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شكر وتقدير
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أر ف األنبياء والم سلين محمد وعلى اله الطيبين الطاه ين وصحابيه النجباء الميةامين ومةن يةبعهم
بإحسان إلى يوم الدين.
أيقدم بالرك الجديل الى أعضاء الهيئة اليد يسية في جامعة الر ا األوسط.
كما أيقدم بجديل الرك وعظيم اليقدي الى اسياذي الفاضةل الةدكيو  /عبةد الحةافظ سةالمة لمةا بذلةه
من المساعدة واليوجيه واليقويم وكانت آ ائه القيمةة يية معةين لةي يفةف عنةي عنةاء البحةث وية

طبعه الك يم و أسلوب يعامله أث ا كبي ا في نفسي فجداه اهلل يي ا.

كمةةا أيقةةدم بالرةةك وعظةةيم األمينةةان لتسةةياذ الةةدكيو  /عبةةاا الر ة يفي لمةةا دمةةه لةةي مةةن مالحظةةات

مهمة في مجال الد اسة.

كمةا أيقةدم بةواف ي رةك ي ويقةدي ي ألسةياذة الفاضةلة د .ابيسةام جةواد مهةدي اليةي غم ينةي بيوجيهايهةةا
السديدة ولما حظيت به من عاية ك يمة.

وبأح ف من نو أسجل رك ي الى يالي احسان العم ي الذي غم ني بحبه وعطفه ويرجيعه الدائم

لي.

وس بد ان ايقدم بالرك لوالديي الثانية وصاحبة القلب الكبي اليي غم يني بحبها وسأبقى ما حييت
مدينة لها عميي اسسياذة فيقة الجنابي.
وايي ة ا س يس ةةعني اس ان أرةةك أفة ة اد أس ة ييل وال ةةدي الحبيةةب اسس ةةياذ الةةدكيو بهاءال ةةدين الجن ةةابي
ووالةةديي الحنونةةة بمسةةانديهم الدائمةةة لةةي أسةةأل اهلل أن يمةةدهم بموفةةو الصةةحة والعافيةةة وان يةةديمهم

ذي ا لي.
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إعداد
سوسن بهاءالدين الجنابي
إشراف
االستاذ الدكتور عبدالحافظ سالمة
الملخص
هدفت هذه الد اسة الى يقصي اسييدام مد سي الم حلة الميوسطة في العاصمة بغداد
ليكنولوجيا اليعليم في يد يا الكيمياء من وجهة نظ مدي يهم.
وليحقيا أهداف الد اسة يم يطوي أسيبانة واليأكد من صد ها وثبايها إذ كدت اسسيبانة
على ياا اسييدام مد سي الكيمياء ليكنولوجيا اليعليم .ويم اسييدام المنهج الوصفي المسحي
لمناسبيه لهذه الد اسة.
يكونت عينة الد اسة من( )254مدي ا ومدي ة من الم حلة الميوسطة للمدا ا الحكومية في
العاصمة بغداد باسييدام اسلوب العينة العروائية البسيطة ويوصلت الد اسة الى عدد من النيائج
منهال
 -1ان اسييدام مد سي الم حلة الميوسطة في العاصمة بغداد ليكنولوجيا اليعليم في يد يا
الكيمياء من وجهة نظ مدي يهم كان ميوسطا.

ك

 -6عدم وجود ف وا ذات دسلة احصائية عند مسيوى( )α≥0.05لد جة اسييدام مد سي
الكيمياء في الم حلة الميوسطة ليكنولوجيا اليعليم في اليد يا بالعاصمة بغداد من وجهة
نظ المدي ين يبعا لميغي ي الجنا واليب ة.
 -3وجود ف وا ذات دسلة إحصائية عند مسيوى( )α≥0.05لد جة اسييدام مد سي الكيمياء
في الم حلة الميوسطة ليكنولوجيا اليعليم في اليد يا بالعاصمة بغداد من وجهة نظ
المدي ين يبعا لميغي الدو ات اليد يبية ولصالح الثالث دو ات يد يبية.
الكلمات المفتاحية :يكنولوجيا اليعليم يد يا الكيمياء الكيمياء.
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Abstract
This study aims at investigating the use of intermediate school
teachers in the capital of Baghdad for educational technology.
To achieve the objectives of the study a questionnaire was
developed. Its validity and reliability were assured. The questionnaire
emphasized on measuring the using of educational technology by
Chemistry teachers.
The study sample consisted of (254) male and female principals, from the
governmental middle schools, in the capital of Baghdad, by using simple
random sample method. The finding of the study were as the following:
1. The using of educational technology in teaching chemistry by
intermediate stage teachers in the capital of Baghdad was moderate
from their principals' point of view.
2. There were no significant differences at (α ≥ 0.05) in the degree of
using educational technology in teaching chemistry by intermediate

م

stage by chemistry teachers from the principals' point of view
attributed to sex and experience variables.
3. There were significant differences at (α ≥ 0.05) in the degree of
using educational technology in teaching chemistry by intermediate
stage teachers, from principals' point of view attributed to training
courses, in favor of participated in three training courses.
Keywords: Instructional Technology, Teaching Chemistry, Chemistry.
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الفصل االول
خلفية الدراسة وأهميتها
مقدمة:
يعد الثو ة العلمية واليكنولوجية من أهم مظاه العص الحديث الفاعلة في نقل األفكا
والمعلومات بين الرعوب واألف اد واليي ساهمت في الينمية الراملة للمجيمعات ا يصاديا وسياسيا
وثقافيا واجيماعيا وي بويا وهو ما كان له األث

األب د في يركيل القناعات بض و ة إج اء

اليعديالت البناءة في النظم اليعليمية في مييلف أنحاء العالم ليواكب مقيضيات العص ؛ وكثي ا ما
يينامى الى السمع في اسونة المعاص ة العديد من المصطلحات واليي ييك

دائما في وسائل

اسعالم من بيلل مجيمع المع فة واس يصاد المع في ومها ات الق ن الحادي والعر ين وغي ها من
المصطلحات اليي في جوه ها يعب عن اليطو العلمي في مييلف مجاست المع فة والعلوم ومن
اب دها يكنولوجيا المعلومات واسيصاست بركل عام وفي اليعليم بركل ياص لذل

اصبح من

الض و ي في ظل اليطو الكبي في العلوم واليقنيات المصاحبة لها ان يكون الف د مؤهال للعيش
بهذا العص

ومن أهم مجاست المع فة والعلوم اليي ينبغي على الف د اسلمام بها العلوم الطبيعية

اليي من اهمها على اسطالا علوم الكيمياء.
وأصبحت يكنولوجيا اليعليم جدءا مهما في العملية اليعليمية وأكد ذل

اليليفة ( )2013لما

يمياد به من مقد ة في مساعدة الطلبة على اليعلم في ضوء يبسيط المعلومات ويسهيل مهمة
الميعلم في اكيساب المفاهيم العلمية بأ ل و ت وجهد ممكنين وينبع ذل من يوظيف الميعلم ألكث
من حاسة في اكيساب المع فة إضافة إلى َّ
أن فلسفة اليعليم اسلكي وني يقوم على يكامل
اليكنولوجيا مع المق

الد َّاسي و َّ
أن اسسييدام األمثل لها بوساطة المد ّ ا الكفء يديد من د يه

2

على أداء عمله بمها ة عالية وجودة فائقة بما يساعده على يطوي مسيواه المع في ياصة عندما
يسيفيد من الب امج المياحة.
يدداد اسهيمام بالدعوة إلى يوظيف يكنولوجيا اليعليم في جميع الم احل اليعليمية وذل
نييجة لعدة عوامل منهال ضعف مقد ة نظام اليعليم اليقليدي بالنسبة إلعداد طلبة لديهم د ة على
مساي ة اليطو ات الميسا عة من حولهم و اد ين على أن يكونوا عناص منيجة في مجيمعايهم
(صالح .)2010
يري الهارمي والعداوي ( )2013الى َّ
أن عص اسهيمام بإعداد المد ّ ا د بدأ اسينادا
لما يرهده العص الحالي من يغي ات ويطو ات مع فية وعلمية ويكنولوجية ونظ ا ألهمية المد ّ ا
وما يقوم به من أدوا في إعداد الكفايات البر ية للمجيمع وفي يطوي هذه المجيمعات فمن
الض و ي َّ
أن ينال المد ّ ا العناية واسهيمام بالقد الذي ييناسب مع الدو الفاعل الذي يقوم به.
يعيب يكنولوجيا اليعليم من أكث الوسائل الميبعة حاليا إليصال المعلومات بس عة ود ة
عالية -إن أمكن القول -هي يكنولوجيا اليعليم اليي ف ضت نفسها بقوة هائلة وكبي ة وأصبح لها
يعد اسهيمام باسييدامها ويوظيفها في العملية
دو بالغ األهمية في عملييي اليعلم واليعليم إذ ّ
الملحة؛ نظ ا لما ييميع به من ينوع للمعلومات اليي يمكن أن يقدمها كما
اليعليمية من الض و ات
ّ
أن اسييدامها من وجهة نظ الي بويين يدعم عملية اليعلم ويعددها من يالل مما سة العمليات
اليعليمية واألنرطة الميعددة ليعلم المفاهيم والحقائا والمها ات؛ إذ بات من الض و ي مساي ة ما
يحدث من مسيجدات جديدة في المجال اليعليمي كونه ميصال بكافة حقول المع فة الميعددة وحيى
يكيمل ال ؤية الواضحة في مواكبة المناهج الحديثة وأساليب يد يسها(سالمه .)2013

3

نظ ا لريوع األجهدة اإللكي ونية اليي يقدم يدمايها عب الوسائط الميعددة بدءا من اليلفاد
بقنوايه اليي يدداد بركل مطّ د م و ا بالهايف النقّال فقد يحولت يكنولوجيا اليعليم من اعيمادها
باألساا على اإلحساا الفني واإلبداع الريصي إلى علم له واعده اليي يساعده على اليطو
السليم والس يع (ح داهلل والضامن .)2008

مشكلة الدراسة
نظ ا ألهمية يكنولوجيا اليعليم في عملية اليعلم واليعليم ودو ها في يثبيت المعلومات
ومساعدة الميعلمين في ديادة يحصيلهم العلمي ولما لمادة علوم الكيمياء من أهمية فقد عملت
جمهو ية الع اا على يرجيع المد سين على يوظيف اليكنولوجيا في اليد يا.
أكدت العديد من الد اسات على دو يكنولوجيا اليعليم ومنها د اسة الدبون وعبابنة
( )2010في فع كفاءة اليعليم ويحسين نوعييه فقد لعبت الدو المثالي في عالج مسيوى العملية
اليعليمية على ال غم من اسنفجا المع في والسكاني.
كما وأرا ت يوصيات د اسات اي ى منها د اسة اليميمي( )2014وسالمة()1999
الرناا وبني دومي( )2010على أهمية دمج اليكنولوجيا في
وأحمد ( )2007والحيلة) ،(2009و ّ
اليد يا الصفي ،واج اء د اسات يرمل جميع المواد الد اسية في مييلف الم احل لدو ها في يثبيت
المعلومات ومساعديها في ديادة اليحصيل وينمية الدافعية لدى الميعلم نحو اليعلم واثا ة عنص
اليرويا .و د أعدت و اد ة الي بية الع ا ية ب امج يد يبية للمد سين على كيفية يوظيف اليكنولوجيا في
اليد يا الصفي؛ علّها يديد من دافعية الطلبة نحو اليعلم ومع ذل فإن اليقدم الكمي في مجال
يكنولوجيا اليعليم لم يواكبه يقدم نوعي في اسييدام هذه الوسائل الحديثة إذ يب د فاعلية يد يا
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مادة الكيمياء باسييدام أدوات يكنولوجيا اليعليم ولما يميدت به هذه المادة من اليطبيا العملي في
حياة الميعلم و بط يعلمه بالوا ع اسفي اضي ليجسيد المفاهيم والمعا ف العلمية المج دة وليسهيل
الفهم واسسييعاب للميعلم .ومن يالل عمل الباحثة كمطبقة واطالعها لمق

الكيمياء في الم حلة

الميوسطة بالعاصمة بغداد لفي ة يلت وميابعيها لما يسيجد في هذا المجال فقد ايضح أمامها
أهمية دمج اليكنولوجيا في اليد يا الصفي وعلى وجه اليصوص في مق

الكيمياء والعلوم

البحية.
ومن هنا جاءت هذه الد اسة إلسيقصاء اسييدام مد سي الكيمياء في الم حلة الميوسطة
ليكنولوجيا اليعليم في اليد يا الصفي بالعاصمة بغداد من وجهة نظ المدي ين من يالل اإلجابة
عن السؤال ال ئيا اآليةيل

ما درجة استخدام مدرسي المرحلة المتوسطة لتكنولوجيا التعليم في تدريس الكيمياء
من وجهة نظر مديريهم بالعاصمة بغداد؟
هدف الدراسة وأسئلتها:
يهدف هذه الد اسة إلى اسيقصاء اسييدام مد سي الكيمياء في الم حلة الميوسطة ليكنولوجيا
اليعليم في اليد يا بالعاصمة بغداد من وجهة نظ المدي ين من يالل اإلجابة عن األسئلة اآلييةل
 -1ما د جة اسييدام مد سي مادة علوم الكيمياء للم حلة الميوسطة في العاصمة بغداد
ليكنولوجيا اليعليم من وجهة نظ المدي ين؟
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 -6هةةل يوجةةد ف ة وا ذات دسلةةة أحصةةائية عنةةد مسةةيوى الدسلةةة ( )α≥0.05فةةي د جةةة اسةةييدام
مد سي الكيمياء في الم حلةة الميوسةطة ليكنولوجيةا اليعلةيم فةي اليةد يا العاصةمة بغةداد مةن
وجهة نظ المدي ين يُعدى لميغي ات(الجنا واليب ة في اليد يا و الدو ات اليد يبية)؟

أهمية الدراسة:
ينبع اهمية الد اسة منل
 -1ةةد يس ةةاعد المسة ةؤولين ف ةةي و اد ة الي بي ةةة الع ا ي ةةة ف ةةي ايي ةةاذ القة ة ا ت الي ةةي ي ةةدعم اس ةةييدام
يكنولوجيا اليعليم في المدا ا اسينادا إلى حقائا مثبية علميا.
 -6اليع ف على د جة اسييدام المد سين لليكنولوجيا أثناء يد يسهم لمادة علوم الكيمياء.
 -3د يساعد مؤلفي كيب مادة علوم الكيمياء والمييصصين عند ايييا المحيوى وينظيمه فةي
اسسيفادة من اسييدام اليكنولوجيا في اليد يا ودليل إعداد المد ا.

حدود الدراسةل
يم يطبيا الد اسة في ضوء الحدود اسَييةل
الحد البشري :ا يص ت هذه الد اسة على مدي ي المدا ا الميوسطة العاصمة بغداد.
الحدود المكانية :يم يطبيا هذه الد اسة في المدا ا الميوسطة في العاصمة بغداد.
الحد الزماني :الفصل الد اسي الثاني للعام .2017/2016
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محددات الدراسة:
ييحةةدد يعمةةيم نيةةائج الد اسةةة بد جةةة صةةدا أداة الد اسةةة وثبايهةةا و صةةدا إجابةةة العينةةة عةةن
فق ات األداة.

مصطلحات الدراسة:
اريملت الد اسة على بعض المصطلحات اليي يم يع يفها مفاهيميا واج ائيا.
مفهوم تكنولوجيا التعليم:
وع ّ فهةةا ديكسةةي ا ( )Dijkstra, 2008بأنهةةا هةةي العلةةم (النظ يةةة وطة ا البحةةث) باإلضةةافة
الةةى القواعةةد والقةوانين اليةةي يصةةلح لمجةةال معةةين واليعامةةل مةةع مرةةكالت ذلة المجةةال بمةةا يةةؤدي الةةى
يحقيا اسهداف سواء كانت ف دية أم جماعية.
كم ةةا ع ّ فه ةةا ير ةةا لد هوب ةةان المر ةةا الي ةةه ف ةةي س ةةالمة ( )2013بأنهة ةةا نظ ةةام ميكام ةةل ير ةةمل
اإلنسان واآللة واألفكةا واإلدا ة.
وتعرفه الباحثة إجرائياًل هو كل ما يوصل اليه العلم الحديث مةن يطةو فةي الجانةب اليقنةي
واليكنولةةوجي ومنهةةال الحاسةةوب اليعليمةةي السةةبو ة الذكيةةة والوسةةائل السةةمعية والبصة ية ويوظيفهةةا فةةي
يةةد يا مةةادة علةةوم الكيميةةاء فةةي مةةدا ا العاصةةمة بغةةداد ويقةةاا بالد جةةة اليةةي يحصةةل عليهةةا أف ة اد
الد اسة بعد اسيجابيهم لتداة المعدة لذل .
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المرحلة المتوسطة:
هةي الم حلةةة اليةةي يقةع بةةين الم حلةةة اسبيدائيةة والم حلةةة األعداديةةة ويليحةا بهةةا الطلبةةة بعةةد
حصولهم على رهادة إيمام الد اسة اسبيدائية .ومدة الد اسة في هذه الم حلة ثالث سنوات ويبدأ مةن
سن ( )13سنة إلى ( )16سنة في المدا ا الع ا ية.
علوم الكيمياء:
هةو العلةم الةذي يةةد ا المةادة ويفاعاليهةا الكيميائيةة وعال يهةةا بالطا ةة وارةكالها وهةو منهةةاج
ُيد ا في الع اا من الصف األول الميوسط وحيى الصف السادا اإلعدادي.
مديري المدارس المتوسطة:
ه ةةم الق ةةادة المكلف ةةين م ةةن ب ةةل م ةةدي يات الي بي ةةة ب ةةادا ة الم ةةدا ا الميوس ةةطة والي ةةي ينص ةةب
جهةودهم المنسةقة مةع الكةاد اليد يسةةي وغية هم علةى ينفيةذ السياسةةة اليعليميةة دايةل المد سةة بقصةةد
يحقيا اسهداف الي بوية.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
ييضمن هذا الفصل سمين همال اسول يرمل اإلطا النظ ي والثاني يرمل البحوث
والد اسات السابقة ذات الصلة بموضوع الد اسة.

اإلطار النظري
سييناول هذا القسم المواضيع اآلييةل يكنولوجيا اليعليم اليعليم اسلكي وني.
أوالً :تكنولوجيا التعليم Instructional Technology
المفهوم:
ما دال مفهوم يكنولوجيا اليعليم غي واضح لكثي من الناا فبعضهم يع ّ فها في إطا
الوسائل السمعية البص ية واَي ون ي كدون على اليعليم المب مج ونيائج اليعليم السلوكية والبعض
اسَي ي كد على مفهوم العملية في حين أن المعنى الواسع لها هي نظ ية ومجال ومهنةل نظ ية
ألنها يبحث في مركالت اليعلم ويحاول حلها ومجال ألنها يعمل في يطبيا المبادئ النظ ية اليي
يساعد على حل يل

المركالت ومهنة ألن مما سوها يعملون ضمن معايي ياصة ويؤدون

واجبات معينة ويرا كون في بناء مكونات المجال وهو األساا المهني ليكنولوجيا اليعليم لذل
يعيمد على النظ ية واليطبيا إذ إن لهذه المهنة حاليا اعدة مع فية يدعم اليطبيا (أبو
بيع .)2015

9

يع ف يكنولوجيا اليعليم بأنها اليطبيقات العملية للمع فة العلمية في مييلف المجاست ذات
الفائدة المبار ة لحياة اإلنسان أي اليطبيا العلمي لها وما ي يبط به من أجهدة وب مجيات (سالم
.)2004
أما اليونيسكو فيع فها على أنها منحى نظامي ليصميم العملية اليعليمية وينفيذها ويقويمها
بصو ة عامة وذل

يبعا ألهداف محددة نابعة من نيائج األبحاث في مجال اليعليم ويسييدم

الموا د البر ية وغي البر ية وذل إلكساب اليعليم مديدا من الفاعلية (الحيلة .)2012
وع ّ فها يميا ( )2003بأنها بناء مع في منظم من البحوث والنظ يات ومما سات ياصة
بعمليات اليعليم ومصاد اليعلم وييم يطبيقها في مجال اليعليم اإلنساني وييم يوظيف عناص
بر ية أو غي بر ية كفء وذل من أجل يحليل النظام والعملية اليعليمية ود اسة مركاليها وييم
يصميم عمليات ومصاد مناسبة كحلول عملية لهذه المركالت ويطوي ها (إنياج ويقويم) وييم
اسييدامها أو إدا يها ويقويمها ليحسين كفاءة اليعليم وفعالييه ويحقيا اليعلم.
أما الجمعية األم يكية لاليصاست الي بوية واليكنولوجية ( )AECTفقد بينت أن مفهوم يكنولوجيا
اليعليم يعيمد على مجاست يمسة كاآلييل
 اليصميمل هو مجال يهيم بيصاميم الب امج ومواد واسي اييجيات يعليمية. اليطوي ل يهيم بقضايا إنياج ويطوي مثلل المواد المطبوعة وانياج ب امج سمعية وبص يةويطبيقات يكنولوجيا الحاسوب.
 -اسسييدامل هذا المجال يسييدم لنر

اليجديدات الي بوية وميابعيها وييم يأسيا نظم

وسياسات سدمة ليطبيا المما سة اليعليمية.
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 اإلدا ةل يعني إدا ة مر وعات ومصاد إدا ية وادا ة معلومات ومعا ف وينظيمها. اليقويمل يهيم بيحليل المركالت اليعليمية وط ا معالجيها.وكل مجال من هذه المجاست يؤدي دو ها على المسيويين النظ ي والمسيوى اليطبيقي (السيف
.)2012
األهمية:
يحاول المؤسسات الي بوية جاهدة الحصول على ط ا أكث فاعلية في يعليم أعداد كبي ة
من الطلبة في أ ل يكاليف ممكنة ودمن أ ل وسد النقص الحاصل في أعداد المد سين المؤهلين.
ولجأت بعض الدول إلى اسييدام يكنولوجيا اليعليم الحديثة لحل بعض المركالت الي بوية مثل
اسنفجا

السكاني واددحام الفصول بأعداد كبي ة من الميعلمين واسنفجا

المع في (الر عة

والرديفات وا ريد .)2010
وي جع أهمية اسييدام يكنولوجيا اليعليم لكونها يمد الميعلمين بيب ات حيايية وعقلية س
يوف ها األدوات اليعليمية اليقليدية وباليالي يسيطيع الميعلم مواجهة أي عائا أو مركلة .في
المقابل سبد أن يميل المعلم المها ات الالدمة ليوظيف اليكنولوجيا في اليعليم (الحيلة .)2009
وأرا العداوي وعبود ( )2008إلى أن أهمية يكنولوجيا اليعليم يكمن في يوفي ها للو ت
وديادة د ة الميعلم على يمييد المد كات الحسية ويصنيفها وي ييبها و د يها على حل مركالت
الطلبة ويقديم يوضيحات علمية للمها ات المطلوب يعلمها ويوف

للميعلم في ة يذك

أطول

للمعلومات كما يعمل على ينظيم المادة اليعليمية ويعمل على يرويا الميعلم وجذبه نحو الد ا
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وينمي الميول اسيجابية للطلبة ويديد من دافعييهم لليعلم عن ط يا العمل ويقوي ريصييهم
وأيي ا ينمي اليفكي اسبداعي لديهم.
كما إن يكنولوجيا اليعليم يساعد المعلم على مواكبة النظ ة الي بوية الحديثة اليي يعد الميعلم
محو العملية اليعليمية اليعلمية ويسعى إلى ينمييه من مييلف جوانبه الفسيولوجية والمع فية
واللغوية واسنفعالية واليلقية اسجيماعية (أحمد .)2016
استخدامها في تدريس علوم الكيمياء:
نظ ا لليقدم واليطو العلمي واليكنولوجي الحاصل في جميع المجاست بركل عام وفي
مجاست العلوم المييلفة بركل ياص حيث أصبح العالم وكأنه ية صغي ة وما دميه اليكنولوجيا
من يسهيل لعمليات اسيصاست واليواصل بين العالم ولما ذل

اليطو في وسائل اسيصاست

والمعلومات اث مبار او غي مبار على عملييي اليعليم واليعلم كان سبد من إعادة النظ في
المناهج وأدوا كل من المد سين والطلبة فلم يعد الطلبة مج د مسيقبلين لل سائل

والمد ا

مج د م سل بل أصبحت العال ة بينهم يبادلية فالطلبة لهم دو أكب وفعاّل في عملية اليعلم فهم
مرا كون نرطٌون وميفاعلون في العملية اليعليمية مما يرجعهم على اليفكي اإلبداعي وينمية
اليفكي النا د و فع مسيوى اليحصيل الد اسي وديادة دافعييهم لليعلم ( سالمة .)2013
حيث إن مادة علوم الكيمياء من المواد اسساسية اليي يحياج إليها الطلبة وذل

إلحيواءها على

الكثي من المعا ف اليي يساعدهم على اليعامل مع ما حولهم من موجودات البيئة وظواه ها
المييلفة بكفاءة وفاعلية لذل أن يعلمها ض و ي لهم حيى يصبح لديهم القد ة على حل المركالت
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اليي يواجههم بركل مناسب ويفسي

ظواه علمية م يبطة ببيئيهم وحيايهم اليومية (حياملة

.)2006
يذك (م يديا والج اح واب اهيم ومحسن وبني ياسين  )2008إنه س بد ان يسهم ط ا
يد يا علوم الكيمياء في ديادة مرا كة الميعلمين بركل فاعل في المالحظات واليجا ب العلمية
والنراطات الالصفية مما يمهد لإلنيقال من اليعليم إلى اليعلم (القائم على دوافع ذايية) األم الذي
يكسب الميعلمين مها ات يفكي علمي لييمكنوا من يفسي الظواه الطبيعية اليي يحيط بهم
وي بطوا ما يعلموه بالحياة ولبيئة اليي يعيرون فيها.
إن ط يقة اليد يا في علوم الكيمياء هي مجموعة ميكاملة ميططة وهادفة من النراطات
العلمية واللفظية المبنية على األسا النفسية لليعلم بحيث يمكن من حدوث يفاعالت بين الطلبة
والوسيلة اليعليمية والبيئة اليي ييم دايل الحج ة الصفية أو حيى في المييب

وس يوجد ط يقة

نموذجية واحدة يمكن إعيمادها في كل د ا ليحقا األهداف الم جوة من يد يا علوم الكيمياء
حيث إن هنا

ط يقة ناجحة وفعالة في مو ف يعليمي معين في حين أنها غي فعالة وغي

ناجحة في مو ف

يعليمي.

وأكد حكيم ( 1431ه) َّ
أن ظهو مفهوم يكنولوجيا اليعليم الحديث د أسهم في يطوي
لليد يا يمكن اسييدامها
العملية اليعليمية فيكنولوجيا اليعليم لم يعد ينظ إليها على َّأنها أدوات ّ
في معظم األو ات واسسيغناء عنها في أو ات أي ى فالنظ ة الحديثة ليكنولوجيا اليعليم ضمن
العملية اليعليمية يقوم على أساا يصميم جميع جوانب عملية اليعليم واليعلم وينفيذها وهذا يعني
َّ
أن ايييا يكنولوجيا اليعليم يكون وفا نظام يعليمي ميكامل وهو أسلوب النظم الذي يقوم على
عمليات أ بعل المديالت والعمليات والمي جات ومن ثم اليغذية ال اجعة.
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ويعد يكنولوجيا اليعليم من األمو المهمة ليحسين ط ا يد يا العلوم و ياصة علوم
الكيمياء والعمل على يبسيط المعلومة بحيث يسهل على الطلبة فهمها بأسلوب علمي وييم ذل
ع ن ط يا اسييدام ب امج و وسائل ايصال حديثة في يد يا هذه المادة

إذ لم يسيطيع الط ا

اليقليدية حل المركالت النايجة عن مع فة اسنسان واليطو الس يع في هذه المع فة سواء أكانت
للمد ا أم للطلبة وأن اسييدام اليكنولوجيا وب امج اسيصال ينمي من د ة الطلبة على اليفكي
ويعطي و يا أكب للمد ا في بذل جهده ليحقيا أهداف اي ى مهمة (بلجون .)2011
أهدافها:
ية ة ى ك ةةل م ةةن س ةةالمة ( )1999ويم ةةيا ( )2003أن يكنولوجي ةةا اليعل ةةيم يعم ةةل عل ةةى يحقي ةةا
األهداف اآلييةل
 اليغلب على المركالت والصعوبات في نقل اليعليم واليب ات اليعليمية.
 يعليم أعداد كبي ة من الطلبة.
 اليغلب على مركلة بعدي الدمان والمكان.
 اليغلب على المركالت اللفظية وط ا الع ض.
 مر ةةكلة ال ةةنقص الحاص ةةل ف ةةي المعلم ةةين األكف ةةاء و مر ةةكلة اليجهية ةدات اليعليمي ةةة ومص ةةاد
اليعلم.
 ديادة المرا كة اسيجابية للميعلمين واليغلب على مركلة يريت يفكي هم.
 اسيثا ة اهيمام الميعلمين وارباع حاجات اليعلم لديهم.
 اليغلب على مركلة المناهج والمق ات الد اسية الضيمة.
 يقليل األعباء اليعليمية على المعلمين.
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 ينمي ةةة الق ةةد ة عل ةةى اليأم ةةل واليفكية ة العلم ةةي وذلة ة للوص ةةول إل ةةى ح ةةل المر ةةكالت وي يي ةةب
اسفكا .
وأرةةا سةةالمه والةةدايل ( )2004إلةةى مجموعةةة مةةن أهةةداف اسةةييدام اليكنولوجيةةا فةةي اليعلةةيم
وهي كاآلييل
-

فع مسيوى د ات المعلمين في اسييدام يقنية اليكنولوجيا في األنرطة العلمية.

 يقديم يعليم يناسب كل الفئات العم ية وي اعي الف وا الف دية. نر اليقنيات الحديثة في المجيمع وجعله مجيمعا الكي ونيا. يطوي دو كل من المعلمين والطلبة في العملية اليعليمية حيى ييواكبون مع ميطلباتالعص .
 سد النقص الحاصل في إعداد المعلمين المييصصين المساعدة على اليواصل واسنفياح مع اآلي ين. يحقيا مسيوى وأداء وظيفي رعال و فع من مسيوى اإلنياجية للهيئة اليعليمية الي بوية.
 س عة في يطوي المناهج والب امج بما ييواكب مع ميطلبات العص . -يوسيع دائ ة اسيصال بالطلبة وذل عن ط يا ربكات اسيصال العالمية والمحلية.
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متطلبات التكنولوجيا في التعليمل
ذك فليح ( )2004أن اليكنولوجيا في اليعليم ييطلب يوفي اسمكانات المادية مثلل
(أجهدة الحاسوب وملحقايها وربكة لاليصال عب

اسني نت والمكيبة اإللكي ونية) ويوفي

الب مجيات اليعليمية مثلل (يطبيقات إلدا ة اليعلم وادا ة المحيوى اإللكي وني وأنظمة اليحكم
والسيط ة لتجهدة اليابعة للربكة) وان يطبيا عملية اليكنولوجيا في اليعليم ييطلب إج اء يد يب
للمد ا والميعلم على حد سواء على مها ات اليعامل مع يكنولوجيا المعلومات واسيصاست وعلى
الب مجيات اليعليمية ويوفي الكواد الفنية المييصصة بيرغيل وصيانة األجهدة الميعلقة بيكنولوجيا
اسيصاست والمعلومات واليد يب عليها كما ان المد ا هو ال كن اسساا في اي مر وع لليطوي
اليعليمي الي بوي سن اسصالح الي بوي يعيمد على ما يفك به المعلم فال بد من اسنيباه للمد ا
ويحفيده على اسييدام اليكنولوجيا من دون اي محاولة اجبا ولكن ب غبايهم لذل من الض و ي
ان يكون المد ا مد با على اسييدام اليكنولوجيا ويوظيفها بركل فاعل ومن الض و ي ان يكون
اليكنولوجيا نفسها ميوف ة ليسييدمها المد ا ميى راء.
ومن هنا ينبغي ان نضع اليكنولوجيا بين يدي المد ا بل وضعها بين يدي الميعلمين من
اجل يقيمها ويج يبها ومحاولة الوصول لصيغة يوظيفها بما ييناسب مع المادة اليي يد سها كما
ينبغي وجود ييطيط ومنهجية مد وسة ليطبيا اليكنولوجيا في اليعليم من يالل اإلسيفادة من
يجا ب الدول في هذا المجال.
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تكنولوجيا التعليم والدور الجديد للمدرس:
يكنولوجيا اليعليم ليست مج د اسييدام لآلست ولكن هي في المقام اسول ط يقة في
اليفكي ومنهجا في العمل لذل فأن الدو الذي يلعبه المد ا د يغي في عهد يكنولوجيا اليعليم
فأصبح يهدف دو ه في الد جة اسولى الى يطبيا مبدأ ان الميعلم هو محو عملييي اليعلم واليعليم
وان الميعلم هو المسؤول عن القيام بنراط اليعلم بركل كامل وعلى المد ا ان يفهم دو ه كمدي
لمصاد اليعلم وان ييم يد يبه على بعض من الوظائف منها(رحادة )2010ل
 -1الييطيطل يحديد أهداف اليعليم و سم أسي اييجيات مناسبة ليحقيقها.
 -6الينظيمل ي ييب مصاد اليعلم وينظيم عملية ال جوع اليها.
 -3القيادةل ميابعة نراط الميعلمين ويرجيعهم وينظيم المو ف اليعليمي.
 -4الميابعة واليقويمل يسعى الى يحديد ما إذا كانت الينظيم و وظيفة القيادة د حققيا
األهداف اليي حددها بنجاح أم س.
وأكد اريوه وعليان ( )2010على دو المد ا في عص يكنولوجيا اليعليم أنه يوف
مجاست اليب ة للميعلمين وميابعيه ويوجيهه ليكون اد ا على مواجهة اليحديات والميغي ات
الميواصلة في الحياة والمراكل المصاحبة لها وان يحقيا مثل ذل سبد من يغي من دو المد ا
والميعلم فالمد ا مصمم ومقوم وموجه للعملية اليعليمية والميعلم باحث ومكيرف .حيث يلعب
المد ا دو ا مهما واساسيا في إعداد الب مجيات الياصة اليي يسييدمها دايل الغ فة الصفية فعليه
ان يصوغ األهداف اليعليمية بط يقة مناسبة ويحلل المحيوى الد اسي ويحدد المفاهيم والحقائا
حيث يضمن مع فة يصائص الطلبة النمائية ومسيواهم العلمي والمها ي لييمكنوا من يحديد الوسيلة
اليكنولوجية المناسبة وط يقة ع ضها للمو ف الصفي بإيقان حيث ي اعي المد ا اثناء اليطبيا
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الينويع في المثي ات الصويية والركلية واسلوان سياحة الف صة للطلبة في المرا كة واليفاعل ليحقا
الهدف منها (الفا

.)2002

وأكدت يكنولوجيا اليعليم ض و ة ايباع المد ا سسلوب اسنظمة في اليد يا فلم يعد مهميه
مقيص ة على الر ح واإللقاء وايباع األساليب اليقليدية بل أصبحت مسؤولييه عمل ميطط
إلسي اييجية الد ا ليحقيا أهداف محددة حيث يساعد وسائل يكنولوجيا اليعليم في يعليم المفاهيم
ويطوي ها ونموها ويحقا األهداف الوجدانية من يالل اليأثي

ويقديم القدوة والصو ة المثالية

للميعلمين (الحيلة .)2003
وأكد (عبدالحي  )2005على ان يكنولوجيا اليعليم ض و ة حيمية لكل المجيمعات
الميقدمة والنامية على حد سواء وياصة في ظل الميغي ات الميسا عة والميالحقة وياصة ان
يكنولوجيا اليعليم يقدم ف صا ويدمات يعليمية د ييعدى الصعوبات والمحددات الميضمنة في
اليعليم اليقليدي ويرمل ذل فيل
-

الوصول الى جمهو واسع من الميعلمين.

 يلبية احيياجات الميعلمين غي القاد ين على اسيكمال د اسيهم في اليعليم ال سمي النظاميفي المدا ا والجامعات.
 يحقيا مبدأ الديمق اطية والعدالة ويكافؤ الف ص واليعليم للجميع من يالل انيرا هذااليعليم.
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ثانياً  -التعليم االلكتروني:
في ظل يدايد المعلومات والمع فة بركل س يع وظهو اليقنيات الحديثة أصبح العالم
يعيش في ثو ة علمية يكنولوجية لذل كان يجب على اليعليم ان يطالب بالبحث عن نماذج يعليمية
جديدة لييناسب مع حجم اليحديات المف وضة على المسيوى العالمي والمحلي.
أ ن الديادة في كم المعلومات أضافة الى الديادة في ف وع العلم المييلفة يعدت حاجة
المد سين إلكساب الطلبة للمع فة والحقائا العلمية بل ايضا الى اكسابهم المها ات والقد ات
المييلفة.
سن الط ا اليقليدية لم يعد اد ة على مواكبيها لذل

ح صت الكثي

من المؤسسات

الي بوية واليعليمية على يبني نوع اي من اليعليم وهو اليعليم اسلكي وني.
ويعيمد فلسفة اليعليم اسلكي وني على اياحة الف صة للجميع في أن ييعلموا وكال حسب
د ايه وامكانايه من أجل العمل على يحقيا مبدأ يكافؤ الف ص اليعليمية بين جميع الطلبة دون
اليف يا بين الع ا أو النوع أو اللغة ومن اجل الوصول الى الطالب الذين يعيرون في مناطا
نائية وس يمكنهم من السف

او الينقل الى المدا ا وايضا يوفي الف صة للطالب المعا ين وذوي

اسحيياجات الياصة للحصول على اليعليم وفقا إلمكانايهم و وفقا للمعدل الف دي لكل طالب على
حده (سل .)2010
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المفهوم:
ُيع ف (الع يفي  )2003اليعليم اسلكي وني بأنه ل يقديم المحيوى اليعليمي مع ما ييضمنه
من ر وحات ويما ين ويفاعل وميابعة بصو ة جديئية أو راملة في الفصل أو عن بعد بواسطة
ب امج ميقدمة ميدونة في الحاسب اسَلي أو عب ربكة اسني نت.
كما يع فه (الموسى والمبا

 )113:2005بأنه " ط يقة لليعليم باسييدام اَليات اسيصال

الحديثة من حاسب وربكايه ووسائطه الميعددة من صوت وصو ة و سومات واَليات بحث
ومكيبات إلكي ونية وكذل

بوابات اسني نت سواء كان عن بعد أو في الفصل الد اسي المهم

والمقصود هو اسييدام اليقنية بجميع أنواعها في إيصال المعلومة للميعلم بأ ص و ت وأ ل جهد
وأكث فائدة "
وع فه (سالم  )2004أنه منظومة يعليمية ليقديم الب امج اليعليمية أو اليد يبية للميعلمين
أو الميد بين في أي و ت وفي أي مكان باسييدام يقنيات المعلومات واسيصاست اليفاعلية مثل
(اسني نت القنوات المحلية الب يد اسلكي وني اس اص المغنطة أجهدة الحاسوب  ...ال ) ليوفي
بيئة يعليمية يعلمية يفاعلية ميعددة المصاد بط يقة ميدامنة في الفصل الد اسي أو غي ميدامنة
عن بعد دون اسليدام بمكان محدد اعيمادا على اليعلم الذايي واليفاعل بين المعلم والميعلم.
وي ى (جودة  )2009أن اليعليم اسلكي وني جانب مهم من جوانب المسيحدثات
اليكنولوجية اليعليمية ويمكن بلو ة يع يفات الباحثين والي بويين لليعلم اسلكي وني كاسييل
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أ .النظرة للتعليم اإللكتروني:
ويقدم هذه النظ ة اليعلم اسلكي وني باعيبا ه سيلة أو نمط ليقديم المق ات الد اسية عب
ربكة المعلومات الدولية أو بواسطة وسيط الكي وني كاس اص المدمجة أو اس ما الصناعية
وغي ها من يقنيات اليعليم اسلكي وني.
ب .النظرة للتعليم اإللكتروني باعتباره طريقة التعليم والتعلم:
ي ى أصحاب هذه النظ ة أن اليعليم اسلكي وني هو ط يقة لليعليم ويسييم فيها وسائط
يكنولوجية ميقدمة مثل الوسائط الميعددة وربكة المعلومات الدولية وييم يفاعل ط فا العملية
اليعليمية من يالل هذه الوسائط ليحقيا أهداف يعليمية محددة.
أنواع التعليم االلكتروني:
يذك (عام  )2007و(الموسى والمبا

 )2005نوعين من أنواع اليعليم اسلكي وني

همال
أوال( :التعليم االلكتروني المتزامن :)Synchronous E-learning
هو نوع من اليعليم الذي يحياج الى وجود الميعلمين امام اجهدة الحاسوب سج اء
النقارات واليحاو بين الميعلمين انفسهم وبينهم وبين المد ا عب غ ف للمحادثة ) )chattingأو
يلقي الد وا اسفي اضية ( )virtual classroomأو باسييدام ادوايه اسي ى .ومن ايجابيات هذا
النوع من اليعليم حصول الطلبة على يغذية اجعة فو ية ويقليل اسعباء المادية واسسيغناء عن
الذهاب لمق الد اسة ومن سلبيات هذا النوع حاجيه الى اجهدة حديثة وربكة ايصاست جيدة وهو
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اسكث يطو ا ويعقيدا من بين كل انواع اليعليم اسلكي وني اذ يليقي المد ا والطلبة على اسني نت
في الو ت نفسه (بركل ميدامن) ومن اسدوات اليي يسييدم في اليعلم اسلكي وني الميدامن ما يليل
 اللوح اسبيض ).)Whit Board
 المؤيم ات عب الفيديو ).)Videoconferencing
 المؤيم ات عب الصوت).)Audio conferencing
 غ ف الد درة ).)Chatting Rooms
ثانيا :التعليم االلكتروني غير المتزامن(:) Asynchronous E-learning
هو اليعليم غي المبار أي انه سيحياج الى وجود لطلبة في نفا الو ت مثل الحصول
على اليب ات بواسطة الموا ع المياحة على الربكة أو اس اص المدمجة أو بواسطة أدوات اليعليم
اسلكي وني مثل الب يد اسلكي وني ومن ايجابيات هذا النوع من اليعلم يحصل فيه الميعلم على
الد اسة بالو ت االمالئم له وبالجهد الذي ي غب ان يقدمه وايضا يسيطيع الطلبة إعادة ا سال
المادة وال جوع اليها إلكي ونيا كلما احياجها.
ومن سلبيات هذا النوع من اليعليم عدم اسيطاعة الطلبة من الحصول على يغذية اجعة
فو ية من المد ا كما انه د يؤدي الى اسنطوائية سنه ييم في عدلة.
ومن اسدوات اليي يسييدم في اليعليم اسلكي وني غي الميدامن مايليل
 الب يد اسلكي وني.
 الفيديو اليفاعلي.
 المنيديات.
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أهداف التعليم اإللكتروني:
اسينادا الى فلسفة اليعليم اسلكي وني فإن هذا النمط من اليعليم يهدف الى يحقيا هدف
اليعليم للجميع كبديل جديد لليعليم اليقليدي فهو ي اعي يصائص واحيياجات الميعلمين وكما يؤكد
جودة المنظومة اليعليمية ولهذا فقد يمكنت الباحثة من صياغة أهم اسهداف كاسييل
(الجندي  2005يليف  2001األحم

)2010 Manouselis and others 2006

أ -ديادة فاعلية المد سين مع الطلبة دايل الحج الد اسية.
ب -مساعدة المد سين في إعداد المواد اليعليمية للطلبة ويعويض نقص اليب ة لدى بعضهم.
ج -يقديم الحقيبة اليعليمية بركلها اإللكي وني للمد ا والطلبة معا وسهولة يحديثها م كديا من
بل إدا ة يطوي المناهج.
د -إمكانية يعويض النقص في الكواد األكاديمية في بعض القطاعات اليعليمية من يالل
الفصول اسفي اضية.
ه -يوفي الكثي من الو ت للطلبة والمد سين وهذا عكا الط ا اليقليدية.
و -نر هذه اليقنية في المجيمع واعطاء مفهوم أوسع لليعليم المسيم .
د -يقديم يدمات مساندة في العملية اليعليمية مثل اليسجيل المبك وبناء الجداول الد اسية
ويوديعها على المد سين وأنظمة اسييبا ات واليقييم ويوجيه الطلبة.
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مبررات استخدام التعليم اإللكتروني:
لقد دمت يقنيات اليعليم الحديثة للميعلم إمكانية الحصول على المع فة العلمية الالدمة له
كما وف ت له السبل لذل .
ارا

الباحثون الى ان هنا

اسبابا ومب ات سسييدام اليعليم اسلكي وني إذ دمت

يكنولوجيا اليعليم الحديثة للميعلم امكانية الحصول على المع فة العلمية الالدمة كما وف ت له السبل
لذل

وكما ذك (عام

)6663ل

أ .إيجاد ط ا مميدة لع ض المناهج عب ربكة اإلني نت.
ب.إيجاد حلول لمركلة األعداد الكبي ة للطالب.
ج .يحسين واث اء اليعليم.
د .اسيصال الحقيقي و إمكانية الوصول للمناهج في أي و ت.
وي ى (الموسى والمبا

 )6665ان من اسباب اليعليم اسلكي وني هيل

 .1نمو الطلب على المع فة –فالمع فة هي اعدة اسسيثما في اإلنسان وينمية مها ايه مما
يعود بأفضل النيائج.
 .6يعدد مصاد المع فة نييجة اسيصال بالموا ع المييلفة على اسني نت.
 .3م اعاة الف وا الف دية لكل ميعلم نييجة ليحقيا الذايية.
 .4اليقييم الفو ي والس يع واليع ف إلى النيائج ويصحيح األيطاء.
 .5يحقيا اسيصال اليفاعلي بين الطالب مما يحقا اليوافا بين فئات الطالب ذات
مسيويات ميساوية أو ميوافقة.
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كما يذك (الحجي  )6663من اهم اسسباب سسييدام اليعليم اسلكي وني هي كاسييل
 .1الم ونةةة ل حي ةةث سة ة عة وس ةةهولة يح ةةديث ويعةةديل المحي ةةوى اليعليم ةةي دون يك ةةاليف إض ةةافية
باهضة.
 .6اسسةيم ا ية فةةي الةةيعلم ألنةةه وسةةيلة أيصةةال ميةةوف ة دائمةةا بةةدون انقطةةاع وبمسةةيوى عةةالي مةةن
الجودة.
 .3يغيي ة دو المعلةةم باعيبةةا ه نةةا ال للمع فةةة والمصةةد الوحيةةد للمعلومةةات ويحويلةةه إلةةى دو
الموجه والمر ف على اليعلم.
 .4الميعلم ييعلم وييطئ في ح ية (اليصوصية الذايية ) ويمكن ييطةي بعةض الم احةل اليةي
ي اها بسهولة.
اإليجابيات المتوقعة من تطبيق التعليم اإللكتروني:
اكدت بعض البحوث أن هنا العديد من اسيجابيات اليةي س يمكةن يجاهلهةا يحققهةا يطبيةا
اليعليم اسلكي وني وييليص فيما يليل
()Cukusic & other, 2010
 .1اليعليم اإللكي وني هو نظام مناسةب ليعلةيم الكبةا وليةد يب المةوظفين الةذين ةد س يسةمح لةم
ظ وفهم بالذهاب الى المدا ا والجامعات أو اليد يب في المعاهد الياصة لذل .
 .6إث اء ويحسين من مسيوى اليعليم وينمية القد ات العقلية والفك ية.
 .3أن ال ةةيعلم اإللكي ون ةةي يعم ةةل عل ةةى يط ةةوي ط يق ةةة ويحس ةةين ط يق ةةة المحاضة ة ة ف ةةي اليعل ةةيم
الجامعي.
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 .4يييح اليعليم اإللكي وني ف صا كبي ة لليعلم.
 .5أن اليعليم اإللكي ونيل يييح مبدأ يكامل اليقنية مع المحيوى اإللكي وني المعد في ضوء
المعايي الياصة باليصميم اليعليمي للمحيوى اإللكي وني.
ويؤكد (اسماعيل  )6665ان من ايجابيات يطبيا اليعليم اسلكي وني ما يليل
أ -الم ونةةة اليةةي يقةةدمها الةةيعلم اإللكي ونةةي للطلبةةة مةةن حيةةث أيييةةا هم للو ةةت األنسةةب للةةيعلم
وايضا ايييا هم للمكان الذي ي يدونه.
ب -يوظيةةف الوسةةائط لميعةةددة (صةةوت صةةو ة نصةةوص ال ةوان  ..ال ة ) فةةي عمليةةة اليعلةةيم
وهذا يساعد الطلبة على اليفاعل معها وصقل مها يهم الفك ية.
ج -أن اليعليم اإللكي وني أ ل يكلفة من اليعليم اليقليدي وهذا م يبط با يصاديات اليعليم.
السلبيات المصاحبة لتطبيق التعليم اإللكتروني:
على ال غم من اسهيمام باليعليم اإللكي وني واليرجيع لهذا النوع من اليعليم من بل
المد سين والطلبة اس ان هنا

بعض المعو ات اليي يمكن ان يصاحب يطبيقه فقد او د يل

المعو ات (جودت  )2009كالياليل
 -1النقص في البنية اليحيية ليكنولوجيا المعلومات واسيصاست ويرمل هذه المعدات والب مجيات
وأدوات سدمة لهذا النوع من اليعليم.
 -6أن اليعليم اإللكي وني يحياج الى جهد مكثف ليد يب المد سين والطلبة ويأهيلهم بركل ياص
أسيعدادا لهذه اليج بة في ظ وف انير ت فيها األمية اليقنية في المجيمع.
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 -3أ يباط اليعليم اإللكي وني بعوامل يقنية كثي ة مثلل كفاءات ربكات اسيصاست يواف األجهدة
والب امج القد ة على إنياج ب امج بركل مييلف.
 -4عامل اليكلفة في الصيانة واإلنياج.
 -5اليعليم اإللكي وني يؤدي الى ضعف في دو المد ا كمؤث الي بوي ويعليمي مهم.
 -6د يلغي اليعليم اإللكي وني مها ات مهمة مثل الق اءة وهي يمة ي بوية.
 -3ان كث ة يوظيف اليقنيات في المد سة والبيت وفي الحياة اليومية د يؤدي الى ملل الطلبة من
هذه الوسائط وعدم الجدية في اليعامل معها.
 -8يفيق اليعليم اإللكي وني الى النواحي الوا عية فهو يحياج الى لمسات إنسانية بين المد ا
والطلبة.

الدراسات السابقة التي تناولت تكنولوجيا التعليم
أج ى بني دومي ( )2010د اسة هدفت إلى يع ف د جة يقدي معلمي العلوم ألهمية
الكفايات اليكنولوجية اليعليمية في ضوء بعض ميغي ات الجنا والمؤهل العلمي وسنوات اليب ة
والييصص العملي وأث د اسة مساا في وسائل اسيصال اليعليمية ويكونت عينة الد اسة من
( )92معلما ومعلمة من معلمي العلوم في المدا ا الحكومية اليابعة لمدي يات الي بية واليعليم في
محافظة الك

اس دن .و حيى ييحقا أهداف الد اسة أعد الباحث أسيبانة يكونت من ()116

كفاية ودعت على سبعة مجاست وكانت نيائج الد اسة هي عدم وجود ف وا ذات دسلة إحصائية
في يقدي أف اد العينة وذل ألهمية الكفايات اليكنولوجية اليعليمية اليى يعدى لميغي المؤهل العلمي
والييصص ود اسة مساا في وسائل اسيصال اليعليمية .مع وجود ف وا دالة أحصائيا في يقدي
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أف اد العينة ألهمية الكفايات اليكنولوجية اليعليمية اليى يعدى إلى ميغي الجنا لصالح اإلناث
والى سنوات اليب ة لصالح أصحاب اليب ة األطول.
وأج ى الس حان ( )2012د اسة هدفت إلى اليع ف على وا ع اسييدام معلمي اللغة
الع بية لربكة اسني نت في اليد يا في محافظة المف ا يكونت عينة الد اسة من ( )160معلما
ومعلمة يم ايييا ها عروائيا من معلمي اللغة الع بية ومعلمايها الذين ُي ّد سون الم حلة الثانوية في
المدا ا الحكومية اليابعة لمحافظة المف ا بمدي يايها الثالث للعام الد اسي ( )2011وأعدت
الباحثة اسيبانة مكونة من ( )92فق ة ج ى يطوي ها ليحقيا هدف الد اسة

وكرفت الد اسة عن

النيائج اآلييةل إن د جة اسييدام معلمي اللغة الع بية لربكة اسني نت ميوسطة وايجاهايهم نحوها
ايجابية وبد جة كبي ة مع وجود عوائا في اسييدام اسني نت في اليد يا بد جة كبي ة في البعدين
المادي والفني وعدم وجود ف وا ذات دسلة إحصائية عند مسيوى الدسلة ( )0.05يعدى ألث
الجنا وسنوات اليب ة ووجود ف وا ذات دسلة إحصائية عند مسيوى الدسلة ( )0.05يعدى ألث
المؤهل العلمي بين حملة الماجسيي وحملة البكالو ي ا وجاءت الف وا لصالح حملة الماجسيي .
و أج ى هيجيند ( (Higgins, 2012د اسة هدفت إلى يقصي اث اليكنولوجيا ال مية
على اليعلم مثال بيحصيل الطلبة في انجلي ا وجاءت الد اسة هذه لتجابة عن السؤال الذي اصبح
ُيط ح بركل دائم هل نسييدم يكنولوجيا

مية أم س؟ واسييدمت هذه الد اسة المنهج الوصفي

اليحليلي وباإلعيماد على الد اسات السابقة اليي اسييدمت المنهج اليج يبي وربه اليج يبي واليي
اج يت منذ عام ( )2000إلى ( )2012وبحثت في أث اليكنولوجيا على اليعليم وأسيهدفت الطلبة
ذوي الفئات العم ية من ( )5إلى ( )18سنة ويوصلت معظم الد اسات على وجود أث اليعليم
اسلكي وني في اداء الطلبة.
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وأماّ أبو بيع ( )2015فقد أج ت د اسة هدفت الى يع ف "مسيوى إد ا مدي ي المدا ا
الياصة ألهمية يكنولوجيا اليعليم وعال يه بمسيوى يوظيف المعلمين لهذه اليكنولوجيا من وجهة
نظ المعلمين في محافظة العاصمة " .واج يت الد اسة في اس دن .واعيمدت الد اسة في جمع
المعلومات على اسسيبيان و كدت اسسيبانة األولى على مدى اد ا

مدي ي المدا ا الياصة

ألهمية يكنولوجيا اليعليم أما الثانية على ياا مدى يوظيف المعلمين لليكنولوجيا من وجهة نظ
المعلمين .يكونت عينة الد اسة من ( )331معلما ومعلمة من الم حلة األساسية للمدا ا الياصة
في عمان باسييدام أسلوب العينة الطبقية العروائية .و أظه ت النيائج عدم وجود ف وا ذات دسلة
إحصائية عند مسيوى( )0.05لمسيوى إد ا

مدي ي المدا ا األساسية ألهمية يكنولوجيا الّيعليم

من وجهة نظ المعلمين يبعا لميغي الجنا ووجود ف وا ذات دسلة إحصائية يبعا لميغي المؤهل
العلمي لصالح أصحاب الد اسات العليا وعدم وجود ف وا لميغي واحد .
وهدفت د اسة ديدان ( )2015إلى اسيقصاء مركالت اسييدام اليكنولوجيا في اليعليم اليي
يواجه مد سي اللغة الع بية في الم حلة اسعدادية بمدينة ال مادي الع ا ية من وجهة نظ هم .وحيى
ييحقا أهداف الد اسة أعد الباحث أسيبانة يكونت من ( )35فق ة طبقت على( )88مد سا ومد سة
كعينة للد اسة ويم ايييا ها بالط يقة العروائية البسيطة وبينت النيائج ان نسبة المركالت اليي
يواجه يطبيا اليكنولوجيا في اليعليم كانت م يفعة من وجهة نظ مد سي اللغة الع بية للم حلة
اإلعدادية وان المركالت الميعلقة بمعلم اللغة الع بية ميوسطة وجاء مجال المركالت الميعلقة
بالميعلم في الم يبة األيي ة بد جة ميوسطة.
هدفت د اسة أحمد ( )2016الى إسيقصاء أث

اسييدام وسائل اليواصل اإلجيماعي

(الفيسبو ) في اليحصيل واليفكي األبداعي في مادة اليأ ي لدى طالب الصف ال ابع األدبي في
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محافظة صالح الدين في الع اا .ويم إيباع المنهج ربه اليج يبي في الحصول على بيانات هذه
الد اسة ويكونت أف اد الد اسة من( )40طالبا من طالب الم حلة اإلعدادية ويم ايييا هم صديا
من أ بع مدا ا في مدي ية ي بية الدو

مودعين على رعبيين عروائيا إلى مجموعيين يج يبية

وضابطة .وليحقيا أهداف الد اسة يم إعداد اييبا يحصيلي لطالب الصف ال ابع األدبي في
الع اا في ثالثة د وا من كياب اليا ي وهي(:الكيانات الع بية بل األسالم مكة المك مة النظم
القبلية بل اإلسالم) ويكونت من( )30فق ة واييبا في اليفكي اإلبداعي في الفصول الثالثة
المذكو ة ييكون من سية أنرطة ويطة يد يسية لسي الحصة باسييدام الفيسبو

و د يم اليحقا

من صدا وثبات أدوات الد اسة .وكرفت نيائج الد اسة عن وجود ف وا دالة إحصائيا بين ميوسط
عالمات الطالب في اييبا اليحصيل البعدي في مادة اليا ي بين المجموعة اليج يبية والضابطة
لصالح المجموعة اليج يبية اليي د ست بالفيسبو

وكذل

كرفت نيائج الد اسة عن وجود ف وا

دالة إحصائيا بين ميوسط عالمات المجموعة اليج يبية والضابطة في إييبا اليفكي اإلبداعي
البعدي في مادة اليا ي لصالح المجموعة اليج يبية اليي د ست بالفيسبو .
وأج ى األكلبي ( )2016د اسة هدفت إلى ياا فاعلية اسي اييجية ائمة على اليعلم
المينقل لينمية المها ات العلمية وعمليات اليفكي في مادة الكيمياء لدى طالب الصف األول
الثانوي بالمملكة الع بية السعودية ويكونت عينة الد اسة من مجموعيين :يج يبية د ست
باسسي اييجية القائمة على اليعلم المينقل وضابطة د ست بالط يقة اليقليدية ويلصت الد اسة إلى
وجود أث لالسي اييجية المقي حة في ينمية المها ات العلمية وعمليات اليفكي .
وهدفت د اسة ( )sulaiman, 2017اليع ّ ف الى إيجاهات معلمي اللغة اسنكليدية نحو
يكنولوجيا اليعليم في يد يا اللغة اسنجليدية وعال يها بد جة إسييدامهم لها في المدا ا اسبيدائية
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في محافظة بغداد .ويكونت عينة الد اسة من ( )327معلما ومعلمة واسييدم اسيبانيان لجمع
البيانات بعد اليأكد من صد هما وثبايهما اسولى لليع ف الى إيجاهات معلمي اللغة اسنجليدية نحو
يكنولوجيا اليعليم في يد يا اللغة اسنجليدية والثانية ليحديد د جة إسييدام يكنولوجيا اليعليم في
يد يا اللغة اسنجليدية في المدا ا اسبيدائية وكانت نيائج الد اسة كاسييل
 -1أن د جة ايجاهات معلمي اللغة اسنجليدية نحو إسييدام يكنولوجيا اليعليم في يد يا اللغة
اسنجليدية في المدا ا اسبيدائية كانت م يفعة.
 -6ان د جة اسييدام يكنولوجيا اليعليم في يد يا اللغة اسنجليدية في المدا ا اسبيدائية في
محافظة بغداد من معلمي اللغة اسنجليدية كانت ميوسطة.
 -3ان هنا عال ة ا يباطية ذات دسلة إحصائية عند مسيوى ( )0.05بين ايجاهات معلمي
اللغة اسنجليدية نحو إسييدام يكنولوجيا اليعليم ود جة إسييدام معلمي اللغة اسنجليدية
ليكنولوجيا اليعليم في يد يا اللغة اسنجليدية في المدا ا اسبيدائية في محافظة بغداد.
 -4ان هنا

ف وا ذات دسلة إحصائية عند مسيوى( )0.05في إيجاهات معلمي اللغة

اسنجليدية نحو إسييدام يكنولوجيا اليعليم في يد يا اللغة اسنجليدية يعدى للجنا ولصالح
الذكو

وللمؤهل العلمي ولصالح حملة البكالو يوا والماجسيي

ولليب ة لصالح أصحاب

فئيي اليب ة من ( )5-1سنوات و( )10-6سنوات.
 -5يوجد ف وا ذات دسلة إحصائية عند مسيوى( )0.05في د جة إسييدام معلمي اللغة
اسنجليدية ليكنولوجيا اليعليم في يد يا اللغة اسنجليدية يعدى للجنا ولصالح الذكو
وللمؤهل العلمي اسكاديمي ولصالح حملة البكالو يوا والماجسيي
أصحاب فئيي اليب ة من ( )5-1سنوات و( )10-6سنوات.

ولليب ة لصالح
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التعقيب على الدراسات السابقة
اسيفادت الباحثة من الد اسات السابقة في منهجية البحث ويم يطوي اداة الد اسة.
وايفقت هذه الد اسة مع د اسة ) )Sulaiman, 2017و د اسة أحمد ( )2016ود اسة ديدان
( )2015حيث ان جميع هذه الد اسات اج يت في الع اا.
كما اييلفت مع د اسة اسكلبي ( )2016ود اسة أحمد ( )2016حيث ان الد اسات السابقة
اسييدمت المنهج الربه اليج يبي كما اييلفت مع د اسة ( )Higgins, 2012حيث ان الد اسة
السابقة المنهج الوصفي اليحليلي اما الد اسة الحالية اسييدمت المنهج الوصفي المسحي.
واييلفت الد اسة الحالية في عينيها عن الد اسات السابقة حيث كانت العينة في د اسة الس حان
( )2012معلمين ومعلمات اللغة الع بية للم حلة الثانوية .اما د اسة ))Sulaiman, 2017
فرملت معلمين ومعلمات اللغة اسنكليدية في المدا ا اسبيدائية اما الد اسة الحالية فالعينة ميمثلة
في مدي ي ومدي ات الم حلة الميوسطة في العاصمة بغداد.
أما الد اسة الحالية فييميد بأنها من الد اسات الحديثة اليي يناولت اسييدام مد سي الم حلة
الميوسطة في العاصمة بغداد ليكنولوجيا اليعليم في يد يا الكيمياء من وجهة نظ مدي يهم مما
يعد اضافة جديدة للمكيبة الع بية.
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
ييناول هذا الفصل وصفا للط يقة واإلج اءات اليي ايبعيها الباحثة في يحديد منهج الد اسة
ومجيمع الد اسة وعينيها و اسييدام أداة الد اسة ويطوات اليحقا من صدا اسداة وثبايها
إضافة الى وصف ليصميم الد اسة والط ا اسحصائية الميبعة في يحليل البيانات بعد الحصول
على كياب يسهيل مهمة من جامعة الر ا األوسط الى و اد ة الي بية الع ا ية ملحا م ( )1وكياب
يسهيل مهمة من مجلا محافظة بغداد الى ودي الي بية الع ا ية ملحا م ( )2وكما يأييل
منهجية الدراسة:
إنطال ا من طبيعة الد اسة والمعلومات المطلوبة لإلجابة عن أسئليها ويحقيا أهدافها
ايبعت الباحثة المنهج الوصفي المسحي؛ وذل لليع ف الى اسييدام مد سي الم حلة الميوسطة في
العاصمة بغداد ليكنولوجيا اليعليم في يد يا الكيمياء من وجهة نظ مدي يهم و ألنه المنهج
المالئم لهذه الد اسة.
مجتمع الدراسة:
ييكون مجيمع الد اسة من ( )1001مدي ا ومدي ة وفا إحصاءات و اد ة الي بية الع ا ية للعام
الد اسي 2017/2016من مدي ي المدا ا الحكومية للم حلة الميوسطة مودع كاآليي جدول
()1ل

م
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الجدول()1

توزيع المديرين حسب مديريات التربية في العاصمة بغداد
المديرية

عدد المديرين (الذكور)

عدد المديرات (االناث)

المجموع

مديرية الكرخ األولى

87

65

152

مديرية الكرخ الثانية

145

87

241

مديرية الكرخ الثالثة

89

60

149

مديرية الرصافة االولى

83

72

155

مديرية الرصافة الثانية

124

91

215

مديرية الرصافة الثالثة

50

39

89

المجموع

587

414

1001

عينة الدراسة:
امت الباحثةة بيوديةع ( )254اسةيبانة علةى عينةة عرةوائية طبقيةة ممثلةة لعةدد مةن المةدي ات
والمةةدي ين فةةي المةةدا ا الحكوميةةة للم حلةةة الميوسةةطة لمةةدي يات ال صةةافة اسولةةى و ال صةةافة الثانيةةة
والك خ الثانية و الك خ الثالثة واليي يم ايييا ها بالط يقة العروائية البسيطة جدول م (.)6
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الجدول()2

توزيع عينة الدراسة وفقاً لمتغيراتها
المتغير
الجنس

الدورات التدريبية

سنوات الخبرة

اشكال تكنولوجيا التعليم
المستخدمة

الفئة

العدد

النسبة

ذكو

151

59.4%

إناث

103

40.6%

دو ة

35

13.8%

دو يان

50

19.7%

ثالث دو ات

169

66.5%

سنوات 1– 3

76

29.9%

سنوات 4– 6

68

26.8%

سنوات7فأكث

110

43.3%

حاسوب

145

57.1%

الكي وني ي اسل

57

22.4%

موا ع يواصل اجيماعي

52

20.5%

اي ريء

0

0.0%

أداة الدراسةل
ليحقيا هدف الد اسة يم م اجعة اسدب النظ ي والي بوي للمصاد والم اجع والد اسات
ذات العال ة بموضوع الد اسة الحالية الميعلقة باسييدام مد سي الم حلة الميوسطة في العاصمة
بغداد ليكنولوجيا اليعليم في يد يا الكيمياء من وجهة نظ مدي يهم وليحقيا ذل

يم يطوي

اسيبان ة يقيا اسييدام المد سين ليكنولوجيا اليعليم من وجهة نظ مدي يهم وذل من يالل اجابات

35

المدي ين عن فق ات اسداة المسييدمة في هذه الد اسة لجمع البيانات وبال جوع الى اسدب النظ ي
وبعض الد اسات مثلل د اسة أبو بيع( )2015و ديدان( )2015و ).)Sulaiman, 2017
ولإلجابة عن اسئلة الد اسة يم يطوي

اسيبانة مكونة من( )27فق ة لقياا اسييدام

مد سي الم حلة الميوسطة في العاصمة بغداد ليكنولوجيا اليعليم في يد يا الكيمياء من وجهة نظ
مدي يهم لمدي يات الك خ الثانية والك خ الثالثة وال صافة اسولى ال صافة الثانية .الملحا( )3يبين
اسسيبانة بصو يها اسولية.
و د يم اسييدام مقياا ليك ت اليماسي سنه يعيب من أكث المقاييا اسييداما وذل
لسهولة فهم ويوادن د جايه حيث يري أف اد العينة الياضعين لالييبا لد جة موافقيهم على كل
عبا ة من الميغي ات على النحو اليالي (بد جة كبي ة جدا كبي ة ميوسطة
( )1,2,3,4,5ويم يحديد مسيوى المؤر ات باسييدام المعادلةل
القيمة العليا للبديل – القيمة الدنيا للبديل
عــدد المستويات
=1–5

4

3

3

= 1.33

وعليه يكون معيار الحكم:
المستوى المنخفض 2.33 -1
المستوى المتوسط 3.67 -2.34
المستوى المرتفع 5 -3.68

ليلة ناد ة) ويقابلها
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صدق اداة الدراسة:
لليحقا من الصدا الظاه ي ألداة الد اسة ع ضت الباحثة اسسيبانة بصو يها اسولية
اليي يكونت من( )27فق ة على مجموعة من المحكمين من ذوي اسييصاص واليب ة إلبداء أيهم
حول فق ات اسسيبانة ومدى مناسبيها ورمولها لما يقيسه(الملحا )4وبعد اج اءات يحديد الصدا
ألداة الد اسة

امت الباحثة باأليذ بمالحظات المحكمين من حيث الحذف والدمج واسضافة

لفق ات اسسيبانة بنسبة ايفا هم ( )%80فأكث

وبعد يحكيمها يم يعديل بعض الفق ات الى ان

اصبحت بصو يها النهائية مكونة من ( )27فق ة .والملحا( )5يبين اداة الد اسة بصو يها النهائية
وبذل اعيب ت أداة الد اسة صالحة لليطبيا.
ثبات أداة الدراسة :
الد اسة يم اسييدام ط يقة اسييبا واعادة اسييبا ))test– retest
لليأكد من ثبات أداة ّ
الد اسة بفاصل دمني مديه أسبوعين
عينة ّ
يم يطبيا األداة على عينة مكونة من( )20ف د من يا ج ّ
بين اليطبيا اسول واليطبيا الثاني ويم حساب معامل الثّبات باسييدام معامل ا يباط بي سون وبلغ
معامل الثبات بهذه الط يقة ( )0.84كما يم اسييدام ط يقة اسيساا الدايلي ك ونباخ
الفا) (Cronbach Alphaوبلغ معامل الثبات بهذه الط يقة (.)0.82
متغيرات الدراسة:
المتغيرات المستقلة الوسيطة:
 -1الجنا وله مسيويان (ذك ) و (انثى).
 -6الدو ات اليد يبية في اسييدام يكنولوجيا اليعليم وله ثالث مسيوياتل (دو ة) (دو يان)
(ثالث دو ات).
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 -3سنوات اليب ة وله ثالث مسيوياتل ( 3-1سنوات) ( 6-4سنوات) ( 7فأكث ).
 -4أرةةكال يكنولوجيةةا اليعلةةيم المسةةييدمةل ولةةه أ بةةع مسةةيويات (حاسةةوب) (ي اسةةل ألكي ونةةي)
(موا ع يواصل أجيماعي) (ريء اي ).
المتغيرات التابعة:
اسييدام مد سي الكيمياء ليكنولوجيا اليعليم.
المعالجة األحصائية:
 -1اليك ا ات والنسب المئوية لوصف عينة الد اسة.
 -6الميوسطات الحسابية واسنح افات المعيا ية وال يب والد جة لالجابة عن السؤال األول.
 -3اييبا ( )t-testويحليل اليباين األحادي ( )One way ANOVAلالجابة عن السؤال
الثاني.
 -4معامل ا يباط بي سون ومعادلة ك ونباخ الفا) (Cronbach Alphaلليأكد من ثبات أداة
الد اسة.
ّ
 -5اييبا رفيه.
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة
ييضمن هذا الفصل ع ضا للنيائج اليي يوصلت إليها هذه الد اسة من يالل اإلجابة عن أسئليها
وعلى النحو اآلييل
السؤال األول :ما درجة استخدام مدرسي مادة علوم الكيمياء للمرحلة المتوسطة في العاصمة
بغداد لتكنولوجيا التعليم من وجهة نظر المديرين؟
لإلجابة عن هذا السؤال يم حساب الميوسطات الحسابية واسنح افات المعيا ية لد جة
اسييدام مد سي مادة علوم الكيمياء للم حلة الميوسطة في العاصمة بغداد ليكنولوجيا اليعليم من
وجهة نظ المدي ين بركل عام ولكل فق ة من فق ات أداة الد اسة ويظه الجدول ( )3ذل .
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الجدول ()3

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة استخدام مدرسي مادة علوم الكيمياء
للمرحلة المتوسطة في مدينة بغداد لتكنولوجيا التعليم من وجهة نظر المديرين مرتبة تنازلياً

الرقم

الفقرة

4

ييابع اَي اليطو ات في مجال يكنولوجيا اليعليم

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

درجة

االستخدام

3.57

1.05

1

متوسطة

3.56

1.07

2

متوسطة

3.54

1.08

3

متوسطة

3.46

1.01

4

متوسطة

3.41

1.01

5

متوسطة

3.40

1.14

6

متوسطة

3.40

1.04

6

متوسطة

2

يرجع الميعلمين عمى اسييدام اليكنولوجيا في اليعليم

3.39

0.89

8

متوسطة

23

يوظف يكنولوجيا اليعليم بينفيذ اليجا ب العلمية

3.39

1.06

8

متوسطة

3

يسييدم اليكنولوجيا في الييطيط ليطوي اليعليم

3.37

0.99

10

متوسطة

3.37

0.82

10

متوسطة

1

يوظف اليكنولوجيا في ينفيذ األنرطة المد سية

3.34

0.84

12

متوسطة

13

يوظف يكنولوجيا اليعليم في اسيالم واجبات الميعلمين ليقيمها

3.32

0.89

13

متوسطة

6
5
8
7
20
22

18

يحدد اسج اءات الالدمة سسييدام يكنولوجيا اليعليم دايل
الحج ة الصفية
يسييدم يكنولوجيا اليعليم لديادة ي كيد الميعلمين
يوظف يكنولوجيا اليعليم في ينظيم الد ا ويوديعه على
عناص الد ا المييلفة
يسعى الى اسسيفادة من يب ات المييصصين في مجال
يكنولوجيا اليعليم
يسييدم اليعليم اسلكي وني في اليغلب على مركالت اليعليم
اليقليدي
يسييدم يكنولوجيا اليعليم سسيثما و ت الميعلمين بركل
مثم

ي غب بالمرا كة في الدو ات اليد يبية اليي يعقد من أجل
ميابعة أي اليطو ات اليكنولوجية
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9

يسييدم الد وا المحوسبة ألث اء المنهج

3.29

0.87

14

متوسطة

3.28

1.11

15

متوسطة

3.24

0.74

16

متوسطة

3.23

0.89

17

متوسطة

3.22

0.82

18

متوسطة

16

يوظف يكنولوجيا اليعليم في اسغ اض اسدا ية

3.21

0.80

19

متوسطة

12

يوظف يكنولوجيا اليعليم لم اعاة الف وا الف دية بين الميعلمين

3.19

0.87

20

متوسطة

3.18

0.77

21

متوسطة

3.17

0.79

22

متوسطة

11

يوظف يكنولوجيا اليعليم في عملية يبسيط المعلومة اليي يُقدم
للميعلمين

3.16

0.72

23

متوسطة

26

ييابع اي المسيحدثات ليكنولوجيا اليعليم من بل الو اد ة

3.11

0.81

24

متوسطة

3.10

0.75

25

متوسطة

27

يييح الف صة لاليصال اسلكي وني بين المد سين والميعلمين

3.07

0.78

26

متوسطة

25

يسييدم يكنولوجيا اليعليم لحل مراكل الميعلمين اسنطوائيين

3.03

0.88

27

متوسطة

3.29

0.44

21
19
14
17

10
15

24

يوظف يكنولوجيا اليعليم لجعل اليعليم أكث ح ية في اليعبي
عن مقد يه

يسييدم يكنولوجيا اليعليم في البحث الي بوي
يسييدم الحوافد ليرجيع الطلبة على اسييدام اليكنولوجيا في
اليعليم
يسييدم المسابقات الدو ية بين الطلبة ليطوي اسييدام
يكنولوجيا اليعليم

يوظف موا ع اليواصل اسجيماعي في اسيصال مع الميعلمين
يا ج المد سة.

يسييدم  WHATSAPPلاليصال اسليكي وني بين المد سين
والميعلمين

يقبل يرجيع ادا ة المد سة سسييدام يكنولوجيا اليعليم في
اليد يا

الد جة الكلية

متوسطة

41

يالحظ من الجدول ( )3أن د جة اسييدام مد سي مادة علوم الكيمياء للم حلة الميوسطة في
العاصمة بغداد ليكنولوجيا اليعليم من وجهة نظ المدي ين كانت ميوسطة إذ بلغ الميوسط الحسابي
( )3.29وانح اف معيا ي ( )0.44وجاءت الفق ات في الد جة الميوسطة إذ ي اوحت الميوسطات
الحسابية بين ( )3.03 -3.57وجاءت في ال يبة األولى الفق ة ( )4اليي ينص على" ييابع اَي
اليطو ات في مجال يكنولوجيا اليعليم" بميوسط حسابي ( )3.57وانح اف معيا ي ( )1.05وبد جة
ميوسطة وفي ال يبة الثانية جاءت الفق ة ( )6اليي ينص على " يحدد اسج اءات الالدمة سسييدام
يكنولوجيا اليعليم دايل الحج ة الصفية" بميوسط حسابي ( )3.56وانح اف معيا ي ()1.07
وبد جة ميوسطة وجاءت في ال يبة

بل اسيي ة الفق ة ( )27اليي ينص على" يييح الف صة

لاليصال اسلكي وني بين المد سين والميعلمين" بميوسط حسابي ( )3.07وانح اف معيا ي
( )0.78وبد جة ميوسطة

وجاءت في ال يبة اسيي ة الفق ة ( )25اليي ينص على" يسييدم

يكنولوجيا اليعليم لحل مراكل الميعلمين اسنطوائيين" بميوسط حسابي ( )3.03وانح اف معيا ي
( )0.88وبد جة ميوسطة.
السؤال الثاني :هل توجد فروق ذات داللـة أحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة ( )α≥0.05فـي درجـة
استخدام مدرسي الكيمياء في المرحلة المتوسطة لتكنولوجيا التعليم في التدريس بالعاصـمة بغـداد
من وجهة نظر المديرين تُعزى لمتغيري الجنس ،والخبرة في التدريس و الدورات التدريبية؟
يمت اسجابة عن هذا السؤال على النحو الياليل
 -1متغير الجنس:
لليع ف على معادلة الف وا في اجابةات عينةة الد اسةة علةى فقة ات اسسةيبانة بحسةب ميغية
الجنا يم حساب الميوسطات الحسابية واسنح افات المعيا ية لد جة اسييدام مد سي الكيمياء في
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الم حلةةة الميوسةةطة ليكنولوجيةةا اليعلةةيم فةةي اليةةد يا بالعاصةةمة بغةةداد مةةن وجهةةة نظة المةةدي ين يبعةةا
لميغي الجنا كما يم يطبيا اييبا ( )t-testويظه الجدول ( )4ذل .
الجدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة استخدام مدرسي الكيمياء في المرحلة
المتوسطة لتكنولوجيا التعليم في التدريس بالعاصمة بغداد من وجهة نظر المديرين
واختبار ( ،)t-testتبعا لمتغير الجنس
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
0.43
0.44

الجنس

العدد

ذكر

151

3.31

انثى

103

3.27

قيمة ت
0.754

مستوى
الداللة
0.452

ير ةةي الني ةةائج ف ةةي الجةةةدول ( )4إل ةةى ع ةةدم وج ةةود ف ة ة وا ذات دسل ةةة إحص ةةائية عن ةةد مسةةةيوى
( )α≥0.05لد جة اسةييدام مد سةي الكيميةاء فةي الم حلةة الميوسةطة ليكنولوجيةا اليعلةيم فةي اليةد يا
بالعاصمة بغداد من وجهة نظ المدي ين يبعةا لميغية الجةنا اسةينادا إلةى يمةة (ت) المحسةوبة إذ
بلغت( )0.754وبمسيوى دسلة (.)0.452
 -2متغير الخبرة في التدريس:
يم حساب الميوسطات الحسابية واسنح افات المعيا ية لد جةة اسةييدام مد سةي الكيميةاء فةي
الم حلةة الميوسةطة ليكنولوجيةةا اليعلةيم فةي اليةةد يا بالعاصةمة بغةةداد مةن وجهةة نظة المةدي ين يبعةةا
لميغي اليب ة في اليد يا ويظه الجدول ( )5ذل .
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الجدول ()5
المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة لدرجـــة اســـتخدام مدرســـي الكيميـــاء فـــي المرحلـــة

المتوسطة لتكنولوجيا التعليم في التدريس بالعاصمة بغداد من وجهة نظر المديرين ،تبعـا لمتغيـر
الخبرة في التدريس
الخبرة في التدريس

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

1– 3سنوات

76

3.22

0.35

4– 6سنوات

68

3.29

0.38

7سنوات فأكثر

110

3.34

0.51

المجموع

254

3.29

0.44

يالحظ من الجدول ( )5وجود ف وا ظاه ية بين الميوسطات الحسابية لد جة اسييدام
مد سي الكيمياء في الم حلة الميوسطة ليكنولوجيا اليعليم في اليد يا بالعاصمة بغداد من وجهة
نظ المدي ين يبعا لميغي اليب ة في اليد يا إذ حصل اصحاب فئة (7سنوات فأكث ) على
أعلى ميوسط حسابي بلغ ( )3.34وجاء اصحاب فئة ( 4–6سنوات) بال يبة الثانية بميوسط
حسابي بلغ ( )3.29وأيي ا جاء الميوسط الحسابي لفئة (3–1سنوات) إذ بلغ ( )3.22وليحديد
فيما إذا كانت الف وا بين الميوسطات ذات دسلة إحصائية عند مسيوى دسلة ( )α≥0.05يم
يطبيا يحليل اليباين األحادي ( )One way ANOVAوجاءت نيائج يحليل اليباين على النحو
الذي يوضحه الجدول ()6ل
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الجدول ()6
تحليل التباين األحادي اليجاد داللة الفروق لدرجة استخدام مدرسي الكيمياء في المرحلة
المتوسطة لتكنولوجيا التعليم في التدريس بالعاصمة بغداد من وجهة نظر المديرين ،تبعا
لمتغير الخبرة في التدريس
مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

0.645

2

0.323

داخل المجموعات

47.578

251

0.19

المجموع

48.223

253

مصدر التباين

قيمة ف

1.702

مستوى
الداللة
0.184

يرة ةةي النية ةةائج فة ةةي الجة ةةدول ( )6إلة ةةى عة ةةدم وجة ةةود ف ة ة وا ذات دسلة ةةة إحصة ةةائية عنة ةةد مسة ةةيوى
( )α≥0.05لد جة اسييدام مد سي الكيمياء في الم حلة الميوسةطة ليكنولوجيةا اليعلةيم فةي اليةد يا
بالعاصةةمة بغةةداد مةةن وجهةةة نظة المةةدي ين يبعةةا لميغية اليبة ة فةةي اليةةد يا اسةةينادا إلةةى يمةةة ف
المحسوبة إذ بلغت ( )1.702وبمسيوى دسلة (.)0.184
 -3متغير الدورات التدريبيةل
يم حساب الميوسطات الحسابية واسنح افات المعيا ية لد جةة اسةييدام مد سةي الكيميةاء فةي
الم حلةة الميوسةطة ليكنولوجيةةا اليعلةيم فةي اليةةد يا بالعاصةمة بغةةداد مةن وجهةة نظة المةدي ين يبعةةا
لميغي الدو ات اليد يبية ويظه الجدول ( )7ذل .
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الجدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة استخدام مدرسي الكيمياء في المرحلة

المتوسطة لتكنولوجيا التعليم في التدريس بالعاصمة بغداد من وجهة نظر المديرين ،تبعا لمتغير
الدورات التدريبية
الدورات التدريبية

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

دورة

35

3.00

0.33

دورتان

50

3.21

0.45

ثالث دورات

169

3.38

0.42

المجموع

254

3.29

0.44

يالحةةظ مةةن الجةةدول ( )7وجةةود ف ة وا ظاه يةةة بةةين الميوسةةطات الحسةةابية لد جةةة اسةةييدام
مد سةي الكيميةةاء فةةي الم حلةةة الميوسةةطة ليكنولوجيةةا اليعلةيم فةةي اليةةد يا بالعاصةةمة بغةةداد مةةن وجهةةة
نظ ة المةةدي ين يبعةةا لميغي ة الةةدو ات اليد يبيةةة إذ حصةةل اصةةحاب فئةةة (ثةةالث دو ات) علةةى أعلةةى
ميوسةةط حسةةابي بلةةغ ( )3.38وجةةاء اصةةحاب فئةةة (دو يةةان) بال يبةةة الثانيةةة بميوسةةط حسةةابي بلةةغ
( )3.21وأيي ا جاء الميوسط الحسابي لفئة (دو ة) إذ بلغ ( )3.00وليحديد فيما إذا كانت الفة وا
ب ةةين الميوس ةةطات ذات دسل ةةة إحص ةةائية عن ةةد مس ةةيوى دسل ةةة ( )α≥0.05ي ةةم يطبي ةةا يحلي ةةل اليب ةةاين
األحةادي
الجدول ()8ل

(  )One way ANOVAوجةاءت نيةائج يحليةل اليبةاين علةى النحةو الةذي يوضةحه
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الجدول ()8
تحليل التباين األحادي اليجاد داللة الفروق لدرجة استخدام مدرسي الكيمياء في المرحلة
المتوسطة لتكنولوجيا التعليم في التدريس بالعاصمة بغداد من وجهة نظر المديرين ،تبعا
لمتغير الدورات التدريبية
مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

4.675

2

2.337

داخل المجموعات

43.549

251

0.174

المجموع

48.223

253

مصدر التباين

قيمة ف

13.472

مستوى
الداللة
*0.000

* الف ا دال احصائيا عند مسيوى ( ) 0.05
يري النيائج في الجدول ( )8إلى وجود ف وا ذات دسلة إحصائية عند مسيوى ()α≥0.05
لد جة اسييدام مد سي الكيمياء في الم حلة الميوسطة ليكنولوجيا اليعليم في اليد يا بالعاصمة
بغداد من وجهة نظ المدي ين يبعا لميغي الدو ات اليد يبية اسينادا إلى يمة ف المحسوبة إذ
بلغت ( )13.472وبمسيوى دسلة ( )0.000ولمع فة عائدية الف وا يم اسييدام اييبا ريفيه
للف وا والجدول اليالي يبين النيائج.
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الجدول ()9
اختبار شيفيه للفروق لدرجة استخدام مدرسي الكيمياء في المرحلة المتوسطة لتكنولوجيا التعليم
في التدريس بالعاصمة بغداد من وجهة نظر المديرين ،تبعا لمتغير الدورات التدريبية
الدورات التدريبية

المتوسط
الحسابي

ثالث دورات

3.38

دورتان

3.21

دورة

3.00

ثالث دورات

دورتان

دورة

3.38

3.21

3.00

-----

*0.17

*0.38

---

*0.21
--

 الف ا دال احصائيا عند مسيوى ( ) 0.05
يظه من الجدول السابا أن الف ا جاء لصالح فئة (ثالث دو ات) عند مقا نيها مع فئة
(دو ة) إذ بلغ الف ا بين الميوسطين ( )0.38وهذا الف ا دال احصائيا ولصالح فئة (ثالث
دو ات) عند مقا نيها مع فئة (دو يان) إذ بلغ الف ا بين الميوسطين ( )0.17وهذا الف ا دال
احصائيا ولصالح فئة (دو يان) عند مقا نيها مع فئة (دو ة) إذ بلغ الف ا بين الميوسطين
( )0.21وهذا الف ا دال احصائيا .
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الفصل الخامس
مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات
ييضمن هذا الفصل منا رة نيائج الد اسة اليي يوصلت إليها وكذل اليوصيات وعلى النحو اآلييل
مناقشة نتائج السؤال األول :ما درجة استخدام مدرسي مادة علوم الكيمياء للمرحلة المتوسطة
في العاصمة بغداد لتكنولوجيا التعليم من وجهة نظر المديرين؟
أظه ت النيائج أن د جة اسييدام مد سي مادة علوم الكيمياء للم حلة الميوسطة في العاصمة
بغداد ليكنولوجيا اليعليم من وجهة نظ المدي ين كانت ميوسطة و د يعدى هذه النييجة إلى وجود
عدد من الصعوبات اليي يحول دون إ بال بعض مد سي مادة علوم الكيمياء للم حلة الميوسطة
في مدينة بغداد ليكنولوجيا اليعليم مثل عدم يواف المها ات الفنية أو الو ت الكافي ليعلّم مها ر
ات
ّ
َ
ر
بركل مسيم
جديدة في هذا المجال .الجهد اإلضافي الذي ييحملّه المد ا لميابعة أداء الطالب
ر
ر
بركل فو ي
بركل دو ي ويقديم المعلومات
عن ط يا اليواصل المبار معهم وكيابة اليقا ي
للطلبة وهذا يركل عبئا إضافيا على المد ا كما د يكون بعض المد سين ليا لديهم اسيمان
يقبل العديد من المعلّمين لفك ة يقليص سلطة وسيط ة
يجابية اليعليم اإللكي وني .عدم ّ
باهمية وا ّ
اليعليمية وجاءت في ال يبة األولى الفق ة ( )4اليي ينص على"
العملية
المد ّ سين على ُمج يات
ّ
ّ
ييابع اَي اليطو ات في مجال يكنولوجيا اليعليم" وبد جة ميوسطة و د يعدى هذه النييجة الى ان
بعض المد سين ييابعون اليطو ات الجديدة في مجال يكنولوجيا اليعليم في القد اليي يسمح به
اسمكانيات والظ وف المادية للمد سة وفي ال يبة الثانية جاءت الفق ة ( )6اليي ينص على " يحدد
اسج اءات الالدمة سسييدام يكنولوجيا اليعليم دايل الحج ة الصفية" وبد جة ميوسطة و د يعدى
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هذه النييجة الى عدم وجود دليل ا رادي واضح لهذه اسج اءات كي يقوم بيطبيقها كل مد ا
ولذل

يلجا الكثي منهم الى اسييدام اساليب مثل المحاولة واليطأ في ينفيذ يل

اسج اءات

وجاءت في ال يبة بل اسيي ة الفق ة ( )27اليي ينص على" يييح الف صة لاليصال اسلكي وني بين
المد سين الميعلمين" وبد جة ميوسطة

و د يكون السبب في هذه النييجة عدم وجود البنية اليحيية

الكافية مثل يوف اسجهدة وربكة النت دايل المد سة واليي يمكن المد ا من اليواصل مع الطلبة
ولذل يلجأ الى اسييدام القد الممكن والذي يهيئة الظ وف لذل

وجاءت في ال يبة اسيي ة الفق ة

( )25اليي ينص على" يسييدم يكنولوجيا اليعليم لحل مراكل الميعلمين اسنطوائيين" وبد جة
ميوسطة و د ي جع سبب هذه النييجة على لة وجود الو ت الكافي لدى المد ا للي كيد على
الطلبة اسيطوائيين لكث ة اعباء المد ا وانرغاله في العملية اليد يسية وياصة مع وجود عدد كبي
من الطلبة في الغ فة الصفية .هذه النيائج ييفا مع نيائج د اسة أبو بيع ( )2015ويييلف مع
نيائج د اسة كل من( )sulaiman, 2017بني دومي (.)2010
مناقشة نتائج السؤال الثاني :هل توجد فروق ذات داللة أحصائية عند مستوى الداللة
( )α≥0.05في درجة استخدام مدرسي الكيمياء في المرحلة المتوسطة لتكنولوجيا التعليم في
التدريس بالعاصمة بغداد من وجهة نظر المديرين تُعزى لمتغيري الجنس ،والخبرة في التدريس و
الدورات التدريبية؟
يمت منا رة نيائج عن هذا السؤال على النحو الياليل
 -1متغير الجنس:
أظه ت النيائج عدم وجود ف وا ذات دسلة إحصائية عند مسيوى ( )α≥0.05لد جة
اسييدام مد سي الكيمياء في الم حلة الميوسطة ليكنولوجيا اليعليم في اليد يا بالعاصمة بغداد من
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وجهة نظ المدي ين يبعا لميغي الجنا و د يعدى هذه النييجة الى كون جميع المد سين من
الذكو واسناث لديهم نفا الدو ات اليد يبية كما أنهم يواجهون نفا المعو ات اليي يحد من
يوظيف ي كنولوجيا اليعليم في اليد يا؛ ولذل

كان ميغي الجنا للمعلمين عامال غي حاسم وس

فاعل في الحكم على د جة اسييدام مد سي الكيمياء في الم حلة الميوسطة ليكنولوجيا اليعليم في
اليد يا بمدينة بغداد و بما لكونهم ييضعون لدو ات يد يبية موحدة وانهم ي يجو نفا المؤسسات
اليعليمية وهذه النيائج ييفا مع نيائج د اسة أبو بيع ( )2015ويييلف مع نيائج د اسة ديدان
( )2015ود اسة()sulaiman, 2017
 -2متغير الخبرة في التدريس:
أظه ت النيائج عدم وجود ف وا ذات دسلة إحصائية عند مسيوى ( )α≥0.05لد جة
اسييدام مد سي الكيمياء في الم حلة الميوسطة ليكنولوجيا اليعليم في اليد يا بالعاصمة بغداد من
وجهة نظ المدي ين يبعا لميغي اليب ة في اليد يا ويعود هذه النييجة إلى أن عامل اليب ة لدى
المد سين لم يكن له يأثي على د جة اسييدام مد سي الكيمياء في الم حلة الميوسطة ليكنولوجيا
اليعليم وذل سن اسمكانات الميوف ة ليكنولوجيا اليعليم في مدا ا الم حلة الميوسطة للمد ا في
مجال اييصاصه كان له دو في وجود هذه الد جة الواحدة من اسسييدام بال غم من اييالف
مسيويايهم في اليب ة وبذل

فان عامل اليب ة كان محايدا ليا له يأثي  .وهذا يعني أن اليب ة

العملية لدى المد سين س يركل يأثي ا فاعال وحاسما على د جة اسييدام مد سي الكيمياء في
الم حلة الميوسطة ليكنولوجيا اليعليم .ويييلف مع نيائج د اسة بني دومي (.)2010
 -3متغير الدورات التدريبية:
أظه ت النيائج وجود ف وا ذات دسلة إحصائية عند مسيوى ( )α≥0.05لد جة اسييدام
مد سي الكيمياء في الم حلة الميوسطة ليكنولوجيا اليعليم في اليد يا بالعاصمة بغداد من وجهة
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نظ المدي ين يبعا لميغي الدو ات اليد يبية وأن الف ا جاء لصالح فئة (ثالث دو ات) عند
مقا نيها مع فئة (دو ة)

ولصالح فئة (ثالث دو ات) عند مقا نيها مع فئة (دو يان) ولصالح فئة

(دو يان) عند مقا نيها مع فئة (دو ة) و د يعدى هذه النييجة إلى أن اليعما في اليد يب على
دو ات يد يبية ياصة باسييدام يكنولوجيا اليعليم لدى مد سي الكيمياء في الم حلة الميوسطة
ليكنولوجيا اليعليم في اليد يا بمدينة بغداد داد من الف ص لديهم في يوظيف اليقانات الميوف ة لديهم
بكفاءة اعلى من المعلمين الذين يلقوا يد يبا ا ل من حيث عدد الدو ات اليد يبية وهذا ما احدث
الف ا في وجهة نظ المدي ين.

التوصيات والمقترحات
في ضوء النيائج اليي يم اليوصل إليها يوصي الباحثة بما يلي:
 يطوي

ب امج اليد يب الي بوي ليرمل على دو ات يد يبية ياصة في اسييدام يكنولوجيا

اليعليم وفي ينمية مها ات اليغلب على المعو ات اليي يواجه مد سي الكيمياء في الم حلة
الميوسطة في اسييدامها.
 يوعية مد سي الكيمياء في الم حلة الميوسطة باألث اسيجابي سسييدام يكنولوجيا اليعليم فيما
ييعلا بيحقيا الكفاءة اليد يسية و الميعة المهنية ويوفي الو ت والجهد على المدى البعيد.
 يحفيد مد سي الكيمياء في الم حلة الميوسطة لالليحاا بالدو ات اليد يبية في مجال يكنولوجيا
اليعليم والعمل المسيم على ال فع من مسيوى كفاييهم
 يوفي دليل سسييدام يقنيات و معينات يكنولوجيا اليعليم في الم حلة الميوسطة بحيث يحيوي
كافة اإل رادات اليي يساعد مد ا الكيمياء على يحقيا الفعالية في اليد يا.

52

 يوفي اليقنيات اليعليمية الالدمة سسييدام مد سي الكيمياء في الم حلة الميوسطة اليي يضمن
يحقيا الفعالية في اليد يا.
 يطوي مييب ياص ليد يا الكيمياء في الم حلة الميوسطة يمثل بيئة يعليمية عملية يحيوي
كافة اليقنيات الالدمة ليد يا الكيمياء بالكفاءة الم غوبة.
 اج اء د اسات وصفية مسحية مقا نة لوا ع اسييدام يكنولوجيا اليعليم في مواد د اسية.
 اج اء د اسات وصفية مسحية لوا ع اسييدام يكنولوجيا اليعليم في م احل يعليمية اي ى.
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قائمة المصادر والمراجع
أوالً :المراجع العربية
 أبو بيع ابيسام أحمد طه( .)2015مستوى إدراك مديري المدارس األساسية الخاصة ألهميةتكنولوجيا التعليم وعالقته بمستوى توظيف المعليمن لهذه التكنولوجيا من وجهة نظر المعلمين
في محافظة العاصمة عمان ( .سالة ماجسيي غي منرو ة) جامعة الر ا األوسط عمان
اس دن.
 -اسحم

حيد

طالب(. )2006التعلم اإللكتروني .بغدادل م كد الف ات للينمية والد اسات

اإلسي اييجية.
 أحمد ديما عبد اهلل ( .)2007واقع استخدام التقنيات التعليمية في مدراس المرحلة األساسيةفي منطقة لواء بني كنانة من وجهة نظر المعلمين ( سالة ماجسيي غي منرو ة) جامعة آل
البيت المف ا اس دن.
 -أحمد مض

عبدالمنعم( .)2016اثر استخدام وسائل التواصل االجتماعي(الفيسبوك) في

التحصيل والتفكير االبداعي في مادة التاريخ لدى طالب الصف الرابع األدبي في محافظة
صالح الدين في العراق ( .سالة ماجسيي غي منرو ة) جامعة الر ا األوسط عمان اس دن.
 إسماعيل الغ يب داه (" .)2005يطة اسي اييجية ليطوي منظومة اليعليم الجامعي باسييداميقنية اليعلم اإللكي وني" المؤتمر القومي السنوي الثاني عشر والعربي الرابع" ،تطوير إدارة
الجامعات العربية في ضوء معايير الجودة الشاملة ونظم االعتماد" ،الجزء االول ،المنعقد في
 19-18ديسمبر مركز تطوير التعليم الجامعي القاهرة جمهورية مصر العربية.
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 -اريوه فودي فايد وعليان

بحي مصطفى( .)2010تكنولوجيا التعليم (النظرية والممارسة).

عمان دا المسي ة للنر واليوديع.
 األكلبي محمد سعيد( .)2016فاعلية استراتيجة قائمة على التعلم المتنقل لتنمية المهاراتالعلمية وعمليات التفكير في مادة الكيمياء لدى طالب الصف االول الثانوي بالمملكة العربية
السعودية( .أط وحة دكيو اه غي منرو ة) جامعة القاه ة القاه ة مص .
 -بلجون

انيا بنت أبو بك سالم( .)2011فاعلية استخدام االنترنت كوسيلة تعليمية ألداء

الواجبات المنزلية وأثـر ذلك على تنمية التحصيل الدراسي لدى طالبات الصف األول ثانوي في
الكيمياء بمدينة مكة المكرمة ( ،سالة ماجسيي غي منرو ة) جامعة أم الق ى المملكة الع بية
السعودية.
 بني دومي علي حسن أحمد(.)2010درجة تقدير معلمي العلوم ألهمية الكفايات التكنولوجيةالتعليمية في تحسين أدائهم المهني (اط وحة دكيو اه غي منرو ة) جامعة مؤية الك
األ دن.
 -اليميمي

ائد مثان حسين ( )2014مدى امتالك مدرسي اللغة العربية في المرحلة

المتوسطة لكفايات استخدام تقنيات التعليم الحديثة واتجاهاتهم نحوها في العراق ( سالة
ماجسيي غي منرو ة) جامعة آل البيت المف ا األ دن.
 الجندي علياء عبداهلل( .)2005االتصال االلكتروني وتكنولوجيا التعليم .ط 2ال ياضل مكيبةالعبيكان.
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 جودة وجدي رك ي()2009ل أثر توظيف الرحالت المعرفية عبر الويب ( )webQuestsفيتدريس العلوم على تنمية التنور العلمي لطالب الصف التاسع االساسي بمحافظات غزة
( سالة ماجسيي غي منرو ة) الجامعة اسسالمية .غدة فلسطين.
 حياملة لينا عبداهلل( ".)2006أثر أنشطة إضافية استقصائية باالنترنت في تدريس الكيمياءلطلبة الصف التاسع في تنمية تفكيرهم العلمي ،وتقديرهم لها" ( سالة ماجسيي غي منرو ة)
جامعة الي مو

عمان اس دن.

 الحجي أنا فيصل(" .)2003عقبات يحول دون يطبيا اليعليم اسلكي وني في الجامعاتالع بية" مجلة المعرفة .31-51 )21( 1
 ح داهلل نائل والضامن ديما( .)2008الوسائط المتعددة .القاه ةل الر كة الع بية الميحدةلليسويا واليو يدات.
 حكيم أحمد ( .)1431تحديد معوقات استخدام الوسائل التعليمية في التعليم العام بالمملكةالعربية السعودية من خالل مراجعة نتائج الدراسات السابقة بحث مقدم إلى ندوة يكنولوجيا
اليعليم المنعقدة في  29-27بيع الثاني في كلية الي بية جامعة المل سعود.
 -الحيلة محمد محمود( .)2003طرائق التدريس واستراتيجياته .ط 3عمان دا

الكياب

الجامعي.
 -الحيلة محمد محمود .)2009(.أث

الوسائط الميعددة المحوسبة في اليحصيل المبار

والمؤجل لطلبة مساا يكنولوجيا اليعليم في كلية العلوم الي بوية .مجلة جامعة الملك سعود2،
(.25- 23 )1
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 الحيلة محمد .)2012( .تصميم التعليم نظرية وممارسة عمان دا المسي ة للنر واليوديع. يليف دهي ناجي( .)2001استخدام الحاسوب وملحقاته في إعداد الوسائل التعليمية .و ةبحثية مقدمة إلى المؤيم العلمي الثالث لجامعة النجاح الوطنية نابلا فلسطين العملية
اليعليمية في عص اإلني نت في الفي ة من 10-9مايو.
 اليليفة فهد بن عبد اهلل محمد( .)2013دور مديري مدارس التعليم العام في مدينة الطائففي استخدام التقنيات التعليمية من وجهة نظر المشرفين والمعلمين ( ،سالة ماجسيي غي
منرو ة) جامعة أم الق ى مكة المك مة ،السعودية.
 يميا محمد عطية( .)2003منتوجات تكنولوجيا التعليم القاه ة دا الكلمة. الدبون محمد وعبابنة صالح(" .)2010يصو ات مسيقبلية سسييدام يكولوجيا المعلوماتواسيصاست في يطوي النظام الي بوي" .مجلة جامعة النجاح.826-799 )3( 24.
 ديدان نص ت جياد( .)2015مشكالت استخدام التكنولوجيا في التعليم التي تواجه مدرسياللغة العربية في المرحلة االعدادية بمدينة الرمادي العراقية من وجهة نظرهم ( .سالة ماجسيي
غي منرو ة) جامعة الر ا األوسط عمان اس دن.
 سالم أحمد( .)2004تكنولوجيا التعليم والتعليم االلكتروني ال ياض مكيبة ال رد. الس حان جميلة عويصي ( .)2012واقع استخدام معلمي اللغة العربية لشبكة االنترنت فيالتدريس في محافظة المفرق واتجاهاتهم نحوها
البيت المف ا األ دن.

( سالة ماجسيي غي منرو ة) جامعة آل
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 سالمه عبد الحافظ محمد( )1999أثر استخدام إستراتيجية التعلم بواسطة الحاسوب علىالتحصيل الدراسي لطلبة الصف التاسع األساسي في مادة قواعد اللغة العربية في المدارس
األردنية( ،أط وحة دكيو اة غي منرو ة) جامعة ال وح القدا ل بي وت لبنان.
 سالمه عبد الحافظ محمد والدايل سعد عبد ال حمن(.)2004مدخل إلى تكنولوجيا التعليمط 3ال ياض السعوديةل دا الي يجي للنر واليوديع.
 سالمه عبد الحافظ محمد ( .)2013تطبيقات الحاسوب والوسائط المتعددة في التعليمعمان دا البداية.
 السيف م يم بنت محمد بن عبدالمحسن( .)2012فاعلية برنامج تعليمي مقترح قائم علىالجيل الثاني من الويب) (web2.0في مقرر تقنيات التعليم واالتصال على تحصيل طالبات
كلية التربية بجامعة الملك سعود واتجاهاتهن نحوه( .أط وحة دكيو اه غي منرو ة) جامعة
اسمي ة نو ة بنت عبدال حمن.
 -الرديفات صادا حسن وأ ريد محمد نو

والر عة ممدوح منيدل( .)2010فاعلية المناهج

الد اسية المطو ة و د يها على يحقيا أهدافها مؤتمر التربية في عالم متغير للفترة من 8-7
نيسان ،الجامعة الهاشمية ،الزرقاء ،االردن.
 رحادة أمل عايد( .)2010التكنولوجيا التعليمية .ط 2عمانل داواليوديع.

كنود المع فة للنر
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 الرناا سيم محمد وبني دومي حسن علي أحمد( .)2010ايجاهات المعلمين والطلبة نحواسييدام اليعليم اسلكي وني في المدا ا الثانوية األ دنية مجلة جامعة دمشق )2( 26
.271-235
 صالح نداء عبد ال حيم (" .)2010اثر استخدام برنامج الدروس التعليمية المحوسبة فيتعلم اللغة العربية على تحصيل طلبة الصف األول األساسي في مدارس محافظة نابلس "
( سالة ماجسيي غي منرو ة) جامعة النجاح الوطنية نابلا فلسطين.
 -عام

طا ا عبدال ؤوف( .)2007التعليم والمدرسة االلكترونية ط 1القاه ةل دا السحاب

للنر واليوديع.
 -عبدالحي

مدي أحمد( .)2005التعليم العالي اإللكتروني محدداته ومبرراته ووسائطه.

القاه ةل دا الوفاء لدينا للطباعة والنر .
 الع يفي يوسف()2003لالتعليم االلكتروني تقنية رائدة وطريقة واعدة .و ة عمل مقدمة الىالندوة اسولى لليعليم اإللكي وني يالل الفي ة (21-19صف 1424ه)(2003/4/23- 21م)
مدا ا المل فيصل بال ياض.
 العداوي عبد ال حمن ك و وعبود محمد(" .)2008مسيقبل الي بية في الوطن الع بي في ضوءالثو ة المعلومايية" .المؤتمر العلمي االول للفترة من  3-1نيسان ،جامعة جرش االهلية
الخاصة ،كلية العلوم التربوية ،عمان ،االردن.
 -الفا

اب اهيم( .)2002استخدام الحاسوب في التعليم عمان دا الفك للطباعة والنر .
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 فليح يالد بن عبد العديد( .)2004التعليم االلكتروني ،اللقاء الثاني لتقنية المعلوماتواالتصال في التعليم م كد اليقنيات الي بوية جدة السعودية.
 سل دك يا يحيى(.)2010اسيجاه نحو اليعلم اسلكي وني لدى معلمي ومعلمات المدا ا الثانويةبمدينة مكة المك مة -بالمملكة الع بية السعودية ،المجلة العربية .61-21 )2( 2
 م يديا هرام يعقوب و الج اح محمود محمد و إب اهيم عدالدين أحمد و محسن عماد أحمدو بني ياسين عيسى يليف ( .)2008أساليب تدريس العلوم .ط 1عمانل دا ال اية للنر
واليوديع.
 -الموسى عبداهلل والمبا

أحمد()2005ل التعليم االلكتروني االسس والتطبيقات ط1

ال ياضل مؤسسة ربكة البيانات للنر .
 الهارمي عبد ال حمن والعداوي فائدة ( .)2013العوامل المؤث ة في أداء معلمي اللغة الع بيةفي المدا ا الحكومية في الوطن الع بي ومقي حات حلولها بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي
الثاني للغة العربية 10-7،مايو ،دبي.
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محلق رقم ((1
كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق االوسط الى وزارة التربية العراقية
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ملحق رقم( (2
كتاب تسهيل مهمة من مجلس محافظة بغداد الى وزير التربية العراقية
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ملحق رقم )) 3
االستبانة بصورتها االولية
استبانة استخدام مدرسي الكيمياء لتكنولوجيا التعليم

األسياذ الدكيو  ........................................... /المحي م.
يحية طيبة وبعدل
يقة ة ة ةةوم الباحثة ة ة ةةة ب ة ة ة ة ةةإج اء د اسة ة ة ةةة بهة ة ة ةةدف الحصة ة ة ةةول علة ة ة ةةى د جة ة ة ةةة الماجسة ة ة ةةيي فة ة ة ةةي منة ة ة ةةاهج
وط ة ا اليةةد يا فةةي جامعةةة الر ة ا األوسةةط ويسةةعى الد اسةةة الحاليةةة اليع ة ف إلةةى " اســـتخدام
مدرســي المرحلــة المتوســطة فــي العاصــمة بغــداد لتكنولوجيــا التعلــيم فــي تــدريس الكيميــاء مــن
وجهة نظر مديريهم " وليحقيا هذا الهدف امت الباحثة بةةإعداد اسسيبانة الم فقة.
ولم ة ة ة ة ة ة ة ةةا ُع ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ف ع ةنة ة ة ة ة ة ة ة ةةكم مة ة ة ة ة ة ة ة ةةن ية ة ة ة ة ة ة ة ةةب ة فة ة ة ة ة ة ة ة ةةي يحك ة ة ة ة ة ة ة ةةيم أدوات البحة ة ة ة ة ة ة ة ةةث العلمة ة ة ة ة ة ة ة ةةي
وم ة ة ة ة ة ة ة ةةا نأمل ة ة ة ة ة ة ة ةةه م ة ة ة ة ة ة ة ةةنكم م ة ة ة ة ة ة ة ةةن يع ة ة ة ة ة ة ة ةةاون أض ة ة ة ة ة ة ة ةةع ب ة ة ة ة ة ة ة ةةين أي ة ة ة ة ة ة ة ةةديكم ه ة ة ة ة ة ة ة ةةذه اسس ة ة ة ة ة ة ة ةةيبانة
آمة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةال يقة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةديم مالحظة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةايكم ويعة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةدياليكم الالدمة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة الية ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةي سيسة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةهم.
بةةإث اء األداة إلي اجها بصو ة جيدة ومالئمة ألهداف الد اسة.
شاكرين لكم حسن تعاونكم

الباحثة
سوسن بهاء الدين الجنابي
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المتغيرات الديموغرافية :
الجنس :

ذكة
أنثـى

الدورات التدريبية:
دورة
دورتين
ثالث دورات
سنوات الخبرة:
 5 - 1سنوات
 6سنوات فأكثر
أشكال تكنولوجيا التعليم المستخدمة:
حاسوب
تراسل الكتروني
مواقع تواصل اجتماعي
شيء اخر
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استخدام مدرسي الكيمياء لتكنولوجيا التعليم
الرقم الفقرة

مناسبة

غير مناسبة التعديل
المقترح

1

يوظف اليكنولوجيا في ينفيذ األنرطة المد سية والواجبات اليومية.

2

يرجع الميعلمين على اسييدام اليكنولوجيا في اليعليم.

3

يسييدم اليكنولوجيا في الييطيط ليطوي اليعليم.

4

ييابع اَي اليطو ات في مجال يكنولوجيا اليعليم.

5

يسييدم يكنولوجيا اليعليم لديادة ي كيد الميعلمين.

6

يحدد اسج اءات الالدمة سسييدام يكنولوجيا اليعليم دايل الحج ة
الد اسية.

7

يسعى الى اسسيفادة من يب ات المييصصين في مجال يكنولوجيا
اليعليم.

8

يوظف يكنولوجيا اليعليم في ينظيم و ت الد ا ويوديعه على
عناص الد ا المييلفة.

9

يسييدم الد وا المحوسبة ألث اء المنهج.

10

يوظف موا ع اليواصل اسجيماعي في اسيصال مع الميعلمين
يا ج المد سة.

11

يوظف يكنولوجيا اليعليم في عملية يبسيط المعلومة اليي يُقدم
للميعلمين
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12

يوظف يكنولوجيا اليعليم لم اعاة الف وا الف دية بين الميعلمين.

13

يوظف يكنولوجيا اليعليم في اسيالم واجبات الميعلمين ويقيمها.

14

يسييدم الحوافد ليرجيع الطلبة على اسييدام اليكنولوجيا في
اليعليم.

15

يسييدم الوايساب لاليصال اسلكي وني بين المد سين والميعلمين.

16

يوظف اليكنولوجيا اليعليم في الجداول واعالن النيائج.

17

يسييدم المسابقات الدو ية بين الطلبة ليطوي اسييدام يكنولوجيا
اليعليم ويقديم الحوافد لهم.

18

ي غب بالمرا كة في الدو ات اليد يبية اليي يعقد من أجل ميابعة
اي اليطو ات اليكنولوجية.

19

يسييدم المد سين يكنولوجيا اليعليم في البحث الي بوي.

20

يسييدم المد سين اليعليم اسلكي وني في اليغلب على مركالت
اليعليم اليقليدي.

21

يوظف يكنولوجيا اليعليم لجعل اليعليم أكث ح ية في اليعبي عن
د ايه.

22

يسييدم يكنولوجيا اليعليم سسيثما

و ت الطلبة بركل مثم

وفعال.
23

يييح الف صة لاليصال اسلكي وني بين المد سين والطلبة.

24

يهيئ الف ص أمام الميعلمين للكرف عن المبدعين في مجال
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يكنولوجيا اليعليم.
25

يوظف يكنولوجيا اليعليم للميعلمين األنطوائين ايضا.

26

ييابع اي المسيحدثات ليكنولوجيا اليعليم من بل الو اد ة وأدا ة
اليعليم.

27

يرجع ادا ة المد سة للمد سين سسييدام يكنولوجيا اليعليم في
اليد يا.

68

ملحق رقم ()4
قائمة محكمين ادوات الدراسة

الرقم

االسم

الدرجة العلمية

التخصص

مكان العمل

1

أنمار كيالني

أستاذ

إدارة وقيادة تربوية

الجامعة االردنية

2

عباس مهدي الشريفي

أستاذ

إدارة وقيادة تربوية

جامعة الشرق االوسط

3

عبدالجبار توفيق البياتي

أستاذ

إدارة وقيادة تربوية

جامعة الشرق االوسط

4

غازي جمال خليفة

أستاذ

مناهج وطرق تدريس

جامعة الشرق االوسط

5

هاني عبدالرحمن الطويل

أستاذ

إدارة وقيادة تربوية

الجامعة االردنية

6

ماجد أبو جابر

أستاذ

مناهج وطرق تدريس
(تكنولوجيا التعليم)

الجامعة االردنية

7

حمزة العساف

أستاذ مساعد

تكنولوجيا التعليم

جامعة الشرق االوسط

8

فادي عبدالرحيم العياصرة

أستاذ مساعد

تكنولوجيا التعليم

جامعة الشرق االوسط

9

محمد محمود بني مفرج

أستاذ مساعد

إدارة وقيادة تربوية

جامعة الشرق االوسط

10

أمجد محمود درادكة

أستاذ مشارك

إدارة وقيادة تربوية

جامعة الشرق االوسط
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ملحق رقم ))5
االستبانة بصورتها النهائية
بسم اهلل الرحمن الرحيم
جامعة الشرق االوسط
كلية العلوم التربوية
قسم االدارة ومناهج طرق التدريس

الزميل المدير الفاضل  /المديرة الفاضلة  ........................................المحترم/ة.
تحية طيبة وبعد...
السالم عليكم و حمة اهلل وب كايه..
يقوم الباحثة بإج اء د اسة ميدانية بعنوان " استخدام مدرسي المرحلة المتوسطة في العاصمة
بغداد لتكنولوجيا التعليم في تدريس الكيمياء من وجهة نظر مديريهم " وذل

اسيكماس

لميطلبات الحصول على د جة الماجسيي في المناهج وط ائا اليد يا.
ي جى اليفضل بوضع عالمة (  ) /في المكان الذي ي ونه مناسبا علما بان اجابيكم سيبقى
س ية وهي ألغ اض البحث العلمي وس داعي لذك اسسم
مع خالص الشكر والتقدير
الباحثة
سوسن بهاء الدين الجنابي
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المتغيرات الديموغرافية :
يرجى وضع اشارة (×) في المربع المناسب -:

الجنس  :ذكـر
أنثـى

الدورات التدريبية في استخدام تكنولوجيا التعليم:
دورة
دورتان
ثالث دورات
سنوات الخبرة:
 3 – 1سنوات
 6 – 4سنوات
 7سنوات فأكثر
أشكال تكنولوجيا التعليم المستخدمة:
حاسوب
تراسل الكتروني
مواقع تواصل اجتماعي
شيء اخر
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استخدام مدرسي الكيمياء لتكنولوجيا التعليم
يقوم مدرس الكيمياء باألنشطة التالية -:

الرقم الفقرة
1

يوظف اليكنولوجيا في ينفيذ األنرطة المد سية.

2

يرجع الميعلمين على اسييدام اليكنولوجيا في اليعليم.

3

يسييدم اليكنولوجيا في الييطيط ليطوي اليعليم.

4

ييابع اَي اليطو ات في مجال يكنولوجيا اليعليم.

5

يسييدم يكنولوجيا اليعليم لديادة ي كيد الميعلمين.

6

يحدد اسج اءات الالدمة سسييدام يكنولوجيا اليعليم دايل
الحج ة الد اسية.

7

يسعى الى اسسيفادة من يب ات المييصصين في مجال
يكنولوجيا اليعليم.

8

يوظف يكنولوجيا اليعليم في ينظيم و ت الد ا ويوديعه على
عناص الد ا المييلفة.

9

يسييدم الد وا المحوسبة ألث اء المنهج.

10

يوظف موا ع اليواصل اسجيماعي في اسيصال مع الميعلمين
يا ج المد سة.

بدرجة
كبيرة جدا

كبيرة

متوسطة قليلة

نادرة
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11

يوظف يكنولوجيا اليعليم في عملية يبسيط المعلومة اليي يُقدم
للميعلمين

12

يوظف يكنولوجيا اليعليم لم اعاة الف وا الف دية بين
الميعلمين.

13

يوظف يكنولوجيا اليعليم في اسيالم واجبات الميعلمين
ليقيمها.

14

يسييدم الحوافد ليرجيع الطلبة على اسييدام اليكنولوجيا في
اليعليم.

15

يسييدم ()WHATSAPP

لاليصال اسلكي وني

بين

المد سين والميعلمين.
16

يوظف يكنولوجيا اليعليم في اسغ اض اسدا ية.

17

يسييدم المسابقات الدو ية بين الطلبة ليطوي

اسييدام

يكنولوجيا اليعليم.
18

ي غب بالمرا كة في الدو ات اليد يبية اليي يعقد من أجل
ميابعة اي اليطو ات اليكنولوجية.

19

يسييدم يكنولوجيا اليعليم في البحث الي بوي.
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20

يسييدم اليعليم اسلكي وني في اليغلب على مركالت اليعليم
اليقليدي.

21

يوظف يكنولوجيا اليعليم لجعل اليعليم أكث ح ية في اليعبي
عن مقد ايه.

22

يسييدم يكنولوجيا اليعليم سسيثما

و ت الميعلمين بركل

مثم .
23

يوظف يكنولوجيا اليعليم بينفيذ اليجا ب العلمية.

24

يقبل يرجيع ادا ة المد سة سسييدام يكنولوجيا اليعليم في
اليد يا.

25

يسييدم يكنولوجيا اليعليم لحل مراكل الميعلمين اسنطوائيين.

26

ييابع اي المسيحدثات ليكنولوجيا اليعليم من بل الو اد ة.

27

يييح الف صة لاليصال اسلكي وني بين المد سين والميعلمين.

