستخدم الوسائل األكثر تطورا بدرجة أقل من نادر 

الحاجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس الستخدام الوسائل التعليمية كانت كبيرة، وكانت أولويات التدريب على 

 .بع  الوسائل المهمة مثل: الحاسوب وحقيبة الوسائل التعليمية والدراسة الميدانية والفيديو واألفالم السينمائية

 

 ألهميتها وتقديرهم التعليمية إنتاج  الوسائل لكفايات المعلمين تالكام ( دراسة بعنوان مدى1111وأجرى العمري )

 وسائل لكفايات إنتاج المعلمين امتالك مدى معرفة عمان،  كان الهدف منها  بسلطنة الحكومية المدارس في

وقد   .نظرهم وجهة من هذه الكفايات أهمية ومدى عمان، بسلطنة الحكومية المدارس في التعليمية االتصال

 الباحث أعد وقد .الداخلية بالمنطقة المختلفة مراحل التعلم من ومعلمة معلماً  ( 216 ) من الدراسة عينة تكونت

كفايات هذه  أن الدراسة نتائج أظهرت وقد . مجاالت ثمانية على كفاية موزعة ( 83 ) من مكونة استبانة

 ل أية كفاية على درجة أهمية قليلة. المجاالت حظيت بأهمية تراوحت بين الكبيرة جدا والكبيرة ولم تن

 

اراء  إلىالتعرف    هدفت ( دراسةYu Ku, Hopper and Igeo, 2001ايجو )و كل من  يوكو وهبر  ىوأجر 

معلمي المدارس في والية أريزونا حول أهمية المهارات التكنولوجية لدى معلمي ما قبل الخدمة وأثناء الخدمة. قام 

( 62( فقرة تم توزيعها على عينة الدراسة المكونة من  )16ذا الغر  تكونت من )الباحثون بتصميم استبانة له
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 الكلي لتقدير المتوسط أن معلما ما قبل الخدمة ونفس العدد من المعلمين في الخدمة. وقد أظهرت نتائج الدراسة 

 الدراسة لمجموعتي وفقا تللعالما المتوسطات الكلية انتوك.  (1.11التكنولوجية ) الكفايات ألهمية العينة أفراد

أشارت    كما الخدمة.  أثناء لمعلمين بالنسبة ( 1.10الخدمة، و ) قبل ما لمعلمي بالنسبة ( 4.21 ) :هي

 أثناء معلمي لدى هو مما التكنولوجية الكلية المهارات ألهمية أكبر تقديراً  أعطوا الخدمة قبل ما معلمي أن النتائج

يرتبط   كان األهمية حول مجموعتي الدراسة بين  للتوافق األعلى المستوى أن ضاً أي بينت النتائج كما . الخدمة

غالق تشغيل :األساسية الحاسوب عمليات" بعبارة  بمتوسط تطبيق برنامج معي ن"  تشغيل وملحقاته، الحاسوب وا 

ة معلمي ما قبل وكانت العبارات التي تلت هذه العبارة ترتيبا تتمحور حول ضرورة قدر  .  (4.82 )عالي حسابي

وتسميتها وحفظها واستخدام خيارات الطباعة، واستخدام معالج الكلمات إلعداد  الوثائق الخدمة على: إنشاء

رسال والبحث التصف  في اإلنترنت وأخيرا استخدام  التعليمية والمواد الرسائل  اإللكترونية.  الرسائل وا 

توفر التقنيات التعليمية، واستخدامها، وتحديد (، حاولت الكشف عن مدى 1111طالب ) بنإلوفي دراسة 

. العربية السعودية المملكةالمعوقات التي تحد من استخدامها في تدريس التربية الفنية بمعاهد التربية الفكرية في 

وجدت أن هناك العديد من المعوقات التي تحد من استخدام المدرسين للتقنيات التعليمية، منها قلة برامج تدريب 

نتاج التقنيات التعليمية أثناء الخدمة، وعدم توفر المواد الخام الالزمة لصنع التقنيات الم علم على استخدام وا 

التعليمية، وصعوبة نقل األجهزة إلى الفصول. كما توصلت هذه الدراسة  العديد من النتائج كان من أهمها ندرة 

بية الفكرية في المملكة للتقنيات التعليمية المالئمة لمادة استخدام المعلمين للتقنيات التعليمية، افتقار معاهد التر 

 التربية الفنية، وجود حاجة كبيرة لتدريب المدرسين في مجال إنتاج التقنيات التعليمية.

( بعنوان "مقارنة بين منهج التربية الفنية للمرحلة 1111وفي دراسة تحليلية  قام بها كل من الشهري وبن طالب )

مددن  Tylarمرحلددة المتوسددطة فددي المملكددة  العربيددة السددعودية"  اسددتخدم فيهددا الباحثددان نمددوذج تددايلر االبتدائيددة وال

أجل تحليل ومقارنة عناصر المدنهج، وجدد الباحثدان أن كثيدرًا مدن معلمدّي التربيدة الفنيدة يهملدون اسدتخدام الوسدائل 

مددون بالتدددريس لهددا، وسددبب ذلددك، كمدددا التعليميددة  علددى الددرغم مددن أهميتهددا المضدداعفة للمددادة وللمرحلدددة التددي يقو 

يوضدد  الباحثددان، يعددود إلددى أن بعضددًا مددنهم يعتقددد أن مسددئولية إعددداد الوسدديلة التعليميددة تقددع علددى إدارات التعلدديم 

فإذا لم توفرها لهم فإنهم بالتالي ال يبذلون جهدًا كافيدًا فدي إعددادها وتوفيرهدا والحقيقدة إن إعدداد الوسدائل التعليميدة 
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ام معلم التربية الفنية ، فلو تصورنا ، يقدول الباحثدان، أن الوسدائل  التعليميدة معددة مسدبقًا فدإن ذلدك هي إحدى مه

يعنددي أيضدددًا أن الموضدددوعات يفتددر  إعددددادها مسدددبقًا، وفدددي ذلددك تقييدددد لحريدددة المعلددم فدددي اختيدددار الموضدددوعات 

 واألدوات والخامات التي يرى أهمية استخدامها.

الكشف عن جوانب القوة والضعف في برامج التدريب على (، هدفت إلى 1111)وفي دراسة قام بها قطران 

تشغيل أجدهزة تكدنولوجيا التعليم واستخدامها المتاحة حاليا بكلية التربية جامعة صنعاء. استخدم فيها االستبانات 

التربية جامعة صنعاء  لدراسة واقع التدريب على تشغيل أجهزة تكنولوجيا التعليم واستخدامها بكلية وقوائم الرصد

وتحديد أهم أجهزة تكنولوجيا التعليم التي يحتاج الطالب المعلمون التدريب عليها في ضوء احتياجاتهم الفعلية لها 

ومن ثم تحديد معوقات التدريب على تشغيل أجهزة تكنولوجيا التعليم واستخدامها ومعوقات االستخدام . وقد 

ن السلبيات في برنامج التدريب على تشغيل أجهزة تكنولوجيا التعليم توصلت الدراسة إلى  وجود الكثير م

واستخدامها كعدم وجود أهداف سلوكية محددة، وقدم األجهزة وقلتها، ومحدودية أماكن التدريب والتجهيزات 

لحصول التسهيالت.  كما توصلت الدراسة إلى أن الكثافة المرتفعة للطالب المتدربين، والروتين اإلداري الطويل ل

على أجهزة تكنولوجيا التعليم، هي أهم المعوقات فكانت التدريب على تشغيل أجهزة تكنولوجيا التعليم واستخدامها، 

تجهيزات  وقصورو قلة عدد األجهزة، وعدم توافر قطع الغيار، واستخدام استراتيجيات تقليدية في التدريب، 

كدت الدراسة على أن معوق عدم توفر المواد والبرامج معامل وأماكن التدريب، وقصر الفترة الزمنية. وقد أ

التعليمية، وعدم تلق التدريب الكافي على تشغيل أجهزة تكنولوجيا التعليم واستخدامها، والروتين الممل للحصول 

 على أجهزة تكنولوجيا التعليم، هي أهم معوقات استخدام أجهزة تكنولوجيا التعليم في العدملية التعليمية في التي

 يواجهها طلبة الكلية.

المهني،  أدائهم تحسين في التكنولوجية التعليمية الكفايات ألهمية العلوم معلمي تقدير وفي دراسة بعنوان درجة

التكنولوجية  الكفايات ألهمية العلوم معلمي تقدير درجة ف على التعر   إلى (،  هدفت1121أجراها بني دومي )

 العلمي، والتخصا وسنوات الخبرة، العلمي، والمؤهل الجنس، :مثل نم المتغيرات بع  ضوء في التعليمية

 معلمي من ومعلمة معلماً  ( 92 ) من الدراسة عينة وتكونت .التعليمية االتصال وسائل في مساق دراسة وأثر

 أهداف ولتحقيق .الكرك محافظة في والتعليم التربية لمديريات التابعة المدارس الحكومية في العلوم
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 إلى الدراسة توصلت وقد . مجاالت سبعة على موزعة كفاية ( 116 ) من تكونت استبانة الباحث أعد ة،الدراس

 :اآلتية النتائج

 أهميتها درجة كانت واحدة كفاية باستثناء كبيرة، بدرجة مهمة جميعها االستبانة كفايات أن المعلمون يرى -

 متوسطاتها تراوحت حيث الدراسة، عينة أفراد نظر هةوج من كبيرة بدرجة مهمة جميعها المجاالت وأن .متوسطة

 .التعليمية والبرامج المواد إنتاج ( لمجال ( 4,03و  العلوم، مختبرات لمجال  4,52 ) بين ) الحسابية

 إلى ُتعزى التعليمية الكفايات التكنولوجية ألهمية الدراسة عينة أفراد تقدير في إحصائياً  دالة فروق وجود عدم -

 .التعليمية االتصال في وسائل مساق ودراسة والتخصا المؤهل متغيرات

 الجنس إلى تعزى التعليمية الكفايات التكنولوجية ألهمية الدراسة عينة أفراد تقدير في إحصائياً  دالة فروق وجود -

 .الطويلة الخبرة لصال  أصحاب الخبرة سنوات والى اإلناث، لصال 

مجال تكنولوجيا التعليم بشكل محدد كأحد التي تناولت  -علم الباحث حسب  –يتض  مما سبق ندرة الدراسات 

تحاول هذه الدراسة  مثلما، ومن كافة جوانبه النظرية والتطبيقية مكونات برامج إعداد المعلمين بنوع من التفصيل

ن أثناء فترة فقد قامت بع  الدراسات بالتطرق للكفايات التكنولوجية التي يكتسبها الطلبة المعلمو القيام به. 

أو بالتعرف على أهميتها كما في  سبيت  والعمريإعدادهم سواء بتقييمها  كما هو الحال في دراسة كل من  

دراسة كل من يوكو وهبر ايجو و بني دومي أو دراسة طبيعتها كما في دراسة الصباغ  ودراسة الغزاوي 

فؤاد وعبداهلل. إال أن هناك دراستان لقطران  وبن  والطوبجي أو درجة استخدامها واالتجاهات نحوها كما في دراسة

طالب تناولتا  تكنولوجيا التعليم من حيث مدى التوفر واالستخدام ومعيقات هذا االستخدام  في كليات إعداد 

مجال تكنولوجيا التعليم في برامج إعداد المعلمين في ومن هنا أتت ميزة هذه الدراسة للتعرف على واقع  المعلمين.

 .  اخذًة بعين االعتبار القضايا سابقة الذكر مجتمعة يات والمعاهد الفلسطينية من وجهة نظر المعلمينالكل

 إجراءات الاراسة:

يتناول هذا الجزء من الدراسة وصفا مفصال لإلجراءات التي اتبعها الباحث، حيث منهج الدراسة، ووصف 

 مجتمعها، ثم تحديد عينتها، وعر  لخطوات الدراسة.

 الاراسةمنهج  .أ
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 استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وذلك لمالءمته ألغرا  الدراسة الحالية.

   مجتمع الاراسة .ب

ن مجتمع الدراسة من جميع  المعلمين والمعلمات في محافظة نابلس والذين على رأس عملهم خالل تكو 

( معلمًا ومعلمة بحسب 1212والبالغ عددهم حوالي ) (1122ت1121من العام ) الثانيالفصل الدراسي 

( معلمًا وهذا 2611مكتب مديرية التربية في محافظة نابلس، وقد كان عدد المعلمين في مجتمع الدراسة )

( تقريبًا من حجم المجتمع األصلي، أما عدد المعلمات فقد كان في مجتمع الدراسة %11يشّكل ما نسبته )

م المجتمع األصلي، لذا يمكن القول أن التوزيع ( تقريبًا من حج%10(، وهذا يشّكل ما نسبته )2111)

النسبي للجنس لم يكن متكافئًا في مجتمع الدراسة، لذا من الواجب اختيار عينة عشوائية طبقية لتمثيل 

 طبقات المجتمع )المعلمين، والمعلمات( في ضوء التوزيعات النسبية.

 دعينة الاراسة .ت

( من حجم مجتمع الدراسي، %22وهذا يشكّل ما نسبته )( معلمًا ومعلمة، 111تكونت عينة الدراسة من )

أن الحجم  (Sekaran, 1992وهذا يشير إلى تمثيل العينة للمجتمع بدرجة جيدة، حيث أشار سيكاران )

( عنصر يجب أن تتراوح نسبة حجم 6111إلى  1111األمثل للعينات المأخوذة من مجتمعات تتكون من )

( %22(، وفي الدراسة الحالة شّكل حجم العينة )%26إلى  %6) العينة من حجم المجتمع األصلي من

( 101وكان في العينة )تقريبًا من حجم المجتمع األصلي وهذا يجعل العينة تمثل المجتمع بشكًل جيد، 

، والجدول التالي يبين 1122ت1121( معلمة، وذلك في الفصل الدراسي الثاني من العام 161معلمًا و)

 حسب متغيراتها المستقلة.  توزيع عينة الدراسة

 
 (1جاول رقم )

 توزيع دعينة الاراسة حسب المتغيرات المستقلة

 النسبة المئوية% العاا المتغيرات المستقلة
 12.1 101 ذكر الجنس
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 النسبة المئوية% العاا المتغيرات المستقلة
 10.2 161 أنثى

 المؤهل العلمي

 1.1 11 دبلوم

 20.1 116 بكالوروس

 26.1 11 ماجستير

 2.2 6 دكتوراه

 رةعدد سنوات الخب

 60.1 121 سنوات 2-1

 20.1 211 سنوات 6-21

 21.1 21 سنوات 21أكثر من 

 211 111 المجموع

 
 

 أااة الاراسة .ث

اإلعداد التربوي للمعلم الفلسطيني تم بناء أداة الدراسة بعد اإلطالع على األدب التربوي المتعلق بأصول 

وضوع الدراسة، وتكّونت أداة الدراسة بصورة أولية من ، والدراسات السابقة الخاصة بمفي مجال تكنولوجيا التعليم

واقع اإلعداد التربوي للمعلم الفلسطيني في مجال تكنولوجيا التعليم من وجهة نظر ( فقرة تستهدف قياس 11)

الجوانب وكانت الفقرات موزعة على خمسة مجاالت هي؛ المجال األول ) ،معلمي  المدارس في محافظة نابلس

الجوانب (، والمجال الثاني )21، 1( فقرة هي )1(، وكان عنده )ضمنتها مساقات تكنولوجيا التعليمالنظرية التي ت

(، والمجال الثالث 0، 6، 1، 1( فقرات هي )1(، وكان عنده )العملية التي تضمنتها مساقات تكنولوجيا التعليم

( فقرات هي 1ت الالزمة( وكان عنده ))اتجاهات المؤسسة التعليمية نحو استخدام التكنولوجيا، وتوفيرها لألدوا

(، والمجال الرابع )إسهام مساقات تكنولوجيا التعليم في اإلعداد المهني للطلبة( وكان عنده 11، 12، 22، 1، 2)

(، والمجال الخامس )إسهام معلم مساقات تكنولوجيا 11، 11، 20، 26، 21، 21، 21، 1، 2( فقرات هي )1)

وتم االستجابة على (،   11، 21، 22، 21( فقرات هي )1للطلبة( وكان عنده )التعليم في اإلعداد المهني 
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فقرات األداة وفقًا لتدريج ليكرت الخماسي )موافق بشدة، موافق، غير متأكد، معار ، معار  بشدة(، كما كانت 

 فقرات األداة بعضها ذات صياغة ايجابية واألخرى ذات صياغة سلبية.

 صاق األااة وثباتها:

 : صاق المقياس:أوالا 

ويعّبر عنه بقدرة كل فقرة في األداة على اإلسهام في الدرجة الكلية ويعّبر عن ذلك إحصائيًا  صاق البناء:

 (.2106بمعامل ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية لألداة بغ  النظر عن معنى هذا االرتباط وظيفيًا )السيد، 

( فقرة على 11ورته األولية التي احتوت على )وتم حساب صدق الفقرات من خالل تطبيق المقياس بص

( 1122ت1121عينة استطالعية من المعلمين والمعلمات خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي )

( إلى ضرورة 2102( معلمة، وأشار أحمد )11( معلمًا و)11( معلمًا ومعلمة،  منهم )11والبالغ عددهم )

صل بين الفقرات التي ستبقى في األداة وتلك التي يجب أن تحذف، ويتم تحديد استخدام محك معامل ارتباط  للف

هذا المحك من قبل الباحث تبعًا ألهداف القياس أو المدى المرغوب لديه في امتالك السمة بالنسبة للعينة، أو 

داللة معامالت  النظر إلى داللة معامالت االرتباط، وللحصول على أكثر الفقرات صدقًا بنائيًا تم النظر إلى

( وذلك لعدم 1، و1االرتباط للفصل بين الفقرات، وفي ضوء ذلك تم استبعاد فقرتين من فقرات األداة هما )

( فقرة، كما كانت معامالت ارتباط 12ارتباطهما الدال مع المجاالت التي تنتمي إليها وبذلك استقرت األداة على )

(، والجدول التالي α  =1.12)لة إحصائية عند مستوى الداللة دال الفقرات الباقية بالدرجة الكلية لألداة ذات

 يوض  ارتباط الفقرات التي استقرت باألداة.

 

 (2جاول رقم )

 صاق البناء للفقرات

رقم الفقرة 
 الفقرة في األااة

معامل االرتباط 
 بالمجال

معامل االرتباط 
 بالارجة الكلية

 **1.111 ها مساقات تكنولوجيا التعليمالجوانب النظرية التي تضمنتالمجال األول: 



15 

 

رقم الفقرة 
 الفقرة في األااة

معامل االرتباط 
 بالمجال

معامل االرتباط 
 بالارجة الكلية

 **1.102 **1.012 أرى أن تكون مساقات تكنولوجيا التعليم المقترح زيادتها في المجال النظري. 1

 **1.621 **1.101 . تضمنت مساقات تكنولوجيا التعليم التي درستها المجال النظري 21

 **1.211 تكنولوجيا التعليم الجوانب العملية التي تضمنتها مساقاتالمجال الثاني: 

 **1.111 **1.121 أرى أن تكون مساقات تكنولوجيا التعليم المقترح زيادتها في مجال اإلنتاج. 3

 **1.110 -134.. أرى أن تكون مساقات تكنولوجيا التعليم المقترح زيادتها في مجال االستخدام. 4

 **1.611 **1.666 قات عمليةتضمنت مساقات تكنولوجيا التعليم التي درستها تطبي 6

 **1.621 **1.212 .نظريةتضمنت مساقات تكنولوجيا التعليم التي درستها تطبيقات  0

 **1.011 اتجاهات المؤسسة التعليمية نحو استخاام التكنولوجيا، وتوفيرها لألاوات الالزمةالمجال الثالث: 

دوات الالزمة للتطبيقات وفرت المؤسسة التعليمية التي درست فيها األجهزة واأل 2
 .العملية

1.010** 1.611** 

 **1.161 **1.212 .وفرت المؤسسة التعليمية التي درست فيها المواد الخام إلنتاج المواد التعليمية 1

 **1.100 **1.211 .وفرت المؤسسة التعليمية التي درست فيها المختبرات الالزمة للتطبيقات العملية 22

اك اهتماما واضحا في استخدام تكنولوجيا الحاسب من قبل أرى أنه كان هن 12
 .المؤسسة التعليمية التي درست فيها

1.201** 1.210** 

أثرت ورل العمل والدورات التدريبية التي تم عقدها في المؤسسة التعليمية التي  11
 .درست فيها على مهاراتي في استخدام التكنولوجيا في التعليم

1.211** 1.661** 

 **1.011 مجال الرابع: إسهام مساقات تكنولوجيا التعليم في اإلدعااا المهني للطلبةال

 **1.611 **1.121 .أثرت مساقات تكنولوجيا التعليم التي درستها في أدائي المهني 1

أرى ضرورة زيادة عدد مساقات تكنولوجيا التعليم التي تقدمها برامج إعداد  2
 .المعلمين

..132- 1.112** 

ساعدتني مساقات تكنولوجيا التعليم التي درستها في تنمية مهاراتي المهنية المتعلقة  21
 .باختيار تكنولوجيا التعليم المناسبة للموقف التعليمي

1.101** 1.201** 

ساعدتني مساقات تكنولوجيا التعليم التي درستها في تنمية مهاراتي المهنية المتعلقة  21
 .بإنتاج المواد التعليمية

1.110** 1.212** 

 **1.211 **1.112ساعدتني مساقات تكنولوجيا التعليم التي درستها في تنمية مهاراتي المهنية المتعلقة  21
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رقم الفقرة 
 الفقرة في األااة

معامل االرتباط 
 بالمجال

معامل االرتباط 
 بالارجة الكلية

 .باستخدام األجهزة واألدوات

استخدام تكنولوجيا التعليم في مرحلة دراستي زادت من خبراتي الواقعية في مجال  26
 .تكنولوجيا التعليم

1.160** 1.612** 

دراستي لمساقات تكنولوجيا التعليم أكسبتني مهارات التطوير الذاتي في مجال  20
 .تكنولوجيا التعليم

1.121** 1.211** 

 **1.611 **1.111 .تبين لي تفوق تكنولوجيا الحاسب على التكنولوجيا التقليدية خالل دراستي 11

 **1.021 دعااا المهني للطلبةاسهام مارسو مساقات تكنولوجيا التعليم في اإل المجال الخامس:

مدرسو مساقات تكنولوجيا التعليم في المؤسسة التي تخرجت فيها متخصصون في  21
 .مجال تكنولوجيا التعليم

1.211** 1.611** 

استخدام مدرسي المساقات األخرى لتكنولوجيا التعليم أسهم في ثقتي بجدوى هذه  22
 .التكنولوجيا في العملية التعليمية

1.211** 1.211** 

أشعر أنه كان هناك تحوال نحو استخدام التكنولوجيا المعتمدة على الحاسب من قبل  21
 .مدرسي مساقات برنامجي الدراسي

1.212** 1.216** 

استخدام مدرسو المساقات لتكنولوجيا التعليم ساهم في التحرر من إتباع الطرق  11
 .التقليدية في التعليم الجامعي

1.022** 1.661** 

 )α=1.12** دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

 ثانياا: ثبات المقياس:

الحتساب ثبات األداة وبلغت قيمته بهذه  (:Cronbach's Alphaتم استخدام طريقة االتساق الداخلي )

( 11عينة استطالعية أخرى بلغ حجمها )(، كما تم استخدام طريقة إعادة التطبيق وذلك على 1.12)الطريقة 

، وكان الفاصل بين التطبيقين عشرة أيام  ومعامالت الثبات ( معلمة12( معلمًا و)11مًا ومعلمة، منهم )معل

 للمجاالت يوضحها الجدول التالي:

 

 (3جاول رقم )

 معامالت الثبات للمجاالت واألااة ككل

 معامل االرتباط بين التطبيقين المجال
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 1.21 المجال األول

 1.01 المجال الثاني

 1.00 ال الثالثالمج

 1.06 المجال الرابع

 1.22 المجال الخامس

 1.01 األداة ككل

 

 نتائج الاراسة:

 وفيما يلي عر  لنتائج الدراسة تبعًا لتسلسل األسئلة:

 أوالا: النتائج المتعلقة بالسؤال األول:

كنولوجيا نص هذا السؤال دعلى: "ما تقييم المعلم الفلسطيني  لبرنامج إدعااا المعلم في مجال ت
 ؟"التعليم

داة ألعلى الدرجة الكلية ل االستجاباتولإلجابة عن هذا السؤال تم بدايًة فحا مدى اعتدالية توزيع 

ختيار اإلحصائي المناسب )معلمي، ال معلمي(، والجدول التالي يبّين نتائج اختبار الوعند كل فقرة من اجل ا

ختبار يستخدم عند العينات الكبيرة، وذلك عند ( وهذا االKolmogorov-Smirnovكولمجروف سميرنوف )

 الفقرات والدرجة الكلية لألداة.

 

 

 

 

 (4جاول رقم )

 فحص ادعتاالية التوزيع دعنا الفقرات والمجاالت والارجة الكلية

 اختبار كولمجروف سميرنوف الفقرة الرقم
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 مستوى الداللة درجات الحرية قيمة اإلحصائي

 1.111 111 **1.121 .لتعليم التي درستها في أدائي المهنيأثرت مساقات تكنولوجيا ا 2

أرى أن تكون مساقات تكنولوجيا التعليم المقترح زيادتها في  1
 مجال اإلنتاج.

1.101** 111 1.111 

أرى أن تكون مساقات تكنولوجيا التعليم المقترح زيادتها في  1
 المجال النظري.

1.116** 111 1.111 

 1.111 111 **1.112 ولوجيا التعليم التي درستها تطبيقات عمليةتضمنت مساقات تكن 1

وفرت المؤسسة التعليمية التي درست فيها األجهزة واألدوات  1
 .الالزمة للتطبيقات العملية

1.111** 111 1.111 

تضمنت مساقات تكنولوجيا التعليم التي درستها تطبيقات  6
 .نظرية

1.160** 111 1.111 

التعليمية التي درست فيها المواد الخام إلنتاج  وفرت المؤسسة 2
 .المواد التعليمية

1.116** 111 1.111 

 تضمنت مساقات تكنولوجيا التعليم التي درستها المجال النظري 0
. 

1.111** 111 1.111 

وفرت المؤسسة التعليمية التي درست فيها المختبرات الالزمة  1
 .للتطبيقات العملية

1.111** 111 1.111 

21 
ساعدتني مساقات تكنولوجيا التعليم التي درستها في تنمية 
مهاراتي المهنية المتعلقة باختيار تكنولوجيا التعليم المناسبة 

 .للموقف التعليمي

1.111** 111 1.111 

ساعدتني مساقات تكنولوجيا التعليم التي درستها في تنمية  22
 .ليميةمهاراتي المهنية المتعلقة بإنتاج المواد التع

1.111** 111 1.111 

ساعدتني مساقات تكنولوجيا التعليم التي درستها في تنمية  21
 .مهاراتي المهنية المتعلقة باستخدام األجهزة واألدوات

1.111** 111 1.111 

مدرسو مساقات تكنولوجيا التعليم في المؤسسة التي تخرجت  21
 .فيها متخصصون في مجال تكنولوجيا التعليم

1.111** 111 1.111 

استخدام تكنولوجيا التعليم في مرحلة دراستي زادت من خبراتي  21
 .الواقعية في مجال تكنولوجيا التعليم

1.110** 111 1.111 

استخدام مدرسي المساقات األخرى لتكنولوجيا التعليم أسهم في  21
 .ثقتي بجدوى هذه التكنولوجيا في العملية التعليمية

1.160** 111 1.111 

دراستي لمساقات تكنولوجيا التعليم أكسبتني مهارات التطوير  26
 .الذاتي في مجال تكنولوجيا التعليم

1.121** 111 1.111 

 1.111 111 **1.122أشعر أنه كان هناك تحوال نحو استخدام التكنولوجيا المعتمدة  22
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 الفقرة الرقم
 اختبار كولمجروف سميرنوف

 مستوى الداللة درجات الحرية قيمة اإلحصائي

 .على الحاسب من قبل مدرسي مساقات برنامجي الدراسي
كنولوجيا الحاسب على التكنولوجيا التقليدية تبين لي تفوق ت 20

 .خالل دراستي
1.111** 111 1.111 

أرى أنه كان هناك اهتماما واضحا في استخدام تكنولوجيا  21
 .الحاسب من قبل المؤسسة التعليمية التي درست فيها

1.106** 111 1.111 

11 
أثرت ورل العمل والدورات التدريبية التي تم عقدها في 

ة التعليمية التي درست فيها على مهاراتي في استخدام المؤسس
 .التكنولوجيا في التعليم

1.101** 111 1.111 

استخدام مدرسو المساقات لتكنولوجيا التعليم ساهم في التحرر  12
 .من إتباع الطرق التقليدية في التعليم الجامعي

1.111** 111 1.111 

 1.111 111 **1.216 تها مساقات تكنولوجيا التعليمالجوانب النظرية التي تضمنالمجال األول: 

 1.111 111 **1.111 الجوانب العملية التي تضمنتها مساقات تكنولوجيا التعليمالمجال الثاني: 

اتجاهات المؤسسة التعليمية نحو استخاام التكنولوجيا، المجال الثالث: 
 1.111 111 **1.106 وتوفيرها لألاوات الالزمة

 1.111 111 **1.210 ابع: اسهام مساقات تكنولوجيا التعليم في اإلدعااا المهني للطلبةالمجال الر 

اسهام مارسو مساقات تكنولوجيا التعليم في اإلدعااا  المجال الخامس:
 1.111 111 **1.211 المهني للطلبة

 1.111 111 **1.111 الارجة الكلية

 .)α=1.12دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ) **

على الدرجة الكلية وعلى جميع فقرات األداة والمجاالت  االستجاباتض  الجدول السابق أن توزيع يوّ 

كولمجروف سميرنوف عند مستوى الداللة  الختبارالخمس ال تتبع التوزيع الطبيعي نظرًا للداللة اإلحصائية 

 . في هذه الحالة معلميه(، لذا يجب استخدام اختبارات ال α  =1.12اإلحصائية )

 One Sampleسدددؤال الدراسدددة األول تدددم اسدددتخدام اختبدددار اإلشدددارة لويلكوكسدددون ) عدددنولإلجابدددة 

Wilcolxon Signed Rank Test وهو اختبار ال معلمي، حيث تم مقارنة وسيط العيندة عندد الفقدرات والدرجدة )
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ويلكوكسددون للفقددرات  والجدددول التددالي يوضدد  الوسدديطات الحسددابية وقيمددة إحصددائي(، 1الكليددة بقيمددة محكّيددة هددي )

 والدرجة الكلية.

 (0جاول رقم )

نتائج اختبار اإلشارة لويلكوكسون للفرق بين وسيطات العينة ووسيطات المجتمع دعنا فقرات األااة والمجاالت 
 والارجة الكلية

 الفقرة الرقم
قيمة 

 الوسيط

قيمة 

 اإلحصائي

(Z) 

مستوى 

 الااللة

 1.111 **21.10+ 4.00 .درستها في أدائي المهني أثرت مساقات تكنولوجيا التعليم التي 2

أرى أن تكون مساقات تكنولوجيا التعليم المقترح زيادتها في مجال  1
 اإلنتاج.

2.00 +20.11** 1.111 

أرى أن تكون مساقات تكنولوجيا التعليم المقترح زيادتها في المجال  1
 النظري.

3.00 -1..1 1.12 

 1.111 **21.11+ 4.00 تعليم التي درستها تطبيقات عمليةتضمنت مساقات تكنولوجيا ال 1

وفرت المؤسسة التعليمية التي درست فيها األجهزة واألدوات الالزمة  1
 .للتطبيقات العملية

4.00 +1.11** 1.111 

 1.111 **22.10+ 4.00 .نظريةتضمنت مساقات تكنولوجيا التعليم التي درستها تطبيقات  6

عليمية التي درست فيها المواد الخام إلنتاج المواد وفرت المؤسسة الت 2
 .التعليمية

3.00 +1..1 1.11 

 1.111 **26.26+ 4.00 . تضمنت مساقات تكنولوجيا التعليم التي درستها المجال النظري 0

وفرت المؤسسة التعليمية التي درست فيها المختبرات الالزمة للتطبيقات  1
 .العملية

4.00 +6.11** 1.111 

ساعدتني مساقات تكنولوجيا التعليم التي درستها في تنمية مهاراتي  21
 .المهنية المتعلقة باختيار تكنولوجيا التعليم المناسبة للموقف التعليمي

4.00 +22.11** 1.111 

ساعدتني مساقات تكنولوجيا التعليم التي درستها في تنمية مهاراتي  22
 .يميةالمهنية المتعلقة بإنتاج المواد التعل

4.00 +21.11** 1.111 
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 الفقرة الرقم
قيمة 

 الوسيط

قيمة 

 اإلحصائي

(Z) 

مستوى 

 الااللة

ساعدتني مساقات تكنولوجيا التعليم التي درستها في تنمية مهاراتي  21
 .المهنية المتعلقة باستخدام األجهزة واألدوات

4.00 +21.61** 1.111 

مدرسو مساقات تكنولوجيا التعليم في المؤسسة التي تخرجت فيها  21
 .متخصصون في مجال تكنولوجيا التعليم

4.00 +21.12** 1.111 

استخدام تكنولوجيا التعليم في مرحلة دراستي زادت من خبراتي الواقعية  21
 .في مجال تكنولوجيا التعليم

4.00 +21.11** 1.111 

استخدام مدرسي المساقات األخرى لتكنولوجيا التعليم أسهم في ثقتي  21
 .بجدوى هذه التكنولوجيا في العملية التعليمية

4.00 +21.11** 1.111 

دراستي لمساقات تكنولوجيا التعليم أكسبتني مهارات التطوير الذاتي في  26
 .مجال تكنولوجيا التعليم

4.00 +26.11** 1.111 

أشعر أنه كان هناك تحوال نحو استخدام التكنولوجيا المعتمدة على  22
 .الحاسب من قبل مدرسي مساقات برنامجي الدراسي

4.00 +21.26** 1.111 

بين لي تفوق تكنولوجيا الحاسب على التكنولوجيا التقليدية خالل ت 20
 .دراستي

4.00 +21.11** 1.111 

أرى أنه كان هناك اهتماما واضحا في استخدام تكنولوجيا الحاسب من  21
 .قبل المؤسسة التعليمية التي درست فيها

4.00 +1.11** 1.111 

11 
عقدها في المؤسسة  أثرت ورل العمل والدورات التدريبية التي تم

التعليمية التي درست فيها على مهاراتي في استخدام التكنولوجيا في 
 .التعليم

4.00 +21.01** 1.111 

استخدام مدرسو المساقات لتكنولوجيا التعليم ساهم في التحرر من إتباع  12
 .الطرق التقليدية في التعليم الجامعي

4.00 +21.02** 1.111 

 1.111 **21.11+ 3.50 نب النظرية التي تضمنتها مساقات تكنولوجيا التعليمالجواالمجال األول: 

 1.111 *1.22+ 3.33 الجوانب العملية التي تضمنتها مساقات تكنولوجيا التعليمالمجال الثاني: 

اتجاهات المؤسسة التعليمية نحو استخاام التكنولوجيا، وتوفيرها المجال الثالث: 
 لألاوات الالزمة

3.60 +21.11** 1.111 

 1.111 **26.11+ 4.00 مساقات تكنولوجيا التعليم في اإلدعااا المهني للطلبة إسهامالمجال الرابع: 
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 الفقرة الرقم
قيمة 

 الوسيط

قيمة 

 اإلحصائي

(Z) 

مستوى 

 الااللة

مارسو مساقات تكنولوجيا التعليم في اإلدعااا المهني  إسهام المجال الخامس:
 للطلبة

4.00 +26.11** 1.111 

 1.111 **26.20+ 1.12 الارجة الكلية

 (. =1.12عند مستوى الداللة )* *دالة إحصائيًا 

 (. =1.11*دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

( 2، و1يتض  من نتائج الجدول السابق أن الدرجة الكلية والمجاالت وجميع فقرات األداة عدا الفقرتين )

صائيًا عند اختلف تقديرها عن القيمة المحكية المفترضة، وكان أكبر من هذه القيمة المحكية وبشكٍل داٍل إح

( للدرجة الكلية والفقرات والمجاالت عدا المجال الثاني حيث كانت الفروقات دالة عند α  =1.12)مستوى الداللة 

واقع اإلعداد التربوي للمعلم الفلسطيني في مجال أن  إلى(، وهذا يشير بشكٍل عام α  =1.11مستوى الداللة  )

ت المدارس في محافظة نابلس كان مرتفعًا وموجبًا، أما الفقرات تكنولوجيا التعليم من وجهة نظر معلمي ومعلما

النتائج أن تقدير هاتين الفقرتين لم يختلف بشكل جوهري عن القيمة المحكية رغم  أشارت( فقد 2، 1ذوات أرقام )

المجال حول زيادة مساقات تكنولوجيا التعليم في  انقسمواانخفاضه عن هذه القيمة، وهذا يعني أن أفراد العينة 

( فرغم 2( متوسطًا،  بينما الفقرة رقم )1النظري؛ فمنهم من أيد ومنهم من عار ، وبذلك جاء تقدير الفقرة رقم )

توفير المؤسسة التعليمية أن هذا الفرق لم يكن جوهريًا، وهذا يعني أن  إالارتفاع قيمة وسيطها عن القيمة المحكية 

 ء متوسطًا.للمواد الخام إلنتاج المواد التعليمية جا

بفحا داللة الفروق بين مجاالت األداة الخمسة، ولهذا الغر  استخدم الباحث اختبار كما قام الباحث 

( للمقارنة بين مجموعة من الوسيطات لعينة مترابطة، والجدول التالي يوض  نتائج Friedman testفريدمان )

 هذا االختبار.

 (1جاول رقم )
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 بين متوسطات مجاالت األااة نتائج اختبار فريامان للمقارنة

 مستوى الااللة ارجات الحرية قيمة االحصائي متوسط الرتب الوسيط مجاالت األااة

 1.01 3.50 المجال األول

111.11** 1 1.111 

 2.11 3.33 المجال الثاني

 1.61 3.60 المجال الثالث

 1.11 4.00 المجال الرابع

 1.61 4.00 المجال الخامس

 .)α=1.12* دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )*

وفقًا لما جاء في الجدول السابق يتض  أن هناك فروقات ذات داللة بين وسيطات مجاالت األداة، 

( للمقارنة بين كل Wilcoxon testوللكشف عن طبيعة هذه الفروقات استخدم الباحث اختبار ويلكوكسون )

 التالي يوض  النتائج. مجالين في األداة على حدا، والجدول

 (.جاول رقم )

 نتائج اختبار ويلكوكسون للمقارنة بين كل مجاالت األااة الخمسة

 الخامس الرابع الثالث الثاني األول الوسيط المجاالت

 **2.11- **1.62- 1.06- **1.11  3.50 األول

 **26.11- 22.61- **1.61-   3.33 الثاني

 **21.10- **21.11-    3.60 الثالث

 **1.22     4.00 الرابع
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      4.00 الخامس

 .)α=1.12** دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

يتض  من الجدول السابق أن الفروقات بين مجاالت األداة كانت في جميعها دالة إحصائية عند مستوى 

على هذه التقديرات لصال  ، عدا الفروقات بين المجال األول والثالث، وفي ضوء ذلك كان أ)α=1.12) الداللة

مساقات تكنولوجيا التعليم في اإلعداد المهني للطلبة(، ثم المجال الخامس وهو  إسهامالمجال الرابع وهو مجال )

مدرسو مساقات تكنولوجيا التعليم في اإلعداد المهني للطلبة(، ثم المجال الثالث وهو مجال  إسهاممجال )

تخدام التكنولوجيا، وتوفيرها لألدوات الالزمة(، ثم المجال األول وهو مجال )اتجاهات المؤسسة التعليمية نحو اس

الجوانب (، ثم جاء أخيرًا المجال الثاني وهو مجال )الجوانب النظرية التي تضمنتها مساقات تكنولوجيا التعليم)

 (.العملية التي تضمنتها مساقات تكنولوجيا التعليم

 

 الثاني:ثانياا: النتائج المتعلقة بالسؤال 

=  αإحصائية دعنا مستوى الااللة        ) االلة ذات فروق نص هذا السؤال دعلى: " هل هناك
تعزى  التعليم بين تقايرات واقع تقييم المعلم الفلسطيني لبرنامج إدعااا المعلم في مجال تكنولوجيا (0...

 لمتغير الجنس؟" 

( لفحدا Mann-Whitney testن ويتندي )هذا السدؤال قدام الباحدث باسدتخدام اختبدار مدا عنولإلجابة 

اخددتالف تقيدديم المعلددم الفلسددطيني لبرنددامج إعددداد المعلددم فددي مجددال تكنولوجيددا بدداختالف متغيددر الجددنس، وذلددك عنددد 

 مجاالت األداة والدرجة الكلية، والجدول التالي يوض  هذه النتائج.

 

 (1جاول رقم )

الفلسطيني لبرنامج إدعااا المعلم في مجال تكنولوجيا  نتائج اختبار مان ويتني لفحص اختالف تقييم المعلم
 باختالف متغير الجنس دعنا مجاالت األااة والارجة الكلية

 مستوى الااللة قيمة اإلحصائي متوسط الرتب التكرارات الجنس المجاالت
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 مستوى الااللة قيمة اإلحصائي متوسط الرتب التكرارات الجنس المجاالت

 األول
 101.11 101 ذكر

11111 1.212 
 161.02 161 أنثى

 الثاني
 161.61 101 ذكر

11261 1.211 
 101.11 161 أنثى

 الثالث
 160.21 101 ذكر

11611 1.111 
 120.16 161 أنثى

 الرابع
 121.11 101 ذكر

16121 1.221 
 121.10 161 أنثى

 الخامس
 122.21 101 ذكر

11211 1.166 
 162.11 161 أنثى

 الدرجة الكلية
 122.61 101 ذكر

16626 1.011 
 121.11 161 أنثى

 .)α=1.11إحصائيًا عند مستوى الداللة )* دالة 

تقييم المعلم الفلسطيني لبرنامج يتض  من نتائج الجدول السابق أن متغير الجنس لم يكن له تأثير في 

 . إعداد المعلم في مجال تكنولوجيا في ضوء متغير الجنس، وذلك عند مجاالت األداة والدرجة الكلية

 

 

 الثالث:ثالثاا: النتائج المتعلقة بالسؤال 
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=  αإحصائية دعنا مستوى الااللة        ) االلة ذات فروق نص هذا السؤال دعلى: " هل هناك
تعزى  التعليمبين تقايرات واقع تقييم المعلم الفلسطيني لبرنامج إدعااا المعلم في مجال تكنولوجيا  (0...

 لمتغير المؤهل العلمي؟" 

( لفحا Kruskal-Wallis testكروسكال واالس ) ولإلجابة على هذا السؤال استخدم الباحث اختبار

داللة الفروقات في واقع تقييم المعلم الفلسطيني لبرنامج إعداد المعلم في مجال تكنولوجيا عند مجاالت األداة 

 والدرجة الكلية تبعًا لمتغير المؤهل العلمي، والجدول التالي يبّين نتائج هذا االختبار:

 (.جاول )

ال واالس لفحص االلة الفروقات في واقع تقييم المعلم الفلسطيني لبرنامج إدعااا المعلم في مجال تكنولوجيا دعنا نتائج اختبار كروسك
 مجاالت األااة والارجة الكلية تبعاا لمتغير المؤهل العلمي

 مستوى الااللة ارجات الحرية قيمة اإلحصائي متوسط الرتب التكرارات المؤهل العلمي المجاالت

 ولالمجال األ 

 211 11 دبلوم 

16.601** 1 1.111 
 161.10 116 بكالوريوس

 110.61 11 ماجستير

 111.11 6 دكتوراه

 المجال الثاني

 111.62 11 دبلوم 

21.111* 1 1.121 
 101.12 116 بكالوريوس

 111.12 11 ماجستير

 111.11 6 دكتوراه

 المجال الثالث

 111.22 11 دبلوم 

6.111 1 1.111 
 126.21 116 بكالوريوس

 121.11 11 ماجستير

 211 6 دكتوراه

 1.111 1 **12.221 112.02 11 دبلوم  المجال الرابع
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 مستوى الااللة ارجات الحرية قيمة اإلحصائي متوسط الرتب التكرارات المؤهل العلمي المجاالت

 122.11 116 بكالوريوس

 121.21 11 ماجستير

 16.11 6 دكتوراه

 المجال الخامس

 106.22 11 دبلوم 

6.102 1 1.111 
 160.12 116 وسبكالوري

 112.22 11 ماجستير

 211.11 6 دكتوراه

 الارجة الكلية

 116.11 11 دبلوم 

21.112* 1 1.122 
 121.22 116 بكالوريوس

 111.11 11 ماجستير

 211.11 6 دكتوراه

 .)α=1.12** دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )
 .) α=1.11اللة )* دالة إحصائيًا عند مستوى الد

 

واقع تقييم المعلم الفلسطيني يتض  من الجدول السابق أن متغير المؤهل العلمي كان له تأثيره في 

عند الدرجة الكلية وعند ثالثة مجاالت من مجاالت األداة هي؛ )المجال  لبرنامج إعداد المعلم في مجال تكنولوجيا

، بالنسبة للمجالين األول والرابع )α=1.12)عند مستوى الداللة األول، والمجال الثاني، والمجال الرابع(، وذلك 

أما المجالين الثالث والخامس فالفروقات  بالنسبة للمجال الثاني والدرجة الكلية، )α=1.11)وعند مستوى الداللة 

، ولفحا داللة )α=1.11)عند مستوى الداللة  إحصائيةفي ضوء متغير المؤهل العلمي لم تكن ذات داللة 

لفروقات بين مستويات المؤهل العلمي عند المجاالت األول والثاني والرابع والدرجة الكلية استخدم الباحث اختبار ا

للمقارنات المتعددة وهو اختبار ال معلمي يقابل اختبارات المقارنات البعدية في االختبارات  (Dunnدان )

بين متوسطات رتب كل مستوى من مستويات المعلمية، وهذا االختبار يقوم على فحا مدى كون الفروقات 

المتغير المستقل أكثر أو أقل من قيم الفروقات الحرجة، فإذا كان الفرق بين متوسطي رتب أي مستويين من 



28 

 

مستويات المتغير المستقل أكبر من القيمة الحرجة للفروق كانت الفروقات بين متوسطي الرتب في هذه الحالة 

مستويين من  أي( بين L.S.Dقيم الفروقات الحرجة ) والحتسابصحي ، ، والعكس إحصائيةذات داللة 

 مستويات المتغير المستقل نستخدم القانون التالي:













2

1

1

1

12

)1(

nn

NN2L.S.D= C 

 أن: حيث

:C .قيمة جدولية 

:N .الحجم الكلي للعينة 

:n1 .عدد األفراد في المجموعة األولى 

:n2 ية.عدد األفراد في المجموعة الثان 

 

 

 (.1جاول رقم )

( للمقارنات المتعااة لمستويات متغير المؤهل العلمي دعنا المجاالت األول والثاني والرابع Dunnنتائج اختبار اان )
 والارجة الكلية

 (L.S.Dالفروق الحرجة ) الفروقات المحسوبة المؤهل العلمي المجاالت

 األول

 *1.11 بكالوريوس دبلوم

1.121 

 *1.10 ماجستير

 *1.06 دكتوراه

 *1.21 ماجستير بكالوريوس

 *1.10 دكتوراه

 1.11 دكتوراه ماجستير

 *1.12 بكالوريوس دبلوم الثاني
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 (L.S.Dالفروق الحرجة ) الفروقات المحسوبة المؤهل العلمي المجاالت

 1.11 ماجستير

 1.12 دكتوراه

 1.21 ماجستير بكالوريوس

 2.10 دكتوراه

 1.21 دكتوراه ماجستير

 الرابع

 2.12 بكالوريوس دبلوم

 1.11 جستيرما

 1.12 دكتوراه

 1.21 ماجستير بكالوريوس

 *1.61 دكتوراه

 *1.21 دكتوراه ماجستير

 الدرجة الكلية

 2.12 بكالوريوس دبلوم

 2.01 ماجستير

 *1.62 دكتوراه

 2.11 ماجستير بكالوريوس

 *1.61 دكتوراه

 *1.02 دكتوراه ماجستير

 .)α=1.11عند مستوى الداللة )* دالة إحصائيًا 

يتض  من نتائج الجدول السابق أن الفروقات بين متوسطات الرتب كانت ذات داللة إحصائية عند 

( عند المجال األول )الجوانب النظرية التي تضمنتها مساقات تكنولوجيا التعليم( وفقًا α  =1.11مستوى الداللة )

 لما يلي:

  ريوس ولصال  حملة البكالوريوس. بين حملة الدبلوم وحملة البكالو 
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  .بين حملة الدبلوم وحملة الماجستير ولصال  حملة الماجستير 

  .بين حملة الدبلوم وحملة الدكتوراه ولصال  حملة الدكتوراه 

  .بين حملة البكالوريوس وحملة الماجستير ولصال  حملة الماجستير 

  لدكتوراه. ولصال  حملة ا الدكتوراهبين حملة البكالوريوس وحملة 

تقديره للجوانب النظرية التي تضمنتها  زادأنه كلما ارتقى المعلم في مؤهله العلمي  إلىوهذا يشير 

 مساقات تكنولوجيا التعليم أثناء إعداده.

أما الفروقات بين متوسطات الرتب عند المجال الثاني )الجوانب العملية التي تضمنتها مساقات 

( بين حملة الدبلوم α  =1.11ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )تكنولوجيا التعليم( فقد كانت 

تقديره  زادأنه كلما ارتقى المعلم في مؤهله العلمي  إلىوالبكالوريوس ولصال  حملة البكالوريوس، وهذا يشير كذلك 

 للجوانب العملية التي تضمنتها مساقات تكنولوجيا التعليم أثناء إعداده .

مساقات تكنولوجيا التعليم في  إسهاموقات بين متوسطات الرتب عند المجال الرابع )وفيما يتعلق بالفر 

( بين حملة البكالوريوس α  =1.11( فقد كانت ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )اإلعداد المهني للطلبة

ل  حملة الماجستير، ولصال  حملة البكالوريوس، بين حملة الماجستير وحملة الدكتوراه ولصا الدكتوراهوحملة 

وجهة نظر أكثر نقدية تجاه طبيعة  يمتلكونأن أصحاب المؤهالت العلمية العليا خاصًة الدكتوراه  إلىوهذا يشير 

 مساقات تكنولوجيا التعليم.

أما عند الدرجة الكلية فإن الفروقات بين متوسطات الرتب كانت ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 ك وفقًا لما يلي:(، وذلα  =1.11الداللة )

  .بين حملة الدبلوم وحملة الدكتوراه ولصال  حملة الدبلوم 

  .بين حملة البكالوريوس وحملة الدكتوراه ولصال  حملة البكالوريوس 

  .بين حملة الماجستير وحملة الدكتوراه ولصال  حملة الماجستير 
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للطبيعة إعداد المعلم من خالل برامج أنه كلما ارتقى المعلم في مؤهله العلمي قل تقديره  إلىوهذا يشير 

 تكنولوجيا التعليم في المؤسسات والمعاهد التعليمية. 

 رابعاا: النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع:

=  αإحصائية دعنا مستوى الااللة        ) االلة ذات فروق نص هذا السؤال دعلى: " هل هناك
تعزى  التعليمبرنامج إدعااا المعلم في مجال تكنولوجيا بين تقايرات واقع تقييم المعلم الفلسطيني ل (0...

 لمتغير الخبرة؟" 

( لفحا Kruskal-Wallis testهذا السؤال استخدم الباحث اختبار كروسكال واالس ) عنولإلجابة 
داللة الفروقات في واقع تقييم المعلم الفلسطيني لبرنامج إعداد المعلم في مجال تكنولوجيا عند مجاالت األداة 

 والدرجة الكلية تبعًا لمتغير الخبرة، والجدول التالي يبّين نتائج هذا االختبار:

 (11جاول )

نتائج اختبار كروسكال واالس لفحص االلة الفروقات في واقع تقييم المعلم الفلسطيني لبرنامج إدعااا المعلم في مجال تكنولوجيا دعنا 
 مجاالت األااة والارجة الكلية تبعاا لمتغير الخبرة

 مستوى الااللة ارجات الحرية قيمة اإلحصائي متوسط الرتب التكرارات الخبرة المجاالت

 المجال األول

 121.26 121 سنوات 2-1

 111.61 211 سنوات 6-21 1.111 1 1.110

 161.11 21 سنوات 21أكثر من 

 المجال الثاني

 112.26 121 سنوات 2-1

 100.11 211 سنوات 6-21 1.112 1 **22.111

 111.12 21 سنوات 21أكثر من 

 المجال الثالث

 111.11 121 سنوات 2-1

 121.62 211 سنوات 6-21 1.111 1 **20.101

 126.16 21 سنوات 21أكثر من 

 المجال الرابع
 162.11 121 سنوات 2-1

22.122** 1 1.111 
 121.16 211 سنوات 6-21
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 مستوى الااللة ارجات الحرية قيمة اإلحصائي متوسط الرتب التكرارات الخبرة المجاالت

 111.11 21 سنوات 21أكثر من 

 المجال الخامس

 122.06 121 سنوات 2-1

 121.66 211 سنوات 6-21 1.111 1 1.111

 122.11 21 سنوات 21أكثر من 

 الارجة الكلية

 110.22 121 سنوات 2-1

 206.01 211 سنوات 6-21 1.112 1 **21.111

 111.66 21 سنوات 21أكثر من 

 .)α=1.12ستوى الداللة )** دالة إحصائيًا عند م

واقع تقييم المعلم الفلسطيني لبرنامج إعداد يتض  من الجدول السابق أن متغير الخبرة كان له تأثيره في 

عند الدرجة الكلية وعند ثالثة مجاالت من مجاالت األداة هي؛ )المجال الثاني،  المعلم في مجال تكنولوجيا

، أما المجالين األول والخامس فالفروقات )α=1.12)عند مستوى الداللة والمجال الثالث، والمجال الرابع(، وذلك 

، ولفحا داللة الفروقات بين )α=1.11)عند مستوى الداللة  إحصائيةفي ضوء متغير الخبرة لم تكن ذات داللة 

 (Dunnدان )مستويات سنوات الخبرة عند المجاالت الثاني والثالث والرابع والدرجة الكلية استخدم الباحث اختبار 

 ي يوض  النتائج.لللمقارنات المتعددة، والجدول التا

 (12جاول رقم )

( للمقارنات المتعااة لمستويات متغير الخبرة دعنا المجاالت الثاني والثالث والرابع والارجة Dunnنتائج اختبار اان )
 الكلية

 (L.S.Dالفروق الحرجة ) الفروقات المحسوبة سنوات الخبرة المجاالت

 انيالث

 1.71 سنوات 21-6 سنوات 2-1

2.772 
 *3.49 سنوات 21أكثر من 

 1.68 سنوات 21أكثر من  سنوات 6-21

 *3.14 سنوات 21-6 سنوات 1-2 الثالث
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 (L.S.Dالفروق الحرجة ) الفروقات المحسوبة سنوات الخبرة المجاالت

 *3.07 سنوات 21أكثر من 

 0.08 سنوات 21أكثر من  سنوات 6-21

 الرابع

 0.65 سنوات 21-6 سنوات 2-1

 *3.46 سنوات 21أكثر من 

 2.40 سنوات 21أكثر من  سنوات 6-21

 الدرجة الكلية

 *3.97 سنوات 21-6 سنوات 2-1

 *3.48 سنوات 21أكثر من 

 *5.86 سنوات 21أكثر من  سنوات 6-21

 .)α=1.11* دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

ات داللة إحصائية عند يتض  من نتائج الجدول السابق أن الفروقات بين متوسطات الرتب كانت ذ

سنوات(  21سنوات( و)أكثر من  1-2سنوات الخبرة )(، وذلك عند المقارنة بين α  =1.11مستوى الداللة )

الجوانب العملية التي تضمنتها مساقات تكنولوجيا سنوات(، وهذا عند المجال الثاني ) 21ولصال  أكثر من )

التي تتضمنها مساقات تكنولوجيا التعليم لدى المعلمين حديثي  تناقا الجوانب العملية إلىالتعليم(، وهذا يشير 

اتجاهات المؤسسة التعليمية نحو استخدام التكنولوجيا، وتوفيرها لألدوات التخرج، وبالنسبة للمجال الثالث )

 1-2( بين سنوات الخبرة )α  =1.11( فقد كانت الفروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الالزمة

سنوات( وسنوات  1-2سنوات( من جهة، ومن جهة أخرى بين سنوات الخبرة ) 21-6وات( وسنوات الخبرة )سن

أن المعلمين  إلىسنوات( ولصال  سنوات الخبرة األقدم في الحالتين، وهذا يشير كذلك  21الخبرة )أكثر من 

مة بشكل أقل مما قّدره المعلمين حديثي التخرج قّدروا دور المؤسسات التعليمية في مجال توفير األدوات الالز 

مساقات تكنولوجيا التعليم في اإلعداد المهني للطلبة( فإن  إسهامقديمي التخرج، وفيما يتعلق بالمجال الرابع )

 21سنوات( و)أكثر من  1-2( بين سنوات الخبرة )α  =1.11الفروقات كانت ذات داللة إحصائية عند )

سنوات(، وأخيرًا ففيما يتعلق بالدرجة الكلية فإن الفروقات كانت  21من سنوات( ولصال  سنوات الخبرة )أكثر 

 (، وذلك على النحو التالي:α  =1.11ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
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 ( 1-2سنوات( ولصال  سنوات الخبرة    ) 21-6سنوات( وسنوات الخبرة ) 1-2بين سنوات الخبرة 
 سنوات(.

 ( سنوات( ولصال  سنوات الخبرة )أكثر  21ت( وسنوات الخبرة )أكثر من سنوا 1-2بين سنوات الخبرة
 سنوات(. 21من 

 ( سنوات( ولصال  سنوات الخبرة )أكثر  21سنوات( وسنوات الخبرة )أكثر من  21-6بين سنوات الخبرة
 سنوات(. 21من 

 
  النتائج: مناقشة

  عن القيمة المحكية تقديرها ( 2، و1الفقرتين )اختلف تقدير الدرجة الكلية والمجاالت وجميع فقرات األداة عدا
( α  =1.12)المفترضة، وكان أكبر من هذه القيمة المحكية وبشكٍل داٍل إحصائيًا عند مستوى الداللة 

=  αللدرجة الكلية والفقرات والمجاالت عدا المجال الثاني حيث كانت الفروقات دالة عند مستوى الداللة  )
واقع اإلعداد التربوي للمعلم الفلسطيني في مجال تكنولوجيا التعليم عام إلى أن (، وهذا يشير بشكٍل 1.11

وهذا ما يتوافق مع دراسة  من وجهة نظر معلمي ومعلمات المدارس في محافظة نابلس كان مرتفعًا وموجبًا،
ودراسة الغزاوي  (1111( ودراسة العمري )1121( ودراسة بني دومي )1112كل من يوكو وزمالئه )

( فقد أشارت النتائج أن تقدير هاتين الفقرتين لم يختلف 2، 1أما الفقرات ذوات أرقام ) (. 2112الطوبجي )و 
بشكل جوهري عن القيمة المحكية رغم انخفاضه عن هذه القيمة، وهذا يعني أن أفراد العينة انقسموا حول 

نهم من عار ، وبذلك جاء تقدير زيادة مساقات تكنولوجيا التعليم في المجال النظري؛ فمنهم من أيد وم
( التي أشارا فيها إلى أن 2112وهذا ما يتوافق مع نتائج دراسة الغزاوي والطوبجي ) ( متوسطًا،1الفقرة رقم )

تقدير الجانب النظري كان األقل بالنسبة للمبحوثين )االتصال والنظام في البحوث التربوية(، وقد أكدت 
لنظري يطغى على الجانب العملي لدى مبحوثيها حيث أظهرت أن ( أن الجانب ا2111دراسة الصباغ )

معرفة المبحوثين للكفايات التكنولوجية التعليمية يفوق بكثير عدد الكفايات التي يمارسونها )الجانب النظري 
ق ( فرغم ارتفاع قيمة وسيطها عن القيمة المحكية إال أن هذا الفر 2بينما الفقرة رقم )مقابل الجانب العملي(. 

 توفير المؤسسة التعليمية للمواد الخام إلنتاج المواد التعليمية جاء متوسطًا.لم يكن جوهريًا، وهذا يعني أن 
( التي أشارت إلى أن من سلبيات برامج كلية التربية قلة 1111وهذا يتوافق مع نتائج دراسة القطران )

وجود ( التي أشارت إلى 2111وعبداهلل )األجهزة وقدمها وكذلك عدم توفر التسهيالت، وكذلك دراسة فؤاد 
أن  متوسط توفر الوسائل ( التي بينت 2111،  ودراسة كل من محمد والجزار )نقا في الوسائل التعليمية

افتقار معاهد ( التي توصلت إلى 1111وأخيرا دراسة بن طالب ) التعليمية في جامعة عين شمس كان قليال
 .ت التعليميةالتربية الفكرية في المملكة للتقنيا
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إن هذا التوافق بين هذه الدراسات والدراسة الحالية فيما يتعلق باألجهزة والتسهيالت التكنولوجية يشير إلى أن 
مشكلة النقا فيها يكاد يكون عالميا وليس عربيا أو محليا فقط، وقد يعود السبب إلى انخفا  الميزانيات 

إعداد المعلمين وبالتالي تعذر توفير مثل هذه األجهزة  التي تخصصها إدارات الجامعات والمعاهد لبرامج
 والتسهيالت، أو عدم وعي صانعي القرار بأهمية توفيرها من أجل إعداد معلمي المستقبل اإلعداد المناسب.

  هناك فروقات ذات داللة بين وسيطات مجاالت األداة، وكانت جميع هذه الفروقات بين مجاالت األداة كان
، عدا الفروقات بين المجال األول والثالث، وفي ضوء ذلك )α=1.12) ند مستوى الداللةدالة إحصائية ع

كان أعلى هذه التقديرات لصال  المجال الرابع وهو مجال )إسهام مساقات تكنولوجيا التعليم في اإلعداد 
ر الذي تلعبه في و قد يعود ذلك إلى حقيقة إسهام هذه المساقات بالنسبة للمبحوثين و الدو  المهني للطلبة(،

.و لو اعتبرنا أن هذه المساقات تمثل بمجملها مجال تكنولوجيا التعليم لنجد اإلعداد المهني للطلبة المعلمين 
( و 2111أن تقدير المبحوثين الكبير لدورها ينسجم مع كثير من الدراسات السابقة مثل دراسة سبيت )

(. بينما تعارضت الدراسة الحالية مع دراسة فؤاد 1121( و دراسة بني دومي )1112دراسة يوكو و زميليه )
لمجال أما بالنسبة ل( التي أشارت إلى وجود عيوب في المقررات التي يتم تدريسها. 2111) و عبد اهلل

هذا يدل على أن ف الخامس وهو مجال )إسهام مدرسو مساقات تكنولوجيا التعليم في اإلعداد المهني للطلبة(،
ات تكنولوجيا التعليم في الكليات و المعاهد لديهم الخبرات الكافية في هذا المجال من يقوم بتدريس مساق

لتسهم في اإلعداد المهني لطلبة برامج إعداد المعلمين ، و هذا التقدير يتعار  مع دراسة كل من قطران 
تراتيجيات ( التي أشارت إلى معيق التدريب على تشغيل أجهزة التعليم و استخدامها و استخدام اس1111)

تقليدية في التدريب في إشارة إلى القائمين على برامج التدريب من المدرسين ، و كذلك دراسة محمد و 
( التي أفادت إلى أن أعضاء الهيئة التدريسية " يستخدمون بع  الوسائل التعليمية " مما 2111الجزار )

تي أشارت إلى قلة برامج تدريب المعلم يؤثر على اإلعداد المهني لطلبتهم، إضافة إلى دراسة بن طالب ال
على استخدام و إنتاج التقنيات التعليمية أثناء الخدمة كأحد معيقات استخدام التقنيات الحديثة في معاهد 

ثم المجال الثالث وهو مجال )اتجاهات المؤسسة التعليمية  التربية الفكرية في المملكة العربية السعودية .
الجوانب النظرية التي ، وتوفيرها لألدوات الالزمة(، ثم المجال األول وهو مجال )نحو استخدام التكنولوجيا

الجوانب العملية التي تضمنتها (، ثم جاء أخيرًا المجال الثاني وهو مجال )تضمنتها مساقات تكنولوجيا التعليم
 (.مساقات تكنولوجيا التعليم

لمين لمجال تكنولوجيا التعليم و استخدامه في عملية إعداد إن هذا التقدير لما توليه الكليات و معاهد إعداد المع
المعلمين و توفيرها لألدوات الالزمة لذلك يشير إلى وعي هذه المؤسسات التعليمية بالدور الذي تلعبه التكنولوجيا 

ة قطران الحديثة في العملية التعليمية و إسهاماتها في تحقيق األهداف التعليمية. و هذا يتعار  مع نتائج دراس
(، التي أشارت إلى " قدم األجهزة و محدودية أماكن التدريب و التجهيزات و التسهيالت " من ضمن 1111)

نقاط الضعف التي تواجهها برامج التدريب بكلية التربية بجامعة صنعاء، و هذا يدل على عدم ايالء االهتمام 
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ير المبحوثين في هذه الدراسة لهذا الجانب يتعار  الكافي من قبل إدارة الجامعة لهذا المجال .و كذلك فان تقد
( التي أشارت إلى أن أعضاء الهيئة التدريسية يستخدمون بع  2111مع دراسة كل من محمد و الجزار)

الوسائل التعليمية أشارة إلى أن الوسائل األخرى و تجهيزاتها ال توفرها كليات عين شمس. وكذلك دراسات بن 
من بين معيقات استخدام المدرسين للتقنيات التعليمية في معاهد التربية الفكرية عدم  ( التي ذكرت1111طالب )

توفر المواد الخام الالزمة لصنع المواد التعليمية .أما تقدير المبحوثين للجوانب النظرية و الجوانب العملية 
ت و مبادئ و أسس هذا المجال لمساقات مجال تكنولوجيا التعليم فيدل على ان هذه المساقات مثلما تعنى بنظريا

تعنى أيضا الجوانب العملية التطبيقية لهذا المجال، و هذا باعتقاد الباحث إحدى ميزات مجال تكنولوجيا التعليم 
التي تمتاز به برامج إعداد المعلمين في الكليات و المعاهد الفلسطينية حيث التوازن بين الجانب النظري الجانب 

حيث يتم تخصيا مساحات زمنية لكل جانب منهما و أن تفاوتت هذه المساحة بين  العملي يتم األخذ به ،
 مساق و اخر. 

  وذلك تكنولوجيا التعليم تقييم المعلم الفلسطيني لبرنامج إعداد المعلم في مجاللم يؤثر متغير الجنس في ،
ن يدرسون نفس المساقات وهذا أمر طبيعي في هذه الحالة كون الجنسي. عند مجاالت األداة والدرجة الكلية

 1121(، بينما يتعار  مع دراسة بني دومي )2111بنفس الظروف ، و هذا يتوافق مع دراسة الصباغ )
ربما يعود السبب في ذلك كون دراسته تناولت معلمي العلوم فقط و إن تكنولوجيا التعليم الخاصة بمادة (. 

 لدى الذكور أكثر من اإلناث. تتطلب جهدا ووقتا إضافيين من الممكن توفرهما العلوم

  واقع تقييم المعلم الفلسطيني لبرنامج إعداد المعلم في مجال تكنولوجياكان لمتغير المؤهل العلمي تأثيره في 
عند الدرجة الكلية وعند ثالثة مجاالت من مجاالت األداة هي؛ )المجال األول، والمجال الثاني،  التعليم

ربما يعود السبب في  ،بالنسبة للمجالين األول والرابع )α=1.12)ى الداللة والمجال الرابع(، وذلك عند مستو 
لدى المبحوثين في ترسيخ قناعاتهم تجاه أهمية تكنولوجيا التعليم في المؤهل العلمي ذلك للدور الذي يلعبه 

و توفير الوقت  العملية التعليمية و ما لها من اثر ايجابية متمثلة في المساهمة في تحقيق األهداف التعليمية
( الخاصة بوجود فروق 1121و الجهد على كل من المعلم و المتعلم ، و هذا ينسجم مع نتائج بني دومي )

 دالة إحصائية لدى أفراد عينة دراسته ألهمية الكفايات التكنولوجية تعزى لصال  حملة الشهادات العليا .
أما المجالين الثالث والخامس  لدرجة الكلية،بالنسبة للمجال الثاني وا )α=1.11)وعند مستوى الداللة 

قد  .)α=1.11)فالفروقات في ضوء متغير المؤهل العلمي لم تكن ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
يعزى ذلك كون طبيعة هذين المجالين تختلفان عن المجاالت األخرى ، فالمؤسسات التعليمية التي سبق و 

جال تكنولوجيا التعليم و كذلك مدرسي مساقات هذا المجال ، فال غرابة أن تمت اإلشارة إلى وعيها تجاه م
 يكون تقييم المبحوثين متقاربا بغ  النظر عن المؤهل العلمي الذي يحملونه.

  التعليم واقع تقييم المعلم الفلسطيني لبرنامج إعداد المعلم في مجال تكنولوجياكان لمتغير الخبرة تأثيره في 
ية وعند ثالثة مجاالت من مجاالت األداة هي؛ )المجال الثاني، والمجال الثالث، والمجال عند الدرجة الكل

ربما يعود السبب في ذلك لكون خبرة المعلم تعزز تقديره للجوانب العملية التي تضمنتها مساقات الرابع(، 
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أنه رفع تقديره له، وكذلك تكنولوجيا التعليم وذلك نظرا لممارساته اليومية المستمرة لهذه الجوانب الذي من ش
تناقا الجوانب العملية التي تتضمنها مساقات تكنولوجيا التعليم لدى المعلمين حديثي التخرج. أما فيما 
يتعلق بالمجال الثالث فيعود سبب تدني مستوى تقدير المعلمين حديثي التخرج لدور المؤسسة التعليمية في 

يزات واإلعداد المناسب كون هذا الجيل الجديد منفت  على دعم مجال تكنولوجيا التعليم من حيث التجه
المستحدثات التكنولوجية كاإلنترنت ومختبرات الحاسب أكثر من زمالئهم الذين سبقوهم وبالتالي يرى 
المعلمون حديثي التخرج أن التجهيزات التي تم توفيرها لهم أثناء التحاقهم ببرامج إعداد المعلمين ليست 

ب مقارنة مع التطورات الراهنة، بينما كانت هذه المستحثات في زمن التحاق زمالئهم بالمستوى المطلو 
محدودة جدا. وبالنسبة لتأثير الخبرة على تقييم المبحوثين في المجال الرابع فقد أظهرت الدراسة الحالية أن 

ى دور الخبرة تقييم أصحاب الخبرة الطويلة كان أعلى من زمالئهم ذوي الخبرات األقل، وهذا يشير إل
التدريسية والممارسات العملية لهؤالء المدرسين في تقدير مساقات تكنولوجيا التعليم التي تتضمنها برامج 
إعداد المعلمين في إكساب المعلمين للمهارات والمعارف الالزمة لممارساتهم العملية في هذا المجال وهذا 

  (.  1111(، والعمري )1121يتفق مع دراستي كل من بني دومي )
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