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                        تقنيات التعليمية من وجهة                          لواقع استخدام املعلمني ل
 املدارس يرينظر مد

 
   رمضان شعيب حممد.أ                                                           

 مصراتة                                                                       كلية اآلداب/جامعة                                                           
 مقدمة: 
يعد ادلعلم ركيزة أساسية من ركائز العملية الًتبوية، بل ىو عصب العملية الًتبوية        

والعنصر الفاعل يف أية عملية تربوية، وإن أي إصالح أو  ،وحجر الزاوية فيها وزلورىا األساسي
يد، غري إذ ال تربية جيدة بدون معلم ج ؛ن يبدأ بادلعلمأجتديد يف العملية الًتبوية جيب  تطوير أو

إذ تعددت مصادر ادلعرفة  ؛يعد يشكل ادلصدر الوحيد للمعرفة أن ادلعلم يف عصر ادلعلومات مل
وأصبح  ،وطرق احلصول عليها، وأصبح دور ادلعلم وسيطًا ومسهاًل بني التالميذ ومصادر ادلعرفة

 .(65،ص2000)حمافظة،   :موجهاً ومرشداً للطلبة أكثر منو ملقناً ذلم ومصدراً وحيداً للمعرفة
وعلى العموم تتفق آراء ادلربني وصانعي القرارات الًتبوية مع نتائج البحوث الًتبوية   

الذي يتسم  –احلديثة على أن جناح ادلؤسسة الًتبوية يف عصر تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت 
األوىل على يتوقف بالدرجة  –بتضخم ادلعرفة وتنوع مصادرىا وطرق اكتساهبا ووسائط تعلمها 

جناحها يف إحداث نقلة نوعية يف إعداد ادلعلم وإعادة تأىيلو كي يتعامل مع تكنولوجيا 
 ( 33،ص2006)الشناق،                          .ادلعلومات دون رىبة أو خوف أو توجس

وخاصة  ؛ويشهد العامل يف مطلع القرن احلادي والعشرين تطوراً مذىاًل يف كافة مناحي احلياة
مما يستدعي أن تواكب ادلؤسسات الًتبوية ىذا  ؛تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت  رلاليف

باعتبارىم عصب العملية  ؛التطور وذلك بإعداد ادلعلمني وتأىيلهم مهنيًا وتربويًا وعلميًا ومسلكياً 
توى أداء وأن نوعية التعليم ومدى حتقيق األىداف الًتبوية واالرتقاء مبس ،الًتبوية وأداة جناحها

    ءة اليت يتصف هبا يف أداء و مبقدار الفعالية والكفا ،التالميذ، رىن مبستوى أداء ادلعلم
األمر الذي جعل الدول على اختالف فلسفاهتا وأىدافها تويل االرتقاء مبستوى أداء  ؛رسالتو
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وار متعددة،  فإن ادلعلم مطلوب منو القيام بأد :. ورلمل القولادلعلم ُجلَّ اىتمامها وعنايتها
ادلعرفة، وتشخيص كإدارة الصف، وعرض احملتوى التعليمي دلادتو بصورة جيدة، والبحث عن 

ر أصبحت مهمة ادلعلم صعبة ، ووضع احللول ادلناسبة ذلا. ومع تنوع ىذه األدواادلشكالت
مما استلزم تنميتو باستمرار وتزويده بادلهارات وادلعارف ادلتجددة، وال يأيت ذلك إال  ؛وشائكة

 .(45،ص 2000)قطامي،                                           . باإلعداد اجليد ادلستدام
 :مشكلة البحث

     يهاإن حتديات ادلستقبل ال بد وأن تؤثر على دور ادلعلم ومهماتو اليت ال بد وأن يع
وأىم حتديات ادلستقبل : االنفجار  ،حىت يتمكن من أداء رسالتو على أكمل وجو ؛ادلعلم

السكاين، وتداخل رلتمعات ادلعرفة، والثورة ادلعرفية والتكنولوجية وثورة االتصاالت، والعودلة 
علوم االقتصادية والثقافية والسياسية والًتبوية، وكذلك ىيمنة القطب الواحد على ميادين ال

واالبتكارات، إىل جانب الفقر والتخلف الذي يرمي بتالبيبو على دول العامل الثالث ومعظم 
 أقطار العامل العريب منو ، وتتحد مشكلة البحث باإلجابة عن السؤال الرئيس :

 املدارس؟  يرينيات التعليمية من وجهة نظر مدتقلما واقع استخدام املعلمني ل
 هدف البحث:
 ادلدارس . يريتقنيات التعليمية من وجهة نظر مدلواقع استخدام ادلعلمني لالتعرف على 

 :أمهية البحث 
 ضافة للمكتبة الًتبوية .إقد يكون ىذا البحث  -1
 لية الًتبوية. مبراز الدور الذي تلعبو التقنيات الًتبوية يف العإقد يسهم البحث يف  -2

  :حدود البحث
 تتحدد نتائج ىذا البحث يف ضوء كل من احلدود التالية: 

ادلةدارس  يف مدينةة  يرياحلايل على عينةة عشةوائية مةن مةديقتصر البحث  احلدود البشرية: .1
 مصراتة.

 ادلدارس يف مدينة مصراتة. يريلبحث احلايل على مديقتصر ا احلدود املكانية: .2
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طبق ىذا البحث خالل الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي  احلدود الزمانية: .3
(2015(. 

 ثانياً : الدراسات السابقة
 التحديات أىم على التعرف ( دراسة استهدفت2007أجرى ملكاوي و جنادات )

         والًتبية الثقايف، احلايل،كالتحدي القرن خالل العربية الًتبية تواجو اليت والقضايا
 إبراز يف لتكون منطلقاً  البيئية، واألزمة التعليم، ودتهني ادلعلومات، وثورة التغيري، وقيادة ادلستدامة،

 ومتطلبات يتناسب ال ادلاضي القرن خالل ادلعلم لو أعد ما أن وتبني ادلعلم ومالمح وأمهية دور
 اإللكًتوين والتعليم اإللكًتونية، ادلستقبل مدارس حيث ؛القرن احلايل خالل سيؤديو الذي الدور
 للمعلومات الوحيد ادلصدر ىو يعد ادلعلم مل كما العامل، عرب ادلمتدة الشبكات خالل من

 يستطيع من ادلعلومات، ىائلة كميات تضخ ومتعددة متنوعة ومصادر وسائل فهناك ؛وادلعارف
 والثقافيةالفكرية  قدراتو تنمية معلملل على يفرض مما ؛فيهم فتؤثر؛ تلقيها ويسر بسهولة الطلبة
 تصب اليت الًتبوية األىداف خلدمة ادلصادر ىذه لكتوجيو   يف اجلديد دوره وفهم اخل، ..والفنية

 الًتابطية وأن الثروة، مصادر أىم ىي هبا والتحكم ادلعرفة أن يدرك وأن وأمتو، وطنو يف مصلحة
 اليت ىي ادلتسلسلة ادلراحل لسرعة الفعلي الوقت وفورية التجزؤ، وليس االنفصالية، والتكامل ال

 .اجلديد النموذج الًتبوي أساس تشكل
 يكون حبيث رسالتو أداء ليستطيع معلملل واألدوار ادلالمح بعض الدراسة واستخلصت

 مد على وقادراً  القرارات، اختاذ يف مشاركاً  وقدسيتها، ديارسها اليت ادلهنة مدركًا ألمهية معلماً 
      والتقدم العودلة عصر يف وأمهيتو دلوقعو مدركاً  ادلدرسة،أسوار  خارج التعليمية العملية

 قاعدة إىل وممارساتو وسلوكو عملو يستند يف ادلعلومة، عن البحث طرق يف خبرياً  واالنفتاح،
 واالبتكار للخلق واإلبداع طلبتو هتيئة على قادراً  قوية، إديانية وعقيدة متينة، وتربوية فكرية

 حيث العربية لألمة تكاملية تربوية خطة بناء بضرورة الدراسة وأوصت .ادلستمر والتعلم والتجديد
 والعملية للمعلم احلقيقي للواقع ادليداين البحث على مستندين بتخطيطهم متشاهبة، الظروف
 .التعليمية
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ثر تكنولوجيا ادلعلومات أعلى ( إىل التعرف 2009ما دراسة عبابنة وشعيب ىدفت )أ
النظام الًتبوي، استخدم الباحثان ادلنهج التحليلي للوصول إىل ىدف واالتصاالت على 

 الدراسة، وكان من نتائجها فيما يتعلق بادلعلم:
  سيتغري دوره فيصبح ادلرشد وادليسر لتعلم الطلبة، ومل يعد ادلسيطر ومركز العملية الًتبوية

تكنولوجيا، وتغيري اجتاىاتو مبا وادلصدر الوحيد للمعرفة، وليقوم هبذا الدور جيب تأىيلو 
 يتناسب ودوره اجلديد، وأن ديتلك رلموعة من الكفايات وادلهارات اجلديدة.

  يتطلب منو )أي ادلعلم( امتالك رلموعة من الكفايات وادلهارات اجلديدة، وىي: دتكنو من
   استخدام أدوات )ت م ص(، وحرصو على إبراز دور الطالب احملوري يف العملية 

بوية، واالرتقاء بو، وادلقدرة الواعية على توييف ادلواد التعليمية احملوسبة بالشكل الذي الًت 
ييسر عملية التعلم ويدعمها، وتعاونو مع زمالئو ضمن ادلبحث الواحد أو ادلباحث 
ادلختلفة، فيتبادل معهم اخلربة والرأي بشكل مستمر، مما يسهم يف إثراء عملية تعلم 

ول إىل مصادر تعليمية جديدة، واىتمامو بالنمو ادلعريف والتطور ادلهين الطلبة، وسعيو للوص
لو ولطالبو، وامتالكو مهارات حديثة يف اسًتاتيجيات التقومي، وعالقاتو مع الطلبة وزمالئو 
ادلعلمني: وحتتاج ىذه العملية إىل اتصال أفقي بني ادلعلم وزميلو كما تقوم على تبادل 

تصال أفقي مع الطالب مبنية على االحًتام ادلتبادل، ويكون اخلربات)تعلم منظمي(، وا
 لديو استعداد ألن يتعلم من بعض تالميذه بعض اخلربات.

 تعقيب على الدراسات السابقة:
 .يغلب عليها ادلنهج التحليلي 
 .ىدفت إىل التنبؤ بأدوار وخصائص ادلعلم يف ضوء ثورات تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت 

 منهج البحث:
 تبع الباحث ادلنهج الوصفي ادلسحي.التحقيق أىداف البحث 
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 جمتمع البحث:
( 100ادلدارس يف مدينة مصراتة الذي بلغ عددىم) يريمدتكون رلتمع الدراسة من مجيع 

 مدير.
 مبدينة مصراتة ا( مديرً 25مت اختيار عينة الدراسة من رلتمع الدراسة بلغت )عينة البحث :

 :أداة البحث
حيث  ؛ري ادلتعلقة بالتقنيات التعليميةاستبانة الدراسة وذلك بالرجوع إىل األدب النظمت بناء 

 ربعة رلاالت . أفقرة(،و  45صياغتها األولية من ) تكونت
 

 صدق األداة:
   للتأكد من صدق األداة مت عرضها على رلموعة من احملكمني ادلتخصصني يف قسم 

 ( فقرة .14الًتبية، مت تعديل )
 داة :ثبات األ

( من مدراء ادلدارس ،وبعد 10للتأكد من ثبات األداة فقد مت تطبيقها على عينة بلغت )
   (، وىذه القيمة مناسبة لتحقيق غرض 0.95التصحيح كان معامل الثبات لالستبيان )

 (فقرة.45البحث، وبذلك تكونت األداة بصورهتا النهائية من )
 نتائج البحث:

 املدارس ؟ يريمدتقنيات التعليمية من وجهة نظر لما واقع استخدام املعلمني ل
لإلجابة عن ىذا السؤال مت حساب ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية ودرجة   

 ادلوافقة جلميع فقرات حسب اجملاالت موزعة وفق اجلداول وىى كما يلي  .
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 (1جدول )
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ودرجة املوافقة جلميع فقرات جمال أدوار  
 مرتبة تنازليا ادلعلم

ادلتوسط  الفقرة رقم الفقرة بالًت 
 احلسايب

 االحنرف
 ير ادلعيا

درجة  
 ادلوافقة

 0.80 4.28 يويف التقنيات التعليمية يف حل ادلشكالت التعليمية. 8 1
كبرية 
 جدا

كبرية  0.86 4.25 .يساعد الطالب يف الوصول إىل ادلعلومات 4 2
 جدا

يسهل تعلم الطالب عندما يواجهون صعوبة ترتبط التقنيات  2 3
 كبرية  0.76 4.18 التعليمية .

 كبرية 0.83 4.13 يرشد الطالب أثناء التعلم يف اختيار مصادر ادلعرفة ادلناسبة. 5 4

5 1 
يرشةةةد الطةةةةةةالب إىل طةةةةةرق الوصةةةول إيل ادلعرفة باستخدام  التقنيات 

 كبرية 0.97 4.13 التعليمية.

يوفر األمن اجلسمي والنفسي للطلبة أثناء استخدام التقنيات  7 6
 كبرية 0.74 4.01 .التعليمية

 0.99 3.99 .يشارك الطالب يف اكتساب ادلعرفة وتوييفها  9 7
 كبرية

 .يقود عملية تعلم الطالب من خالل التقنيات التعليمية 3 8
 كبرية 0.90 3.92 

 كبرية 1.05 3.92 حياور ويناقش الطالب باستخدام التقنيات التعليمية . 6   9    

 كبرية 0.88 4.1 اجملال الكلي
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 ( :1نالحظ من اجلدول رقم )
 ( وتقابل درجة موافقة كبرية.4.1كان متوسط درجة ادلوافقة على أدوار ادلعلم ) 
  ادلدارس مبدينة مصراتة، ىي:  مديريأكًت أدوار ادلعلم حسب تقديرات 

(، مث 4.28شكالت التعليمية" مبتوسط حسايب )ادل"يويف التقنيات الًتبوية يف حل  )8(الفقرة 
( وتقابل 4.25( "يساعد الطالب يف الوصول إىل ادلعلومات" مبتوسط حسايب )4الفقرة )

 درجة موافقة كبرية جدا.
ادلرتبة األخرية لفقرات ىذا اجملال، كأقل األدوار مبتوسط ( يف 6،  3* بينما جاءت الفقرتان )

 ( لكل منها.3.92حسايب )

 ادلتوسط احلسايب الفقرة رقم الفقرة الًتتيب
االحنراف 
 درجة ادلوافقة ادلعياري

كبرية  0.84 4.28 .يواكب علوم العصر وتقنياتو 21 1
 جدا

ديتلك ادلقدرة على إدارة الصفوف االفًتاضية والتعليم  20 2
 كبرية 0.84 4.17 .اإللكًتوين

4 16 
دييز بني ادلعارف ادلناسبة وادلعارف غري ادلناسبة 

 كبرية 0.83 4.14 .ادلتوفرة يف اإلنًتنت

 كبرية 0.82 4.14 .يويف اإلنًتنت يف احلصول على ادلعرفة  11 3
 كبرية 0.65 4.13  .خيتار األنشطة اإللكًتونية ادلناسبة ألىداف الدرس 19 5

يقيم حتصيل الطلبة بناء على أدائهم أثناء استخدام  17 6
 .التقنيات التعليمية

 كبرية 0.92 4.07

 كبرية 0.80 4.04 .الصفيةيستخدم احلاسوب للتخطيط للحصة  10 7
 كبرية 1.12 3.10 .ديتلك ادلقدرة على اختيار مصادر ادلعرفة ادلناسبة 13 8
 كبرية 0.81 3.10 .احملوسبة درس باستخدام ادلناىجي 18 9

10 14 
يعرف ادلفاىيم األساسية يف ختصصو  باللغة 

 1.09 3.94 .اإلجنليزية
 كبرية

 كبرية 0.91 3.80 .للمنهج باحلاسوبيعد مواد تعليمية داعمة  15 11
 كبرية 0.19 3.64 .ديتلك الرخصة الدولية لقيادة احلاسوب 12 12

.0 3.9 اجملال الكلي  82  كبرية 
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 (2جدول )
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ودرجة املوافقة جلميع فقرات جمال معارف 

 معلم مرتبة تنازلياً 
 :( 2نالحظ من اجلدول رقم )

 ( وتقابل 3.9كان متوسط درجة ادلوافقة على معارف ادلعلم ).درجة موافقة كبرية 
  :أكثر معارف ادلعلم حسب تقديرات مدراء ادلدارس مبدينة مصراتة، ىي 

(، وتقابل درجة 4.48( "يواكب علوم العصر وتقنياتو ادلتطورة" مبتوسط حسايب )21الفقرة )
( "ديتلك ادلقدرة على إدارة الصفوف االفًتاضية والتعلم 20موافقة كبرية جداً. مت الفقرة )

 ( وتقابل درجة موافقة كبرية.4.17وين" مبتوسط حسايب )اإللكًت 

الًتتي
 ب

رقم 
 الفقرة الفقرة

ادلتوسط 
 االحنراف ادلعياري احلسايب

درجة 
 ادلوافقة

كبرية  0.80 4.28 .ديتلك مهارات تنظيم ادلعرفة وحتليلها واختيار ادلالئم منها 24 1
 جدا

 كبرية 0.75 4.17 .ادلقدرة على الدخول على قواعد البيانات ديتلك 32 2
 كبرية 0.72 4.14 .ديتلك ادلقدرة على استخدام وسائل التعلم عن بعد   22 3
 كبرية 0.75 4.14 يستخدم الوسائط ادلتعددة يف التعليم والتعلم 31 4
 كبرية 0.98 4.13 .ينمي مهارات التفكري ادلنظم باستخدام )ت م ص( 33 4
 كبرية 0.85 4.07 .يتقن استخدام برامج الكلمات )الوورد(  25 6
 كبرية 0.86 4.04 .يتقن استخدام برامج العرض التقدديية )بوربوينت( 29 6
 كبرية 0.91 3.10 .لتعلمليستخدم السبورة الذكية التعليم و  30 8
 كبرية 0.90 3.10 .ديتلك مهارات البحث باستخدام زلركات البحث مثل جوجل 34 8

صل مع طالبو وبإدارة ادلدرسة وأولياء األمور اديتلك مهارات التو  23 10
 كبرية 0.86 3.94 .عرب األشرطة

 كبرية 0.87 3.94 .يؤمن بأنو ليس ادلصدر الوحيد للمعرفة 26 11
 كبرية 0.97 3.83 .يتقن استخدام برنامج األكسل 27 12
 كبرية 0.88 3.76 .يتقن استخدام برنامج الرسام  28 13

 كبرية 0.79 4.06 اجملال الكلي
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          ( أقل ادلعارف اليت وافق عليها مدراء ادلدارس 12( و)15* بينما كانت الفقرتان )
 ( على الًتتيب.3.64( و3.80دلعلم ، مبتوسط حسايب )

 (3جدول )
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ودرجة املوافقة جلميع الفقرات يف جمال 

 مهارات املعلم مرتبة تنازليا 
 ( :3نالحظ من اجلدول رقم )

 ( وتقابل درجة موافقة كبرية. 4.06كان متوسط درجة ادلوافقة على معارف ادلعلم ) 
 ادلدارس مبدينة مصراتة، ىي:  يرير مهارات ادلعلم حسب تقديرات مدأكث 

( "ديتلك مهارات تنظيم ادلعرفة وحتليلها واختيار ادلالئم منها" مبتوسط حسايب 24الفقرة )
( "ديتلك ادلقدرة على الدخول 32( وتقابل درجة موافقة كبرية جدا، مت الفقرة )4.30)

 جدا.( وتقابل درجة موافقة كبرية 4.21على قواعد البيانات" مبتوسط حسايب )
( 3.83( و)3.76( كأقل مهارات للمعلم مبتوسط حسايب )28و 27* بينما كانت الفقرتان )

 على الًتتيب.
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 ( 4جدول )
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ودرجة املوافقة جلميع فقرات جمال قيم املعلم 

 مرتبة تنازلياً 
رقم  الًتتيب

ادلتوسط  الفقرة الفقرة
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

درجة 
 ادلوافقة

كبرية  0.69 4.55 .يدرك أمهية ادلهنة اليت ديارسها وقدسية رسالتها  45 1
 جدا

 0.64 4.24 .يعتقد بضرورة تدربو على اجلديد يف التقنيات التعليمية 42 2
كبرية 
 جدا

كبرية  0.81 4.23 .ينمي نزعة التعلم الذايت لو ولطالبو 35 3
 جدا

كبرية  0.87 4.23 .يلتزم حبقوق ادللكية الفكرية 43 3
 جدا

 كبرية 0.72 4.18 .يعتقد أن التقنيات التعليمية تزيد من أمهية دوره كمعلم   36 5
 كبرية 0.97 4.17 . يؤمن بأنو ال ديتلك اإلجابات الصحيحة لكل األسئلة 39 6
 كبرية 0.84 4.17 . التعلميةب ىو زلور العملية التعليمية لايعتقد بأن الط 40 6
 كبرية 0.92 4.15 .يدرك أمهية دوره يف عصر العودلة واالنفتاح 41 8
 كبرية 0.93 4.14 . يؤمن بأن ىدف التعليم ىو تنمية مهارات التعلم 44 9
 كبرية 0.92 4.07 .يؤمن بأنو ليس ادلصدر الوحيد للمعرفة  38 10
 متوسطة 1.18 3.21 .قبل التقنيات التعليميةتو مهددة من يمكانإيعتقد أن  37 11

 كبرية 0.86 4.12 اجملال الكلي

 ( :4نالحظ من اجلدول رقم )
 ( وتقابل درجة موافقة كبرية.4.12كان متوسط درجة ادلوافقة على قيم ادلعلم ) 
 ادلدارس مبدينة مصراتة، ىي:  يريكثر قيم ادلعلم حسب تقديرات مدأ 

(، وتقابل 4.55ادلهنة اليت ديارسها وقدسيو رسالتها" مبتوسط حسايب )"يدرك أمهية (45الفقرة )
( يعتقد بضرورة تدربو على اجلديد يف التقنيات 42درجة موافقة كبرية جدا. مث الفقرة )

 (، وتقابل درجة موافقة كبرية جداً.4.24التعليمية مبتوسط حسايب )
( 3.21)(و4.07عة دلعلم مبتوسط حسايب)ق( كأقل القيم ادلتو 37( و)38* بينما كانت الفقرتان ) 

 على الًتتيب.
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 نتائج االبحث :
 دوار املعلم:أمناقشة اجملال االول 

(، وىةذا يعةين أن ىنالةك اتفاقةاً 4.10ألدوار ادلعلم كانت كبةرية ) يرينأن درجة موافقة ادلد .1
 كبرياً بينهم حول أدوار ادلعلم يف استخدام التقنيات ، وقد يعود سبب ذلك إىل:

 بأمهية التقنيات  التعليمية يف العملية التعليمية.يرين شعور ادلد 
 .بدء مشاريع التطوير الًتبوي يف ليبيا اليت هتدف إىل إدماج التقنيات التعليمية يف التعليم 

( "يويةةف التقنيةةات التعليميةةة يف حةةل ادلشةةكالت التعليميةةة" بةةأعلى 8وجةةاءت الفقةةرة ) .2
جةة موافقةة كبةةرية جةداً. وىةذا يعةين أن ىنةاك اتفاقةاً كبةةرياً ( وتقابةل در 4.28متوسةط حسةايب بلةغ )

 بينهم حول أدوار ادلعلم وقد يعود سبب ذلك إىل:
 ل ادلشكالت التعليمية للطالب.حب يف ليبيا  ادلديرين اىتمام  .1
ستخدام  للتقنيات التعليمية كما ىو احلال يف بةاقي دول المواكبة النظام الًتبوي يف ليبيا . 2    
(" يساعد الطالب يف الوصول على ادلعلومات" بادلرتبةة الثانيةة ومتوسةط 4، وجاءت الفقرة )العامل

( وتقابل درجة موافقة كبةرياً جةداً، وىةذا يعةين أن ىنالةك اتفاقةاً كبةرياً بيةنهم حةول 4.25حسايب )
 أدوار ادلعلم ، وقد يعود ذلك إىل:

 ريق التقنيات احلديثة.أمهية التطور وسرعة الوصول إىل ادلعلومات عن ط -أ     
نظةةراً ألمهيةةة وصةةول ادلعلومةةات إىل ذىةةن الطةةالب بشةةكل أسةةهل وبشةةكل مباشةةر واالسةةتفادة منهةةا  - ب

 أكثر .
( يف ادلرتبةةة األخةةرية ذلةةذا اجملةةال "حيةةاور وينةةاقش باسةةتخدام التقنيةةات 6. وجةةاءت يف الفقةةرة ) 3       

 الًتبوية"، وقد يعود ذلك إىل: 
 االتصاالت أصبحت لغة العصر واالتصال مع العامل.و تكنولوجيا ادلعلومات  .1
 نشاء أي مشروع.إيف لسهولة االتصال يف معاجلة الصعوبات اليت تواجههم  .2

 (.2009وتتوافق ىذه النتائج مع نتائج دراسة )عبابنة، وشعيب، 
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 مناقشة اجملال الثاين معارف املعلم  : 
(، وىذا يعين أن ىناك اتفاقاً 3.89نت كبرية )ادلدارس دلعارف ادلعلم كا يرين أن درجة موافقة مد

 كبرياً بينهم حول معارف ادلعلم يف ضوء التقنيات التعليمية ، وقد يعود سبب ذلك إىل: 
 أمهية ادلعارف يف التفاعل مع التالميذ . .1
أمهيةةةةةة دور التقنيةةةةةات التعليميةةةةةة يف تةةةةةوفري استحضةةةةةار ادلعلومةةةةةات وادلعةةةةةارف يف الفصةةةةةول  .2

 ادلدرسية.
( "يواكةةب علةةوم العصةةر وتقنياتةةو ادلتطةةورة" بةةأعلى متوسةةط حسةةايب بلةةغ 21قةةرة )جةةاءت الف .1
بيةنهم حةول معةارف  (، وتقابل درجة موافقة كبرية جداً، وىذا يعين أن ىنالك اتفاقاً كبريا4.48)
 سبب ذلك إىل:علم وفد يعود ادل

 أمهية استخدام التقنيات ادلتطورة يف عصر االنفجار ادلعريف. .1
 التقنيات يف ليبيا بتطوير ادلعارف الواردة يف ادلناىج.أمهية استخدام  .2
 تغيري وتطوير الواقع مبا يناسب تراكم ادلعارف يف العامل اخلارجي. .3

( و)عبابنةةة، 2007وتتوافةةق ىةةذه النتةةائج مةةع نتةةائج الدراسةةات السةةابقة)ادللكاوي، وجنةةادات،
 (.2009وشعيب، 

 مناقشة اجملال الثالث مهارات املعلم :
( وىةةةةذا يعةةةةين أن 4.06مهةةةةارات ادلعلةةةةم كانةةةةت كبةةةةرية )لوافقةةةةة مةةةةدراء ادلةةةةدارس لأن درجةةةةة م .1

ىنالك اتفاقاً كبريا بينهم حول مهةارات ادلعلةم يف اسةتخدام التقنيةات التعليميةة ، وقةد يعةود سةبب 
 ذلك إىل:

 .شعور  بعض مدراء ادلدارس بأمهية امتالك ادلعلم دلهارات الالزمة يف استخدام التقنيات التعليمية 
 .أمهية التطور احلديث يف ليبيا بإدماج التقنيات يف عمليات التدريس واإلدارة ادلدرسية 

( "ديتلةةةك مهةةةارات تنظةةةيم ادلعرفةةةة وحتليلهةةةا واختيةةةار ادلالئةةةم منهةةةا" بةةةأعلى 24جةةةاءت الفقةةةرة ) .2
( وتقابةةل درجةةة موافقةةة كبةةرية جةةداً ، وىةةذا يعةةين أن ىنالةةك اتفاقةةاً  4.30متوسةةط حسةةايب بلةةغ )

 ادلعلم ، وقد يعود ذلك إىل :نهم حول مهارات كبرياً بي



   تقنيات التعليميةلواقع استخدام املعلمني لالعدد السادس                             -جملة كلية  اآلداب
___________________________________________________________ 

315 

 

( "ديتلةةةةك ادلقةةةةدرة علةةةةى الةةةةدخول علةةةةى قواعةةةةد البيانةةةةات" مبتوسةةةةط حسةةةةايب 32جةةةةاءت الفقةةةةرة ) .3
( وتقابل درجة موافقة كبةرية جةداً ، وقةد يعةود ذلةك إىل أمهيةة قةدرة ادلعلةم علةى اسةتخدام 4.21)

 ر ادلعرفة ادلناسبة للطالب .ىذه التكنولوجيا يف الوصول إىل قواعد البيانات واختبا
( وتقابةل درجةة 3.83( "يةتقن اسةتخدام بةرامج األكسةل" مبتوسةط حسةايب )27وجاءت الفقرة ) .4

موافقة كبرية ، وقد يعود سبب ذلك إىل أمهية إتقان ادلعلم ألىم برامج احلاسوب الةيت يسةتخدمها  
سةةابية واإلحصةةائية لطةةالب كةةل مةةن ادلعلةةم والطالةةب يف العمليةةة التعليميةةة التعلميةةة وخصوصةةاً احل

 الثانوية العلمية. 
( وتقابةةل درجةةة 3.76( "يةةتقن اسةةتخدام برنةةامج الرسةةام" مبتوسةةط حسةةايب )28وجةةاءت الفقةةرة ) .5

موافقة كبرية، وقد يعود ذلك إىل أمهية إتقان ادلعلم ألىم برامج احلاسوب اليت يستخدمها كل من 
 ادلعلم والطالب يف عرض الواجبات وادلعارف .

( و)عبابنةة، 2007وتتوافق ىذه النتةائج مةع نتةائج الدراسةات السةابقة )ادللكةاوي، وجنةادات،
 ( يف تركيزىا على أمهية امتالك ادلعلم دلهارات استخدام احلاسوب وبرارلو.2009وشعيب، 

 مناقشة اجملال الرابع قيم املعلم :
وىذا يعين أن ىنالك (، 4.12أن درجو موافقة مدراء ادلدارس لقيم ادلعلم كانت كبرية ) .1

اتفاقاً كبةرية بيةنهم حةول قةيم ادلعلةم يف ضةوء تكنولوجيةا ادلعلومةات واالتصةاالت، وقةد يعةود سةبب 
 ذلك إىل:

 ادلدارس أن قيم اجملتمع اللييب تؤثر يف عملية التعليم والتعلم. يروأدراك مد 
  ادلدارس بأمهية أن يقةوم ادلعلةم مبتابعةة التطةورات الةيت حتةدث يف اجملتمةع الليةيب حةىت  يرياعتقاد مد

يكةون تعليمةو للطةالب موافقةا للمجتمةع الةةذي يعيشةون فيةو ، والقةيم ادلرتبطةة باسةتخدام التقنيةةات 
 التعليمية.

( "يةةةدرك أمهيةةةة ادلهنةةةة الةةةيت ديارسةةةها وقدسةةةية رسةةةالتها" بةةةأعلى متوسةةةط 45وجةةةاءت الفقةةةرة ) .2
( وتقابل درجة موافقة كبرية جداً، وىةذا يعةين أن ىنالةك اتفاقةاً كبةري بيةنهم 4.55سايب بلغ )ح

 حول قيم ادلعلم ، وقد يعود ذلك إىل:
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  مهية مهنة التعليمأتركيز مدراء ادلدارس على 
  .شعور ادلعلم باإلخالص للمهنة اليت ديارسوهنا 
ديةةةد يف التقنيةةةات التعليميةةةة" مبتوسةةةط ( "يعتقةةةد بضةةةرورة تدربةةةو علةةةى اجل42. وجةةةاءت الفقةةةرة )3

(، وتقابةةةل درجةةةة موافقةةةة كبةةةرية جةةةداً، وقةةةد يعةةةود سةةةبب ذلةةةك إىل أن التقنيةةةات 4.24حسةةةايب )
 التعليمية تشهد تغريات كبرية ومستمرة تستلزم من ادلعلم التنمية ادلهنية ادلتواصلة.

( 4.07حسةايب )( "يةؤمن بأنةو لةيس ادلصةدر الوحيةد للمعرفةة" مبتوسةط 38وجاءت الفقرة ) .4
( "يعتقةةد أن مكانتةةو مهةةددة مةةن قبةةل التقنيةةات 37وتقابةةل درجةةة موافقةةة كبةةرية، وجةةاءت الفقةةرة )

ة، وقةد يعةود ذلةك إىل اعتقةاد (، وتقابةل درجةة موافقةة متوسةط3.21التعليمية" مبتوسط حسةايب )
 . ن دور ادلعلم سيزداد، وليس معرضا للتهديد باالستبدال بالتقنيات أادلدارس ب يريمد

( و)عبابنةة، 2007وتتوافق ىذه النتةائج مةع نتةائج الدراسةات السةابقة )ادللكةاوي، وجنةادات،
 (.2009وشعيب، 

 التوصيات
 يت :ء نتائج الدراسة يوصي الباحث باآليف ضو 

أن تقةةوم وزارة التعلةةيم بتةةدريب ادلعلمةةني احلةةاليني علةةى معةةارف ومهةةارات وقةةيم ادلعلةةم الةةيت كشةةفت  .1
 بأدوارىم ادلنتظرة بأفضل حال. عنها الدراسة ليقوموا

ن الًتبويةون بةالًتكيز علةى األدوار وادلعةارف وادلهةارات والقةيم الةيت  و أن يقوم مديرو ادلةدارس وادلفتشة .2
 كشفت عنها الدراسة أثناء تعاملهم مع العاملني يف ادلدارس وخصوصا ادلعلمني.

ألجهةةةةةزة العلميةةةةةة تعيةةةةةني مةةةةةن لةةةةةديهم قةةةةةدرة ومعرفةةةةةة ومؤىةةةةةل علمةةةةةي لتيسةةةةةري عمليةةةةةة اسةةةةةتخدام ا .3
 )التكنولوجية( ونشرىا يف مجيع ادلدارس .

 استعمال التكنولوجيا.ب العناية بسد النقص يف حاجات ادلعلمني ادلهنية ادلتعلقة  .4
العناية بإعداد ادلعلم يف اجلامعات الليبية يف كيفية استخدام التقنيات يف التدريس ، واعتماد ذلك  .5

 كليات الًتبية.مقرر يف اخلطة الدراسية للطالب يف  
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إطالع ادلعلمني على ادلستجدات يف عامل التقنيةات وتعةريفهم بالوسةائل واألسةاليب الفعالةة بأجتةاه  .6
 حل ادلشكالت الًتبوية تكنولوجياً.

 : املقرتحات
 ويوصي الباحث بإجراء الدراسات التالية:

تطةورات عةامل ة التةدريس( يف ضةوء ئةىي علةى )عضةوإجراء حبةث مماثةل يف التعلةيم العةايل  .1
 التكنولوجيا.

 مةةنإجةةراء حبةةث مماثةةل يتنةةاول أدوار وخصةةائص ادلعلةةم ادلأمولةةة مسةةتقبال يف مةةدن أخةةرى  .2
 ليبيا. 
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