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Abstract
The current research aims at identifying the extent to which a sample of members of teaching staff
in the Faculty of Basic Education / Mustansiriyah University used the modern education technology in their
teaching and the extent of their actual use of the variables (academic qualification, academic qualification,
specialization and years of experience) Consisting of (10) paragraphs, and was applied to a sample of (96)
teaching member during the second semester 2016/2017; The study reached the following results:
• The use of education technology was below the required level in the employment of the use of modern
teaching technology in university teaching.
• There are statistically significant differences in the use of educational technology due to the variable of
academic qualification، specialization and years of experience.
• There are no statistically significant differences in the use of educational technology due to the variable of
scientific qualification.
The statistical processing of the research was done using the statistical program (spss), where the
frequencies, percentages, arithmetic averages and standard deviations were used, as well as (Willcoxon
test).
Keywords: educational technology, (teaching staff, Wilcoxon text
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واقع استخدام تكنولوجيا التعليم احلديثة يف التدريس اجلامعي
رواء ابراهيم عيسى

بلسم وليد

قسم علوم الحاسوب-كلية التربية األساسية

الخالصة
يهدف البحث الحالي إلى التعرف على واقع استخدام عينة من اعضاا ييةاة التادرفي كاي كلياة التربياة األساسايةةاللامعة المستن ارفة
لتكنولوليا التعليم الحديثة كي تدرفساهم ومادا ارتباار درلاة إساتخدامهم البعلاي باالمتايراه المليا العلماي والمليا األكااديمي التخ ا
وسنواه الخبرة) ولتحقيق أياداف البحاث اساتخدمه الباحثتاان اساتبانة مكونان مان  )10كقاراه وقاد ببقاه علاى عيناة مكوناة مان  )96عضاو
تدرفسي خالل الب

الدراسي الثاني 2016ة  2017؛ وقد تو له الدراسة إلى النتاةج اآلتية:

 أن استخدام تكنولوليا التعليم كان دون المستوا المبلوب كي توظيف استخدام تكنولوليا التعليم الحديثة كي التدرفي اللامعي.
 ولود كروق دالة إح اةياً كي استخدام تكنولوليا التعليم تعزا لمتاير الملي األكاديمي والتخ
 عدم ولود كروق دالة إح اةية كي استخدام تكنولوليا التعليم تعزا لمتاير الملي العلمي.

وسنواه الخدمة.

وقد تمه المعاللة اإلح اةية للبحث بإستخدام البرنامج اإلح اةي  ) spssحيث تم استخدام التك ارراه والنسب واألوزان المةوية

والمتوسباه الحسابية واإلنحراكاه المعيارفة واختبار ويكلوكسون إضاكة الى ايلاد معام اإلرتبار كي ثباه ادواه البحث.

الكلمات الدالة -:تكنولوليا التعليم الحديثة عضو ييةة التدرفي اختبار ويكلكسون.

المقدمة
أظهر التبور التكنولولي السرفع كي ملااله الحياة المختلبة على ضرورة اكتساب المتعلم مهاراه وقدراه

عقلية تساعده على التعام مع قضايا الع ر ومشكالتن ب ورة إيلابية؛ ويذا كرض على سياسة التعليم كي الدول
العربية أن تتبور كي تلحق بثورة المعلوماه وتكنولوليا الحاسباه اإللكترونية ومن ثم استثماريا كي إ الح نظم
التعليم وتبوفر المنايج الدراسية كي لميع مراح التعليم العام والعالي؛ بحيث تهيئ المتعلم لدخول سوق العم
مزودا بمها ار ه علمية وعملية تواكب تكنولوليا الع ر[1].

وان اعتماد أي نظام تعليمي على الوساة التعليمية أ بح ضرورة من الضروراه لضمان نلاح تلك النظم

ولز اً ال يتل أز كي بنية منظومتها كع ر التكنولوليا الذي نعيشن يتميز كين المتعلم بأنن قاد ار كي الح ول على
المعلوماه التي يحتالها كي أسرع وقه وبأق ملهود؛ األمر الذي يلدي إلى تحسين كبا تن كي اإلبداع واإلنتاج.

لذلك حثه الملتمراه الدولية واإلقليمية على ضرورة تبوفر منايج التعليم وتوظيف التكنولوليا الحديثة كي خدمة
التعليم؛ اذ أكده منظمة اليونسكو على ذلك كي الملتمر الدولي األول للتعليم التقني والمهني كي برلين بألمانيا

عام 1987م وكي المشروع الدولي للتعليم التقني والمهني عام 1992م وكي ملتمراتها اإلقليمية الخمي التي عقده
عام  1998م كي استراليا واليونان واإلماراه العربية المتحدة واإلكوادور وكينيا وكي الملتمر الثاني للتعليم التقني
والمهني الذي عقد كي سيول بكورفا كي أبرف عام  1999م[1].
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وألننا نتبلع ان يكون بلدنا العزفز العراق من ضمن الدول الراةدة كي استخدام التكنولوليا كي التعليم وذلك من خالل
لهود ابناةن الباحثين والعلما كي ملسساه التعليم العالي -باعتباريا أساي التلديد واالبتكار  -كقد ارتأه و ازرة
التعليم العالي إلى ضرورة إدخال التكنولوليا الحديثة كي منايلها وخببها التعليمية؛ بهدف تأيي المتعلمين إلى
التباع مع الملتمع بكبا ة وكاعلية؛ ودخول سوق العم ببعالية وانتالية.

مشكلة البحث

يرا أغلب علما التربية والتعليم ومنهم نيلسون وكليالند أن عضو ييةة التدرفي يو عماد العملية التعليمية

وأيم أسسها ويو الذي يهيئ المناخ الذي من شأنن أن يقوي من ثقة البالب بنبسن أو يزعزعها ويشلع ايتماماتن أو
يحببها وفنمي قدراتن أو يهملها ويقدح إبداعاتن أو يخمد لذوتها ويستثير تبكيره الناقد أو يكبن ويساعده على
التح ي واإلنلاز أو يعوقن ,واتلاياه المدري نحو مهنتن من أيم العوام التي تساعده على إنلاز كثير من
األيداف ][2

ومن بين تلك األيداف استخدامن األمث لتكنولوليا التعليم ,لقد الحظه الباحثتان من خالل خبرتهما العملية

كي ملال التدرفي كي كلية التربية األساسية أن يناك ق ور كبير كي استخدام التكنولوليا الحديثة كي التدرفي
اللامعي وال تزال األساليب التقليدية تباى على استخدام تكنولوليا التعليم لدا أعضا ييةة التدرفي رغم االيتمام
العالمي بضرورة استخدام التكنولوليا الحديثة كي التدرفي اللامعي وايتمام و ازرة التعليم العالي بتوكير مستلزماه
التكنولوليا كي الكلياه واللامعاه .كلا ه ككرة يذا البحث والتي تحاول التعرف إلى واقع استخدام اعضا ييةة
التدرفي كي كلية التربية األساسيةةاللامعة المستن رفة لتكنولوليا التعليم الحديثة كي تدرفسهم وبالتحديد ستحاول
الدراسة أن تليب عن األسةلة اآلتية:
 )1مامدا اإلستخدام البعلي لتكنولوليا التعليم الحديثة من قب اعضا ييةة التدرفي كي كلية التربية األساسية كي
التدرفي اللامعي؟

 )2ي تولد كروق ذاه داللة إح اةية بين متوسط درلة اإلستخدام أعضا ييةة التدرفي كي كلية التربية األساسية
لتكنولوليا التعليم الحديثة تعزا لمتاي اره؟

 الملي العلمي مدري مساعد  ,مدري ,استاذ مساعد  ,استاذ) الملي األكاديمي مالستير ,دكتو اره) -التخ

علمي ,نبسي)

 -سنواه الخدمة 1-5سنواه) أكثر من  5سنواه)

أهمية البحث

تبرز أيمية يذا البحث كيما يلي:

 )1انها تتماشى مع االتلاياه الحديثة التي ترا ضرورة اساتخدام التكنولولياا الحديثاة كاي التادرفي اللاامعي وتلدياد
أساليب التعليم وتركيز االيتمام على اآلاله واأللهزة التي تستخدم ألغراض التدرفي واعتمااد التكنولولياا الحديثاة
والوساة التعليمية لتحديث التعليم ولعلن أكثر قدرة على أدا دوره كي بنا ملتمع قاةم على العلم والتكنولوليا.
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 )2التعرف على مستوا درلة اإلساتخدام البعلاي ألعضاا ييةاة التادرفي كاي كلياة التربياة األساساية لتكنولولياا التعلايم
,وأثر ك من متاير الملي العلمي ,الملي األكاديمي,التخ

 ,وعدد سنواه الخدمة كاي التعلايم اللاامعي علاى

يذه المعركة.
 )3تقديم بعض المقترحاه التي يمكن أن تسهم كي زفادة كعالية استخدام التكنولوليا الحديثة كي التدرفي

 )4قااد يكااون يااذا البحااث لديااد كااي حاادود علاام الباحثت اان التااي تحاااول أن تلقااي الضااو علااى واقااع اسااتخدام تكنولوليااا
التعليم كي التدرفي اللامعي.

أهداف البحث
يهدف البحث الحالي إلى التعرف علاى واقاع اساتخدام تكنولولياا التعلايم الحديثاة إضااكة إلاى معركاة أثار كا مان
وعاادد ساانواه الخدمااة كااي التعلاايم اللااامعي) علااى يااذه

المتاي اراه الملي ا العلمااي الملي ا األكاااديمي التخ ا
المعركة.
ومن ينا تحدد أيداف البحث بالنقار التالية :

 - 1الوقوف على واقع استخدام التكنولوليا التعليمية الحديثة ممثلة بكلية التربية األساسيةةاللامعة المستن رفة
وتقديم بعض التو ياه التي يمكن أن تساعد كي تبوفر العملية التعليمية.
 - 2معركة عالقة بعض المتايراه التي تم استخدامها كي يذه الدراسة ودرلة األستخدام لتكنولوليا التعليم يمكن أن
تتأثر بهذه المتايراه.

 - 3إث ار ملال البحث التربوي والعلمي كي ملال استخدام التكنولوليا التعليمية وخا ة على المستوا المحلي الذي
يحتاج لمث يذا النوع من الدراساه والتي يمكن أن تساعد على تنمية وتبوفر ولودة التعليم كي اللامعاه
العراقية.
 -4تولين المسلولين عن تبوفر وتوكير التعليم اللامعي كي كلية التربية األساسية الى ايمية التوظيف البعال
لتكنولوليا التعليم كي التعليم اللامعي.

فروض البحث:

 -1التولد كروق ذاه داللة اح اةية عند مستوا 𝛼 ≤  )0.05بين متوسط درلة استخدام اعضا ييةة التدرفي
لتكنولوليا التعليم الحديثة تعزا لمتاير الملي العلمي.

-2التولد كروق ذاه داللة اح اةية عند مستوا 𝛼 ≤  )0.05بين متوسط درلة استخدام اعضا ييةة التدرفي
لتكنولوليا التعليم الحديثة تعزا لمتاير سنواه الخبرة.

 -3التولد كروق ذاه داللة اح اةية عند مستوا 𝛼 ≤ )0.05بين متوسط درلة استخدام اعضا ييةة التدرفي
لتكنولوليا التعليم الحديثة تعزا لمتاير سنواه التخ

.

 -4التولد كروق ذاه داللة اح اةية عند مستوا 𝛼 ≤ )0.05بين متوسط درلة استخدام اعضا ييةة التدرفي
لتكنولوليا التعليم الحديثة تعزا لمتاير الملي األكاديمي.
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حدود البحث

يقت ر البحث الحالي على اعضا الهيةة التدرفسية كي كلية التربية األساسيةةاللامعة المستن رفة من

التخ

اه ومن كال اللنسين واأللقاب العلمية كاكة للعام الدراسي 2016ة.2017

مصطلحات البحث:
 )1تكنولوجيا التعليم :يعتبر عبارد وكنسارة] [3تكنولوليا التعليم بأنها" تببيقاه العلم لح المشاك العلمية اي
معاللة النظرفاه والحقاةق العلمية ببرفقة منظمن وشاملة يتم كيها اإلستبادة من األلهزة والمواد والبرامج

كالحاسوب والتلباز التعليمي والبرامج التشايلية ويبلق عليها التقنياه التعليم".

وتعركها الباحثتان إلراةيا " :يي ك برنامج أو وسيلة أو لهاز يستخدم داخ قاعة المحاضراه من قب األستاذ
اللامعي من أل مساعدتن كي تحقيق األيداف التعليمية المبلوبة وتبسيط المادة التعليمية للبلبة والتي يلدي
استخدامها بالتالي إلى توكير الوقه واللهد.
 )2عضو هيئة التدريس" :يو الشخ

الذي يقوم بالتدرفي او بالتعليم والذي يحم رتبة اكاديمية كي اللامعة يبلق

علين عضو ييةة تدرفي"[4] .

وتعرف الباحثتان عضو ييةة التدرفي:
والحا

يو الشخ

الحا

على شهادة المالستير او الدكتوراه والذي يزاول مهنة التدرفي كي كلية التربية األساسية

على اللقب العلمي اللامعي.

اإلطار النظري والدراسات السابقة
تكنولوجيا التعليم

أثبته األبحاث عظم اإلمكاناه التي توكريا الوساة التعليمية ومدا كعاليتها كي عملية التعلم والتعليم .اذ

اثبته مرالعة لاي سيبين –كاشاال  )1998والتي الرفه بين عامي  1997-1990بهدف تقويم اثر التكنولوليا
كي التعليم والتح ي كي ميادين التعلم لميعها ولدا المتعلمين من مختلف األعمار وقد اظهره المرالعة الى

تحسن بالب البيةاه الانية بالتكنولوليا من مرحلة ماقب المدرسة الى مرحلة التعليم العالي اضاكة الى بالب ذوي
األحتيالاه الخا ة) كي المواد الرةيسية كاكة كما اظهره تحسن اتلاياه البالب نحو عملية التعلم وازدياد ثقتهم
بانبسهم عند استخدام الحواسيب كي التدرفي.
كما تو

ك من الخيار والعلمي إلى أن استخدام الوساة التعليمية يساعد كي تحقيق األيداف التعليمية,

وتشوفق البالب ,ولذب انتبايهم نحو الدري ,وتقرفب موضوع الدري إلى مستوا إدراكهم ,وتحسين اتلايهم نحو
موضوع الدري  ,كما ذكره استيتية أن الوساة التعليمية يمكن أن تساعد على تعليم أكض للدارسين على

مختلف أعماريم ومستوياتهم العقلية وتوكر اللهد كي التدرفي وتخبف العب عن كاي المدري كما أنها تسهم

كي ركع مستوا التعليم ونوعيتن[5] .
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وقد ّتدرج المربون كي تسمية الوساة التعليمية ككان لها أسما متعددة منها :
وساة اإليضاح الوساة الب رفة الوساة السمعية الوساة المعينة الوساة

التعليمية وأحدث تسمية لها

تكنولوليا التعليم التي تعني علم تببيق المعركة كي األغراض العلمية ببرفقة منظمة ,ويي بمعنايا الشام تضم

لميع البرق واألدواه واأللهزة والتنظيماه المستخدمة كي نظام تعليمي بارض تحقيق أيداف تعليمية محددة.

ك التكنولوليا كلمة مركبة تشير إلى العلم الذي ايتم بتحسين األدا وال ياغة أثنا التببيق العملي التكنولوليا يي
مرادكة لكلمة التقنية ويي كلمة يونانية األ

تتكون من مقبعين يما :Technoأي حركة أو

نعة أو كن و

 Logyبمعنى علم ويمكن أن تكون كلمة تكنولوليا مشتقة من الكلمة اإلنلليزفة  Techniqueوبمعنى التقنية أو
ال ياة أو األدا التببيقي .من ينا كإن التكنولوليا تعني :العلم الذي يهتم بتببيق النظرفاه ونتاةج البحوث التي

تم التو

إليها كي ملااله العلوم المختلبة؛ بهدف تبوفر األدا

وركع معداله الكبا ة[6].

وقد تعدده التعرفباه التي أبلقه على م بلح تكنولوليا التعليم اذ عركها روبنسن  )2016بانها استخدام ك من
التعلم وتحسين األدا من خالل انشا واستخدام وادارة

األلهزة المادية والبرملياه والنظرفاه التعليمية لتسهي
العملياه التكنولولية والموارد المناسبة,

وقد أورد سالمة والداي ] [7عدة تعارفف لتكنولوليا التعليم منها:

 يرا تشارلز يوبان )"( Hobanأنها تنظيم متكام يضم اإلنسان واآللة واألككارواآل ار وأساليب العم واإلدارة بحيث تعم داخ إبار واحد".
 وكذلك ذكريا كالرك ) ( Clarkعلى "أنها عملية االستبادة من المخترعاه وال ناعاه الحديثة كي ملال التعليم". وعركها برفقز )( Brigsعلى أنها "تتألف من ثالثة عنا ر يي:-1العملياه التعليمية.

-2األدواه واأللهزة والبرملياه المستخدمة كي العملية التعليمية.
-3تباع العملياه مع األلهزة واألدواه.
كما تعديا اليونسكو التكنولوليا التعليمية تكنولوليا التعليم)بأنها منحى نظامي لت ميم العملية التعليمية وتنبيذيا
وتقويمها كك  ,تبعاً أليداف محددة نابعة من نتاةج األبحاث كي ملال التعليم ,واالت ال البشري ,ومستخدمة الموارد
البشرفة وغير البشرفة من ال إكساب التعليم مزفداً من البعالية أو الو ول إلى تعلم أكض  ,وأكثر كعالية)[8] .
ولذلك كإن تكنولوليا التعليم أكبر من ملرد وسيلة تعلم أو لهاز أو أداة أو أسلوب أو نظام؛ ألنها تحتوي على

ك يذا وتقوم بتوظيبن داخ استراتيلية معينة لتبوفر الموقف التعليمي القديم وتحوفلن إلى موقف تعليمي حديث

يكون للمتعلم دور أساسي كين من خالل إل ار اه التعليم وترتب أحداثن وتقويمن بشك مستمر؛ليتناسب مع

مقوماه الع ر ومعبياتن وظروكن.

أهمية استخدام تكنولوجيا التعليم في التدريس الجامعي:

إن استخدام الوساة التعليمية يمكن أن يساعد على تحقيق األيداف التدرفسية وتشوفق البلبة ولذب

انتبايهم وتقرفب موضوع الدري إلى مستوا إدراكهم وتحسين عملية التعليم[9].
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كما ان التكنولوليا الحديثة كي التعليم قد علق عليها كثير من المشتالين كي ميدان التكنولوليا التربوية آماال واسعة

على الدور الذي تلعبن كي العملية التربوية والتعليمية وفرا المتحمسون للتكنولوليا التربوية والتعليمية أن استخدامها
سوف يلدي إلى:
 -1تضع البلبة كي مواقف محبزة للتبكير وتنمية القدرة على التأم والتبكير العلمي الخالق كي الو ول إلى ح
المشكاله وترتيب األككار وتنظيمها وكق نسق مقبول..

 -2تزفد من المشاركة االيلابية للبلبة من خالل التنوع كي عرض الدري.

 -3تساعد عضو ييةة التدرفي على حسن عرض المادة واستاالل وقه التدرفي بشك أكض .
 -4تخت ر وقه ولهد التدرفسي كي األعداد والتنبيذ للدري.
 -5تبتعد عن البراةق التقليدية وتلع التدرفي اللامعي اقرب الى روح الع ر.
 -6تعم على مراعاة البروق البردية بين البلبة.

 -7تهيئ البر ة لتحقيق التعلم الذاتي والبردي للبالب.
-8تركع انتالية الملسسة التعليمية كما ونوعاً.

 -9تثير داكعية المتعلم وايتمامن وتشوقن للتعلم.
-10تساعد على التذكر وسرعة التعلم وتعم على تثبيتن.
 -11تعم على أشراك اكبر عدد من الحواي كي التعلم إذ أشاره البحوث والدراساه الى ان نسبة تذكر البرد
تختلف باختالف الحاسة أو الحواي المستخدمة كي التعلم وأن البرد يستبيع تذكر -:

%10ممايقرأه%20 .ممايسمعن%30 .ممايشايده%50 .ممايسمعن ويشايده%70 .مما يقولن % 90 .مما يقولن
أثنا أداةن عمال معينا.[10].
 -12موالهة النق

كي أعداد ييةة التدرفي المليلين علمياً وتربوياً

 -13التالب على مشكلة تضخم المنايج والمقرراه الدراسية

 -14تحقيق يدف العملية التعليمية اليوم والرامي إلى تنمية االتلاياه اللديدة وتعدي السلوك.

تطبيقات التكنولوجيا في التعليم

يذه برق سهلة وبسيبة يمكن اتباعها من قب

عضو ييةة التدرفي للعم على إدخال التكنولوليا إلى

الب ول الدراسية ومنها:
 -1السبورة الذكية ( ( SMART Boards

تعد السبوراه الذكية  Smart Boardمن أحادث الوساة ا التعليمية المستخدمة كي تكنولوليا التعليم ويااي

نوع خا

من اللوحاه أو السبوراه التباعلية البيضا كبيرة المساحة والحساسة للمي .وفتم استخدامها لعرض ما

على شاشة الكمبيوتر من تببيقاه وم ادر تعليمية متنوعة وتستخدم السبوراه الذكية كي الاب ول الدراسية

وقاعاه المحاضراه وااللتماعا اااه والملتمراه والن اادواه وورش العما

كما تستخدم كي والتوا

من خاالل

االنترناه .ويمكن تو يلها بالكمبيوتر ولهاز العرض الرقمي .وتتمايز السبوراه الذكية بإمكانية استخاادام معظم
برامج مايكروسوكاهMicrosoft Office

كما تساعد كي إثا ار المادة العلمية من خالل إضاكة أبع اااد وملثراه
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خا ة وبرامج مميزة تساعد كي توسيع خبراه المتعلمين وتيسير بناا المباييم واستثارة ايتمام المتعلم واشباااع
حالتن للتعلم لكونها تعرض المادة بأساليب مثيرة ومشوقة ولذابة كما تمكن من تباع ا ا لميع المتعلمين مع الوسيلة
خالل عرضها وذلك من خالل إتاحة البر ة لمشاركة بعض المتعلمين كي استخ اادام الوسيلة وفترتب على ذلاك بقا
أثار التعلم مما يالدي بالضرورة إلى تحسين نوعية التعلم وركع معدل األدا عند البلبة أو المتدربين [11].
 -2الوسائط المتعددةMultimedia:

يي باةبة من تببيقاه الحاسب اآللي يمكنها تخزفن المعلوماه بأشكال متنوعة تتضمن الن و

وال ور

الساكنة واأل واه والرسوم المتحركة ثم عرضها ببرفقة تباعلية وكقا لمسار المستخدم ,اي انها عبارة عن دمج

الحاسوب والوساة التعليمية إلنتاج بيةة تباعلية تحتوي على برملياه ال وه وال ورة والبيديو ترتبط كيما بينها

بشك تشعبي من خالل الرسومياه المستخدمة كي البرامج].[12
 -3البريد اإللكتروني ،ورسائل شبكات التواصل االجتماعيEmail & Social Media Messaging:

يمكن للمدرسين الذين يتبنون البرفد اإللكتروني أن يبقون على ات ال مع البلبة خارج الب ول الد ارسية

لتناول المزفد من المناقشاه بعد ساعاه العم  .ويمكن أيضا للمعلمين والمحاضرفن التوا
خالل عناوفن االت ال الخا ة بشبكاه التوا
المشاركة ]. [13

االلتماعي لتقلي المخاوف التي قد تلع البالب ال يرغبون كي

-4يوتيوبYouTube:
يمث

مع البالب بشك من

موقع يوتيوب  YouTubeثروة لملباه البيديو التعليمية ويمكنك أيضا تسلي

محاضراه المدري

ودروسن الخا ة وركعها على قناة الكلية او اللامعة او موقع و ازرة التعليم ].[14
 -5الفيديو:Video

يلعب البيديو دو اًر كبي اًر كعن ر من عنا ر تقنياه التعليم كهو يعبي المتعلمين إيحا بالحركة والحيوية

والم داقية والتعبيرفة وتلعلهم أكثر قرباً للعلم الواقعي كما تعم

العروض أكثر متعة واثارة عند مشايدتها

واستخدامها.

ويعتبر كنسارة وعبار] [15البيديو أقوا الوساة

التعليمية التي استخدمتها العملية التعليمية كي الع ر

الحديث وقد أعبه التكنولوليا الحديثة ال الحية لمبور المادة التعليمية ومستخدم الحاسب اآللي إلدخال
تسلياله البيديو إلى الحاسب اآللي وبذلك تكامله عنا ر الوساةط المتعددة كلها :الن

ال وه ال ورة

الحركة.
 -6جهاز عارض البيانات ) data show

بدأ استخدام لهاز عرض البياناه حديثاً كي الملسساه التعليمية وزاد استخدامن عند ادخال الحاسب اآللي

كي التعليم وساعد على التوسع كي استخدامن تناق

 -7اللوح الرقمي )(Digital Tablet

سعره وزفادة كبا ة العرض.[16] .

يعد األيباد من األلهزة التكنولولية الذكية التي غيره التعليم والدراسة كي العديد من البلدان ,بنلاحها كي
تحوف الب ول الدراسية التقليدية الى مكان للعم والتباع كي عالم حقيقي اعتمادا على الموارد التقنية البعالة التي
يوكريا  ,لما يضمنن من و ول مستمر الى موارد تعليمية مهمة.
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 -8المواقع التعليمية )(Educational Sites
يي ملموعة من ال بحاه المت لة على الشبكة العالمية  ,الارض من يذا النوع من المواقع تقديم معلوماه
عن ملسسة تعليمية معينة ,وفنتهي عنوان األنترنيه الخا
 -9الكتاب األلكتروني E-book

يو نشر الكتروني كين ن و

بها ب .edu

و ور ,ينتج وفنشر ويق أر على الحواسيب او األلهزة األلكترونية األخرا

ب ورة تباعلية مشوقة للمتعلم[17].

الدراسات السابقة:
دراسة تيسير محمود ( [18])2004تناوله الدراسة واقع تواكر واستخدام تقنياه التعليم من قب

اعضا ييةة

التدرفي كي لامعة األق ى  ,من خالل استبانة بتقنياه التعليم الالزمة للتعليم اللامعي وزعه على عينة مكونة من

 90محاض ار كي لامعة األق ى وي

تولد كروق ذاه داللة اح اةية بين اعضا ييةة التدرفي كي مدا

استخدامهم البعلي لتقنياه التعليم تعزا لمتاير الكلية ,الملي األكاديمي  ,سنواه الخبرة) وبينه الدراسة النتاةج-:

 )1قلة تواكر تقنياه التعليم كي اللامعة وان اكراد العينة لديهم معركة نادرة بإستخدام مستحدثاه تقنياه التعليم.

 )2ولود كروق ذاه داللة اح اةية ل الح الكلياه ذاه األقسام العلمية والتي تقوم على اساي استخدام
تقنياه التعليم كي منايلها.

 )3التولد كروق ذاه داللة اح اةية بين اعضا ييةة التدرفي تعزا لمتاير الملي األكاديمي.
 )4التولد كروق ذاه داللة اح اةية بين اعضا ييةة التدرفي تعزا لمتاير سنواه الخبرة.

دراسة اشرف ( [19])2007يدكه الدراسة التعرف على واقع استخدام اعضا ييةة التدرفي للبرملياه التعليمية

بكلياه المعلمين ةلامعة ام القرا وايم ال عوباه من ولهة نظريم واتلاياتهم نحويا ,والتعرف على اثر ك من

متايري التخ

 ,والملي األكاديمي) كي استخدام البرملياه التعليمية ,اعتمد الباحث المنهج الو بي واألستبانة

كأداة للمع البياناه واختيار العينة ببرفقة عنقودية عدد اكراديا  )294عضو تدرفسي ولخ ه الدراسة النتاةج

التالين-:
 )1ان متوسط درلة األستخدام ألعضا ييةة التدرفي للبرملياه التعليمية كانه عالية وان متوسط درلة
ال عوباه التي توالن األعضا متوسبة ,كي حين كانه متوسط درلة األتلاياه نحو األستخدام بنسبة
عالية.

 )2ولود كروق ذاه داللة اح اةية تعزا لمتاير التخ
التعليم.

العلمي كي استخدام البرملياه التعليمية كي

 )3ولود كروق ذاه داللة اح اةية تعزا لمتاير الملي األكاديمي ل الح ملي المالستير كي استخدام
البرملياه التعليمية.
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دراسةةة عليمةةات(  [20])2014ياادكه الااى التعاارف علااى ماادا اسااتخدام معلمااي العلااوم بمحاكظااة المباارق لمسااتحدثاه
تكنولوليا التعليم كي تدرفساهم  ,ولتحقياق اياداف الد ارساة اساتخدم الباحاث اداة مالحظاة مكوناة مان  )46عباارة غباه

س ا ااتة مل ا ااااله رةيس ا ااية ,وببق ا ااه عل ا ااى عين ا ااة مكون ا ااة م ا اان  )108معلم ا ااا ومعلم ا ااة خ ا ااالل الب ا ا ا الد ارس ا ااي الث ا اااني
2011ة , 2012وقد تو له الدراسة الى :
 )1ان استخدام مستحدثاه تكنولوليا التعليم كان متوسبا وبمتوسط حسابي بلغ .)3.11

 )2ولااود كااروق دالااة اح اااةية كااي اسااتخدام مسااتحدثاه تكنولوليااا التعلاايم تعاازا لمتاياار الخب ارة ول ااالح ذوي
الخبرة  )5-10سنواه.

دراسة الونوس( [21])2017يدكه الكشف عان واقاع توظياف تقنيااه التعلايم كاي تادرفي ماادة الرفاضاياه مان ولهاة
نظاار المدرسااين ,اعتمااده الباحثااة الماانهج الو اابي ماان خااالل اعااداد اسااتبانة اعاادن لهااذا الااارض ووزعااه علااى عينااة

البحث  )67مدرسا من مدرسي الرفاضياه مرحلة التعلايم األساساي كاي مديناة حما

تام اختيااريم عشاواةيا وتو اله

الدراسة الى-:

 )1عدم توكر معظم التقنياه التعليمية كي المدرسة.
 )2ندرة كي استخدام التقنياه التعليمية لعدم توكريا.
 )3من معوقاه اإلستخدام كانه معوقاه مادية وقلة الدوراه التدرفبية وضعف اإلعداد قب الخدمة.
 )4التولد كروق ذاه داللة اح اةية كي مدا التوظيف تعزا لمتاير الملي العلمي.

الدراسات األجنبية:
 )1دراسةةةة اليجةةةر( [22])2005والت ااي تناول ااه كيبي ااة اس ااتخدام تقني اااه التعل اايم واآلاله الحاس اابة ك ااي الم ااداري
الثانويااة ماان قبا معلمااي الرفاضااياه وتو االه الد ارسااة الااى تاادني مسااتوا اسااتخدامهم للكمبيااوتر وان معلمااي
الرفاضياه بحالة ماسة للتدرفب على تكنولوليا البرامج التعليمية
 )2دراسة سيتا باي( [23])2013اكده سيتا كي دراستها اإلستق اةية الوبنية التي الرفه كي مايو 2013

بالتعاون مع منظمة  Common Sense Mediaمن خالل األنترنيه لمعلمي ومسلولي المداري لتحديد
الممارساه والمواقف والتحدياه المتعلقة بأختيار واستخدام التقنياه التعليمية كي ك ول المداري الحكومية
قب الروضة والمداري العامة كي الوالياه المتحدة األمرفكية حيث اختير  764مدرسا كي مرحلة ماقب

الروضة كي المداري العامة و 205من مديري المداري العامة وكانه نتاةج الدراسة -:
)1

اتباق األغلبية العظمى من المعلمين واإلدارفين ايمية استخدام التقنياه التعليمية كي الب

الدراسي.

 )2اتباق لميع المعلمين على ان استخدام التقنياه التعليمية يزفد من مشاركة البالب كي التعلم ,وفتيح التعلم
الشخ ي ,يحسن نتاةج البالب ,ويساعد البالب على التعاون.

 )3اتباق اغلب المعلمون واإلدارفون على ان اكبر التحدياه التي توالن استخدام التكنولوليا التعليمية كي المداري
تشم التموف ,وعدم كباية البنى التحتية والتقنية ,ضيق الوقه للتنبيذ.
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تعقيب على الدراسات السابقة:

 أشاره بعض الدراساه إلى تدني مستوا استخدام أعضا ييةة التدرفي لتقنياه التعليم ويذا نتيلة للعديد منالمعوقاه أيمها قلة اإلمكانياه واأللهزة والمواد التعليم وقلة الدوراه التدرفبية كي ملال التقنياه التعليمية و
زفادة العب التدرفسي للمعلمين والذي ال يسمح باستخدام التقنياه التعليمية وعدم ولود ملسساه تربوية تعنى
بإنتاج التقنياه التعليمية ومن تلك الدراساه دراسة تيسير  )2004دراسة اليلر  )2005سيتا (2013
عليماه  )2014الونوي .)2017

 اشاره الدراساه بأن الاالبية العظمى من أكراد عينة الدراسة يتمتعون بوعي أيمية استخدام التقنياه التعليمية كيالتعليم.

 تباينه نتاةج العالقة التي تربط بين معركة استخدام أعضا ييةة التدرفي لتقنياه التعليم وتنمية اتلاياتهم نحواستخدامها إلى تأثير متاير عدد سنواه الخبرة على االستخدام البعلي لتكنولوليا التعليم

كدراسة

العليماه  )2014أوضحه ولود كروق دالة إح اةيا كي درلة استخدام تكنولوليا التعليم تعزي لمتاير الخبرة

ول الح ذوي الخبرة المتوسبة والق يرة كي حين تشير دراسة تيسير  )2004الى عدم ولود عالقة تربط يذين
المتايرفن.

 أشاره بعض الدراساه إلى عدم تأثير متاير الملي العلمي على درلة استخدام تكنولوليا التعليم مث د ارسةالونوي  (2017بينما اتبقه دراسة ك من دراسة تيسير  )2004اشرف .)2007

 اشاره دراسة تيسير  )2004الى عدم ولود كروق لمتاير الملي األكاديمي كي درلة استخدام تكنولوليا التعليمكي التدرفي كي حين اثبته دراسة اشرف  )2007الى ولود كروق ول الح ملي المالستير.

 -اشتركه الدراسة الحالية مع الدراساه السابقة بكثير من النقار مث المنهج المستخدم ويو المنهج الو بي ,وكذلك

العينة الم ستهدكة ويي المعلمين ,وكذلك المقياي المستخدم رغم تعدي بعض البنود وحذف بعض البنود األخرا ,
وتميزه عنها إنها ببقه على عينة مختلبة ويي اعضا ييةة التدرفي وكذلك مكان التببيق

مايميز البحث الحالي عن الدراسات السابقة :

 -1ان به كثير من الدراساه السابقة على توظيف اعضا ييةة التدرفي لتقنياه التعليم كي مرحلة التعليم األساسي
او المرحلة الثانوية كي حين قله يذه الدراساه كي المرحلة اللامعية.

-2لم يتم التبرق لمث يذه الدراسة كي حدود علم الباحثتان على المستوا المحلي كي محاكظة باداد مما يزفد من
ايمية البحث

منهج البحث واإلجراءات
منهج البحث:

استخدمه الباحثتين كي يذا البحث المنهج الو بي التحليلي ويو المنهج الذي يهتم بو ف الظايرة موضوع

الدراسة ولمع بياناه دقيقة خا ة بها مع ت نيبها وتنظيمها والتعبير عنها ببرق كيبية وكمية بحيث يلدي ذلك
إلى الو ول إلى استنتالاه وتعميماه تساعد كي تبوفر الواقع ][24
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ويذا المنهج يالةم ببيعة يذا البحث الذي يحاول التعرف على واقع استخدام تكنولوليا التعليم كي التدرفي
اللامعي.
مجتمع البحث وعينته:

تكون ملتمع الدراسة من عينة عشواةية من اعضا ييةة التدرفي كي األقسام العلمية ,التربوية والنبسية) كي

كلية التربية األساسية اللامعة المستن رفة البالغ عدديا  )15قسم  362عضو تدرفسي  170عضو تدرفسي من
الذكور  192عضو تدرفسي من األناث.
عينة البحث

أما عينة البحث تكونه من  )96عضو تدرفسي موزعة كما يو مبين كي اللدول  )1حيث ان العينة تمث

 %30من العينة الكلية لملتمع البحث .لدول )1
جدول ()1

توزيع أفراد عينة البحث حسب الخبرة التدريسية والمؤهل العلمي والتخصص
ت

المؤهل العلمي

المؤهل األكاديمي

سنوات الخبرة

التخصص

ماجستير

دكتوراة

علمي

انساني

5-1سنوات

أكثر من5

1

مدرس مساعد

30

---

15

15

17

13

2

مدرس

20

22

22

20

---

42

3

استاذمساعد

2

13

6

9

---

15

4

استاذ

----

9

---

9

---

9

المجموع

96

96

سنوات

96

اداة البحث  :لارض التحقق من ايداف البحث البد من تواكر اداة لقياي المبهوم المراد قياسن ووكقا لببيعة البحث
كقد قامه الباحثتان باستعمال اإلستبانة كأداة كي بحثهما وكق الخبواه األتين:

إعداد اإلستبانة:

مر إعداد االستبانة بالخبواه التالية:

أ -تحديد الهدف من االستبانة:

تم إعداد استبانة مالقة بهدف قياي مدا استخدام تكنولوليا التعليم الحديثة التي تتضمنها القاةمة كي التدرفي

ودرلة معركة المحاضر اللامعي باستخدامها
على الترتيب )1 2 3

وذلك ببقا للبداة المتضمنة بك منها نعم احيانا كال) ودرلاتها

ب -صدق االستبانة:
للتأكد من

دق االستبانة تم عرضها على ملموعة من السادة المحكمين كي ملال تقنياه التعليم والمنايج

وبرق التدرفي إلبدا الرأي حول مدا ال حة العلمية لمبرداه االستبانة ومدا ارتبابها بالواقع البعلي وتم تعدي
االستبانة وأ بحه كي ضو ذلك

ادقة من حيث المحتوا واعتمده الباحثتان نسبة اتباق  )% 80كأكثر أ بحه
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االستبانة كي

ورتها النهاةية مكونة من  )10كق ار ه للتعرف على واقع استخدام تكنولوليا التعليم كي التدرفي

اللامعي.
ج -ثبات أداة البحث:

باستخدام معام " ألبا كرونباخ )" (Cronbach Alphaلا ه قيمة معام الثباه الكلي()( 0.87

يذه القيمة العالية من معاماله الثباه إلى

وتشير

الحية االستبانة للتببيق وامكانية االعتماد على نتاةلها والوثوق بها

][25
المعالجة اإلحصائية -:

لقد تمه المعاللة اإلح اةية للبحث بإستخدام البرنامج اإلح اةي  )spssحيث تم استخدام التك ار اره

والنسب المةوية وكذلك اختبار ويكلوكسون إضاكة الى ايلاد معام اإلرتبار كي ثباه ادواه البحث.

 )1الوسط المرلح :لو ف ك كقرة من كقراه اداة البحث ومعركة قيمتها وترتيبها لارض تبسير النتاةج  ,كقد
اعبيه ثالث درلاه للبدي األول استخدم ودرلتان للبدي الثاني احيانا ودرلة واحدة للبدي الثالث ال

استخدم

)2الوزن المةوي :لبيان قيمة ك كقرة من كقراه األداة لإلكادة منها كي تبسير النتاةج

الدرلة الق وا تساوي  )3كي المقياي الثالثي ]. [26

نتائج البحث ومناقشتها:
حاول البحث التحقق من األيداف التالية :
 )1التعرف على واقع استخدام تكنولوليا التعليم كي التدرفي اللامعي من قب اعضا الهيةة التدرفسية.
اظهر التحلي اإلح اةي للبياناه بان درلة اإلستخدام للتقنياه التعليمية تكنولوليا التعليم )توزعه كما كي اللدول
:)2
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جدول()2

استجابات افراد العينة على فقرات اإلستبانة توضح درجة اإلستخدام الفعلي لكل تقنية
ه

التقنية التعليمية

المتوسط

التك ارراه

الوزن المةوي

كال

المرلح

1

الهاتف الذكي

7

بر

89

1.145833

% 38

2

اآليباد

1

بر

95

1.020833

% 34

3

الحاسوب اآللي

45

21

30

2.15625

% 72

4

السبورة التباعلية

56

26

14

2.4375

% 81

5

برامج الوساةط

20

52

24

نعم

المتعددة

احيانا

1.958333

% 65

34

1

61

1.71875

% 57

35

61

1.364583

% 46

61

1.364583

% 45

1.583333

% 53

1.625

% 54

6

األنترنيه

7

المواقع التعليمية

بر

8

الكتاب األلكتروني

بر

35

9

You tube

بر

56

40

10

Data show

56

38

2

جدول ()3
ه

التقنية التعليمية

الوزن المةوي

1

السبورة التباعلية

% 81

2

الحاسوب اآللي

%72

3

برامج الوساةط

4

األنترنيه

% 57

5

Data show

% 54

6

You tube

% 53

7

المواقع التعليمية

% 46

8

الكتاب األلكتروني

% 45

9

الهاتف الذكي

% 38

10

اآليباد

% 34

المتعددة
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الوزن المئوي

الوزن المئوي لدرجة اللستخدام

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

التقنية التعليمية

شكل()1
التقنيات التعليمية ونسبة األستخدام الفعلي في التدريس
))

رتبه األوزان المةوية تنازليا كما مبين كي لدول  , )3شك  )1من اكثر التقنياه استخداما الى اق التقنياه
استخدام اذ اظهره النتاةج مايلي-:

 )1اغلب التقنياه المتوكرة كي الكلية والتي تستخدم ب ورة كبيرة يي السبورة التباعلية بنسبة  )81%والحاسوب
اآللي  )72%التقنياه المتوكرة كي الكلية والتي تستخدم ب ورة متوسبة يي برامج الوساةط المتعددة
واألنترنيه  Data showاما بقية التقنياه كهي غير متوكرة كي الكلية وتستخدم حسب قناعة بعض اعضا
ييةة التدرفي عينة البحث.
 )2يناك ق ور كبير كي

استخدام اعضا ييةة التدرفي كي كلية التربية األساسية ةاللامعة المستن رفة

لتكنولوليا التعليم الحديثة كي التدرفي اللامعي ويعزا ذلك لقلة تواكر يذه التقنياه اضاكة الى قلة الدوراه
التدرفبية لتوظيف يذه التقنياه كي خدمة التعليم.

 )3قناعة بعض المحاضرفن كي الكلية ان استخدام تكنولوليا التعليم كي التدرفي اللامعي ليي من اخت ا هم
ب يي مهمة المحاضرفن الذين يعملون بقسم الحاسباه او األقسام العلمية.

ويذا ما اشاره الين الدراساه تيسر ) (2004اشرف .)2007

 )4للتعرف على متوسط البروق لدرلة اإلستخدام تكنولوليا التعليم كي التدرفي اللامعي وكقا لمتاير الملي

العلمي وذلك حسب البرضية التولد كروق ذاه داللة اح اةية عند مستوا 𝛼 ≤ )0.05بين متوسط درلة
اإلستخدام لتكنولوليا التعليم ألعضا ييةة التدرفي تعزا لمتاير الملي العلمي.

اظهر التحلي اإلح اةي للبياناه بان درلة اإلستخدام توزعه كما كي اللدول  )4التالي:
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جدول()4

النسب المئوية لدرجة األستخدام للتكنولوجيا وفقا للمؤهل العلمي

 )5تم حساب المتوسط واألنحراف المعياري لدرلة اإلستخدام لتكنولوليا التعليم ألعضا ييةة التدرفي عينة
البحث) وذلك بحسب متاير الملي العلمي مدري مساعد  ,مدري) ,استاذ مساعد,استاذ) وتببيق اختبار

ويكلكسون كلا ه النتاةج كما يي موضحة كي لدول )5ولدول .)6
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من اللدول  )5و  )6يتضح عدم ولود كروق ذاه داللة اح اةية بين متوسط اإلستخدام البعلي من قب
اعضا ييةة التدرفي لتقنياه التعليم والملي العلمي ويذا متبق مع دراسة الونوي .)2017

البرضية الثانية:التولد كروق ذاه داللة اح اةية عند مستوا )0.05 ≤ αبين متوسط درلة اإلستخدام لتكنولوليا

التعليم ألعضا ييةة التدرفي تعزا لمتاير الملي األكاديمي.

للو ول إلى يذه النتاةج تم حساب المتوسباه الحسابية واالنحراكاه المعيارفة لدرلاه أعضا ييةة التدرفي

عينة البحث) كي مستوا استخدامهم البعلي لتقنياه التعليم كي التعليم اللامعي ثم حسب داللة البروق بين يذه
المتوسباه وذلك بحسب متاير الملي األكاديمي لهم كلا ه .النتاةج كما يي موضحة كي لدول )7
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جدول ((7
النسب المئوية لدرجة األستخدام للتكنولوجيا وفقا للمؤهل األكاديمي

ه

البقرة

دكتو اره

ماجستير
ترتيب

النسبة

المئوية

الفقرة

البقرة 1

البقرة 4

92

البقرة 8

92

البقرة 2

البقرة 3

84

البقرة 4

69

البقرة 3

البقرة 5

74

البقرة 3

58

البقرة 4

البقرة 6

65

البقرة 10

56

البقرة 5

البقرة 9

61

البقرة 5

55

البقرة 6

البقرة 8

52

البقرة 6

48

البقرة 7

البقرة 10

51

البقرة 9

43

البقرة 8

البقرة 7

49.

البقرة 7

40.

البقرة 9

البقرة 1

39

البقرة 1

38

البقرة 10

البقرة 2

33

البقرة 2

33

الفقرة
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ترتيب

النسبة

المئوية
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من خالل استعراض النتاةج الموضحة كي لدول )  (7يتضح أنن تولد كروق ذاه داللة إح اةية بين أعضا

ييةة التدرفي من حملة شهادة الدكتوراة وزمالةهم الذين يحملون درلة المالستير كي استخدامهم البعلي لتقنياه التعليم
ويو متبق مع دراسة اشرف  )2007ويمكن أن يكون السبب كي ذلك يو عدم تواكر تقنياه التعليم كي أقسام الكلية

المختلبة للمحاضرفن من حملة المالستير والدكتوراة أو عدم معركتهم الستخدامها كذلك قناعة العديد من

المحاضرفن كي كلية التربية األساسية على استخدام التلقين كي التعليم الملردة دون الللو إلى استخدام التقنياه

التعليمية ويمكن االستدالل على

حة يذا التبسير من تدني متوسباه درلاه استخدامهم البعلي لتقنياه التعليم.

البرضية الثالثة:

التولد كروق ذاه داللة اح اةية عند مستوا )0.05 ≤ αبين متوسط درلة اإلستخدام لتكنولوليا التعليم

ألعضا ييةة التدرفي تعزا لمتاير التخ

للو ول إلى يذه النتاةج تم حساب المتوسباه الحسابية واالنحراكاه المعيارفة لدرلاه أعضا ييةة التدرفي

عينة البحث) كي مستوا استخدامهم البعلي لتقنياه التعليم كي التعليم اللامعي ثم حسب داللة البروق بين يذه
المتوسباه وذلك بحسب متاير التخ

كلا ه .النتاةج كما يي موضحة كي لدول .)8
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جدول()8

النسب المئوية لدرجة األستخدام للتكنولوجيا وفقا لمتغير التخصص
ه

البقرة

تربوي ونفسي

علمي
ترتيب الفقرة

النسبة

المئوية

الفقرة

البقرة 1

البقرة 4

86

البقرة 4

74

البقرة 2

البقرة 3

75

البقرة 3

69

البقرة 3

البقرة 6

65

البقرة 5

67

البقرة 4

البقرة 5

64

البقرة 10

59

البقرة 5

البقرة 9

59

البقرة 6

51

البقرة 6

البقرة 8

52

البقرة 9

47

البقرة 7

البقرة 7

49

البقرة 8

43

البقرة 8

البقرة 10

49

البقرة 7

42

البقرة 9

البقرة 1

42.

البقرة 1

35

البقرة 10

البقرة 2

35

البقرة 2

33
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ترتيب

النسبة

المئوية
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يتبيَّن لنا من خالل اللدول َّ )8
أن القيمة االحتمالية أق

من مستوا الداللة ) (0.05بالنسبة للبروق بين

أكراد عينة البحث بين استخدام اعضا ييةة التدرفي لتكنولوليا التعليم الحديثة تعزا لمتاير التخ

وبالتالي

ت بح النتيلة :تولد كروق ذاه داللة إح اةية بين استخدام اعضا ييةة التدرفي لتكنولوليا التعليم الحديثة تعزا
لمتاير التخ

.

وقد يعود ذلك لألسباب التالية:

 )1عدم تواكر بعض تقنياه التعليم الواردة كي القاةمة ملحق  )2كي بعض اقسام الكلية

 )2قناعة بعض المحاضرفن كي الكلية أن معركة استخدام تقنياه التعليم– خ و ا-الحديثة منها ليي من

اخت ا هم ب يي مهمة المحاضرفن الذين يعملون بقسم تكنولوليا التعليم أو مدرسي مساق تقنياه التعليم.
الفرضية الرابعة-:

التولد كروق ذاه داللة اح اةية عند مستوا  )0.05 ≤ αبين متوسط درلة اإلستخدام لتكنولوليا التعليم

ألعضا ييةة التدرفي تعزا لمتاير سنواه الخبرة.

للو ول إلى يذه النتاةج تم حساب المتوسباه الحسابية واالنحراكاه المعيارفة لدرلاه أعضا ييةة التدرفي

عينة البحث) كي مستوا استخدامهم البعلي لتقنياه التعليم كي التعليم اللامعي ثم حسب داللة البروق بين يذه
المتوسباه وذلك بحسب متاير سنواه الخبرة كلا ه .النتاةج كما يي موضحة كي لدول .)9
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جدول((9
النسب المئوية لدرجة األستخدام للتكنولوجيا وفقا لمتغير سنوات الخدمة

ه
البقرة

سنوات الخدمة

اكثر من  5سنوات

سنوات))5-1
ترتيب الفقرة

النسبة

المئوية

ترتيب
الفقرة

النسبة

المئوية

البقرة 1

البقرة 4

96

البقرة 4

94

البقرة 2

البقرة 3

80

البقرة 3

66

البقرة 3

البقرة 5

67

البقرة 5

65

البقرة 4

البقرة 6

66

البقرة 10

57

البقرة 5

البقرة 9

64

البقرة 6

51

البقرة 6

البقرة 8
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من اللدول رقم  )9يتبين عدم ولود كروق ذاه داللة اح اةية بين متوسط اإلستخدام البعلي من قب اعضا
ييةة التدرفي لتقنياه التعليم وسنواه الخبرة ويذا متبق مع دراسة عليماه .)2014

التوصيات

 )1ضرورة توكير إدارة لامعة المستن رفة لتقنياه التعليم المختلبة كي لميع كلياه اللامعة خ و ا التقنياه
الحديثة والتي أ بح ال غنى عنها كي أي لامعة مث  :اإلنترنه وغيريا من مستحدثاه تقنياه التعليم.

 )2العم على ركع درلة معركة أعضا ييةة التدرفي كي اللامعة المستن رفةةكلية التربية االساسية الستخدام
تقنياه التعليم عن برفق:
 عقد دوراه تدرفبية بحيث تشم يذه الدوراه لميع المحاضرفن من حملة درلة المالستير والدكتو اره كيشتى التخ

اه وفتم من خاللها إبالعهم على ما استلد كي ملال استخدام تقنياه التعليم.

 -عم دلي لعضو التدرفي اللامعي كي ملال اختيار واستخدام تقنياه التعليم بحيث يشتم على قواعد

اختيار التقنية التعليمية من حيث محتوايا وتلك التي تتعلق بالموقف التعليمي كذلك القواعد التي يلب
مراعاتها قبي وأثنا وبعد استخدامها.
 )3إتاحة البر ة أمام اعضا التدرفي اللامعي الستخدام تقنياه التعليم بشك كعلي عن برفق إنشا القاعاه
الخا ة باستخدام تقنياه التعليم وتزوفديا بالتقنياه التعليمية المختلبة والسيما األلهزة الحديثة كي كروع اللامعة

المستن رفة المختلبة.
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ملحق()1

بسم هللا الرحمن الرحيم
الجامعة المستنصرية
كلية التربية األساسية
م /استطالع اراء الخبراء
حضرة األستاذة  /األستاذ  -----------------المحترم
بين يديكم استبيان للبحث بعنوان واقع استخدام اعضاء هيئة التدريس لتكنولوجيا التعليم الحديثة في
التدريس الجامعي ) وفتبلب البحث تحديد

الحية كقراه األستبيان  ,ونظ ار لما نعهده كيكم من خبرة واسعة اإلبالع

كي يذا اللانب يرلى التبض بأبدا آراةكم السديدة ومالحظاتكم القيمة كي

حة كقراتن.

ولكم جزيل الشكر والتقدير
اللقب العلمي -:مدري مساعد

مدري

الملي األكاديمي -:مالستير

دكتوراه

التخ

 -:علمي

سنواه الخدمة1-5 -:سنواه)

استاذ مساعد

انساني
اكثر من  5سنواه)
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ملحق )2
ما واقع استخدام اعضا ييةة التدرفي لتكنولوليا التعليم الحديثة كي القاعاه الدراسية المحاضراه).
الرلا وضع عالمة √) أمام ك كقرة كي الحق الذي يمث رأيك:
ت

نعم

التكنولوجيا التعليمية

 1استخدم تقنية الهاتف الذكي كي تدرفي المنهج للبلبة كوسيلة تعليمية
داخ القاعاه الدراسية
 2استخدم تقنية اللوح الرقمي اآليباد) كوسيلة تعليمية

داخ

القاعاه

الدراسية
 3استخدم تقنية لهاز الحاسوب اآللي كوسيلة تعليمية داخ القاعاه
الدراسية
 4استخدم تقنية السبورة التباعلية كوسيلة تعليمية داخ القاعاه الدراسية.
 5استخدم تقنية برامج الوساةط المتعددة العروض التقديمية) كوسيلة
تعليمية داخ القاعاه الدراسية.
 6استخدم تقنية األنترنيه كوسيلة تعليمية داخ القاعاه الدراسية
 7استعين ببعض المواقع التعليمية كم ادر تعليمية

داخ

القاعاه

الدراسية
 8استعين بتقنية الكتاب األلكتروني كم ادر تعليمية

داخ

القاعاه

الدراسية

 9استخدم تقنية  ( you tubeكوسيلة تعليمية داخ القاعاه الدراسية
 10استخدم تقنية  data showكوسيلة تعليمية داخ القاعاه الدراسية
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