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                          واقع استخدام التقنیات التعلیمیة الحدیثة	 في كلیة التربیة 

	       

		

	                                        

الملخص 

تھـدف ھـذه الـدراسـة إلـى الـتعرف عـلى واقـع اسـتخدام الـتقنیات الحـدیـثة فـي خـدمـة الـتعلیم الـعام فـي كـلیة 

الـتربـیة فـي الـجامـعة المسـتنصریـة. ولـتحقیق اھـداف الـبحث الـحالـي قـامـت الـباحـثات بـاعـداد اسـتبانـة تـتضمن اھـم 

نـقاط الـواقـع الـموجـود فـي كـلیة الـتربـیة بـاسـتخدام تـقنیات الـمعلومـات، مـن وجـھة نـظر اسـاتـذة الـجامـعة وقـد تـم اخـذ 

عـینة عـشوائـیة طـبقیة تـكونـت مـن (120) تـدریسـي. وتـوصـل الـبحث الـى ان ھـناك صـعوبـات كـثیرة فـي اسـتخدام 

تقنیات المعلومات وتوصل البحث الى عدد من التوصیات والمقترحات. 

الكلمات المفتاحیة: التقنیات التعلیمیة الحدیثة، اساتذة الجامعة 

	The	 reality	of	using	modern	educational	 technologies	 in	 the	College	of

 .Education
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	This	study	aims	to	 identify	 the	reality	of	using	modern	technologies	 in

	the	service	of	public	education	in	the	College	of	Education	at	Al-Mustansiriya

	University.	 In	 order	 to	 achieve	 the	 goals	 of	 the	 current	 research,	 the

	researchers	prepared	a	questionnaire	that	includes	the	most	important	points

	of	reality	in	the	College	of	Education	using	information	technologies,	from	the

	viewpoint	 of	 the	 university	 professors.	 A	 stratiDied	 random	 sample	 of	 (120)

	teachers	was	taken.	The	research	concluded	that	there	are	many	difDiculties	in

	using	 information	 technology,	 and	 the	 research	 reached	 a	 number	 of

 .recommendations	and	proposals

 Key	words:	modern	educational	technologies,	University	professors

  

مشكلة البحث : 

    احـدث الـتطور الـتكنولـوجـي الـذي شھـده الـعصر الـیوم عـدیـدأً مـن المسـتحدثـات الـتقنیة مـن بـرامـج وتـقنیات 

وأدوات تـقنیة حـدیـثة، الـتي احـتلت مـكان مـھمم فـي جـمیع الـقطاعـات الـمختلفة مـن الـحیاة، كـما واصـبحت ضـرورة 

ملحة ال نستطیع االستغناء عنھا في ظل التطورات السریعة. 

مـن اھـم الـقطاعـات الـمتأثـرة بھـذا الـتطور ھـو قـطاع الـتعلیم الـعالـي والـبحث الـعلمي، فـقد كـان اسـتخدام 

الـوسـائـل الـتكنولـوجـیة الحـدیـثة بـمافـیھا جـھاز الـحاسـوب واجھـزة الـعرض والسـبورات االلـكترونـیة الحـدیـثة 

والـكامـیرات الـرقـمیة، واسـتخدام شـبكات االنـترنـت واالنـترانـت تـعتبرالغـنى عـنھا فـي الـمؤسـسات الـتعلیمیة كـافـة 

وخـاصـة الـجامـعة الـقائـمة بـالـوظـائـف الـرئیسـیة فـي الـمجتمع مـن خـالل وظـیفة الـبحث الـعلمي بـأعـتباره شـرط مـن 

شـروط مـن تـقدم الـمجتمعات وتـطورھـا فـي مـختلف مـجاالت الـحیاة كـما فـي الـمجال الـعلمي والـتعلیمي والـثقافـي            

واالجـتماعـي واالقـتصادي وحـتى الـتكنولـوجـي فـھو بـاالسـاس یـعتمد عـلى الـبحث الـعلمي فـي نـشأتـھ وتـطوره. 

وعـلى الـرغـم مـن ھـذا الـدور الـذي قـمنا بـتوضـیح جـانـب صـغیر مـنھ اال انـنا نـرى ان اسـتخدام تـلك الـوسـائـل الـتقنیة 

ال یـرتـقي بـالـحاجـة الـماسـة والـفعلیة لـمؤسـسات الـتعلیم الـعالـي والـبحث الـعلمي وھـذا مـاأكـدتـھ مـختلف الـدراسـات 

الـعلمیة كـدراسـة الـنجار (2001)، و عـلي وصـبیرة(2014) واحـمد  (2019)  (عـلي وصـبیر،2014: 11) . 

فـمن خـالل تـلك الـدراسـات تـطرق االسـاتـذة الـى الـعدیـد مـن الـمشكالت الـتي تـواجـھھم فـي اسـتخدام الـوسـائـل الـتقنیة 
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الحـدیـثة،  تـنبع مـشكلة الـدراسـة مـن االھـمیة الـمطلقة لـموضـوعـھا وھـو واقـع اسـتخدام الـتقنیات الحـدیـثة فـي كـلیة 

الـتربـیة، الـتي تـعد اسـاتـذة المسـتقبل، وعـلى الـرغـم مـن الـفائـدة الـتي تـحققھا تـلك الـوسـائـل اال ان الـواقـع الـذي اكـدتـھ 

لـنا مـختلف الـدراسـات بـأن اسـتخدام الـوسـائـل الـتقنیة لـیس بـالمسـتوى الـمطلوب فـھناك ضـعفاً حـقیقاً او ربـما عـزوف 

مـن قـبل بـعض االسـاتـذة فـي اسـتخدام الـوسـائـل الـتقنیة الحـدیـثة، بـاالضـافـة الـى عـدم تـقبل بـعض اسـاتـذة الـجامـعات 

للمسـتجدات الحـدیـثةاو عـدم تـوفـرھـا بـشكل عـام فـي بـعض االحـیان او عـدم ادامـة وصـیانـة االجھـزة المسـتخدمـة كـل 

ھذه االمور تحول دون استخدام تلك الوسائل. (احمد، 2019: 3) 

یـؤكـد الـزھـیري (2010) انـھ بـالـرغـم مـن تـوفـر االجھـزة الحـدیـثة وتـوفـیر خـدمـة االنـترنـت واالنـترانـت فـي 

الـجامـعات، اال أن االسـلوب الـسائـد فـي الـتدریـس ھـو االسـلوب الـتقلیدي، ویـعزى السـبب فـي ذلـك الـى عـدم اتـخاذ 

الخـطوات الجـدیـة والـضروریـة الـتي تـمكن مـن تـحول الـمنظومـة الـتعلیمیة مـن االسـلوب الـكالسـیكي الـى االسـلوب 

الحـدیـث، وذلـك مـن خـالل الـتغییر الـحقیقي فـي مـفھوم ثـالثـیة الـتعلیم الـكالسـیكي ( االسـتاذ، الـطالـب ،  الـمؤسـسة  

الـتعلیمیة)  (الـزھـیري، 2010: 205). ومـن الجـدیـر بـالـذكـر ان الـتعلیم اإللـكترونـي ال یـعني إلـغاء دور االسـتاذ بـل 

یـصبح دوره أكـثر أھـمیة  وصـعوبـة فـھو شـخص ذو كـفاءة عـالـیة یـدیـر الـعملیة الـتعلیمیة بـاقـتدار ویـعمل عـلى 

تــحقیق طــموحــات الــنجاح والــتقدم وأصــبحت مــھنتھ مــزیــجاً مــن مــھام الــقائــد والــناقــد والــموجــھ. (اســتیتیة  

،185:2008). فـقد بـحث دراسـة الـنجار(2001) حـول اسـتخدام االنـترنـت فـي الـبحث الـعلمي لـدى اعـضاء الھـیئة 

الـتدریسـیة قـي جـامـعة الـملك فـیصل فـي الـسعودیـة. طـیقت الـدراسـة عـلى عـینة مـكونـة مـن (130) عـضواً فـي الھـیئة 

الـتدریسـیة (أنـاث- ذكـور) وجـاءت اھـم الـنتائـج بـأن اغـلب افـراد الـعینة یـساخـدمـون شـبكة االنـترنـت اسـبوعـیاً لـلبحث 

الـعلمي، وان غـالـبتھم یـعتقد ان اسـتخدام االنـترنـت مـھماً جـداً.واظھـرت نـتائـج الـبحث ایـضاً وجـود االتـجاه االیـجابـي 

لـدى اعـضاء الھـیئة الـتدریسـیة نـحو اسـتخدام االنـترنـت مـن اجـل الـحصول عـلى الـمصادر الـبحثیة الـمھمة كـما 

وبـیت لـنا الـنتائـج فـروق فـي مـقدار االسـتخدام النـترنـت تـعزى الـى مـتغیرات الـكلیة والـدرجـة الـعلمیة وامـتالك 

جـھاز حـاسـوب او االتـصال بـالـنترنـت. وقـد بـحثت الـعدیـد مـن الـدراسـات عـن درجـة اسـتخدام الـتكنولـوجـیا الحـدیـثة، 

مـنھا دراسـة (احـمد،2019) الـتي ھـدفـت الـى تـعرف درجـة اسـتعمال  الـتقنیات الحـدیـثة فـي تـدریـس  الـعلوم الـحیاتـیة 

مـن وجـھة نـظر مـعلمي الـمرحـلة الـثانـویـة فـي مـدارس الـزرقـاء، طـبقت الـدراسـة الـمذكـورة عـلى عـینة مـكونـة مـن 

(88) مـعلماً ومـعلمة،:ومـن نـتائـج الـبحث، ان اسـتخدام الـتقنیات الحـدیـثة فـي تـدریـس مـادة الـعلوم الـحیاتـیة كـان 

مـتوسـط الـدرجـة، وعـدم وجـود فـروق ذات داللـة احـصائـیة فـي درجـة اسـتخدام الـتقنیات الحـدیـثة وفـقاً لـمتغیر 

الـمدرسـة ولـصالـح الـمدارس الـخاصـة. كـما وھـدف دراسـة (عـلي و صـبیرة، 2014) الـى تـعرف عـلى واقـع 

اسـتخدام الـتقنیات الحـدیـثة وتـوظـیفھا آلغـراض الـبحث الـعلمي مـن قـبل اعـضاء الھـیئة الـتعلیمیة فـي جـامـعة 

تشـریـن، وانـعكاس ذلـك عـلى درجـة الـرضـا النفسـي لـدیـھم. ولـتحقیق اھـداف الـبحث طـبق عـلى عـینة عـشوائـیة 
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تـكونـت مـن (185) عـضواً، وجـاءت الـنتائـج مـؤكـدة ضـعف االسـتخدام لـلوسـائـل الـتقنیة  فـي مـن قـبل االسـاتـذة فـي 

جامعة تشرین. 

 وتـتلخص مـشكلة الـبحث الـحالـي بـاالجـابـة عـلى الـسؤال االتـي مـاھـو واقـع اسـتخدام تـقنیات الـمعلومـات مـن 

وجھة نظر تدریسي كلیة التربیة؟ 

اھمیة البحث: 

ان عـالـمنا الـیوم یـتصف بـالـتطور السـریـع فـقد فـاقـت ظـاھـرة الـتعلم مـن خـالل اسـتخدام الـتقنیات الحـدیـثة كـل 

الـتوقـعات فـي الـسنوات االخـیرة ، كـنتیجة لـتطور تـقنیات تـكنولـوجـیا الـمعلومـات واالتـصاالت، ومـن نـاحـیة اخـرى 

بسـبب دعـم صـناع الـقرار. فـعلى المسـتوى االوربـي كـان اسـتیعاب مـنصات الـتعلم االفـتراضـیة فـي الـمدارس 

والـجامـعات ظـاھـرة طـبیعیة . یـسعى مـفھوم الـتعلم االلـكترونـي الـى احـداث ثـورة فـي اسـالـیب الـتعلم الـتقلیدیـة 

ویـتطلب الـتخصص تـغییرات فـي تـصور الـعملیة الـتربـویـة لـلتعلیم والـتعلم، وفـقاً لـذلـك فـقد اصـبح االسـتخدام الـواسـع 

لـتقنیات تـكنولـوجـیا الـمعلومـات واالتـصاالت فـي الـتعلیم ظـاھـرة بـالـفعل، مـع تـطور كـبیر فـي الـعقد االول مـن االلـفیة 

 (Allen&Seamen,2010:	p125)  .الثالثة

    بـناًء عـلى مـفھوم الـتعلم االلـكترونـي، یـتم وصـف جـمیع طـرق الـتعلیم والـمساعـدة بـواسـطة انـظمة 

IT&C مـن اجـل نـقل الـمعرفـة واكـتساب الـمھارات . نـتیجة لـلتطور الـمتسارع فـي الـبرامـج والـتطبیقیات الـمصممة 

لـلمجال الـتعلیمي،  والـتعریـفات تـتغیر بـأسـتمرار والـمفاھـیم الجـدیـدة اخـذة فـي الـظھور(بـعض الـمفاھـیم الـناشـئة 

الجـدیـدة مـرادفـة لـلتعلم االلـكترونـي:CBT  (تـدریـب قـائـم عـلى الـكمبیوتـر) أو IBT (تـدریـب قـائـم عـلى االنـترنـت) 

أو WBT(تـدریـب قـائـم عـلى الـویـب) . كـان لـمشاركـة الـعدیـد مـن الشـركـات الـكبرى فـي سـوق تـكنولـوجـیا الـتعلم 

االلـكترونـي اثـر كـبیر وسـاھـم بـشكل كـبیر فـي الـتنمیة. وفـقاً لـتقاریـر لـجنة UE، مـنذ عـام 2000، فـأن حجـم الـتداول 

الـعالـمي فـي الـسوق قـدرت الـنطبیقیات الـبرمـجیة الـمصممة لـلمجال الـتعلیمي بـحوالـي 48	مـلیون دوالر. یـجب 

تـواكـب جـامـعتنا ھـذا الـتطور السـریـع فـي مـختلف الـجوانـب فـمن شـأن ھـذا الـتطور ان یخـدم الـعدیـد مـن الـمشكالت 

الـتي تـعانـي مـنھا الـجامـعات الـیوم كـالـزیـادة الـكبیرة فـي اعـداد الـطلبة وبـالـمقابـل الـنقص الـحاد فـي اعـداد الـتدریسـیین 

وعـلى الـرغـم مـن اسـتخدام الـوسـائـل الحـدیـثة والـمناھـج الحـدیـثة یـبقى الـدور االسـاسـي لـالسـتاذ الـذي یـعمل عـلى 

تحـریـك عـقول الـطلبة او تـفریـغ كـل شـيء مـن مـحتواه، فـالـعملیة الـتعلیمیة بـرمـتھا تـعتبر دالـة لـجودة مـایـعملھ 

االستاذ  .  (ولیم،2004: 277)      
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 ونـتیجة لـتلك االھـمیة فـقد ازداد االھـتمام بـھ، وتجـلى ذلـك بـعقد كـثیر مـن الـمؤتـمرات والـندوات والحـلقات 

الـدراسـیة الـتي ضـمت جـانـب الـتعلیم االلـكترونـي فـمثال عـلى المسـتوى الـعربـي وفـي الـكویـت عـقد الـمؤتـمر االقـلیمي 

الـثانـي لـلتعلیم االلـكترونـي تـحت شـعار (الـتعلیم االلـكترونـي ..المسـتقبل الـحاضـر ) عـقد فـي مـارس 2007 ودعـى 

الـمؤتـمر الـى الـمساھـمة الـفاعـلة فـي االرتـقاء بـالـبیئة الـتعلیمیة االلـكترونـیة لـالنـدمـاج  بـالـعصر الـمعرفـي واالطـالع 

على احدث التطلعات واالتجاھات والتحدیات التي تواجھ التعلیم االلكتروني(الموسوي,2008: 18) 

  وعـقدت عـدة مـؤتـمرات فـي الـعراق والـدول الـعربـیة تـخص الـتعلیم اإللـكترونـي، فـقد كـان الـمؤتـمر االول 

فـي  جـامـعة واسـط وفـي عـام (2009) وعـقد الـمؤتـمر الـدولـي لـلتعلیم االلـكترونـي والـتعلیم عـن بـعد فـي الـمملكة 

الـعربـیة الـسعودیـة والـذي جـاء فـي احـد قـراراتـھ (بـناء وتـطویـر مجـموعـة مـن الـمعایـیر لـضبط واعـتماد بـرمـجیات 

وتـطبیقات الـتعلم اإللـكترونـي والـتعلیم عـن بُـعد والـمبادرة إلـى وضـع خـطة اسـتراتـیجیة وطـنیة لـتطبیق وتـوطـین 

ونشـر الـتعلم اإللـكترونـي والـتعلیم عـن بُـعد بـمؤسـسات الـتعلیم الـعالـي بـالـمملكة الـعربـیة الـسعودیـة) (السـیف، 

 (40 :2009

 ویـرتـبط الـمفھوم الـشائـع لـتقنیات الـتعلیم بـاألجھـزة واآلالت، وأول مـا یـتبادر إلـى الـذھـن عـند الحـدیـث عــن 

تـقنیـات الـتعلـیم ، مـعـارض الـوســائـل الـتعلیمیة  والـنشاطـات الـتربـویـة، وتـشغیل وحـدة الـصوت فـي الـلقاءات 

الـعامـة، وعـند الحـدیـث عـن األجھـزة فـي مـجـال تـقنیـات الـتعلیم سـرعـان مـا یـبدأ الحـدیـث عـن عـدد األجھـزة 

الـمتوافـرة فـي الـكلیات، وشـبكات الـحاســب والـوســائـط الـمتعـددة واإلنـترنــت. وان ھــذا الـفھم لـتقنیات الـتعلیم مـقبوالً 

فـي بـدایـات نـشأة ھــذا الـمجـال ، إذ أنــھ جــاء رد فـعـل لحـركـة جـدیــدة فــي العـشـریـنات اھـتمـت بـإدخــال الـتقنیـات 

الـــسمعیة الـبــصریـة فـــي عـملیــة الـتعلــیم ، وان ھـــذا الـمفھــوم مـرادفـــاً لـعبــارة الـتــدریـس بـواســـطة 

الـمعینــات الـــسمعیة الـبــصریـة.	ولـكن ھـذا الـمجال سـرعـان مـا بـدأ یـتطور ، ویـوظـف االتـجاھـات الـتربـویـة 

الـمتوالـیة ، ونـظریـات الـتعلیم ، وعـلم الـنفس فـي طـرق الـتدریـس بـاسـتخدام الـوســــــــائـل الـتعلیمیـــــــة ، إلــــــــى 

أن وصــــــــل مــــــــصطلح تـقنیـــــــات الـتعلـــــــیم إلــــــــى مـفھـــــــوم أثــــــــر شــــــــموال وتـعقیـــــــداً.	

وھـذا الخـطأ الـشائـع فـي الـنظر إلـى تـقنیات الـتعلیم قـد یـرجـع إلـى أن الـتقنیة فـي مـفھوم الـكثیریـن تـعني اآلالت 

واألدوات اإللـكترونـیة ، الـتي تـمثـل الـجوانـب الـملموسـة مــن الـتقنیـة، وتـسـتخدم فــي مـنـاحـي الـحیـاة الـیومـیـة، 

وتـغیـب عــن الــذھـن - فــي حـمـى االنـبھـار الـتقنـي- الـجوانــب غـیـر الـملموسـة فـي الـتقنیة ، وھـي الـعملیات والـنظم 

والـمھـام الـمعقـدة الـتـي یـنبغـي تخـطیطھـا ، وإدارتـھـا ، وتـقویـمھـا ، لـلحـصول عـلـى الـمنتجـات الـمرغـوبـة ، ومـن 

ھـنا تـأتـي أھـمیة تـعریـف الـتقنیة بـأنـھـا "الـتطبیـق الـمـنظم لـلمعرفــة الـعلمیـة"، وأن اآللــة تـعتمـد عـلـى األســلوب، 

أو الـطریـقة، وھـي تـعتبر جـزءاً یسـیراً مـن ھـذا الـمیدان الـواسـع. فـتقنیات الـتعلـیم تــشمل إذن الـجـانـبین الـنظـري 
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والـتطبیقـي، إذ إنـھـا تـقـدم إطــارات مـعرفـیة لـدعـم الـتطبیق ، وتـوفـر قـاعـدة مـعرفـیة حـول آلـیة الـتعرف عـلى 

المشكالت التعلیمیة وحلھا. 

   وتـعًد الـمختبرات االفـتراضـیة مـن اھـم تـطبیقات الـتعلیم االلـكترونـي الـمھمة واكـثرھـا تـاثـیرا فـي تـدریـس الـعلوم 

الـطبیعیة إذ یـؤكـد (الـشایـع، 2006) ان تـنفیذ الـتجارب فـي  الـمختبرات االفـتراضـیة تـعد مـن الـتطبیقات الـمھمة  

السـتعمال الـتكنولـجیا الحـدیـثة واسـعھا اسـتخدامـا فـي الـتدریـس  وانـھا تـساعـد فـي تـنمیة الـمھارات الـعلمیة عـند 

الـطالب , والـمختبرات االفـتراضـیة ھـي مـعامـل مـبرمـجة تـحاكـي الـمختبرات الـفعلیة ,وھـي تـساعـد الـطالـب مـن 

عـمل الـتجارب الـمختبریـة الـقریـبة مـن  الـواقـع وایـضاً تـمكن الـطالب مـن اجـراء الـتجارب لـمرات عـدیـدة ومـتكررة 

لـتأكـد مـن صـحة الـنتائـج، ومـن الـفوائـد االخـرى سـد العجـز فـي االجھـزة الـمختبریـة، ویـمكنھا أیـضاً ان تـغطي اغـلب 

االفـكار الـمدرجـة فـي الـمناھـج الـدراسـیة مـن خـالل الـتجارب االفـتراضـیة الـتي ربـما الیسـتطیع الـطالـب مـن الـقیام 

بـھا فـي الـحقیقة، تـمكننا ایـضاً الـمعامـل االفـتراضـیة مـن التخـلص مـن اھـم الـمشاكـل الـمتمثلة بخـطورة االحـماض 

الـحارقـة المسـتعلمة فـي الـواقـع، واخـیراً تـساعـد الـبیئة االفـتراضـیة عـلى تھـیئة الـجو الـتعلیمي الـتفاعـلي لجـذب 

الطالب من خالل اضاقة المؤثرات المصاحبة. (علي و صبیرة، 2014). 

اھداف البحث 

التعرف على واقع استخدام تكنلوجیا المعلومات في كلیات التربیة في الجامعة المستنصریة.	1.

اھم المقترحات الخاصة بصعوبات استخدام التقنیات الحدیثة.	2.

اھم المقترحات لتطویر واقع استخدام تكنولوجیا المعلومات.	3.

حدود البحث 

یتحــدد الــبحث الــحالــي بــاســاتــذة كــلیة الــتربــیة فــي جــامــعة المســتنصریــة ولــكال الجنســین لــلعام الــدراســي 

 .(2019-2018)

تحدید المصطلحات 

تقنیات التعلیم  (technology	Information) عرفھا كالً من 
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بـانـھا تـطبیق الـمعلومـات أو الـمعارف الـعلمیة وتحسـین ظـروف الـتعلیم بـما یـزیـد مـن فـاعـلیة عـملیة الـتعلیم 

والـتدریـب وأدائـھا وفـي حـالـة غـیاب الـطرق الـعلمیة نجـد تـقنیات الـتعلیم تـوظـف طـرائـق االخـتیار وفـنونـھ مـما 

یحسن ظروف التعلیم ومجاالتھ . 

الجمعیة األمریكیة لتقنیات التعلیم (2006) 

 ھـي طـریـقة مـنظمة لـتصمیم وتـطبیق وتـقویـم الـعملیة الـتعلیمیة وعـملیة الـتعلیم فـیما یـتصل بـاألھـداف فـي الـبحث ف 

الـعلمي واالتـصال البشـري وتـوظـیف الـمصادر االنـسانـیة وغـیر االنـسانـیة مـما یـجعل عـملیة الـتدریـس أكـثر فـائـدة 

ونجاح 

الزھراني (2014) 

ھـي عـملیة تـغذیـة  ومـعالـجة الـمعلومـات وخـزنـھا  مـن خـالل االسـتخدام  الـمعلومـات  بـصورة رقـمیة ومـصورة 

ونصیة وصوتیة بواسطة  التتقنیات الحدیثة  للحواسیب االلیة وتقنیات االتصال (الزھراني، 2004: 6)  

وقد تبنى البحث الحالي تعریف الجمیعیة االمریكیة لتقنیات التعلیم  

 وفـي الـنظر إلـى الـتعاریـف نـالحـظ االتـفاق بـینھا بـالـتأكـید عـلى الـوظـیفة األسـاسـیة لـتقنیات الـتعلیم وھـي 

تطویر اداء الطالب في العملیة التعلیمیة وتؤكد جمیع التعاریف على ضرورة استخدام االستاذ الجامعي  

االسالیب التقنیة الحدیثة في تصمیم وتطبیق وتقویم العملیة التدریسیة من اجل تحقیق االھداف المنشودة. 

  

االطار النظري 

التكنولوجیا  و التعلیم: 

 اصـبح الـتعلم بـأسـتخدام الـتكنولـوجـیا امـراً ضـروریـاً فـي الـجامـعات الـیوم وفـي جـمیع انـحاء الـعالـم، 

الـحكومـات وانـظمة الـتعلیم والـباحـثین واالسـتاذة، أعـتبروا الـتكنولـوجـیا جـزءاً مـھماً مـن الـتعلیم وقـد اقـروا بـان 

الـتقدم فـي الـتكنولـوجـیا لـھ تـأثـیر عـلى طـریـقة الـناس  عـلى أنـشاء وتـبادل  واسـتخدام وتـطویـر الـمعلومـات فـي 
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الـمجتمع والـتي یـحتاجـھا الشـباب لـكي یـكونـوا عـلى درجـة عـالـیة مـن الـمھارة فـي اسـتخدامـھم لـتقنیات الـمعلومـات  

واالتـصاالت، (Mceetya,2008) عـلى الـرغـم مـن الـطالب الـیوم ولـدوا فـي ثـراء تـكنولـوجـیا الـعالـم إال انـھم قـد 

ال یـكونـون مسـتخدمـین متعطشـین ومـاھـریـن لـلتكنولـوجـیا، عـالوة عـلى ذلـك ھـناك اعـتراف بـأن مجـرد تـوفـیر 

الـوصـول الـى الـتكنولـوجـیا لیسـت كـافـیة . فـالـتطور الـھادف لـلتكنولـوجـیا الـقائـمة عـلى الـمعرفـة والـمھارات مـھمة 

لجـمیع الـطالب. یشـیر الـباحـثون الـى قـدرة الـتكنولـوجـیا عـلى زیـادة الـتحفیز واشـراك الـمتعلمین، وتـلبیة انـماط 

الـتعلم الـمختلفة وتحسـین الـتعلم ،ولـكن الـسؤال الـذي یـتبادر الـى اذھـانـنا ھـو كـیف یـمكن لـالسـتاذ ان یـدمـج بـین 

الـتدریـس الـكالسـیكي والـتدریـس عـبر الـتقنیات الحـدیـثة، وكـیف نـتعلم ونـتذكـر؟ وجـھة الـنظر ھـذه لـلتعلم ھـي مـعالـجة 

مـعلومـات الـمنظور، الـذي یـعتبر الـتعلم كـتغییر فـي الـمعرفـة،  لـدیـنا الـذاكـرة المخـزنـة عـندمـا نـنتبھ الـى الـمدخـالت 

فـي سجـلنا الحسـي، تـصبح الـمدخـالت (أو الـمعلومـات) جـزءاٍ مـن ذاكـرتـنا الـعامـلة (قـصیرة الـمدى) اذا نـحن نـریـد 

االحـتفاظ بھـذه الـمعلومـات، یـجب تـرمـیزھـا كتخـطیطي فـي المخـزن،  لـدیـنا الـذاكـرة (طـویـلة الـمدى). ثـم نـحتاج الـى 

 ً ان نـــكون  قـــادریـــن عـــلى اســـترداد ھـــذه الـــمعلومـــات مـــن ذاكـــرتـــنا المخـــزنـــة الســـتخدامـــھا الحـــقا

(p	Atkinson&Shiffein,1968:) یـمكن لـالسـاتـذة دعـم الـطلبة لـمعالـجة الـمعلومـات مـن خـالل مـساعـدتـھم 

عـلى تـنظیم مـعلومـات جـدیـدة، وربـطھا بـمعرفـتھم الـحالـیة واسـتخدام مـساعـدات الـذاكـرة السـترداد الـمعلومـات. 

یمكن استخدام موارد التعلم الرقمي وبرامج الكمبیوتر في تسھیل ھذه المعلومات . 

مصادر التعلم الرقمي: 

تـدعـم مـوارد الـتعلم الـرقـمي مـعالـجة الـمعلومـات مـن خـالل مـساعـدة الـطالب عـلى تـطویـر الـتمثیالت الـعقلیة 

 ً مـن خـالل مـزیـج مـن عـناصـر الـوسـائـط الـمقدمـة الـیھم، تـتضمن مـوارد الـتعلم الـرقـمي الـمحتوى، واحـیانـا

انشـطة الـتعلم تجـمع بـین عـناصـر الـوسـائـط الـمتعددة بـما فـي ذلـك الـنص والـصورة والـفدیـو والـصوت لـتقدیـم 

الـمعلومـات، اظھـرت االبـحاث حـول تـعلم الـوسـائـط الـمتعددة  نـتائـج اكـثر ایـجایـبیة لـلطالب الـذیـن یـتعلمون مـن 

الـموارد بـشكل فـعال بـأنـھم قـادرون عـلى الجـمع بـین الـكلمات والـصور بـدالً مـن تـلك الـتي تـحتوي عـلى 

الـكلمات وحـدھـا (p	Mayer,2008:	) یـساعـد انـتباه الـطالب والـمشاركـة مـع ھـذه الـموارد عـلى مـعالـجة 

الـمعلومـات فـي الـذاكـرة الـعامـلة عـندمـا یـتفاعـل الـطالب بـشكل ھـادف مـع مـعلومـات الـمورد الـرقـمي نـفسھ أو 

كـدرس تـم انـشاؤه بـواسـطة الـمعلم . ومـع ذلـك لیسـت كـل الـمعلومـات الـمقدمـة فـي شـكل وسـائـط مـتعددة تـدعـم 

الـتعلم. لـكي یحـدث الـتعلم، یـجب تـصمیم الـموارد نـفسھا بـاسـتخدام الـصوت والـمبادئ الـتعلیمیة ونـحتاج الـى 

دمجھا بشكل ھادف في التعلم . 	
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دور الوسائل التعلیمیة في تحسین عملیة التعلیم والتعلم : 	

للوسائل التعلیمیة دور مھم وواضح في تطویر عملیة التعلم والتعلیم ونوجزھا بما یأتي: 

أوالً : إثراء التعلیم : 

أوضـحت الـدراسـات واألبـحاث أن الـوسـائـل الـتعلیمیة تـلعب دوراً جـوھـریـاً فـي إثـراء الـتعلیم  وتـوسـیع 

خـبرات الـمتعلم وتیسـیر بـناء الـمفاھـیم وتخـطي الحـدود الـجغرافـیة والـطبیعیة بـاسـتخدام وسـائـل اتـصال مـتنوعـة 

تعرض الرسائل التعلیمیة بأسالیب مثیرة ومشوقة وجذابة .  

ثانیاً : تحقیق اقتصادیة التعلیم : 

ویـقصد بـذلـك جـعل عـملیة الـتعلیم اقـتصادیـة بـدرجـة أكـبر مـن خـالل زیـادة نسـبة الـتعلم إلـى تـكلفتھ. فـالھـدف 

الـرئـیس لـلوسـائـل الـتعلیمیة ھـو تـحقیق أھـداف تـعلم قـابـلة لـلقیاس بمسـتوى فـعال بـأقـل قـدر مـن الـتكلفة فـي الـوقـت 

والجھد والمصادر . 

ثالثاً : تساعد الوسائل التعلیمیة على استثارة اھتمام الطالب وإشباع حاجتھ للتعلم : 

یكتسـب الـطالـب مـن خـالل اسـتخدام الـوسـائـل الـتعلیمیة الـمختلفة بـعض الـخبرات الـتي تـثیر اھـتمامـھ 

وتـحقق أھـدافـھ . وكـلما كـانـت الـخبرات الـتعلیمیة الـتي یـمر بـھا الـمتعلم أقـرب إلـى الـواقـعیة أصـبح لـھا مـعنى 

ملموس وثیق الصلة باألھداف التي یسعى التلمیذ إلى تحقیقھا والرغبات التي یتوق إلى إشباعھا. 

رابعاً : تساعد على زیادة خبرة الطالب مما یجعلھ أكثر استعداداً للتعلم : 

بـاسـتخدام وسـائـل تـعلیمیة مـتنوعـة یكتسـب الـتلمیذ خـبرات مـباشـرة تـجعلھ أكـثر اسـتعداداً لـلتعلم.  مـما سـاعـد 

على جعل تعلم الطالب في أفضل صورة . 

خامساً : ان استعمال التقنیات التعلیمیة الحدیثة تعمل على اشراك جمیع حواس الطالب في عملیة التعلم: 

      یـعمل االسـتخدام االمـثل لـلحواس الـطالـب عـلى تـعمیق فـھم الـمواد الـعلمیة مـن خـالل اسـتخدام الـتقنیات           

الحدیثة الذي یساعد على بقاء اثر التعلم (الشایع، 2206: 43) . 

سادساً : یساعدنا استخدام التقنیات التعلیمیة الحدیثة عـلى تـحاشي الوقوع في اللفظیة : 

مـن خـالل اسـتخدام الـوسـائـل الـتقنیة الحـدیـثة نـتجنب الـوقـوع بـالـلفظیةـ والـمقصود ھـنا اخـتالف فـھم مـعانـي 

الكلمات واالشیاء بین الطالب واالستاذ ھنا تلعب الوسائل المرئیة والمسموعة على توحید الفھم،   

سابعاً :تساھم التقنیات الحدیثة في الزیادة المشاركة الفعلیة للطالب في اكتساي الخبرة: 

تـعمل الـتقنیات الحـدیـثة عـلى تـنمیة قـدرة الـطالـب عـلى الـتأمـل واسـتخدام الـتفكیر الـعلمي الـذي یـعمل بـدوره 

على حل المشكالت ومن نتائجة االیجایبة النھوض بالعملیة التعلیمیة وتحسین المستوى العلمي للطالب. 

 ً ثـامـناً :یـساھـم  اسـتخدام الـتقنیات الحـدیـثة فـي تـنویـع اسـتخدام االسـالـیب الـمختلفة لـلتعزیـز الـذي یـلعب دوراً مـھما
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في العملیة التعلیمیة من خالل تثبیت االستجایة الصحیحة في ذھن الطالب. 

تـاسـعاً : تـساعـدنـا الـتقنیات الـعلمیة عـلى تـنویـع اسـتخدام االسـالـیب الـتعلیمیة الـمختلفة والـتي بـدروھـا تـقلل 

الفروق الفردیة بین الطالب. 

عاشراً :تساعد على بقاء وتھذیب وتولید االفكار التي یكونھا الطالب. (زین الدین، 2007: 122-120) 

كیفیة  استخدم الوسائل  التعلیمیة ؟ 

1- القواعد التي تسبق استخدام الوسائل.. 

أ –اختیار الوسیلة االمثل. 

ب-التحقق من امكانیة توفیرھا. 

ج-التحقق من الحصول علیھا. 

د-تحضیر كل المتطلبات الخاصة بتشغیل الوسائل التقنیة. 

و- تجھیز المكان الخاص المستخدم في عرض الوسائل التقنیة . 

2- القواعد الواجبة الستخدام الوسائل التقنیة.. 

تمھید استخدام الوسائل التقنیة الحدیثة ا.

یجب ان یكون العرض للوسائل في المكان المناسب . ب.

ب- اختیار التوقیت االمثل عند استخدام الوسائل التقنیة . 

ج- تخصیص المكان االمثل والذي یتناسب مع عرض الوسیلة . 

د- یجب ان یكون العرض الخاص بالوسیلة یحمل التشویق واالثارة . 

ھـ-ضرورة التحقق من الرؤیا االمثل للعرض من قبل جمیع الطلبة. 

و-ضرورة التحقق من تفاعل جمیع  الطالب مع الوسائل التقنیة اثناء العرض . 

ز- توفیر امكانیة بعض الطلبة في استخدام الوسیلة التعلیمیة . 

ح- تجنب أطالة العرض للوسائل التعلیمیة تجنباً للملل . 

ط- عدم اإلیجاز المخل في عرض الوسیلة . 

ي-تجنب استخدام الوسائل المتعددة في المحاضرة ذاتھا. 

ك- محاولة اخالء الوسلیة من القاعة الدراسیة تجنبا النشغالھم عن االستاذ  . 

ل-ضــرورة تــقدیــم الــتوضــیح الــالزم عــن االســئلة الــى الــمتعلمین حــول الــوســائــل الــتعلیمیة.

(الموسوي،2008: 76) 
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3- قواعد  االنتھاء من استعمال الوسائل التقنیة ... 

أ- تـقویـم الـوسـائـل الـتقنیة: مـن فـاعـلیتھا او عـدمـھا فـي تـحقیق الـغرض مـنھا، وتحـدیـد درجـة تـفاعـل الـطالب 

مع تلك الوسائل، ومدى امكانیة اعادة استخدامھا ثانیةً. 

ب- صـیانـة الـوسـائـل الـتقنیة: أي إصـالح اي عـطل یـحصل لـھا، وتـقدیـم الـترمـیم والـنظافـة وربـما اسـتبدال 

بعض االجزاء التلفة لغرض االستفادة الدائمة من تلك الوسائل. 

ج- حـفظ الـوسـیلة : أي تخـزیـنھا فـي مـكان مـناسـب یـحافـظ عـلیھا لـحین طـلبھا أو اسـتخدامـھا فـي مـرات 

قادمة . (احمد،2019: 22) 

امور یجب تحقیقھا من قبل االستاذ كي ینجح في استخدام الوسائل التكنولوجیة الحدیثة: 

التمكین من استعمال التقنیات التعلیمیة الحدیثة ووسائل االتصال والمعلومات.	•

الحرص على ابراز الدور المحوري للطلبة في التدریس.	•

الـسعي الـدائـم مـن قـبل الـتدریسـي مـن اجـل االطـالع عـلى احـدث الـمصادر الـتعلیمیة وتـوفـیرھـا •

للطلبة.	

ضـرورة خـلق الـرغـبة الـحقیقة لـدى االسـتاذ نـفسھ والـتي تـمكنھ مـن اسـتخدام احـدث الـوسـائـل فـي •

التدریس.	

اھتمام االستاذ بالنمو والتطور المعرفي والمھني 	•

الـتعاون الـدائـم بـین االسـرة الـتعلیمیة مـن خـالل الـنقاشـات الـدائـمة والـتعاون فـي اعـداد الـبحوث الـذي یـعود 

بالفائدة واالرتقاء بالعملیة التعلیمیة. 

أساسیات في استخدام الوسائل التقنیة الحدیثة 

1- توضیح االھداف التعلیمیة المرجوة من استخدام الوسائل التقنیة وبدقة تامة. 

ولـغرض تـحقیق ذلـك یـجب الـتأكـد مـن تحـدیـد االھـداف بـطریـقة صـحیحة تـكون قـابـلة لـالخـتبار والـقیاس  

والـتعرف ایـضاً عـلى مسـتویـات تـلك االھـداف الـعقلیة ، واالنـفعالـیة، والحـركـیة .... الـخ .ومـن فـوائـد التحـدیـد 

الصحیح لالھداف ایضاً تساعد على اختیار الصحیح للوسائل االحصائیة المستخدمة في استخراج النتائج. 

2- ضرورة التعرف على خصائص الطالب ومراعاة ذلك . 

مـن حـیث عـمرھـم الـزمـني مسـتوى ذكـائـھم ومسـتواھـم الـمعرفـي والـحاجـات االخـرى الـتي تـضمن 

االستخدام االمثل لتلك الوسائل 
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التعرف على المناھج الدراسیة ومدى ارتباطھا وتكاملھا مع الوسائل التقنیة المستخدمة. 4.

الیـقتصر مـفھوم الـمنھج الحـدیـث عـلى الـمحتوى فـقط بـل یـشمل الـعدیـد مـن االمـور نـذكـر مـنھا طـرائـق الـتدریـس 

وطریقة التقویم وااللمام بھذه االمور یسھل االختیار االنسب للوسلیة المستخدمة (اسماعیل، 2000: 53) 

ضرورة تجربة الوسیلة المراد استخدامھا قبل االستخدام .. 5.

یـجب عـلى االسـتاذ ان یجـرب الـوسـلیة الـمطلوبـة قـبل اسـتخدامـھا مـما یـساعـده فـي اتـخاذ قـرارات عـدة 

تحـدیـد الـوقـت والـمكان الـمخصص لـلعرض، الـتأكـد مـن سـالمـة الـجھاز الـذي ربـما قـد یـحتاج الـى صـیانـة مـعینة، 

یتجنب العدید من المفاجأت المربكة  في القاعة الدراسیة . 

 جذب انتباه الطالب لغرض استقبال المحتوى المطروح من قبل االستاذ .. 6.

ومن األسالیب المستخدمة في ذلك : 
یجب على االستاذ ان یسأل الطالب اسئلة معینة من اجل حثھم على االنتباه الى الوسیلة.	•
ضرورة طرح ملخص موجز عن الوسیلة المستخدمة من قبل االستاذ	•
عرض مشكلة ما وترك المجال للوسیلة المستخدمة على حلھا.	•

یجب على استاذ المادة تحضیر الجو االمثل الذي یساعد على اختبار الوسیلة واستخدامھا.	

مـنھا الـظروف الـفیزیـقیة الـتي تـشمل االنـارة، الـتھویـة، واخـتیار افـضل االوقـات الـممكنة السـتخدام الـوسـیلة، 

مـما یھـیأ الـظروف الـمناسـبة لـلحصول عـلى افـضل الـنتائـج الـمرجـوة مـن اسـتخدام تـلك الـوسـیلة (عـبد،2001: 

 (23

دواعي استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصال في التعلیم العالي: 

تـعد تـقنیات الـتعلم الحـدیـثة مـن الـوسـائـل الـمھمة والحـدیـثة وقـد واكـبت مـؤسـسات الـتعلیم الـعالـي والـجامـعات 

الـتطور الـحاصـل فـي اسـتخدام الـتقنیات الحـدیـثة فـي الـعملیة الـتعلیمیة ومـن خـالل اطـالعـنا عـلى الـدراسـة الـتي قـام 

بـھا طـوالـبة وزمـالؤه نسـتطیع تحـدیـد اھـم الـمبررات الـتي دعـت دول الـعالـم الـثالـث مـن اسـتخدام ھـذه الـوسـائـل فـي 

الجامعات: 
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مـبررات اجـتماعـیة (Rationale	Social	The): تـدعـو ھـذه الـمبررات الـى اسـتخدام •

الـوسـائـل الـتقنیة الحـدیـثة ، مـن اجـل نشـر الـوعـي االلـكترونـي بـین الـطلبة ویـساعـدھـم عـلى 

التكیف مع التغیرات الحدیثة الحاصلة بفضل الثورة التكنولوجیة.	

مــبررات مــھنیة (rationale	vocational	The) : الــتي تــؤكــد لــنا عــلى اھــمیة •

تـدریـب الـطلبة اسـتعداداً لـتأھـیلھم فـي المسـتقبل كـي یـكونـوا مـنتجین فـي احـدى الـقطاعـات 

التكنولوجیة الحدیثة كالبرمجة والتصمیم.	

مـبررات تـعلیمیة (rationale	Pedagogical	The): تـؤكـد لـنا الـمبررات الـتعلیمیة •

ان اسـتخدام الـوسـائـل الـتقنیة الحـدیـثة فـي الـعملیة الـتعلیمیة تخـرج عـملیة الـتعلیم مـن 

الـنمط الـكالسـیكي الـى الحـدیـث وتـساعـد عـلى تحسـین الـعملیة الـتعلیمة مـن خـالل 

تـغییراسـالـیب الـتعلم الـمتعبة فـي الـسابـق والـتي تـعتمد عـلى الـحفظ والـتقلین وتـكون 

مسـتندة بـاالسـاس عـلى الـمنھج الـمقرر وعـلى االسـتاذ فـقط، امـا فـي الـوقـت الـحاضـر ومـن 

خـالل الـتقنیة الحـدیـثة الـتي شـجعت عـلى الـتعلم الـتعاونـي والـتعلم النشـط والـتعلم الـمدمـج 

فـقد تـنوعـت الـوسـائـل وانعكسـت ایـجابـیات ھـذا الـتنوع عـلى الـتعلم.( نسـیمة، 2017: 

	(95-94

الـمبررات الـحاثـة او الـمحفزة عـلى الـتغییر (Rationale	Catalytic	The): تھـدف •

ھـذه الـمبررات الـى اعـطاء فـرصـة لـلطالـب الـجامـعي مـن خـالل تـشجیعھ  فـي تـقریـر  

اسـلوب الـتعلم الـمتبع والـتحكم فـیھ، اضـافـة الـى الـتأكـید عـلى انـعاش فـرص الـعمل فـي 

المسـتقبل مـن خـالل االعـداد الـجید لـلطلبة، وتـنمیة الـمھارات الـمعرفـیة الـعقلیة الـعلیا، 

مثل التحلیل واالستنتاج والتفكیر وحل المشكالت.	

استعمال التقنیات العلمیة الحدیثة والتفاعل مع الطالب حضوریاً: 

الـتعلیم الـحضوري: یـعتبر الـتعلم حـضوریـاً مـن اقـدم اشـكال الـتعلیم اي انـھ مـوجـود مـنذ الـقدم، ویحـدث ھـذا الـتعیم 

  ً بـنفس الـمكان والـزمـان الـذي یـتواجـد فـي االسـتاذ والـطالـب  فـي الـقاعـة الـدراسـیة ویـعتبر شـرط الـتواجـد الـزامـیا

لحـدوث الـتعلم، اال ان الـتطور الـحاصـل یـكمن فـي الـدمـج بـین الـتعلیم الـحضوري واسـتخدام الـتقنیات الـتعلیمة 

الحـدیـثة فـي الـقاعـات الـدراسـیة مـن قـبل االسـتاذ الـجامـعي، مـثل اسـتخدام الـبوربـویـنت أو الـمایـكروسـوفـت ورد، 
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الـبالك بـورد، الـكامـیرا الـتعلیمیة وغـیرھـا مـن الـوسـائـل الـتقنیة الحـدیـثة بھـدف تحسـین وارتـقاء الـعملیة الـتعلیمة 

ككل. 

شروط استعمال التقنیات الحدیثة في التعلیم الحضوري: 

ضـرورة االلـتزام بـالشـروط الـتالـیة مـن اجـل ضـمان انـجاح عـملیة الـعلیم الـحضوري بـأسـتخدام الـوسـائـل 

التكنولوجیا واالتصال الحدیثة: 

یـجب ان یـكون اسـتخدام الـوسـائـل الـتقنیة الحـدیـثة وفـق االسـاس الـفلسفي المسـتند الـیھ وغـیر •

مـنفصل عـنھ، وان یـكون احـد الـعناصـر الـفعالـة الـتي تـأمـل الـتحقیق الـتام آلھـداف تـربـویـة 

وتعلیمیة وان الیكون ھذا االستخدام شكالً من اشكال الترف.	

یـجب ان یـكون اسـتخدام الـوسـائـل الـتقنیة مـتكامـالً مـع الـمناھـج الـدراسـیة ، وغـیر مـنفصل عـنھا، •

اي یكون وسیلة من الوسائل التي تمكن من تحقیق االھداف التربویة والتعلیمیة.	

ضرورة توفیر كافة االمكانیات المادیة كاآلجھزة الحدیثة ومختلف الوسائل المستخدمة.	•

تھیئة الطالب نفسیاً من اجل تمكینھم  من استخدام تلك الوسائل واالستفادة القصوى منھا.	•

الجدیة من قبل الطالب في طریقة استخدام الوسائل التكنولوجیة المتوفرة.	•

ضـمان الـوسـائـل الـتقنیة الحـدیـثة تـوجـیھ الـعملیات الـعقلیة الـعلیا كـالـتفكیر االسـتداللـي والـمنطقي •

واسلوب حل المشكالت بما یخدم العملیة التربویة.	

    محاور التعلیم الحضوي بأستخدام الوسائل التقنیة الحدیثة: 

االستاذ: 

ان دور االسـتاذ بـوجـود الـوسـائـل الـتقنیة الحـدیـثة اخـتلف تـمامـاً عـن الـسابـق، فـقد تـغیر ھـذا الـدور مـن الـدور 

الـكالسـیكي الـذي یـتقید فـقط بـالـتقین والسـیطرة، كـونـھ الـشخص االوحـد الـعارف لـلمعرفـة والـناقـل لـھا الـى 

الشخص الذي یلعب ادواراً متعددة ویقوم بھا: 
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دور الـشارح بـأسـتعمال الـوسـائـل الـتكنولـوجـیة الحـدیـثة: فـمن خـالل اسـتخدام الـوسـائـل •

الـتكنولـوجـیة الحـدیـثة یـقوم االسـتاذ بشـرح وتـوضـیح جـمیع االمـور الـغامـضة فـي الـمحاضـرة، 

ویطالب الطلبة بالرجوع الى تلك الوسائل واستخدامھا كمراجع علمیة.	

دور التشجیع الذي یحث من خاللھ الطلبة على التفاعل مع العملیة التعلیمیة التعلمیة:  	•

یـمارس االسـتاذ ھـذا الـدور مـن خـالل حـث الـطالب عـلى اسـتخدام الـوسـائـل الحـدیـثة فـي الـتعلم 

وحـثھم عـلى االتـصال مـع بـعضھم الـبعض مـن خـالل االیـمیل وطـرح االسـئلة الـعلمیة وتـبادل 

المعرفة والتعلم الفعال . 

عملیة التوحید في التعلم االلكتروني: 

عـلى الـرغـم مـن ان مـجال تـكنولـوجـیا الـتعلم االلـكترونـي حـدیـث نسـبیاً، مـثل اي قـطاع دیـنامـیكي ، لـكن ھـذه 

التقنیات تتطلب الحاجة الى توحید المعاییر. 

تھـدف االھـداف الـرئیسـیة لـلتوحـید الـقیاسـي فـي مـجال الـتعلیم االلـكترونـي الـى ضـمان اعـادة االسـتخدام ، ھـناك 

اربــــع فــــئات مــــن الــــمعایــــیر، وفــــقاً لــــھورتــــون- أدوات الــــتعلم االلــــكترونــــي و الــــتقنیات 

 (http:www.horton.com)
مـعایـیر الـتغلیف- تـسمح بـأسـتیراد وتجـمیع الـدورات مـن االفـراد وحـدات او كـائـنات الـتعلم •

	(LOS)
معاییر االتصال- تمكین االنظمة من تقدیم الدورس وادارتھا الواجبات واالختبارات.	•
مـعایـیر الـبیانـات الـوصـفیة- حـدد وصـف الـوحـدات مـن اجـل انـشاء كـالـوجـات لـمحتوى تـعلیمي •

	.
معاییر الجودة- وضع معاییر للجودة وامكانیة الوصول.	•

فـي الـوقـت الـحاضـر، اكـثر الـمعایـیر الـمشار الـیھا ھـي ADL(الـتعلم الـمزع الـمتقدم) وIEEE	(لـجنة مـعایـیر 

تكنولوجیا التعلم بمعھد المھندسین الكھربائیین وااللكترونیین). 
•	 (ADLِ) التعلم الموزع المتقدم

ADL ھـي مـنظمة تـمولـھا الـحكومـة االمـریـكیة وتھـدف الـى الـبحث و تـطویـر الـمواصـفات لـتشجیع تـطویـر 

ونشر التعلیم االلكتروني. 
مشــروع SCORM  وھــو االكــثر شھــرة ومــقبولــیة عــلى نــطاق واســع ووفــقاً  لھــذا •

المعیار، یجب ان یحتوي المحتوى التعلیمي على مایلي من ممیزات. 
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امكانیة الوصول، یجب ان یكون المحتوى متاحاً عند الحاجة.	-

قـابـلیة الـتشغیل الـبیني، یـجب الـوصـول الـى الـمحتوى بـغض الـنظر عـن مـنصة الـتعلم االلـكترونـي -

او نظام التشغیل المستخدم.	

اعـادة االسـتخدام ، یـجب ان یـكون الـمحتوى مسـتقالً عـن سـیاق الـتعلم، ویـتم اسـتخدامـھ مـن قـبل -

مستخدمین مختلفین.	

المتانة، یجب أال یتطلب المحتوى تغییرات من اجل العمل عند انظمة البرامج المتغیرة.	-

 .(Procter,2003:	p44)

التطورات التكنولوجیة والمفاھیمیة للتعلم االلكتروني: 

انـظمة الـتعلم  الـسابـقة  قـائـمة عـلى مـفاھـیم كـالسـیكیة، تـم تـصمیم الـتدریـب بـشكل اسـاسـي لـمساعـدة االسـاتـذة  

مـن اجـل دمـج الـتعلم االلـكترونـي واسـتخدام الـتقنیات الـتعلیمیة الحـدیـثة جـنباً الـى جـنب مـع الـطرق الـكالسـیكیة. 

وھـي ادوات مـصممة لتسھـیل نـقل الـمعرفـة. تـطور الـتقنیات واالسـالـیب قـاد الـتعلم الـى انـظمة الـتعلم االلـكترونـي 

اي الـمفھوم الـحالـي لـلحاسـوب الـمدعـوم (الـتعلم الـتعاونـي ) CSCL الـذي یـشجع الـتطویـر الـتعاونـي لـلمعرفـة. الـتعلیم 

االلـكترونـي ھـو الـمصطلح الـمعمول بـھ لـمنصات مـثل CSLC	 (الـمدعـومـة بـالـكمبیوتـر الـتعلم الـتعاونـي) وھـو 

یـعتمد عـلى بـوابـات الـویـب المسـتفیدة مـن ویـب الـتقنیات  (p46	Procter,2003:). كـما وتشـیر مـفاھـیم الـتعلم 

االلـكترونـي الـى الـتحول الـوشـیك الـى مـاوراء الـكالسـیكیة،  عـلى الـرغـم مـن ان ظـاھـرة الـتعلیم بـاالعـتماد عـلى  

الـتقنیات  الحـدیـثة تـعتبر ظـاھـرة حـدیـثة نسـبیاً، والـتي یـدعـمھا بـقوة االتـجاة الـدیـنامـیكي والـتقدم فـي تـقنیات تـكنولـوجـیا 

الـمعلومـات واالتـصاالت، یـمیل الـتعلم االلـكترونـي الـى ان یـصبح عـامـالً مـھماً فـي تـشكیل الـعملیات الـتعلیمیة فـي 

الـتعلیم الـعالـي، ابـرزت االبـحاث الحـدیـثة اتـجاھـاً مـتزایـداً لـمعدالت اعـلى عـلى الـفائـدة فـي الـدورات الـتدریـبیة 

الـقائـمة عـلى الـتكنولـوجـیا عـبر االنـترنـت مـن الـدورات الـتقلیدیـة وجـھاً لـوجـھ، ال یـتمثل مـفتاح الـنجاح فـي االسـتجابـة 

السـریـعة فـیما یـتعلق بـتطور الـدعـم لـلتقنیات فـقط، ولـكن یـكون الـنجاح ایـضاً مـن خـالل اعـادة تـشكیل الـعملیات 

الـتعلیمیة عـن طـریـق تـطویـر مـفاھـیم جـدیـدة كـالـتعلم الـتعاونـي الـمدعـوم بـالـحاسـوب (CSCL) الـذي اشـار الـیھ الـبحث 

والـذي یـشجع الـتطویـر الـتعاونـي. (. كـما ویـعد الـتعلم الـمدمـج احـد مـفاھـیم الـتعلم الـتي تـفترض مـزیـجاً مـن 

الـكالسـیكیة وجـھاً لـوجـھ والـتعلم مـن خـالل جـلسات عـبر االنـتر نـت یھـدف الـتعلم الـمدمـج الـى تحسـین تـقییم الـمعرفـة 

مـن خـالل الـتقنیات الجـدیـدة وتـوفـیر االنـظمة الحـدیـثة الـمصممة خـصصیاً لـلتقییم االلـكترونـي، وادوات لـالخـتبار 

المجـــدول تـــكون قـــادرة عـــلى اكـــتشاف وتـــصحیح نـــقاط الـــضعف او الـــثغرات فـــي تـــدریـــب الـــطالب 

 .(Harriman,2004a:p 54)
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  .

النظریات المفسرة: 

  	Behavioral	theory :النظریة السلوكیة

  وقـد تـم تـطویـر ھـذا االطـار الـنظري فـي اوائـل الـقرن العشـریـن عـلى اسـاس تـجارب الـتعلم الـحیوانـیة ایـفان 

بـافـلوف، ادوارد لـي Bf	ھـال، وثـورنـدایـك، وادوارد سـي تـولـمان، كـالرك سـكینر. اسـتخدم الـعدیـد مـن عـلماء 

الـنفس ھـذه الـنتائـج لـتطویـر نـظریـات الـتعلم البشـري، لـكن الـمعلمین الـمعاصـریـن یـرون عـمومـاً السـلوكـیة كـأحـد 

جـوانـب الـتولـیف الـشامـل تـم ربـط الـتدریـس فـي السـلوكـیات بـالـتدریـب، مـع الـتركـیز عـلى تـجارب الـتعلم عـلو 

الـحیوانـات. نـظراً الن السـلوكـیة تـتكون مـن وجـھة نـظر تـعلیم االشـخاص كـیفیة الـقیام بـشئ بـالـمكافـات والـعقوبـات، 

فھـي مـرتـبطة بـتدریـب االشـخاص عـلى نـطاق واسـع حـول تحسـینات سـكنر كـتب الـتدریـس بـناًء عـلى تحـلیلھ 

الـوظـیفي للسـلوك الـلفظي وكـتب تـكنولـوجـیا الـتدریـس مـحاولـة لـلتبدیـد االسـاطـیر الـكامـنة وراء الـتعلیم الـمعاصـر 

وكـذلـك الـترویـج لـلنظام الـتعلیمي الـذي یـعتمد عـلى تحـلیل السـلوك، ولـكنھ یـختلف جـوھـریـاً عـن نـماذج االدراك       

 .,2015:p5) ( Alex York

-	:Cognitive	theory :النظریة المعرفیة

خـضع الـعلم الـمعرفـي لـلتغیر كـبیر فـي السـتینیات والسـبعینیات مـن الـقرن الـماضـي 

لـدرجـة ان الـبعض وصـف تـلك الـفترة بـأنـھا ثـورة مـعرفـیة خـاصـة فـي رد الـفعل عـلى السـلوكـیة. 

فـي حـین ان االبـقاء عـلى االطـار التجـریـبي مـن الـمدرسـة السـلوكـیة، عـلم الـنفس الـمعرفـي 

نـظریـات تـبدو وراء السـلوك للشـرح الـقائـم عـلى الـدمـاغ الـتعلم عـن طـریـق الـنظر فـي كـیفیة عـمل 

الـذاكـرة البشـریـة لـتعزیـز الـتعلم. یشـیر الـى الـتعلم عـلى انـھ جـمیع الـعملیات الـتي یـتم مـن خـاللـھا 

تـحویـل الـمدخـالت الحسـیة وتـطویـرھـا وتخـزیـنھا واسـتعادتـھا واسـتخدامـھا بـواسـطة الـعقل نـموذج 

شـیفرن البشـري، نـموذج اتـكینسون وبـادلـي فـي الـذاكـرة الـعامـلة تـم انـشاء الـنموذج كـاْطـر نـظریـة. 

(Daughtery et al, 2013: p 25 )  كـان لـعلوم الـكمبیوتـر وتـكنولـوجـیا الـمعلومـات تـأثـیر 

 ً كـبیر عـلى نـظریـة الـعلوم الـمعرفـیة تـم تسھـیل الـمفاھـیم الـمعرفـیة لـلذاكـرة الـعامـلة (الـمعروفـة سـابـقا

بـأسـم الـذاكـرة قـصیرة الـمدى) والـذاكـرة طـویـلة الـمدى مـن خـالل الـبحث والـتكنولـوجـیا فـي مـجال 

عـلوم الـكمبیوتـر تـأثـیر اخـر رئیسـي فـي مـجال الـعلوم الـمعرفـیة ھـو نـعوم تـشومـیسكي الـباحـثةن 
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الـیوم یـركـزون عـلى مـواضـیع مـثل الحـمل الـمعرفـي، مـعالـجة الـمعلومـات، وعـلم الـنفس ووسـائـل 

االعـالم تـؤثـر وجـھات الـنظر الـنظریـة عـلى الـتصمیم الـتعلیمي ھـناك مـدرسـتان مـنفصلتان مـن 

االدراك، وھـما الـمعرفـیة والـمعرفـیة االجـتماعـیة. تـركـز االولـى عـلى فـھم الـتفكیر او الـعملیات 

الـمعرفـیة لـلفرد بـینما تـشمل االخـیرة الـعملیات االجـتماعـیة كـتأثـیرات فـي الـتعلم الـى جـانـب 

االدراك. ومـع ذلـك تشـترك ھـاتـان الـمدرسـتان فـي الـرأي الـقائـل بـأن الـتعلم اكـثر مـن مجـرد تـغییر 

 .		(		David,2017:p123)	      سلوكي ولكنھ عملیة عقلیة یستخدمھا المتعلم

 :Constructivism	theory :النظریة البنائیة

یـمیز عـلماء الـنفس الـتربـوي بـین عـدة انـواع مـن الـبنائـیة : الـبنائـیة الـفردیـة او النفسـیة 

مـثل نـظریـة بـیاجـیة لـلتطور الـمعرفـي، والـبناء االجـتماعـي ویـركـز ھـذا الـشكل مـن الـبنائـیة بـشكل 

اسـاسـي عـلى كـیفیة بـناء الـمتعلمین لـمعانـیھم الـخاصـة مـن الـمعلومـات الجـدیـدة، حـیث یـتفاعـلون مـع 

الـواقـع ومـع الـمتعلمین االخـریـن الـذیـن یـقدمـون وجـھات نـظر مـختلفة. تـتطلب بـیئات الـتعلم الـبنائـیة 

مـن الـطالب اسـتخدام مـعارفـھم وخـبراتـھم الـسابـقة لـصیاغـة مـفاھـیم جـدیـدة ذات صـلة أو تـكیفیة 

في التعلم في ظل ھذا االطار، 

 (Bates,2003:p 233) یـصبح دور الـمعلم المسـیر، الـذي یـقدم الـتوجـیھ حـتى یـتمكن 

الـمتعلمون مـن بـناء مـعرفـتھم الـخاصـة. یـجب ان یـتأكـد الـمعلمون الـبنائـیون مـن ان خـبرات الـتعلم 

الـسابـقة مـناسـبة ومـرتـبطة بـالـمفاھـیم الـتي یـتم تـدریـسھا . یـقترح Jonassen(1997) ان بـیئات 

الـتعلم جـیدة الـتنظیم مـفیدة لـلمتعلمین الـمبتدئـین وان الـبیئات غـیر الـمنظمة مـفیدة فـقط لـلمتعلمین 

االكـثر تـقدمـاً . اكـد الـمعلمون عـلى االسـتفادة مـن مـنظور الـبنائـیة وعـلى الـتعلم النشـط الـقائـم عـلى 

حـل الـمشاكـل، والـتعلم الـقائـم عـلى الـمشاریـع، والـتعلم الـقائـم عـلى الـتحقیق، الـذي یـنطوي بـشكل 

مـثالـي عـلى سـیناریـوھـات الـعالـم الـحقیقي، حـیث یـشارك الـطالب بـنشاط فـي انشـطة الـتفكیر 

 (Memarovic,2015: p167) .النقدي

-	Cognitive	load	theory :نظریة الحمل المعرفي

ان الـنظریـة الـتربـویـة تـوفـر الـتوجـیھ لـكل مـن الـتصمیم الـفعال لـلموارد وكـیف یـمكن لـالسـتاذ اسـتخدام 

ھـذه الـموارد عـلى افـضل وجـھ مـع الـطالب . تـخبرنـا نـظریـة الحـمل الـمعرفـي، الـتي طـورھـا جـون سـویـلر 

(1988) یـجب تـصمیم مـوارد الـتعلم لـتقلیل الـعبئ عـلى عـمل الـذاكـرة  وبـالـتالـي نـتمكن مـن بـناء مخـطط 
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مصمم بشكل فعال، عن مصادر التعلم الرقمي ویمكننا القیام بذلك من خالل عدة اجراءات : 

استبعاد المعلومات واالنشطة التي ال ترتبط ارتباطاً مباشراً بمخطط االعمال.	1.

التركیز على على المعلومات واالنشطة التي تتعلق مباشرة ببناء المخطط.	2.

.3 ( Daughtery et al, 2013: . تحـدیـد مـدى تـعقید الـمواد الـتعلیمیة وخـبرة الـمتعلم بـوضـوح

	  p236)

ھذه المبادئ توجھ االساتذة في تقییم مصادر التعلم الرقمیة التي قد یرغبون في استخدامھا مع طالبھم .  

یستخدم اساتذة الجامعة الموارد الرقمیة لمجموعة متنوعة من االغراض وبطرق عدیدة: 
كوسیلة لتعریف الطالب بموضوع ما	•
كجزء من محاضرة االستاذ او العرض	•
كحافز للمناقشة الجماعیة او الصف بأكملھ	•
تزوید الطالب بأمكانیة الوصول الى انواع النصوص المختلفة	•
اشراك الطالب في انشطة غیر ممكنة في القاعات الدراسیة.	•
•	.(		Mayer,2008:	p36)	.للسماح للطالب بالعمل بالسرعة التي تناسبھم كنشاط

قـد تـبنى الـبحث الـحالـي نـظریـة الحـمل الـمعرفـي كـونـھا اكـثر الـنظریـات الـتي فسـرت 

عملیة التعلم االلكتروني بطریقة معرفیة وشمولیة. 

ایجابیات استخدام التقنیات الحدیثة : 

ینشـر اسـتخدام الـتقنیات الحـدیـثة اسـتراتـیجیات مـتعددة قـائـمة عـلى االدلـة فـي نـفس الـوقـت 1.

(مثل المحتوى التكیفي، واالختبار المتكرر، وردود الفعل الفوریة، وما الى ذلك)	

یـؤدي اسـتخدام الـتقنیات الحـدیـثة وغـیرھـا مـن اشـكال الـتكنولـوجـیا الـى تـدریـب الـطالب عـلى 2.

الـمحتوى االسـاسـي والـمھارات بـینما یـمكن لـالسـتاذ الـجامـعي الـعمل مـع االخـریـن او اجـراء 

التقییمات او اداء مھام اخرى.	

مـن خـالل اسـتخدام تـقنیات الـتعلیم یـمكن ان یـكون الـتعلیم فـردیـاً لـكل طـالـب مـما یـتیح تـمایـزاً 3.

افضل ویسمح للطالب بالعمل من اجل االتقان بالسرعة التي تناسبھم	
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یـمكن لـتقنیات الـتعلم الحـدیـثة تحسـین الـوصـول الـى الـتعلیم بـما فـي ذلـك بـرامـج الـشھادات 4.

الكاملة، وكما انھ یتیح اندماجاً افضل للطالب غیر المتفرغین خاصة في التعلیم المستمر.	

 یـحسن  اسـتخدام الـتقنیات الحـدیـثة الـتفاعـالت بـین الـطالب والـمعلمین ویـمكن ایـضاً اسـتخدام 5.

المواد التعلیمیة للتعلم عن بعد ومتاحة لجمھور اوسع.	

یـتعلم الـطالب عـادةً اكـثر فـي وقـت اقـل عـند اسـتخدام الـتقنیات الحـدیـثة، ویـجعل الـطالب 6.

اكثر اندماجاً في الفصول الدراسیة،  ویمكن الطالب من حل المشكالت بشكل مستقل.	

یـقلل مـن فـجوة الـتحصیل بـین الـطالب الـمتعثریـن والـمتوسـطین، كـما تـعمل بـعض الـتطبیقات 7.

الـتعلیمیة عـلى تحسـین الـعمل الجـماعـي مـن خـالل الـسماح لـلطالب بـتلقي الـتعلیقات عـلى 

	.		(		David,2017:p170)	.االجابات وتعزیز التعاون في حل المشكالت

االجراءات المنھجیة للبحث 

منھج الدراسة 1.

 تـعد الـدراسـة الـحالـیة مـن الـدراسـات الـوصـفیة الـتي تسـتھدف دراسـة الـظاھـرة ووصـفھا كـما تـوجـد فـي 

 (quantitative) 	والـكمي (qualitative) الـواقـع وتھـتم بـوصـفھا وصـفاً دقـیقاً مـن خـالل الـمنھجین الـنوعـي

وتـوضـیح خـصائـصھا، واعـطاء وصـف رقـمي یـوضـح مـقدار وحجـم الـظاھـرة (عـبیدات واخـرون، 2012،: 

 .(213
مجتمع الدراسة وعینتھ:		2.

یـتمثل مـجتمع الـبحث الـحالـي بـتدریسـیي الـجامـعة المسـتنصریـة- كـلیة الـتربـیة والـبالـغ عـددھـم (719) 

تدریسیاً وتدریسیة ومن كال الجنسین (الذكور- االناث) بواقع (412) تدریسي و (307) تدریسیة. 

عینة البحث : 

بـلغ عـدد افـراد عـینة الـبحث (120) تـدریسـي وتـدریسـیة تـم اخـتیارھـم بـالـطریـقة الـعشوائـیة الـطبقیة 

وبأسلوب التوزیع المتساوي، وبواقع (60) تدریسي من الذكور و(60) تدریسیة من االناث. 
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.3 	Measurement	of	the	studyأدوات الدراسة

لـلحصول عـلى الـبیانـات الـتي تـتطلبھا الـدراسـة لـلتعرف عـلى الـظاھـرة مـن جـمیع اتـجاھـاتـھا جـرى اسـتخدام أداة 

واقع تقنیات المعلومات لغرض الحصول على قدر من الدقة لبیانات الدراسة وھي :	 

		Questionnaire	Information	Technology اوال: استبانة واقع تقنیات المعلومات

جـرى اعـداد األداة الـخاصـة بـواقـع تـقنیات الـمعلومـات فـي كـلیات الـتربـیة ، وقـامـت الـباحـثات بـتوجـیھ اسـتبانـة 

أسـتطالعـیة مـفتوحـة الـى عـینة مـن مـجتمع الـبحث بـلغت (15) تـدریسـي أخـتیرو عـشوائـیاً وبـعد جـمع اسـتجابـات 

الـعینة االسـتطالعـیة صـیغت فـقرات االسـتبانـة بـصورتـھا األولـیة وبـلغت (19) فـقرة وعـرضـت عـلى خـبراء فـي 

الـعلوم الـتربـویـة والنفسـیة لـتحقیق الـصدق الـظاھـري، وإبـداء آرائـھم فـي مـدى مـناسـبة الـفقرة والـتحقق مـن أنـھا تـمثل 

واقـع تـقنیات الـمعلومـات، والـحكم عـلى مـدى مـالئـمة الـتعلیمات والـبدائـل وإجـراء مـایـرونـھ مـناسـباً مـن تـعدیـالت 

(إعـادة، صـیاغـة، دمـج، حـذف، إضـافـة) عـلى الـفقرات فـضالً عـن وضـوحـھا، واعـتمدت مـوافـقة  نسـبة (85%) 

فـما فـوق مـن آراء الـخبراء لـلداللـة عـلى صـالحـیة الـفقرات، وبـذلـك تـكون االسـتبانـة صـادقـة صـدقـا ظـاھـریـاً. وقـد تـم 

حـساب الـثبات بـطریـقة الـفا كـرونـباخ فـبلغ (0.87) وقـد عـدت ھـذه الـقیم مـؤشـراً ایـجابـیاً عـلى اسـتقرار اسـتجابـات 

األفراد على استبانة واقع تقنیات المعلومات في كلیات التربیة. 

اجراءات التطبیق	 

 تـم تـطبیق االسـتبانـة عـلى عـینة الـبحث الـبالـغة (120) تـدریسـي وتـدریسـیة وحـساب الـدرجـة الـكلیة 

للمسـتجیب، حـیث كـان عـدد فـقرات االسـتبانـة (18) فـقرة وتـوجـد أمـام كـل  فـقرة مـن فـقرات الـمقیاس خـمسة بـدائـل 

ھـي (مـوافـق جـداً، مـوافـق، مـوافـق بـدرجـة بسـیطة ، غـیر مـوافـق، غـیر مـوافـق جـدا) ولـتكمیم اجـابـة الـتدریسـي عـلى 

الـفقرة یـؤخـذ بـنظر االعـتبار اتـجاه الـفقرة، فـاذا كـانـت الـفقرة مـوجـبة، فـان الـبدائـل تـأخـذ الـدرجـات (5، 4، 3، 2، 1) 

عـلى الـترتـیب. أمـا اذا كـانـت الـفقرة سـالـبة، فـان الـبدائـل تـأخـذ الـدرجـات (1، 2، 3، 4، 5) عـلى الـترتـیب. وھـذا 

یـعني أن مـدى درجـات االسـتبانـة یـتراوح مـا بـین (180-36) درجـة أمـا الـمتوسـط الـفرضـي لـالسـتبانـة فـھو (57) 

درجـة، ھـذا وقـد بـلغ الـزمـن المسـتغرق فـي اجـابـة الـعینة عـن أالداة (15) دقـیقة تـقریـباً، و تـم الـتأكـید عـلى االفـراد 

بأن االجابة سوف تعامل بالسریة التامة ولن تستخدم اال ألغراض البحث العلمي. 

اوالً: النتائج المتعلقة بالھدف االول : التعرف على واقع استخدام التقنیات الحدیثة في كلیات التربیة 

         تـحقیقھا لھـذا الھـدف، فـقد تـم اسـتخراج الـمتوسـط الـحسابـي لـدرجـات افـراد الـعینة الـبالـغ عـددھـم (120) 
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تـدریسـي فـي اسـتبانـة تـقنیات الـمعلومـات، حـیث بـلغت قـیمة ھـذا الـمتوسـط ()51 درجـة،	وبـانحـراف مـعیاري 

(12.16)، وعـند اخـتبار مـعنویـة الـفرق بـین الـمتوسـط الـحسابـي لـدرجـات الـعینة والـمتوسـط الـنظري لـالسـتبانـة 

الـبالـغ قـیمتھ (54) درجـة بـاسـتخدام االخـتبار الـتائـي لـعینة واحـدة، فـقد وجـد بـأن الـقیمة الـتائـیة الـمحسوبـة تـساوي 

(2.58-)، وعـند مـقارنـتھا بـالـقیمة الـتائـیة الجـدولـیة الـبالـغة (1.96) عـند مسـتوى داللـة (0.05)، ودرجـة حـریـة 

(119) تـبین أن الـقیمة الـتائـیة الـمحسوبـة اكـبر مـن الـقیمة الـتائـیة الجـدولـیة، أي أن ھـناك فـرقـاً ذا داللـة مـعنویـة بـین 

الـمتوسـط الـحسابـي لـلعینة والـمتوسـط الـنظري لـالسـتبانـة وذلـك لـصالـح الـمتوسـط الـنظري لـلعینة، اي ان عـینة 

البحث اشارت الى ضعف في استخدام تقنیات المعلومات والجدول (1) یوضح ذلك. 

الجدول (1) 

نتائج االختبار التائي الستبانة تقنیات المعلومات لدى عینة البحث 

وقـد اشـارت الـنتائـج الـتي تـم الـتوصـل الـیھا  أن واقـع الـتقنیات الحـدیـثة فـي كـلیات الـتربـیة لـیس بـالـواقـع الـمرجـو مـن 

قـبل اسـاتـذة الـجامـعة.وھـذا مـایـتفق مـع دراسـة (عـلي و صـبیرة، 2014) الـتي اكـدت ضـعف اسـتخدام الـتقنیات 

الحـدیـثة فـي الـبحث الـعلمي مـن قـبل اعـضاء الھـیئة الـتعلیمیة فـي جـامـعة تشـریـن . وأمــا عــن ســبب ذلــك الـواقـع 

حسـب وجـھة نـظر اسـاتـذة الـجامـعة یـرجـع الـى الـصعوبـات الـتي قـامـو بتحـدیـدھـا والـتي ادرجـت بـالجـدول (2) والـتي 

یـعود السـبب الـرئیسـي الـى جـملة مـن الـمعوقـات الـتي یـرجـع اغـلبھا الـى اسـباب خـارجـة عـن ارادة االسـتاذ، فـعدم 

اھـتمام الـجامـعات بـتشجیع االسـتاذ عـلى تـوظـیف الـتقنیات فـي خـدمـة الـتعلیم فـترجـع الـباحـثات ذلـك إلـى أن إدخـال 

فـكرة تـوظـیف الـتقنیات فـي خـدمـة الـتعلیم فـي الـعراق جـاء مـتأخـرا مـقارنـة بـالـدول الـعربـیة االخـرى ویـعود ذلـك الـى 

الـظروف الـصعبة الـتي یـمر بـھا الـبلد، فـقد مـر الـبلد بـاوقـات عـصیبة كـثیرة.بـالـرغـم مـن ان ھـذا الـمفھوم واضـحا 

بـصورة لـدى االسـتاذ الـجامـعي بـالـرغـم مـن تـشجیع لـفكرة وتـوظـیف الـتقنیات فـي خـدمـة الـتعلیم بـصورة مـباشـرة 

والتي تقوم بھ جھـات مختـصة . 	

الھدف الثاني:  المقترحات الخاصة بصعوبات استخدام التقنیات الحدیثة 

حـجـــــم 
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الــــمتوســــط 
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المعیاري

الــــمتوســــط 

الـــــنـــظـــري 
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جدول (2) 

صعوبات استخدام تقنیات المعلومات 

الھدف الثالث: المقترحات لتطویر واقع استخدام تكنلوجیا المعلومات: 

تشجیع اساتذة الجامعة على استخدم التقنیات الحدیثة في التدریس	1.

الفقراتت

قلة الدورات التي تھتم بالتقنیات الحدیثة1

قلة الموار المالیة المخصصة لشراء التقنیات الحدیثة2

قلة الوعي باھمیة التقنیات الحدیثة3

عدم رغبة الطالب باستخدام التقنیات الحدیثة4

صعوبة استخدام الصعوبات الحدیثة5

رغبة االساتذة باستخدام الوسائل التقلیدیة6

الجامعة التشجع استخدام الوسائل الحدیثة7

ضعف االعالم لبیان اھمیة استخدام التقنیات الحدیثة8

التوجد مؤامات مع جامعات اجنبیة لالستفادة من االطالع على التقنیات الحدیثة9

عدم المحافظة على التقنیات الحدیثة من قبل الطالب10

ضعف في صیانة التقنیات الحدیثة11

قلة التوجھ العام من قبل الكلیات باستخدام التقنیات الحدیثة12

قلة الوعي لدى االساتذة باھمیة استخدام التقنیات الحدیثة13

قلة المختبرات في الدراسات االنسانیة وبالتالي قلة استخدام التقنیات فیھا14

التقنیات الحدیثة التلبي الرغبة المرجوة بالتعلیم15

رداءة النوعیات التي تجلب للكلیات من التقنیات الحدیثة16

ارتفاع شراء التقنیات مقارنة بالقیمة الحقیقیة لھا17

التلبي التقنیات الحدیثة الفائدة المرغوبة منھا18

رغبة بعض االساتذة الشدیدة باستخدام الوسائل التقلیدیة19
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ثیام الجامعة بتوفر االدوات والوسائل التعلیمیة المساعدة الستخدامھا في التدریس.	2.

ارسـال اسـاتـذة الـجامـعة فـي دورات داخـل وخـارج الـقطرلـتدریـبھم عـلى اسـتخدام وسـائـل الـتعلیم 3.

الحدیثة.	

 زیادة وعي االساتذة والطالب باھمیة استخدام وسائل التعلیم الحدیثة.	4.

اعطاء تقیم اعلى لالساتذة عند استخدامھم للتقنیات الحدیثة لتشجیعھم على استخدامھا.	5.

جلب دلیل استخدام اجھزة التقنیات الحدیثة لیتسنى لالستاذ والطالب باالطالع علیھا.	6.

قیام الجامعة بتجھیز التقنیات الحدیثة التي یحتاجھا االستاذ.	7.

الصیانة الدوریة لالجھزة.	8.

توظیف من لھ خبرة باستخدام التقنیات الحدییثة في المختبرات.	9.

وضع تعلیمات استخدام الجھاز باللغة العربیة.	10.

جلب التقنیات الحدیثة التي تساعد في التعلیم الحدیث.	11.

توعیة الطلبة باھمیة المحافظة على ھذه االجھزة.	12.

جلب اجھزة من مناشىء عالمیة.	13.

وضع االجھزة في االماكن المخصصة لھا.	14.

المصادر: 	

- استیسة , دالل محسن(2008): "التجدیدات التربویة" ,ط1, دار وائل للنشر ,عمان. 
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تـــوفـــر الـــجامـــعة االدوات 2

والـوسـائـل الـتعلیمیة الـمساعـدة 

الستخدامھا في التدریس

یـواجـھ االسـاتـذة مـشكالت عـند 3

اسـتخدامـھم لـوسـائـل الـتعلیم 
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یسـتخدم الـحاسـب االلـي فـي 4
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یشـترك االسـاتـذة فـي دورات 5

لـــتطویـــر مـــھاراتـــھم فـــي 

استخدام الحاسوب

التـوجـد مـعلومـات كـافـیة عـن 6

اھــــمیة اســــتخدام تــــقنیات 

المعلومات

قــلة الــرغــبة فــي تــوظــیف 7

التقنیة في خدمة التعلیم

قـلة الـتشجیع مـن قـبل عـمادات 8

الـكلیات فـي اسـتخدام تـقنیات 

المعلومات

قـــلة التجھـــیزات الـــخاصـــة 9

بتقنیات المعلومات
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الكلیة

صـعوبـة تـوظـیف الـتقنیات فـي 11

خدمة العلم
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ضــعف الــقدرة عــلى انــتاج 12

الـوسـائـل الـتعلیمیة الـتي تخـدم 

درس مـا الـغیر مـتوفـرة فـي 

داخل الكلیة

ضـعف صـیانـة اجھـزة تـقنیات 13

المعلومات

قـلة حـرص الـطلبة فـي الـحفاظ 14

عــــلـى اجـھــــزة تــــقـنـیـات 

المعلومات

ضـعف الـلغة االنـكلیزیـة الـتي 15

تـــعد عـــائـــق لـــدى بـــعض 

االسـاتـذة فـي اسـتخدام تـقنیات 

المعلومات

عــــدم مــــناســــبة تــــقنیات 16

الــمعلومــات الــموجــدة فــي 

الكلیة

رداءة تـــقنیات الـــمعلومـــات 17

الموجودة في الكلیة

فشــل بــعض االســاتــذة فــي 18

استخدام تقنیات المعلومات
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