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           تربية العملية ال أثناء أداء في التعليم لتكنولوجيا بكلية البنات الطالبات المعلمات توظيف درجة
 من وجهة نظر المشرفين والمعلمين المتعاونين

 

 د. ؿبمد حسن أضبد العامري                                                                 د. عادل منصور سادل باجري       
 جامعة سيئون كلية الًتبية،  أستاذ مشارك،                         ، جامعة سيئون                            كلية البناتستاذ مساعد،  أ

 الملخص
 سيئون جامعة يف كلية البنات اؼبعلمات الطالبات توظيف درجة إذل التعرف الدراسةىذه  تستهدف

 ىناك كان إذا ماواؼبعلمُت اؼبتعاونُت، و  اؼبشرفُت نظر وجهة من لًتبية العمليةا أداءأثناء  يف التعليم لتكنولوجيا
 التعليم. لتكنولوجيا توظيف الطالبات اؼبعلمات درجة يف اؼبشرفُت واؼبعلمُت اؼبتعاونُت بُت تقديرات دال فرق
 مكونات ؾباالت على اشتملت استبانة استخدمت كما ،التحليلي الوصفي اؼبنهج الدراسة اتبعت وقد

 -اإلدارة وضبط التعلم  – التنفيذ - التطوير - دب الًتبوي )التصميمالتعليم اليت حددىا األ تكنولوجيا
 ،ا( مشرفً 15منهم ) امشاركً  (63)عينة قوامها  على ومن مث تطبيقها ،ومت التأكد من صدقها وثباهتا والتقوًن(،

يف  التعليم اؼبعلمات لتكنولوجيا الطالبات توظيف درجة وقد أظهرت نتائج الدراسة أن .امتعاونً  ا( معلمً 48و)
داللة الفروق ذات الوكشفت كذلك عن عدم  ؾباالت الدراسة، يف اعاليً  كان العملية الًتبية أداء أثناء

( يف مستوى ربّقق ؾباالت تكنولوجيا التعليم للطالبات اؼبعلمات تعزى α= 0.05ى )حصائية عند اؼبستو اإل
ؼبتغَتات الدراسة )اؼبشرف واؼبعلم اؼبتعاون( يف ؾباالت التصميم والتنفيذ والضبط والتقوًن وعلى اؼبستوى الكلي 

ق ذات و ذل وجود فر إالدراسة  ما عدا ؾبال التطوير؛ فعند مقارنة تقديرات اؼبشرفُت واؼبعلمُت اؼبتعاونُت توصلت
 اؼبعلمُت اؼبتعاونُت. ةلحص( ؼبα= 0.05حصائية عند مستوى )إداللة 

 

 .اؼبتعاون اؼبعلم اؼبشرف، العملية، الًتبية التعليم، تكنولوجيا المفتاحية: الكلمات
 المقدمة

من تقدم على  حرازهإيقاس فيو التقدم بقدر ما يتم  اتكنولوجيً  اوصراعً  ايشهد العصر الراىن تسابقً 
اؼبستوى العلمي، وأن ىذا التقدم العلمي والتكنولوجي مرىون بعوامل عدة يأيت يف مقدمتها االىتمام باؼبنظومة 

جل حاضر مضيء أة من التعليمية وجعلها من األولويات حبكم موقعها يف قيادة اجملتمع بالفكر واؼبعرف
ي يف تقوًن السياسات ذل التفكَت اعبد  إالنظم الًتبوية ات القائمُت على ومستقبل زاىر. وقد دفعت ىذه التحدي

 الًتبوية بطريقة علمية لكي تكيف نظمها مع التكنولوجيا السائدة يف الوقت الراىن؛ ؼبواكبة معطيات العصر.
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جياد معلم مؤىل قادر على ضبل إصبح البد من أملية التعليمية وؼبا كان اؼبعلم  يعد حجر الزاوية يف الع
 العملية تبذل لتطوير ؿباوالت أو جهود أي ألن ،(32، 2010وآخرون،  عواد تغيَت والتطوير )أبورسالة ال

 تطوير األول اؼبقام تأخذ باغبسبان يف دل إذا الفشل، مصَتىا وسيكون أىدافها، رّبقق لن التعليمية التعلمية
على القيام بأدواره يف ظل متطلبات عصره  اويصبح قادرً  ،عداد اؼبتعلمُت بكفاءةإليتمكن من  وتنميتو؛ لماؼبع

 (.237، 2010)السكاف ،
فمن خاللو يتم  ،عداد الطلبة اؼبعلمُتإيف  اؿبوريً  اًتبية العملية دورً ويف ىذا اػبصوص يؤدي برنامج ال

ت يتم تطبيق اعبوانب النظرية واؼبهارا ايضً أالناجح، وفيو التعرف على متطلبات مهنة التدريس وخصائص اؼبعلم 
تنمو لدى الطلبة  ايضً أ؛ وفيو داء التدريسي اليت مت اكتساهبا نظرياً من قبلمارسة األوالكفايات الالزمة ؼب

ذل توظيف تكنولوجيا التعليم يف العملية إباإلضافة  ،واستخدام طرائق التدريس ،اؼبعلمُت مهارات التخطيط
عداد اؼبعلمُت إذلك صبعية ذل إشار أوالتعلم كما  مارسة مهنة التعليمالتدريسية واليت تعد من أىم اؼبهارات ؼب

(Amte,2006.) 
يرى ؿبمد وآخرون كما -ولقد تزايدت دعوات دمج تكنولوجيا التعليم يف العملية التعليمية؛ ألهنا 

 ،تعزز من فرص التعلم وتوسعو، وتسهم يف ربسُت نتائج العملية التعليمية، وربقق اؼبساواة -( 2004،165)
. وحول لكًتونيةجهزة اؼبتنوعة والربامج اإلكسب الطلبة مهارات التعامل مع األمشولية التعليم، وتذل إ وتودي

ها قادرة ( على أن تكنولوجيا التعليم دبا سبتلكو من خصائص وفبيزات ذبعل20،  2003ذلك يؤكد طبيس )
علم على التفاعل بنشاط ىداف اؼبتعلقة بتفريد التعليم، وتسهم يف مساعدة اؼبتعلى ربقيق العديد من األ

وبناًء على ذلك يرى الباحثان أنو من الواجب على اؼبعلمُت دبختلف اؼبراحل وإجيابية مع اؼبادة التعليمية. 
التعليمية تبٍت أساليب تدريس تقوم على استخدام تكنولوجيا التعليم ؛ ؼبساعدة الطلبة على امتالك مهارات 

أنو يف ؾبتمع واسع ، وأن يف مقدوره التأثَت بفاعلية يف بناء  االتصال والتفاعل مع اآلخرين حيث يشعر
 اجملتمعات.

ن استخدام تكنولوجيا التعليم يف العملية التعليمية أتشَت نتائج بعض الدراسات إذل طار ويف ىذا اإل
(، وتعزز من قدرهتم على 2011؛ والناصري، 2012تساعد على رفع مستوى ربصيل الطلبة )عطوه، 

؛ العجلوين، 2013، )باجري رات التفكَت وتنويع اػبربات التعليمية وتوفَت فرص التعلم الذايتاكتساب مها
 (.2004، ؛ اعبمالن2011واغبمران، 
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نو لتحقيق التنمية الشاملة يف ؾبال التعليم يتطلب من القائمُت على النظم أديكن استخالص وفبا سبق 
على  اليكون قادرً  اجيدً  اوتربويً  اميً عل المُت واؼبتعلمُت إعدادً التعليمية يف التعليم العارل إعداد جيل من اؼبع

 التعامل مع التكنولوجيا اغبديثة واستخداماهتا يف ـبتلف اجملاالت.
 :الدراسة مشكلة

ثناء أعلم ن يتمكن منها اؼبأدوار اليت ينبغي عليم يف العملية التعليمية من األيعد توظيف تكنولوجيا الت
ة كساب ىذا اعبانب للطالبات يف كليإعداد اؼبعلمُت قد وضعت إبرامج ن أفبارستو ؼبهنة التدريس، ولذا قبد 

ذل وجود فجوة بُت النظرية والتطبيق إشارت أياهتا؛ إال أن الدراسات السابقة ولو أالبنات جبامعة سيئون يف قائمة 
شارت دراسة )مندو، أ ايضً أاػبصوص  ىذا (، ويف2006( )ىندي ،2012والتكامل بينها )الطويسي، 

توظيف مهارات تكنولوجيا ساسي يف دى معلمي التعليم األذل وجود ضعف لإ( 2009، كويران؛  2019
مر الذي يتطلبو الكشف عن مدى توظيف الطالبات اؼبعلمات بكلية البنات جامعة سيئون جملاالت التعليم، األ

 الًتبية العملية من وجهة نظر اؼبشرفُت واؼبعلمُت اؼبتعاونُت.أداء ناء ثألوجيا التعليم يف عملية التدريس و تكن
 سئلة الدراسة:أ

الًتبية العملية من وجهة نظر أداء ة توظيف الطالبات اؼبعلمات لتكنولوجيا التعليم أثناء جما در  -1
 اؼبشرفُت؟

العملية من وجهة نظر اؼبعلمُت الًتبية أداء ة توظيف الطالبات اؼبعلمات لتكنولوجيا التعليم أثناء جما در  -2
 اؼبتعاونُت؟

ا بُت تقدير اؼبشرفُت واؼبعلمُت اؼبتعاونُت يف درجة توظيف الطالبات ىل يوجد فرق دال إحصائيً  -3
 الًتبية العملية؟أداء جيا التعليم أثناء ولو اؼبعلمات لتكن

 أهداف الدراسة: هدفت الدراسة الحالية إلى:
الًتبية العملية من وجهة أداء جيا التعليم أثناء ولو اؼبعلمات لتكن التعرف على درجة توظيف الطالبات -1

 نظر اؼبشرفُت يف مدارس التطبيق.
الًتبية العملية من وجهة  أداءجيا التعليم أثناء ولو التعرف على درجة توظيف الطالبات اؼبعلمات لتكن -2

 نظر اؼبعلمُت اؼبتعاونُت يف مدارس التطبيق.
تقدير اؼبشرفُت واؼبعلمُت اؼبتعاونُت لدرجة مستوى  بُت اق دال إحصائيً معرفة ما إذا كان ىنالك فر  -3

 الًتبية العملية.أداء توظيف الطالبات اؼبعلمات لتكنولوجيا التعليم أثناء 
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 أهمية الدراسة:
 اآليت:تسهم يف قد و  مهية توظيف اؼبعلم لتكنولوجيا التعليم يف العملية التعليمية؛أتأيت أمهية ىذه الدراسة من 

كساب الطالبات مهارات إ تطوير برامج إعداد اؼبعلمُت يف اعبامعات اليمنية من خالل التوجو كبو -1
 توظيف تكنولوجيا التعليم.

باعتبارىا اؼبصدر إعادة النظر يف توصيف مقررات تكنولوجيا التعليم بكلية البنات جامعة سيئون  -2
كادديي عداد األة لتكنولوجيا التعليم يف فًتة اإلسيسااأللتزويد الطالبات باؼبعارف واؼبهارات  األساس  

 للتمكن من توظيفها أثناء الًتبية العملية.
 توضيح الدور اعبديد للمعلم يف عصر التكنولوجيا كمصمم تعليمي وموجو ومرشد للمتعلمُت. -3
 .وصياتوت نتائج من تقدمو األفضل دبا النحو على اعبامعة مستوى على العملية الًتبية برنامج تطوير -4
تقليص الفجوة بُت النظرية والتطبيق يف العمل الًتبوي وذلك من خالل توفَت معلومات عن فعالية ىذه  -5

 الربامج على أرض الواقع و إللقاء الضوء على فعالية اإلعداد األكادديي.
 حدود الدراسة:

 أداءم أثناء التعرف على درجة توظيف الطالبات اؼبعلمات لتكنولوجيا التعلي الحدود الموضوعية: -1
 الًتبية العملية من وجهة نظر اؼبشرفُت واؼبعلمُت اؼبتعاونُت.

 .نو اؼبتعاون وناؼبشرفون واؼبعلم الحدود البشرية: -2
 طفال واؼبدارس والثانويات بوادي صحراء ؿبافظة حضرموت.رياض األ :الحدود المكانية -3
 .2019/2018الفصل الدراسي الثاين من العام اعبامعي  الحدود الزمانية: -4

 :مصطلحات الدراسة
أهنا "النظرية والتطبيق يف تصميم العمليات واؼبصادر وتطويرىا بتعرف تكنولوجيا التعليم  :تكنولوجيا التعليم

 (.30، 2009واستخدامها وأدواهتا وتقوديها من أجل التعلم )ىنداوي وآخرون ،
الذي يتضمنو برنامج إعداد اؼبعلمُت وتأىيلهم أهنا "اعبانب التطبيقي بتعرف الًتبية العملية  :التربية العملية

، وديارسو الطالب اؼبعلم يف قاعة الدرس أو خارجها ربت إشراف ما تقتضي وظيفة اؼبعلم من أدوار ألداء
مدرس الكلية اليت تعد الطالب ؼبهنة التدريس بالتعاون مع ادارات اؼبدارس واؼبعلمُت فيها" )عطية واؽبامشي، 

2008 ،223.) 
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واليت بأهنا فًتة التطبيق العملي للطالبات بكلية البنات يف جامعة سيئون،  :ارف التربية العملية إجرائيً كما تع
 ا، وتطبيقها أدائيً هارات، واالذباىات واؼبقيم، والؼبعارفكساهبن اػبربات الًتبوية اؼبختلفة من اإيتم من خالؽبا 

 ، والتقوًن. شاركة، واؼبمارسة، واؼبسة وفق اؼبراحل اآلتية: اؼبشاىدةيف اؼبدر 
بأنو عضو ىيئة التدريس الذي يكلف بتقوًن الطالبات اؼبتدربات أثناء تأديتهن للًتبية  ايعرف إجرائيً  المشرف:

 .العملية ويزودىن بالتغذية الراجعة حول أدائهن
، الذي يكلف دبرافقة ونةايف إحدى اؼبدارس اؼبتع ابأنو اؼبعلم اؼبعُّت رظبيً  ايعرف إجرائيً  المعلم المتعاون:

 .اؼبتدربة أثناء تدريبها، وتقدًن العون واؼبساعدة ؽبا يف اعبانبُت الفٍت واإلداري الطالبة
الدراسات التخصصات ) يف احدى : بأهنا طالبة اؼبستوى الرابعاويعرفها الباحثان إجرائيً  الطالبة/ المتدربة:

، للعام الدراسي سيئون(، بكلية البنات جامعة قبليزيةاإلطفال أو اللغة رياض األ سالمية أواإل
 أو اؼبدارس التابعة لوزارة الًتبية طفالرياض األحدى إاليت مت توجيهها إذل التطبيق يف و ، 2019/2018
 ، للتدريس يف ؾبال زبصصها ربت إشراف الكلية واؼبدرسة.والتعليم

 ر النظري:اطاإل
 يف كربى أمهية ؽبا اؼبيدانية ، فاػبربةلًتبويُتا عدادإ برامج يف اخاصً  ااىتمامً  اؼبيداين التدريب موضوع نال

اليت اكتسبتها الطالبة اؼبتدربة  واؼبهارات للمعلومات العملية للممارسة متاحة افرصً  توفر فهي اؼبعلم إعداد برامج
 .اؼبتنوعة التدريسيةباؼبهام  للقيام اووظيفيً  التهيئها نفسيً  بناء مرحلة هنا تعدإعداد حيث يف مرحلة اإل

 من أمهيتو العملية يستمد الًتبية برنامج ( أن 2005،120وكنسارة ) عطار يف ىذا اػبصوص يذكر
 العملية أمهية الًتبية وترتبط عالية، وفعالية كفاية ذا تأىياًل  اؼبعلمُت وتأىيلهم إعداد عملية يف مسامهتو خالل
 تعد اؼبعلمات؛ فالًتبية العملية إعداد عملية يف اؼبعاصرة ويةاالذباىات الًتب مع وانسجامها أىدافها بأمهية

بينما  .النظرية واؼببادئ اؼبعارف تطبيق على الطالبة اؼبتدربة يعزز قدرة الذي الصحيح األدائي واألسلوب الطريقة
 سبثل باعتبارىا اؼبستقبل معلمات إعداد بارزة ومهمة يف اأدوارً  العملية تؤدي الًتبية أن يرى )زكريا والنجدي(

 البد الذي اغبيوي اجملال للطالبات اؼبعلمات تعد بالنسبة وىي اإلعداد؛ ىذا جوانب من امهمً  اتطبيقيً  اجانبً 
 بعض خالؽبا من يكتسنب دبواقف اؼبرور ن  ؽب تتيح فهي اؼبهٍت، ؼبستقبلهن اؼبهارات الالزمة منو الكتساب

 (.120، 2008) زكريا والنجدي،  .التدريس مهنة كبو االذباىات اإلجيابية
اعبانب  :، األولإعداد اؼبعلم ثالثة جوانب أساسيةدب الًتبوي بأنو يشمل طار يشَت األويف ىذا اإل

، ومن خالل ذل جانب اؼبقررات واؼبناىج الثقافيةإىذا باإلضافة  العلمي أو األكادديي، والثاين اؼبهٍت أو الًتبوي،
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البات اؼبتدربات بالنظريات واؼبفاىيم اؼبتصلة بالتخصص الذي سيقمن بتدريسو، اإلعداد العلمي يتم تزويد الط
 يف حُت أن األعداد اؼبهٍت يتمثل يف تزويدىن بالنظريات واؼبفاىيم النفسية أو الًتبوية واؼبهارات اليت تساعدىن

يتدربن فيها على صبيع  اطبيقيً ت داء عملهن باإلضافة إذل برنامج الًتبية العلمية اؼبيدانية باعتبارىا ؾبااًل أعلى 
( 258، 2012، سادل) مهارات تكنولوجيا التعليم اخصوصً عمال واؼبهمات اليت ستوكل إليهن فيما بعد، و ألا
 (.165، 2008 عطية واؽبامشي،)

 دبكونات ومرتبط اعبوانب جوىري ومتعدد موضوع هوتطوير  ربسُت التعليم وفبا سبق يرى )اغبيلة( أن
 ومن ىذه العوامل تكنولوجيا العلمية، ونوعية النتائج ، كفاءهتا على تؤثر اليت والعوامل التعليمية العملية
 اؼبنجزات منىذه التطورات يف ىذا اجملال لالستفادة  يواكب تعليمي أن نظام أي على أوجب فبا ،التعليم

، 2004)اغبيلة ، .ذىان اؼبتعلمُتأل والفهم الوصول سهلة لتصبح واؼبعارف العلوم لتطويع اغبديثة واؼبخًتعات
50.) 

 مفهوم تكنولوجيا التعليم:
 :أيتي ما منها نذكر تكنولوجيا التعليم ؼبفهوم عدة بتعريفات الًتبوية األدبيات تزخر
 األمريكية اؼبتحدة الواليات يف لتكنولوجيا التعليم الرئاسية اللجنة أن  (Janus zewiski, 2001, 53)يذكر

 ضوء يف التعليمية العملية وتنفيذ وتقوًن لتصميم نظامية طريقة: "بأهنا التعليم فت تكنولوجياعر   (1970) عام
 من متآلفة ؾبموعة وذلك بتوظيف اإلنساين؛ والتعلم االتصال يف البحوث نتائج وعلى أساس ؿبددة، أىداف
  ."فعالية أكثر تعليم إذل للوصول وغَت البشرية البشرية اؼبصادر

 حيث اؼبنعم عبد تعريف وغَتىا السابقة األجنبية التعريفات إذل استندت اليت العربية التعريفات ومن
تنظيم  يف بطريقتو النسقية ويتميز وربديثو؛ التعليم جديدة لتطوير علمية صيغة" :بأهنا التعليم تكنولوجيا يعرف

التعليم  مصادر على النظامي والتعرف بينها، العالقات اؼبتبادلة أمهية على والًتكيز التعليمية العملية مكونات
(، 45، 2006ؿبمد، احملتسب و على اؼبشكالت" ) للتغلب منها واالستفادة وتنظيمها وإعدادىا اؼبختلفة،

 اإلنساين، التعلم دعن واؼبعرفة العلم من ىيكل تطبيق على تقوم متكاملة " عملية :يعرفها اعبزار بأهنا بينما
 اؼبنظومات؛ لتحقيق أسلوب دبنهجية وفرديتو اؼبتعلم نشاط بشرية تؤكد وغَت بشرية تعلم مصادر واستخدام
 (.112، 1998)اعبزار،  ."فعالية أكثر تعلم إذل والتوصل التعليمية األىداف
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 والتكنولوجيا الًتبوية لالتصاالت األمريكية تعريف الرابطة ىو التعليم لتكنولوجيا تعريف أشهر ولعل
(AECT) (1998 /1994بأهن )واؼبصادر العمليات بتصميم اػباص النظرية والتطبيق يف يبحث علم" ا 

 (.226، 2004، سادل) ."التعلم أجل من وتقوديها وإدارهتا وتطويرىا واستخدامها
 :عدة أمهها أمور إذل يرجعو الباحثان اؼبفهوم ىذا تعريف يف اآلراء حول ان ىناك اختالفً أفبا سبق قبد 

 ؼبفهوم التعليم، ؿبدد تعريف على االتفاق وعدم نفسها لكلمة تكنولوجيا اللغوي األصل حول االختالف
التطويرية  والطبيعة اؼبفهوم حداثة أن كما ،التعليم ؼبفهوم تكنولوجيا تعريف ربديد على االتفاق عدم وبالتارل

 اؼبعنيُت هبذا زبصصات اختالف إذل إضافة التعريف، عدم وضوح يف ابارزً  ادورً  تؤدي نامًيا ؾبااًل  باعتباره جملالو
 عبميع اؼبنظمو اؼبمنهج  والتطبيق التعليم ترتبط بالتخطيط تكنولوجيا بأن القول ديكن تقدم وفبا .التعريف

 وتقوديها وإدارهتا وتطويرىا معُت نظام تعليمي يف اؼبستعملة والتنظيمات واألجهزة واؼبواد الطرائق واألدوات
 .مسبًقا ربديدىا متّ  ألىداف تربوية ربقيًقا

 يت:اآل على النحو يتكون ؾبال تكنولوجيا التعليم من عدد من اجملاالت وىيمجاالت تكنولوجيا التعليم: 
ومنتجات  اسًتاتيجيات ابتكار إذل ويهدف التعلم، ربديد شروط عملية أنوب التصميم يعرف التصميم:-1

كما يندرج ربت   ،والوحدات الدروس مثل ،احملدود اؼبستوى وعلى واؼبناىج، الربامج مثل، الشامل اؼبستوى على
، 2004)زيتون،  ، وأسلوب عرض اؼبعلومات على شاشة العرضلتصميم تصميم صفحات النص اؼبطبوعا

25.) 
تنوًعا  التطوير ميدان ويضم مادية، صيغة إذل مواصفات التصميم ربويل عملية ىو :"اإلنتاج" التطوير-2

التكنولوجيا  بُت واؼبعقدة اؼبتداخلة العالقات من إذل ؾبموعة إضافة ،التعليم يف اؼبستخدمة التقنيات من واسًعا
 ."التعليمية واالسًتاتيجيات الرسالة تصميم توجو اليت والنظرية

ومكونات  التعلم دبصادر اتصال على اؼبتعلمُت جيب إبقاء اؼبرحلة ىذه يف)التنفيذ(:  االستخدام مجال-3
االكتشاف  على اؼبتعلمُت مساعدة وجيب للخطة اؼبرسومة؛ وفًقا التدريس بعملية والقيام ،التعليمي النظام

 اؼبعلمُت خربات من االستفادة جيب كما التعلم الذايت؛ على وربفز تشجع ،أخرى تعلم مصادر إذل وتوجيههم
التدريسية ونشر االبتكارات التعليمية )جاد،  االسًتاتيجيات استخدام كذلك وجيب اػبربة السابقة، ذوي

2006 ،221.) 
وإدارة  اإلداري والتواصل التبادل ونظم اإلدارية، اؼبشروعات واؼبصادر بإدارة اجملال ىذا يهتم ة:اإلدار  -4

 (.250، 2004)سادل، مصادرىا وتنظيم واؼبعارف اؼبعلومات
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االسًتاتيجيات دبا تتضمنو من أجهزة ومواد تعليمية ، وقوى بشرية، ذل ربديد فاعلية وكفاءة إالتقوًن: ويشَت -5
 :نشطة التقوًنأعداد واالستخدام، ومن بُت وذلك يف مراحل التحديد واالختيار واإل

 .ربديد السلوك أو اؼبستوى اؼبدخلي للدارسُت 
 .ذبريب اؼبواد والربامج التعليمية اؼببدئية قبل استخدامها على نطاق واسع 
  ىداف التعليمية اليت دل يتم ربقيقها.األربديد 
  (.57، 2009. )ىنداوي وآخرون، اؼبختلفةبناء االختبارات ومقاييس األداء 

خَتة يف ؾبال االتصاالت وظهور ومع التقدم العلمي والتكنولوجي اؽبائل الذي نشهده يف العقود األ
تكنولوجيا التعليم، واستخدم الكثَت مفهوم  لكًتونية، حدث تداخل بُت الوسائل التعليمية ومفهومجهزة اإلاأل

ا ؼبفهوم الوسائل التعليمية؛ وذلك نتيجة لعدم الفهم الواضح ؼبفهوم ؾبال تكنولوجيا التعليم مسمى جديدً 
 واألدوات واؼبواد األجهزة ؾبموعة بأهنا التعليمية الوسائل ، حيث تعرفوومكونات ووخصائص تكنولوجيا التعليم

 اؼبستخدمة والتنظيمات واألجهزة األدوات صبيع اأيضً  تعٍت وىي التعليم؛ عملية لتحسُت علماؼب يستخدمها اليت
 (.28، 2000ؿبددة. )عبداؼبنعم ، تعليمية أىداف بغرض ربقيق تعليمي نظام يف

 

 ربسُت إذل هتدف وعملية فكرية فبارسات تعد التعليمية الوسائل أن الكلوب ويف ىذا اػبصوص يشَت
 اإلدراك على اؼبتعلم، وترفع من قدرتو على واعبهد الوقت وتوفر اؼبعلم، أداء مستوى وترفع ،التدريس عملية

 حبيث اغبياة مع واؼبتفاعل الفاعل الواعي اؼبتعلم اإلنسان بصناعة معنية التعليم تكنولوجيا تكون بينما والفهم،
 تكون حبيث بينهما العالقة تتضح ىنا ومن (.19، 1993األفضل. )الكلوب،  ا كبومغَتً  أو امتغَتً  يكون
 تكنولوجيا توظيف نإف وعليو .ؾباؽبا يف األساسية اؼبكونات من ارئيسً  اومكونً  األوذل، من ال يتجزأ جزًءا الثانية

 واألقمار، اإلنًتنت اغباسوب،) مثل التكنولوجيا ؼبستحدثات استخدام ؾبرد بكثَت من أكرب التدريس يف التعليم
 دير الذي النظم ألسلوب زبضع متكاملة منظومة توظيف يعٍت فتوظيفها ،التدريس يف (اخل ....االصطناعية

 اػبطوات اؼبعلم استخدم ما مىت إنو :القول و فبا سبق ديكن (121، 2004)ؿبمد وآخرون ، .عدة طوات  خب
 تكنولوجيا لتوظيف اأسلوبً  لنفسو ازبذ قد يكون فإنو منظمة وبطريقة بدقة وتنفيذىا التدريس بتصميم اػباصة
 .نفسها التدريسية اؼبواقف باختالف خيتلف التعليم

 

وقاما بترتيبها من  ,لى عدد من الدراسات السابقة في المجالإالباحثان  الدراسات السابقة: رجع
 : كاآلتي  وهي ,قدملى األإحدث األ
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 :(2019دراسة الصمادي )
الرياضيات للمرحلة الثانوية يف ؿبافظة عجلون باألردن ذل معرفة درجة امتالك معلمي إ ىدفت الدراسة

ولتحقيق  ؛ومعلمة ا( معلمً 274للكفايات التكنولوجية من وجهة نظرىم ، وتكونت عينة الدراسة من )
ىي )عمليات ومفاىيم و  ،( كفاية موزعة على ثالثة ؿباور17ىداف الدراسة أعد الباحث استبانة مكونة من )أ

ذل ؾبموعة من إتوصلت الدراسة (. و مارسة اؼبهنية، واالنتاجية واؼبتصميم بيئات التعلمالتكنولوجيا، زبطيط و 
فاية : كاا: امتالك اؼبعلمُت للكفايات التكنولوجية بدرجة مرتفعة، وجاء ترتيب اجملاالت تنازليً هالنتائج أمه

كفاية االنتاجية واؼبمارسة  اخَتً أت التعلم. و ، مث كفاية التخطيط وتصميم بيئاعمليات ومفاىيم التكنولوجيا
 .اؼبهنية

 (:2018دراسة الهديب )
تكنولوجيا ذل معرفة درجة طلبة التعليم اؼبفتوح يف كلية الًتبية جبامعة الفرات لكفايات إ ىدفت الدراسة

وطالبة، ولتحقيق أىداف الدراسة أعد  ا( طالبً 40، وتكونت عينة الدراسة من )التعليم من وجهة نظرىم
، االختيار ،وىي )اؼبعارف العلمية، التصميم ،ؿباور ةطبس ( كفاية موزعة على33الباحث استبانة مكونة من )

ن طلبة التعليم اؼبفتوح ديتلكون كفاية يف ؾبال اؼبعرفة العلمية أالتقوًن(. وقد أظهرت نتائج الدراسة ، و االستخدام
، وديتلكون كفاية يف ؾبارل بدرجة متوسطة، بينما ديتلكون كفاية يف ؾبال التصميم بدرجة كبَتةوؾبال االختيار 

 االستخدام والتقوًن بدرجة منخفضة.
 (:2017ن )يخر آالشبول و دراسة 

ذل معرفة فاعلية برنامج الًتبية العملية يف إكساب اؼبهارات التكنولوجية لطلبة جامعة إ ىدفت الدراسة
 ،( فقرة45داة مكونة من )أن اواستخدم الباحث ،ا وطالبة( طالبً 134نت عينة الدراسة من )الَتموك، وتكو 

ن أوأظهرت نتائج الدراسة ؛ رشاد والتوجيو اؼبهٍت(التقييم، واإلو وىي )التخطيط، التنفيذ،  ،ربعة ؾباالتموزعة أ
 اؼبهارات التكنولوجية لدى الطلبة اؼبعلمُت ربققت بدرجة كبَتة. الستخدامفاعلية برنامج الًتبية العملية 

 (:2016دراسة راما مندو )
ضباة لكفايات تكنولوجيا  ذل التعرف على درجة فبارسة معلمي الصف يف ؿبافظةإلدراسة ىدفت ا

الصف يف اؼبدارس اغبكومية التابعة  من معلمي ومعلمة ا( معلمً 85عينة الدراسة من ) ت، وتكونالتعليم
موزعة على طبسة  ،( كفاية59حملافظة ضباة، ولتحقيق أىداف الدراسة أعدت الباحثة استبانة تكونت من )
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ظهرت نتائج الدراسة تدين مستوى أنتاج، التقوًن (. وقد االستخدام، اإل ،وىي )التصميم، االختيار ،تؾباال
 .وجيا التعليمفبارسة معلمي الصف لكفايات تكنول

 :(2016الجعافرة والزيدين ) دراسة
ذل التعرف إذل درجة امتالك معلمي اؼبرحلة األساسية األوذل للكفايات التدريسية من إ ىدفت الدراسة

 ا( مديرً 148كونت عينة الدراسة من )تردن. و ومشريف اؼبرحلة يف إقليم جنوب األوجهة نظر مديري اؼبدارس 
 ،ة استخدم الباحثان اؼبنهج الوصفي، ولتحقيق أىداف الدراسا( مشرفً 21)و امديرً ( 127، منهم )اومشرفً 

ىي  ،ؾباالت ةموزعة على سبع ،( فقرة63وعبمع البيانات واؼبعلومات استخدمت استبانة مكونة من )
، نهاج(وتطوير اؼب ،إدارة الصف، العالقات اإلنسانية، تنمية التفكَت، تكنولوجيا التعليم، التقوًن)التخطيط، 

ة امتالك معلمي اؼبرحلة االساسية وأظهرت نتائج الدراسة أن تقديرات مديري اؼبدارس ومشريف اؼبرحلة لدرج
. وكشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة امتالك اؼبعلمُت جاءت بدرجة متوسطة

 واؼبعلمات للكفايات التدريسية من وجهة نظر اؼبديرين واؼبشرفُت.
 (:2013دراسة الخوالدة )

/ اؼبعلم يف برنامج الًتبية العلمية للكفايات التعليمية الالزمة إذل بيان درجة فبارسة الطالبىدفت الدراسة 
يع طلبة معلم ؾبال/ زبصص الدراسة من صب ة، وتكونت عينساسيةيف اؼبرحلة األ لتعلم مادة الًتبية اإلسالمية

( 73ردنية وعددىم )الَتموك، واعبامعة األ ةالًتبية العملية يف كل من جامعسالمية اؼبلتحقُت بربنامج إتربية 
ىي  ،موزعة على شبانية ؾباالت للكفايات ،( فقرة62. واستخدم الباحث أداة مكونة من )وطالبة اطالبً 

، والسَتة النبوية، وادارة الصف، وتنفيذ ن الكرًن، واغبديث الشريف، والعقيدة، والفقوآ)التخطيط، وتعليم القر 
ن أؼبعلم للكفايات كانت بدرجة عالية، و ن درجة فبارسة الطالب / اأالدروس، التقوًن(. أظهرت نتائج الدراسة 

 ، وأقل استجابة كان يف ؾبال تعليم الفقو.سَتة النبويةأعلى استجابة كانت يف ؾبال تعليم ال
 (:2012) العنزي دراسة

 الكويت دولة يف التعليم لتكنولوجيا اإلسالمية الًتبية معلمات توظيف درجة تقصي سة إذلالدرا ىدفت
وقامت الباحثة بإعداد بطاقة  ،( من اؼبعلمات25والثانوية، وتكونت عينة الدراسة من ) اؼبتوسطة اؼبرحلتُت يف

حصائية اؼبعادالت اإل وتطبيقها واستخدام ، وبعد التأكد من صدقها وثباهتا( فقرة20مالحظة تكونت من )
 يف مرتفعة كانت التعليم لتكنولوجيا اؼبعلمات توظيف درجة أن النتائج ظهرتأ يف ربليل البيانات، اؼبناسبة

  .اؼبرحلتُت كلتا
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 :(Tweissi,2012-Al)دراسة الطويسي 
لًتبية العملية يف ثر مساق الًتبية اؼبهنية على اؼبعرفة اؼبهنية لطلبة برنامج اأتعرف على ىدفت الدراسة لل

من الطلبة اؼبسجلُت يف  ا وطالبة( طالبً 57ردنية واذباىاهتم كبوه، وكانت عينة الدراسة )جامعة مؤتة األ
بينت نتائج الدراسة زيادة واضحة يف  .امعرفيً  األغراض صبع البيانات طور الباحث استبانة واختبارً الربنامج، و 

 .جيابية لدى ىؤالء الطلبة.إب اؼبعريف لدى الطلبة / اؼبعلمُت، كما بينت النتائج اذباىات ىذا اعبان
 

 : ( 2009 )دراسة كويران
 والصحراء حضرموت وادي يف األساسي التعليم معلمي فبارسة مستوى ذل معرفةىدفت الدراسة إ

 الباحث طور .الًتبويُت واؼبوجهُت اؼبدارس مديري نظر وجهة من التدريسية للكفايات اليمنية باعبمهورية
  .اوموجهً  امديرً ( 85من ) اؼبكونة الدراسة عينة على وطبقها تدريسية، كفاية (62) من ة تكونتاستبان

 وجود عن فضاًل  التدريسية، األساسي للكفايات التعليم معلمي فبارسة مستوى تدين الدراسة نتائج أظهرت
 البكالوريوس وضبلة ،اتربويً  اؼبؤىلُت لصاحل الصف، إدارة ؿبور الًتبوي يف اؼبؤىل ؼبتغَت تعزى احصائيً إ دالة فروق
 .اػبربة سنوات ؼبتغَت اإحصائيً  دالة فروق تظهر دل حُت يف التوارل، على

 

 :(2008) النجدي دراسة
 التعليم تكنولوجيا لكفايات اؼبعلمُت بكليات اؼبعلم الطالب امتالك واقع على التعرف إذل ىدفت الدراسة

 إذل النتائج أشارت واستخدم الباحث االستبانة عبمع البيانات، وبعد تطبيقها وربليلها، ؽبا، استخدامو ودرجة
 درجة كانت بينما ضعيفة، كانت التعليمية الوسائل إنتاج لكفايات اؼبعلمُت الطالب امتالك درجة أن

 .ضعيفة التعليمية للكفايات استخدامهم درجة وكانت متوسطة، استخدامها لكفايات امتالكهم
 

 :(Kurt et al,2008)ن يدراسة كيرت وآخر 
 جامعة يف اؼببتدئُت الطالب لدى التعليم تكنولوجيا أساسيات مهارات تقييم ذلإىدفت الدراسة 

 اؼببتدئُت الطالب امتالك مستوى أن إذل االستبانة توصلت اؼببدئية، مهاراهتم يف اؼبؤثرة والعوامل األناضول
 الشبكة إذل الوصول لةسه كانت ؽبا امتالكهم يف اؼبؤثرة واألسباب متوسطة، كانت التعليم تكنولوجيا ؼبهارات

 اؼبهارات امتالكهم يف أثر لو كان األم تعليم مستوى وأن هبم، اػباصة اغباسوب أجهزة خالل من العنكبوتية
 .األناضول جامعة يف األساسية
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 :(Keith, 2000)دراسة كيث 
 أجرى وقد ،التدريس لعملية الطلبة فهم  العملية الًتبية برنامج مسامهة عن الكشف الدراسة إذل ىدفت

 اؼبقابلة واستخدم ،اؼبتحدة باؼبملكة لندن جامعة يف العملية  الًتبية طلبة من مكونة عينة على الدراسة الباحث
 الطلبة إكساب يف أسهم العملية الًتبية برنامج أن الدراسة نتائج وأظهرت .والبيانات اؼبعلومات عبمع طريقة

 الطلبة بعض أن أظهرت كما تطبيقية، نواح   يف النظرية للدراسات توظيفهم بعد للتدريس أعمق افهمً  اؼبعلمُت
 عدم :مثل ،العملية حياهتم يف مشكالت سيواجهون وىؤالء ،للتدريس العميق الفهم إذل يفتقرون اؼبعلمُت

 عدم إذل إضافة الشامل التقوًن إجراء على قدرهتم وعدم التعليمية، طالهبم غباجات االستجابة على القدرة
 التدريس غرض على بالًتكيز االىتمام بزيادة الدراسة وأوصت .التدريس يف جديدة معتقدات تبٍت على قدرهتم

 .التدريس بطريقة االىتمام من أكثر
 :السابقة الدراسات على تعقيب
درجة توظيف الطلبة اؼبعلمُت  مستوى ذباه نتائجها يف اتفاوتً  أن ىناك السابقة الدراسات من يتبُت -1

ن مستوى درجة التوظيف مرتفعة مثل دراسة  أالدراسات  بعض نتائج أظهرت حيث لتكنولوجيا التعليم،
-Al؛2012؛ العنزي 2013 ؛ اػبوالدة،2017ن ي؛ الشبول وآخر 2019 كل من )الصمادي،
Tweissi,2012  ؛Keith, 2000)،  ظهرت نتائج بعض الدراسات درجة متوسطة يف أبينما

 ،(Kurt et al,2008؛ 2016 ؛ اعبعافرة والزييدين،2018توظيف تكنولوجيا التعليم )اؽبديب 
مستوى ( 2008النجدي ،؛ 2009كويران، ؛  2016 ظهرت نتائج دراسة كل من ) راما مندو،أو 

 ضعيف يف توظيف تكنولوجيا التعليم.
اسة اغبالية مع الدراسات السابقة يف استخدامها للمنهج الوصفي التحليلي باعتباره اؼبنهج اتفقت الدر  -2

 اؼبالئم للدراسات اإلنسانية وخاصة الًتبوية منها.
استفادت الدراسة اغبالية من الدراسات السابقة يف إثراء اإلطار النظري وبناء أداة الدراسة وربديد  -3

 .ل النتائج وتفسَتىا وتقدًن التوصياتؾباالهتا، وأىم اؼبتغَتات، وربلي
 هنا تناولت متغَتات دل تتناوؽبا الدراسات السابقة. أسبيزت ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة يف  -4

  :منهج الدراسة
مت استخدام اؼبنهج الوصفي التحليلي للوقوف على مدى استخدام تكنولوجيا التعليم من  :منهج الدراسة

 واؼبعلمُت اؼبتعاونُت، ويصف ىذا اؼبنهج اؼبشرفُتقبل طالبات كلية البنات أثناء الًتبية العملية من وجهة نظر 
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يف  ويفسر ويقارن النتائج أماًل ، كما أنو حيلل اؼبعلومات والبيانات الكافية عنوواقع االستخدام عن طريق صبع 
 الوصول إذل استنتاجات أو تعميمات.

 

  :أداة الدراسة
للتعرف إذل درجة توظيف الطالبات  ىاوتطوير  ألغراض ىذه الدراسة قام الباحثان بتصميم استبانة

ت أثناء أداء الًتبية اؼبعلمات جملاالت تكنولوجيا التعليم  اؼبختلفة من خالل اؼبهارات الفرعية اؼبكونة ؽبذه اجملاال
 قسام اآلتية:السابقة، تكونت االستبانة من األ العملية، وبالرجوع إذل أدبيات اجملال وبعض الدراسات

 القسم األول:  ويتضمن معلومات عامة عن أفراد العينة، وىي )مشرف ومعلم متعاون(.
 القسم الثاين: ويتضمن ؾباالت البحث، وعددىا طبسة ؾباالت، وىي: 

 (.13التدريس( وبلغ عدد فقراتو ) )تصميم التصميم ؾبال
 (.10ؾبال التطوير وبلغ عدد فقراتو )

 (.16التنفيذ )االستخدام( وبلغ عدد فقراتو ) ؾبال
 (.10التعلم وبلغ عدد فقراتو ) وضبط اإلدارة ؾبال

 (.10ؾبال التقوًن وبلغ عدد فقراتو )
 

 داة وثباتها:صدق األ
( 8) عددىم بلغ احملكمُت من ؾبموعة على - صورهتا األولية يف - عرضها مت األداة صدق من للتأكد

بعض  إجراء مت التحكيم نتائج على وبناء وطرق التدريس، واؼبناىج النفس وعلم التعليم تكنولوجيا يف ؾبال
 ثبات من وللتحقق .اعبميع عليو اتفق ما بناء على أخرى وإضافة بنود وحذف البنود بعض على التعديالت

 مت حيث اػبمسة؛ اجملاالت ؾبال من ولكل ككل، لالستبانة الداخلي االتساق معامل مت حساب األداة،
 وباستخدام ا،متعاونً  اومعلمً  اتربويً  امشرفً  (15) من مكونة الدراسة عينة خارج عينة استطالعية على تطبيقها

 ديكن ( وىو معامل0,87) كان ككل لالستبانة الداخلي االتساق معامل تبُت أن ألفا( معادلة )كرونباخ
 لكل ؾبال االتساق معامالت ( يبُت1) واعبدول األداة إلجراء الدراسة، صدق يف عليو واالعتماد بو الوثوق

 .اػبمسة األداة ؾباالت من
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 (1جدول )
 سةراحسب مجاالت الدبمعامل االتساق الداخلي )كرونباخ الفا( األداة 

 معامل االتساق مجاالت الدراسة
 0,88 تصميم التدريس

 0,83 التطوير

 0,91 التنفيذ

 0,86 االدارة وضبط التعلم

 0,88 التقوًن

 0,87 الدرجة الكلية
 

 

(، أما 0,87) ىي الستبانة ككللأن قيمة معامل االتساق الداخلي  (1) رقم ويالحظ من اعبدول
الصدق  يف(، وكلها مؤشرات عالية 0,91 -0,83ؿباور االستبانة فيًتاوح معامل االتساق الداخلي بُت )

 الداخلي جملاالت تكنولوجيا التعليم بكافة ؿباورىا بنسب ذبعلها مقبولة ألغراض البحث، وصالحيتها للتطبيق. 
 مجتمع الدراسة:

( جامعة سيئون –ن )أعضاء ىيئة التدريس بكلية البنات و مها اؼبشرف تكون ؾبتمع الدراسة من فئتُت
الثانية من اؼبعلمُت اؼبتعاونُت )اؼبعلمُت اؼبنتمُت إلدارة الًتبية والتعليم دبحافظة (، والفئة 15) وعددىم

                                   .ُت( معلم110حضرموت الوادي والصحراء( وقد بلغ عددىم )
 (2جدول )

 متغيرات الدراسةلا توزيع مفردات مجتمع الدراسة وفقً 
 النسبة المئوية التكرار المتغير

 %12 15 اؼبشرف 

 %88 110 اؼبعلم اؼبتعاون

 %100 125 الكلي
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 :عينة الدراسة
 ا( معلمً 48( وكذا من )15البالغ عددىم )و تكونت عينة الدراسة من صبيع اؼبشرفُت يف كلية البنات 

تقوم بتقييم أداء ا. وقد مت اختيار اؼبشرفُت كمجتمع للدراسة باعتبارىم اعبهة اليت مت اختيارىم عشوائيً  امتعاونً 
الطالبات اؼبعلمات من خالل بطاقة مالحظة األداء أثناء قيامهن بالًتبية العملية؛ وعليو ديكن االعتماد على 
نتائج مالحظاهتم للتعرف على درجة توظيفهن لتكنولوجيا التعليم من خالل خربهتم ودرايتهم دبستوى أداء 

 .الطالبة اؼبعلمة داخل القاعة الصفية
 (3جدول )

 متغيرات الدراسةل اتوزيع مفردات عينة الدراسة وفقً 
 النسبة المئوية التكرار المتغير

 %24 15 اؼبشرف 

 %76 48 اؼبعلم اؼبتعاون

 %100 63 الكلي
 

 متغيرات الدراسة:
 المتغيرات المستقلة: - أ

  الًتبية العملية. أداءدرجة توظيف الطالبات اؼبعلمات لتكنولوجيا التعليم أثناء 
 المتغيرات التابعة: - ب

  اؼبشرف 
 اؼبعلم اؼبتعاون 

 ية:ات تطبيق الدراسة وفق اػبطوات اآلتسبت إجراءإجراءات الدراسة: 
 ربديد مشكلة الدراسة ووضع ـبطط ؽبا. -1
 ، والتحقق من صدقها وثباهتا.الدراسة إعداد أداء -2
الًتبية والتعليم يف ؿبافظة مديريات  :يةأخذ اؼبوافقة على تطبيق الدراسة بالتنسيق مع اعبهات اؼبعن -3

 .دي والصحراء لتسهيل تطبيقهاحضرموت الوا
قام الباحثان بتوزيع االستبانة مع مساعدة بعض الزمالء على أفراد عينة الدراسة يف هناية الفصل الدراسة  -4

، ومت ربليل ة، وبعد ذلك صبع االستبانات من أفراد عينة الدراس2019/2018الثاين للعام الدراسي 
 .SPSSيانات واستخراج النتائج باستخدام اغباسوب والرزم إلحصائية الب
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 المعالجات االحصائية:
  لإلجابة عن السؤالُت األول والثاين للدراسة استخدم الباحثان اؼبتوسطات اغبسابية واالكبرافات

 اؼبعيارية وترتيب الًتتب.
  لإلجابة عن السؤال الثالث استخدم الباحثان اختبار ت(T-Test). 

 :وتفسيرها الدراسة نتائج
 التربياة أداء أثنااء التعليم لتكنولوجيا المعلمات الطالبات توظيف درجة ما ": األول بالسؤؤال اؼبتعلقة النتائج
 المشرفين؟" نظر وجهة من العملية

 تكنولوجيا جملاالت اؼبعيارية واالكبرافات اغبسابية اؼبتوسطات استخراج مت السؤال ىذا عن لإلجابة
 موضحة باؼبهارات الفرعية لكل ؾبال من وجهة نظر اؼبشرفُت. ،التعليم

 (4الجدول )
 يةتحسب الفئات اآلبتقدير قيم المتوسطات الحسابية 

 

 درجة عالية 
 جدا

 درجة ضعيفة درجة ضعيفة درجة متوسطة درجة عالية
 جدا 

5-4.20 
 

4.19-3.40 3.39-2.60 2.59-180 1.79-1 

 (5الجدول )
 في التعليم لتكنولوجيا الطالبات المعلمات توظيف لدرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 حسب المتوسط الحسابيب اتنازليً  المشرفين مرتبة نظر وجهة من أثناء أداء التربية العملية
المتوسط  التعليم مجال تكنولوجيا رقم المجال الترتيب

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 مستوى
 الممارسة 

 عالية 0.394 3.93 دارة وضبط التعلماإل 4 1
 عالية 0.298 3.75 التنفيذ 3 2
 عالية 0.430 3.65 التصميم 1 3
 عالية 0.561 3.51 التقوًن 5 4
 ضعيفة 0.790 2.58 التطوير 2 5

 عالية 0.364 3.48 الدرجة الكلية

 أداءأثناء  ( أن مستوى درجة توظيف الطالبات اؼبعلمات لتكنولوجيا التعليم 5يكشف اعبدول رقم )
إذ بلغ اؼبتوسط  ؛ربعة ؾبتمعة جاءت بدرجة عاليةمن وجهة نظر اؼبشرفُت على اجملاالت األالًتبية العملية 
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 (، يف حُت جاءت اؼبتوسطات اغبسابية لكل ؾبال على النحو اآليت:3.48اغبسايب الكلي للمجاالت )
( يف 3.65، والتصميم )( يف اؼبرتبة الثانية3.75وذل، والتنفيذ )( يف اؼبرتبة األ3.93اإلدارة وضبط التعلم )
 ( يف اؼبرتبة اػبامسة بدرجة ضعيفة.2.58، والتطوير )( يف اؼبرتبة الرابعة3.51اؼبرتبة الثالثة، والتقوًن )

 (6جدول )
 ظيف تكنولوجيا التعليم من وجهة نظر المشرفينالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتو 

 رقن

 الفقزة

 الوتىسط التذريس تصوين :األول الوحىر الزتبت

 الحسابي 

 االنحزاف

 الوعياري

 درجت

 االستخذام 

 عالية 516. 3.53 اؼبتعلمُت  خصائص ربلل  7  1
 عالية 676. 3.80 الرئيسة امكوناهت إذل العلمية اؼبادة ؿبتوى ربلل 3  2
 عالية 915. 4.13 للوحدات الدراسية  العامة األىداف ربدد 1  3
 عالية 828. 3.60 صحيحة بطريقة السلوكية األىداف ربدد  6  4
 عالية 516. 3.53 التعليمية لألىداف اوفقً  وتسلسلو التدريسي احملتوى تنظم  7  5
 عالية 884. 3.73 الدرس ؿبتوى تناسب تدريس أساليب زبتار 4  6
 عالية 915. 3.53 الفردية الفروق تراعي متنوعة تعليمية أنشطة تصمم  7  7
 عالية 961. 3.93 احملتوى تناسب اليت التعليمية الوسائل ربدد 2  8
 عالية 704. 3.73 الدرس أىداف ربقق اليت التعليمية الوسائل زبتار 4  9
 عالية 900. 3.67  اؼبتعلمُت ؼبستوى مناسبة قياس أدوات تصمم 5  10
 متوسطة 834. 3.13 اؼبقرر خطة لتقييم واضحة معايَت توضع  9  11
 متوسطة 816. 3.33 التعليمية الوسائل الستخدام خطة توضع 8   12
 عالية 516. 3.53 ىداف الدرسأساليب تقوًن تالئم أزبتار  7  13

 عالية 0.430 3.65 جمالي درجة توظيف المحورإ
رقن 

 الفقزة
 الثاني: التطىيز الوجال الزتبت

 الوتىسط

 الحسابي

االنحزاف 

 الوعياري

درجت 

 االستخذام

 متوسطة 1.223 2.73 مطبوعة أوراق على التعليمية اؼبادة ؿبتوى تقدم 3  1
 ضعيفة 976. 2.33 فوتوغرافيا بتصويرىا التعليمية اؼبادة ؿبتوى تقدم 5  2
 اضعيفة جدً  915. 1.53 باؼبقرر خاص لكًتوينإ موقع على التعليمية اؼبادة ؿبتوى تقدم 7  3
 متوسطة 1.534 2.73 فيديو مقاطع باستخدام إثرائي ؿبتوى تقدم 3  4
 متوسطة 990. 3.13 وبصرية ظبعية تعليمية مواد تنتج 2  5
 عالية 834. 3.47 التعليمي اؼبوقف مع لتتناسب اعباىزة التعليمية الوسائل على تعدل 1  6
 متوسطة 1.163 2.73 االستخدام قبل صالحيتها من للتأكد التعليمية األجهزة ذبرب 3  7
 ضعيفة 1.404 2.40 التقدديية العروض برنامج باستخدام تعليمية عروض تعد 4  8
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رقن 

 الفقزة

الوتىسط  الوجال الثاني: التطىيز الزتبت

 الحسابي

االنحزاف 

 الوعياري

درجت 

 االستخذام

 احملتوى تأليف أدوات بواسطة تفاعلية تعليمية برؾبيات تنتج 6  9
 لكًتويناإل

 اضعيفة جدً  884. 1.73

أقراص مدؾبة   – صلبة على)أقراص التعليمية اؼبواد ربفظ 3  10
CD-  فالش 

 متوسطة 1.223   2.73

 ضعيفة  790. 2.58  جمالي درجة توظيف المحورإ
رقن 

 الفقزة
 االستخذام(الوحىر الثالث: هجال التنفيذ )  الزتبت

الوتىسط 

 الحسابي

االنحزاف 

 الوعياري

درجت 

 االستخذام

 عالية 704. 4.07 التعليمية الوسائل الستخدام اؼبناسب اؼبكان ئهتي  5  1
 اعالية جدً  704. 4.27 سبهد للدرس باستخدام الوسائل التعليمية 2  2
 عالية 640. 4.13 اؼبتعلمُت دافعية تثَت أساليب توظف 4  3
 بشكل اللفظية وغَت اللفظية االتصال مهارات تستخدم 10  4

 فعال
 عالية 516. 3.53

 عالية 516. 3.47 اؼبناسب الوقت يف اؼبناسبة التعزيز أساليب تستخدم  11  5
 عالية 507. 3.60  اؼبتعلمُت بُت للتنافس وؿبفزة مثَتة تعليمية أساليب تستخدم 9  6
 متوسطة 1.163 3.27 التخصص ؾبال يف اؼبتعاونة اؼبعلمة خربات من تستفيد 12  7
 عالية 352. 3.87  اؼبناسب الوقت يف التعليمية الوسيلة تعرض 6  8
 الوسيلة استخدام أثناء والسالمة األمن عناصر تراعي 3  9

  التعليمية
 اعالية جدً  775. 4.20

 اعالية جدً  507. 4.60  ببعضها وربطها الدرس مفاىيم لتبسيط التعليمية الوسيلة تستخدم 1 10
 اؼبصادر مركز يف اؼبتوفرة التعليمية الوسائل من تستفيد 9  11

 باؼبدرسة
 عالية 828. 3.60

 بُت الفردية الفروق ؼبراعاة التعليمية الوسيلة تستفيد من 8  12
  الطالبات

 عالية 617. 3.67

 عالية 775. 3.80 تستخدم وسائل تعليمية تثَت انتباه الطالبات 7  13
 الدافعية زيادة يف التعليمية الوسائل خصائص من االستفادة 9  14

 للتعلم
 عالية 737. 3.60

 لدى التفكَت إثارة يف التعليمية الوسيلة من االستفادة 14  15
  الطالبات

 متوسطة 704. 3.07

 التعليمة الوسيلة من االستفادة بكيفية الطالبات تعريف 13  16
 اؼبستخدمة

 متوسطة 941. 3.20

 عالية  298.  3.75 جمالي  درجة توظيف المحورإ 
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رقن 

 الفقزة
 هجال اإلدارة وضبط التعلن :البعذ الزابع الزتبت

الوتىسط 

 الحسابي

االنحزاف 

 الوعياري

درجت 

 االستخذام

 عالية 756. 4.00  ثناء الدرسأانتباه الطالبات  ذبذب 5  1
 اإلخالل دون الشرح أثناء واغبوار للنقاش الفرصة تتيح 9  2

 بالنظام
 عالية 507. 3.40

 عالية 507. 3.60  الطالبات لدى اؼبلل لكسر متنوعة تدريس أساليب تستخدم 8  3
 عالية 488. 3.67  الصفية  بأسلوب تربوي مناسب  اؼبشكالت ربل 7  4
 أثناء واإلدياءات واغبركات األفعال استخدام يف تنوع 9  5

  التدريس
 عالية 507. 3.40

 عالية 961. 3.93 ربافظ على اتزاهنا االنفعارل يف حالة حدوث سلوك سليب 6  6
 اعالية جدً  816. 4.33 تستغل كل زمن اغبصة الدراسية  2  7
 اعالية جدً  488. 4.67  دبرونة معهن والتجاوب باحًتام الطالبات تعامل 2  8
 اعالية جدً  775. 4.20  واغبماس اعبدية تسودىا صفية أجواء زبلق 3  9
 والتسامح العدل مثل الدديقراطية اإلدارة أساليب تستخدم 4  10

 والتشاور
 عالية 704. 4.07

 عالية 394. 3.93 جمالي  درجة توظيف المحورإ
الزقن 

 الفقزة
 الوحىر الخاهس: التقىين الزتبت

الوتىسط 

 الحسابي

االنحزاف 

 الوعياري

درجت 

 االستخذام

 عالية 516. 3.47 للتفكَت  مثَتة أسئلة تطرح 4  1
 اعالية جدً  884. 4.27  الدرس بأىداف األسئلة تربط 1  2
 عالية 535. 4.00 .وطرحها األسئلة صياغة يف الفردية الفروق تراعي 2  3
 عالية 990. 3.87  والعملية  والتحريرية الشفوية بُت األسئلة تنوع 3  4
 عالية 926. 4.00  الطالبات بُت متكافئة بطريقة األسئلة توزع 2  5
 متوسطة 1.163 3.27 اػبتامي( – التشخيصي – التقوًن )البنائي أنواع تستخدم 5  6
 متوسطة 640. 3.13   الطالبات لعالجها لدى التعلم مشكالت تشخص 6  7
 متوسطة 1.033 3.27 مستمر وبشكل إجيابية راجعة بتغذية الطالبات تزود 5  8
 متوسطة 834. 3.13   التعلم ربسُت يف الراجعة التغذية من تستفيد 6  9
 متوسطة 816. 2.67 التحسُت اجل من اؼبختلفة االختبارات  نتائج وتفسَت ربلل 7 10

 عالية 561. 3.51 جمالي توظيف المحورإ  
 عالية 0.364 3.48 الدرجة الكلية لتوظيف تكنولوجيا التعليم
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الًتبية  أداء أثناءاؼبعلمات  أن درجة توظيف تكنولوجيا التعليم من قبل الطالبات (6) من اعبدول يتبُت
 اغبسابية اؼبتوسطات نأبدرجة عالية، و  (3.48حسايب ) من وجهة اؼبشرفُت قد كان دبتوسطالعملية 

 األوذل اؼبرتبة يف التعلمدارة وضبط اإل ؾبالحيث جاء  ؛(3.93- 2.58ما بُت ) للمجاالت قد تراوحت
 الذي ؾبال التصميم مث ومن ،(3.75حسايب )  دبتوسط التنفيذ  ؾبال يليو ،(3.93) حسايب متوسط بأعلى

 اؼبرتبة يف التطوير ؾبال جاء بينما، (3.51) توظيفو دبتوسط التقوًن ؾبال ، يليو(3.65اغبسايب ) ومتوسط بلغ
 حظيت قد التعليم تكنولوجيا ؾباالت بعض أن ؛ ونالحظضعيفةوبدرجة  (،2.58حسايب ) ودبتوسط األخَتة
االدارة وضبط التعلم  ؾبال يف ذلك متمثاًل  اؼبشرفُت نظر وجهة من الطالبات قبل من عال   توظيف بدرجة

ردبا  اؼبدارس يف الطالبات اؼبعلمات تدريب عملية أن إذل ذلك يف السبب والتنفيذ والتصميم والتقوًن؛ ويُعزى
 التخطيط دبوضوع الطالبة اؼبعلمة يناقش تقييمية زيارة كل يف ؽبذه اجملاالت، فاؼبشرف كبَتة قيمة عطىأقد 

 على ركز مقرر الًتبية العملية )نظري( يف الطالبات لو خضعت الذي التدريس اؼبصغر أن إذل باإلضافة للدرس،
 تقدديو مث   ومن درس، بتحضَت ملزمة تكان طالبة كل إن إذ ؼبوضوع التدريس وتنفيذه، الطالبات مناقشة
، ىذا ردبا أكسب الطالبات مهارات تقوًن أدائها من قبل مدرس اؼبادةزميالهتا، وبعدىا جيري  أمام وتنفيذه

؛ 2019)الصمادي،  نتائج ىذا السؤال مع دراسة كل منوتتفق  .تعليمية يف توظيف تكنولوجيا التعليم
؛ 2016؛ روضة، 2017ن، يالشبول وآخر دراسة كل من )( وزبتلف مع 2013؛ اػبوالدة 2018اؽبديب، 

 (.2016مندو؛ 
 فهو اؼبشرفُت نظر وجهة من اؼبعلمات الطالبات قبل توظيف من درجة أدىن على حاز الذي اجملال أما

 سبثلت اؼبهارات الفرعية فيو إن حيث اعبانب ىذا يف ضعف مهارات الطالبات على يدل فبا ؾبال )التطوير( 
 نالت درجات اليت اؼبهارات ىذه وأىم التعليمي، احملتوى عرض اؼبستخدمة يف التعليمية اؼبواد تطوير أساليب يف

على  يدل فبا،  (1.53)توظيف دبتوسط إلكًتوين موقع التعليمي على احملتوى تقدًن يف سبثلت متدنية توظيف
 الكافية اؼبقدرة لديهن ليس نوأكما  التعليمي، تقدًن احملتوى يف اإللكًتونية اؼبواقع يستخدمن ال الطالبات أن

 احملتوى عرض يف تعليمية برؾبيات هنن ال يستخدمنأكما  ،ىاوتطوير  اعباىزة التعليمة الوسائل على تعديل
نظر  وجهة من اؼبعلمات الطالبات قبل من اجملال ؽبذا اؼبتدين التوظيف يف تسبب ذلك التعليمي، وكل

يف ىذا عداد يف كلية البنات، وقلة التطبيق واؼبمارسة برامج اإل ذل ضعفإذلك اؼبشرفُت؛ ويعزى السبب يف 
ات اؼبادية اؼبتوفرة يف اؼبدارس؛ مكاناإلا ضعف يضً أمكانات ومعامل وسائل تعليمية، و إذل إاجملال، حيث حيتاج 
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؛ 2016وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة كل من ) روضة،  .ق تطبيق ىذه اؼبهارات يف الواقع العمليو فبا يع
؛ 2012العنزي، ؛ 2019، الصمادي( وزبتلف من نتائج دراسة كل من )2016اعبعافرة والزيديُت ،

 (. 2003 ،حالؼبة ؛2005الشريف، 
 التربية أداء أثناء التعليم لتكنولوجيا المعلمات الطالبات توظيف درجة "ما :بالسؤال الثاين اؼبتعلقة النتائج
 المتعاونين؟" المعلمين نظر وجهة من العملية
 التعليم تكنولوجيا جملاالت اؼبعيارية واالكبرافات اغبسابية اؼبتوسطات استخراج مت السؤال ىذا عن لإلجابة
 .ذلك توضح اؼبعلمُت اؼبتعاونُت واعبداول نظر وجهة من ؾبال لكل الفرعية باؼبهارات موضحة

 (7الجدول )
أثناء أداء  في التعليم لتكنولوجيا الطالبات توظيف لدرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

   اتنازليً  مرتبة المعلمين المتعاونين نظر وجهة منالتربية العملية 
 

 رقن الفقزة التزتيب
تكنىلىجيا هجال 

 التعلين

الوتىسط 

 الحسابي

االنحزاف 

 الوعياري

 هستىي

 الووارست

 جدا  عالية 0.585 4.24 دارة وضبط التعلماإل 4 1
 عالية جدا 0.563 4.20 التنفيذ 3 2
 عالية 0.602 3.95 التصميم 1 3
 عالية 0.704 3.92 التقوًن 5 4
 متوسطة 0.714 3.20 التطوير 2 5

 عالية 0.527 3.90 الدرجة الكلية
 

 أداءالتعليم أثناء  تكنولوجيال( أن مستوى درجة توظيف الطالبات اؼبعلمات 7يكشف اعبدول رقم )
إذ بلغ  ؛ربعة ؾبتمعة، جاءت بدرجة عاليةاجملاالت األ يفمن وجهة نظر اؼبعلمُت اؼبتعاونُت الًتبية العملية 

نحو (، يف حُت جاءت اؼبتوسطات اغبسابية لكل ؾبال على ال3.90اؼبتوسط اغبسايب الكلي للمجاالت )
( 3.95، والتصميم )( يف اؼبرتبة الثانية4.20وذل، والتنفيذ )( يف اؼبرتبة األ4.24اآليت: اإلدارة وضبط التعلم )

 ( يف اؼبرتبة اػبامسة.3.20، والتطوير )( يف اؼبرتبة الرابعة3.92يف اؼبرتبة الثالثة، والتقوًن )
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 (8جدول )
 المعلمين المتعاونين نظر وجهة من التعليم تكنولوجيا لتوظيف المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 رقن

 الفقزة
 التذريس تصوين :األول الوحىر الزتبت

 الوتىسط

 الحسابي

 االنحزاف

 الوعياري

 درجت

 االستخذام

 عالية 887. 4.02 اؼبتعلمُت  خصائص ربلل 7  1
 عالية 831. 4.10 الرئيسة امكوناهت إذل العلمية اؼبادة ؿبتوى ربلل 4  2
 عالية 964. 4.08 للوحدات الدراسية  العامة األىداف ربدد 5  3
 عالية 934. 3.75 صحيحة بطريقة السلوكية األىداف ربدد 8  4
 عالية 978. 4.02 التعليمية لألىداف اوفقً  وتسلسلو التدريسي احملتوى تنظم 7  5
 اعالية جدً  803. 4.31 الدرس ؿبتوى تناسب تدريس أساليب زبتار 1  6
 عالية 942. 4.08 الفردية الفروق تراعي متنوعة تعليمية أنشطة تصمم 6  7
 اعالية جدً  771. 4.21 احملتوى تناسب اليت التعليمية الوسائل ربدد 3  8
 اعالية جدً  844. 4.27 الدرس أىداف ربقق اليت التعليمية الوسائل زبتار 2  9
 عالية 919. 3.58 اؼبتعلمُت ؼبستوى مناسبة قياس أدوات تصمم 10  10
 عالية 1.127 3.58 اؼبقرر خطة لتقييم واضحة معايَت توضع 10  11
 عالية 1.084 3.63 التعليمية الوسائل الستخدام خطة توضع 9  12
 عالية 887. 4.02 ىداف الدرسأساليب تقوًن تالئم أزبتار  7  13

 عالية 0.602 3.95 جمالي درجة توظيف المحورإ
رقن 

 الفقزة
 التطىيز :الوجال الثاني الزتبت

الوتىسط 

 الحسابي

االنحزاف 

 الوعياري

درجت 

 االستخذام

 متوسطة 1.434 3.17 مطبوعة أوراق على التعليمية اؼبادة ؿبتوى تقدم 5  1
 متوسطة 1.174 3.06 فوتوغرافيا بتصويرىا التعليمية اؼبادة ؿبتوى تقدم 6  2
 خاص لكًتوينإ موقع على التعليمية اؼبادة ؿبتوى تقدم 9  3

 باؼبقرر
 ضعيفة 1.304 2.46

 متوسطة 1.409 2.88 فيديو مقاطع باستخدام إثرائي ؿبتوى تقدم 7  4
 عالية 1.091 3.71 وبصرية ظبعية تعليمية مواد تنتج 2  5
 عالية 1.090 3.56 التعليمي اؼبوقف مع لتتناسب اعباىزة التعليمية الوسائل على تعدل 3  6
 عالية 1.115 3.90 االستخدام قبل صالحيتها من للتأكد التعليمية األجهزة ذبرب 1  7
 متوسطة 1.071 3.21 التقدديية العروض برنامج باستخدام تعليمية عروض تعد 4  8
 ضعيفة 1.009 2.56 االلكًتوين احملتوى تأليف أدوات بواسطة تفاعلية تعليمية برؾبيات تنتج 8  9
أقراص مدؾبة   – صلبة على)أقراص التعليمية اؼبواد ربفظ 5  10

CD-  فالش 
 متوسطة 1.434 3.17
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 متوسطة 714. 3.20 جمالي درجة توظيف المحورإ
رقن 

 الفقزة
 الوحىر الثالث: هجال التنفيذ ) االستخذام( الزتبت

الوتىسط 

 الحسابي

االنحزاف 

 الوعياري

درجت 

 االستخذام

 اعالية جدً  753. 4.33 التعليمية الوسائل الستخدام اؼبناسب اؼبكان ئهتي  2  1
 عالية 981. 4.13 سبهد للدرس باستخدام الوسائل التعليمية 7  2
 عالية 660. 4.10 اؼبتعلمُت دافعية تثَت أساليب توظف 8  3
 بشكل اللفظية وغَت اللفظية االتصال مهارات تستخدم 10  4

 فعال
 عالية 825. 4.00

 عالية 867. 4.19 اؼبناسب الوقت يف اؼبناسبة التعزيز أساليب تستخدم  6  5
 عالية 1.071 4.04  اؼبتعلمُت بُت للتنافس وؿبفزة مثَتة تعليمية أساليب تستخدم 9  6
 اعالية جدً  713. 4.54 التخصص ؾبال يف اؼبتعاونة اؼبعلمة خربات من تستفيد 1  7
 اعالية جدً  582. 4.54  اؼبناسب الوقت يف التعليمية الوسيلة تعرض 1  8
 الوسيلة استخدام أثناء والسالمة األمن عناصر تراعي 7  9

  التعليمية
 عالية 981. 4.13

 اعالية جدً  874. 4.21  ببعضها وربطها الدرس مفاىيم لتبسيط التعليمية الوسيلة تستخدم 5 10
 اؼبصادر مركز يف اؼبتوفرة التعليمية الوسائل من تستفيد 3  11

 باؼبدرسة
 اعالية جدً  798. 4.29

 بُت الفردية الفروق ؼبراعاة التعليمية الوسيلة تستفيد من 4  12
  الطالبات

 اعالية جدً  838. 4.25

 اعالية جدً  786. 4.25 تستخدم وسائل تعليمية تثَت انتباه الطالبات 4  13
 الدافعية زيادة يف التعليمية الوسائل خصائص من االستفادة 9  14

 للتعلم
 عالية 944. 4.04

 لدى التفكَت إثارة يف التعليمية الوسيلة من االستفادة 6  15
  الطالبات

 عالية 867. 4.19

 التعليمة الوسيلة من االستفادة بكيفية الطالبات تعريف 11  16
 اؼبستخدمة

 عالية 1.031 3.96

 اعالية جدً  563. 4.20 جمالي  درجة توظيف المحورإ 
رقن 

 الفقزة
 هجال اإلدارة وضبط التعلن :البعذ الزابع الزتبت

الوتىسط 

 الحسابي

االنحزاف 

 الوعياري

درجت 

 االستخذام

 اعالية جدً  1.051 4.21  ثناء الدرسأانتباه الطالبات  ذبذب 4  1
 اإلخالل دون الشرح أثناء واغبوار للنقاش الفرصة تتيح 7  2

 بالنظام
 عالية 1.117 3.83

 عالية 1.031 4.15  الطالبات لدى اؼبلل لكسر متنوعة تدريس أساليب تستخدم 5  3
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رقن 

 الفقزة
 البعذ الزابع: هجال اإلدارة وضبط التعلن الزتبت

الوتىسط 

 الحسابي

االنحزاف 

 الوعياري

درجت 

 االستخذام

 عالية 1.148 3.96  الصفية  بأسلوب تربوي مناسب  اؼبشكالت ربل 6  4
 أثناء واإلدياءات واغبركات األفعال استخدام يف تنوع 3  5

  التدريس
 اعالية جدً  778. 4.23

 اعالية جدً  778. 4.23 ربافظ على اتزاهنا االنفعارل يف حالة حدوث سلوك سليب 3  6
 اعالية جدً  583. 4.50 تستغل كل زمن اغبصة الدراسية  2  7
 اعالية جدً  652. 4.52  دبرونة معهن والتجاوب باحًتام الطالبات تعامل 1  8
 اعالية جدً  652. 4.50  واغبماس اعبدية تسودىا صفية أجواء زبلق 2  9
 والتسامح العدل مثل الدديقراطية اإلدارة أساليب تستخدم 3  10

 والتشاور
 اعالية جدً  778. 4.23

 اعالية جدً  585. 4.24 جمالي  درجة توظيف المحورإ
الزقن 

 الفقزة
 الخاهس: التقىينالوحىر  الزتبت

الوتىسط 

 الحسابي

االنحزاف 

 الوعياري

درجت 

 االستخذام

 عالية 758. 3.98 للتفكَت  مثَتة أسئلة تطرح 3  1
 اعالية جدً  874. 4.21  الدرس بأىداف األسئلة تربط 1  2
 عالية 934. 4.02 .وطرحها األسئلة صياغة يف الفردية الفروق تراعي 2  3
 عالية 1.104 3.88  والعملية  والتحريرية الشفوية بُت األسئلة تنوع 7  4
 عالية 988. 3.96  الطالبات بُت متكافئة بطريقة األسئلة توزع 4  5
 عالية 1.142 3.63 اػبتامي( – التشخيصي – التقوًن )البنائي أنواع تستخدم 9  6
 عالية 1.173 3.83   الطالبات لعالجها لدى التعلم مشكالت تشخص 8  7
 عالية 857. 3.90 مستمر وبشكل إجيابية راجعة بتغذية الطالبات تزود 6  8
 عالية 1.028 3.92   التعلم ربسُت يف الراجعة التغذية من تستفيد 5  9
 عالية 1.178 3.88 التحسُت اجل من اؼبختلفة االختبارات  نتائج وتفسَت ربلل 7 10

 عالية 0.704 3.92 جمالي توظيف المحورإ  
 عالية 0.527 3.90 الدرجة الكلية لتوظيف تكنولوجيا التعليم

الًتبية  أداء أثناءأن درجة توظيف تكنولوجيا التعليم من قبل الطالبات اؼبعلمات  (8اعبدول ) من يتبُت
 اغبسابية اؼبتوسطات نأ( بدرجة عالية، و 3.90حسايب ) قد كان دبتوسط من وجهة اؼبعلمُت اؼبتعاونُتالعملية 

 األوذل اؼبرتبة دارة وضبط التعلم يفاإل ؾبالحيث جاء  ،( 4.24- 3.20للمجاالت قد تراوحت ما بُت )
 حاز الذي ؾبال التصميم (، مث4.20التنفيذ دبتوسط حسايب ) ؾبال يليو، (4.24) حسايب متوسط بأعلى
 ؾبال جاء بينما، (3.92) توظيفو متوسط حيث بلغ  التقوًن ؾبال ، يليو(3.95متوسط حسايب ) على
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دارة ؾبال اإل أن (، وبدرجة متوسطة، فبا سبق نالحظ3.20حسايب ) ودبتوسط األخَتة اؼبرتبة يف التطوير
اؼبعلمُت  نظر وجهة من الطالبات قبل من اعالية جدً  توظيف بدرجة حظيت قد وضبط التعلم وؾبال التنفيذ

 عملية أن إذل ذلك يف السبب يف عالية؛ ويُعزىي ؾبال التصميم والتقوًن بدرجة توظظحاؼبتعاونُت، بينما 
 تقييمية زيارة كل يف ؽبذه اجملاالت، فاؼبعلم اؼبتعاون كبَتة قيمة تعطي اؼبدارس يف اؼبعلمات الطالبات تدريب
 يف الطالبة خضعت لو الذي التدريس اؼبصغر أن إذل باإلضافة للدرس، التخطيط دبوضوع الطالبة اؼبعلمة يناقش
 كانت طالبة كل إن إذ ؛الدروس وتنفيذىا زبطيط حولالطالبات  مناقشة على ركز قد ،العملية )نظري(الًتبية 
بعدىا تقوًن أدائها من قبل مدرس اؼبقرر  جيريزميالهتا، و  أمام وتنفيذه تقدديو مث   ومن درس، بتحضَت ملزمة

يف ىذه  دبستوى عال  أكسب الطالبات مهارات تعليمية يف توظيف تكنولوجيا التعليم  ايضً أومن قبل زميالهتا، 
عن اؼبشاىدات الصفية  فضاًل ، ىذا فًتة التطبيق ، فبا انعكس على استخدامهن لتكنولوجيا التعليم يفاجملاالت

يف الفصل  اليت قدمها ؽبناليت قمن هبا يف اؼبدارس اؼبتعاونة، واؼبناقشات اليت قمن هبا مع اؼبشرف والتوجيهات 
؛ 2018؛ اؽبديب، 2019، مع دراسة كل من )الصمادي تتفق نتائج ىذا السؤالول. وهبذا قبد األ

 (.2016؛ مندو 2016 ،؛ روضة2017ن، يتلف مع دراسة كل من )الشبول وآخر زب( و 2013اػبوالدة، 
نظر اؼبعلمُت  وجهة من اؼبعلمات الطالبات قبل توظيف من درجة أدىن على حاز الذي اجملال أما

 ضعف مهارات الطالبات على يدل فبا (3.20اغبسايب ) وحيث بلغ متوسط ؛)التطوير(  ؾبال اؼبتعاونُت فهو
 عرض اؼبستخدمة يف التعليمية اؼبواد تطوير أساليب يف سبثلت اؼبهارات الفرعية فيو إن حيث ،اعبانب ىذا يف

 التعليمي على احملتوى تقدًن يف سبثلت متدنية توظيف نالت درجات اليت اؼبهارات ىذه وأىم التعليمي، احملتوى
تقدًن  يف اإللكًتونية اؼبواقع يستخدمن ال الطالبات على أن يدل فبا (1.53) توظيف دبتوسط إلكًتوين موقع

         ،ىاوتطوير  اعباىزة التعليمة الوسائل على تعديل الكافية اؼبقدرة لديهن نو ليسأ، كما التعليمي احملتوى
 من اجملال ؽبذا اؼبتدين التوظيف يف تسبب ذلك التعليمي، وكل احملتوى عرض يف تعليمية برؾبيات ال يستخدمن

ن نتائج ىذه الدراسة يف ىذا اجملال تتفق أوهبذا قبد  .نظر اؼبعلمُت اؼبتعاونُت وجهة من اؼبعلمات الطالبات قبل
؛ الشريف، 2012العنزي، ج دراسة كل من )وزبتلف من نتائ ،(2016مع دراسة كل من ) روضة، 

 (. 2003،  ؛ حالؼبة2005
ا بين تقدير المشرفين والمعلمين بالسؤال الثالث: "هل يوجد فرق دال إحصائيً  المتعلقة النتائج

 التربية العملية"؟ أداءأثناء في تكنولوجيا التعليم لالمتعاونين لدرجة توظيف الطالبات المعلمات 
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لإلجابة عن ىذا السؤال مت استخراج اؼبتوسطات اغبسابية واالكبرافات اؼبعيارية لدرجة تقدير اؼبشرفيُت واؼبعلمُت 
اؼبتعاونُت لتوظيف الطالبات جملاالت تكنولوجيا التعليم ، ولبيان الفروق االحصائية بُت اؼبتوسطات اغبسابية مت 

 " T-test" ت  استخدام اختبار 
 (9الجدول )

" ألثر تقدير المشرفين والمعلمين المتعاونين على درجة توظيف الطالبات  T-testنتائج اختبار " 
 التربية العمليةأداء المعلمات لمجاالت تكنولوجيا التعليم أثناء 

 العذد وجهت نظز الوجال
الوتىسط 

 الحسابي

االنحزاف 

 الوعياري
 قيوت ث

درجاث 

 الحزيت

هستىي 

 الذاللت

تصميم 
 التدريس

 0.185 61 1.792 430. 3.65 15 اؼبشرف
 602. 3.95 48 اؼبعلم اؼبتعاون

 0.474 61 1.881 790. 2.58  15 اؼبشرف  التطوير
 790. 3.20 48 اؼبعلم اؼبتعاون

 0.721 61 2.066 298. 3.75 15 اؼبشرف التنفيذ
 563. 4.20 48 اؼبعلم اؼبتعاون

دارة وضبط اإل
 التعلم

 0.044 61 1.909 394. 3.93 15 اؼبشرف 
 585. 4.24 48 اؼبعلم اؼبتعاون

 0.271 61 2.066 561. 3.51 15 اؼبشرف  التقوًن
 704. 3.92 48 اؼبعلم اؼبتعاون

 
 الدرجة الكلية

 o.364 2.868 61 0.165 3.48 15 المشرف
 o.527 3.90 48 المعلم المتعاون

 اؼبشرفُت تقدير بُت (α = 0.05)ا عند مستوى احصائيً  ةدال فروق وجود ( عدم9اعبدول ) من يتبُت
)ت  قيمةكانت  حيث ؛تكنولوجيا جملاالت الطالبات لتوظيف الكلية الدرجة يف واؼبعلمُت اؼبتعاونُت

 من كل تقديرات متوسط تقارب اعبدول من ويتضح ،(0.165( دبستوى داللة إحصائية )2.868=
 الطرفُت، تقديرات يف دال فرق وجود عدم أدى إذل فبا ،الكلية التوظيف لدرجة اؼبتعاونُتاؼبشرفُت واؼبعلمُت 

اتفاق على درجة توظيف تكنولوجيا التعليم لدى طالبات الًتبية العملية  والنتيجة إذل أن ىناك شبىذه  وتعزى
، متقاربةلديهم  ىاومعايَت  دبدارس التطبيق العملي من اؼبشرفُت واؼبعملُت اؼبتعاونُت، وأن أسس تقييم الطالبات

، رة والزيديُتاعبعاف لوجود فرق إحصائي بُت التقديرين. وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة )فبا دل يًتك ؾبااًل 
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فقد اتضح أن ما على مستوى احملاور أ (، 2014اعبعافرة،( وزبتلف مع دراسة )2016 ،روضة؛ 2016
)التصميم،  :ىي ،ؾباالت ةربعأيف  بُت تقديرات اؼبشرفُت واؼبعلمُت اؼبتعاونُت دال   ىنالك عدم وجود فرق  

ا عالقة صبيعً طراف ذات الاألىتمام اؼبتبادل بُت ذل اعبدية واالإوتعزى ىذه النتيجة  ،، التقوًن(التنفيذ، الضبط
ن ديتلكها  أالعملية التعليمية كمهارة ال بد ، وىذا يدل على قناعتهم التامة بأمهيتها يف بتحقيق ىذه اجملاالت

. وتتفق ىذه النتيجة مع ىداف الًتبوية للعملية التعليميةس ىذه اؼبهنة ويسعى إذل ربقيق األكل معلم ديار 
 ذات فروق وجودإذل بينما تشَت النتائج  ،(2014( وزبتلف مع دراسة )اعبعافرة، 2012لعنزي، دراسة )ا

بُت تقديرات اؼبشرفُت واؼبعلمُت اؼبتعاونُت يف ؾبال التطوير ولصاحل اؼبعلمُت  عند مستوى حصائيةإ داللة
 وتشجيعو الطالبة ألداء ومالحظتو اؼبعلم اؼبتعاون تقييم مرات عدد كثرةذل  إىذه النتيجة  تعزىقد اؼبتعاونُت، و 

 يف ااؼبعلم اؼبتعاون مقيمً  ولكون .ثناء فًتة اؼبشاىدةأ اغبصص من العديد حضور وكذا ،اعبانب ىذا يف ؽبا
 لتقييم الطالبة لزيارة يأيت اؼبشرف اليت من مستمرة بصورة اعبوانب ىذه مالحظة ديكنو الطالبة مع اؼبدرسة
 .أدائها

 التوصيات:
ؼبعايَت اعبودة إلكساب الطالبات اؼبفاىيم واؼبعارف اغبديثة  اتوصيف مقرر تكنولوجيا التعليم وفقً إعادة  -1

 .يف ىذا اجملال وكذا مهارات دمج التكنولوجيا يف العملية التعليمية
 بصورة التعليم تكنولوجيا دبفهوم اؼبعلمات الطالبات لتعريف اؼبشرفُت الًتبويُت قبل من عمل ورش عقد -2

ؽبذا  باؼبهارات األساسية واالىتمام التدريس عملية يف ؾباالتو توظيف كيفية على وتدريبهن صحيحة
 التوظيف.

 العمل على إجياد شراكة حقيقية بُت كليات العلوم الًتبوية يف اعبامعات ووزارة الًتبية والتعليم. -3
ؼبعلم توظيف مهارات ، لكي تساعد اصبيع متطلبات العملية التعليمية جياد بنية ربتية تتوفر فيهاإ -4

 تكنولوجيا التعليم بشكل جيد.
 تفعيل التدريس اؼبصغر يف الكليات لتدريب الطالبات على توظيف التكنولوجيا التعليم. -5
 خرى إلعداد اؼبعلمُت ويف بيئات تعليمية ـبتلفة.أء دراسات فباثلة للدراسة اغبالية، يف كليات إجرا -6
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The Degree of Implementing Technology During the Practice Teaching Among 

Female Students ’teachers in the Girls’ College of Education from the Viewpoint of 

Supervisors and Collaborating Teachers 

 

Dr.. Adel Mansour Salem Bajri                                     Dr. Mohammed Hassan Ahmed Al-Amri 

 

Abstract: 

The study aimed to identify the degree of employment of female teachers in the Seiyun 

University - Girls College for Educational Technology during the performance of practical 

teaching from the point of view of supervisors and cooperating teachers, and whether there 

is a significant difference between the estimates of supervisors and collaborating teachers 

in the degree of female student recruitment for female teachers of educational technology 

The study followed the descriptive analytical method, and a questionnaire was used that 

included the components of the fields of educational technology identified by educational 

literature (design - development - implementation - management and control of learning - 

and evaluation), and its validity and reliability were confirmed, and then applied to a 

sample of (63) participants Including (15) supervisors, and (48) cooperating teachers. The 

results of the study showed that the degree of employment of female teachers who are 

teachers of educational technology during the performance of practical teaching was high 

in the fields of study, and also revealed that there were no statistically significant 

differences at the level (0.05 = α) in the level of verification of the fields of education 

technology for female students teachers attributed to the study variables (supervisor and 

collaborating teacher) in the areas of design, implementation, control, evaluation, and at 

the macro level 

Except for the development field; When comparing the estimates of supervisors and 

collaborating teachers, the study found that there were statistically significant differences 

at (α = 0.05) for the benefit of cooperating teachers. 

 

Key words: educational technology, practical education, supervisor, cooperative teacher. 

 

 


