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 الدراسةملخص 
 مقدمة

   نججارالمعلومات واالعصرنا الراهن هو عصر الثورة العلمية والتكنولوجية، عصر 
المعرفى، وقد أنعكس ذلك كله على التطبيقيات التقنية الجديدة والمتنوعة التى تمثل 

أبرز مالمح حياتنا المعاصرة، ولعل من أبرز اهتمامات رجال التخطيط      من واحدا  
 فى أيامنا هذه هو كيجية االستجادة من هذه التطبيقات.

 ا العربى إلى هذه التطبيقات، وبخاصة بعد ما أدىوقد انتبه التربويين فى عالمن
التقدم المذهل فى مجال تكنولوجيا التعليم والتعلم من وفرة المعلومات فى جميع  إليه

التخصصات، وتالشى المسافة بين المعلومات واإلنسان، باإلضافة إلى ظهور مهارات 
ات حياة المجتمعال يتجزا من  وتطبيقات حديثة أصبحت جزءا    وأساليب وتقنيات 

حاجة ماسة إلى تطوير أساليب التعليم والتعلم للوصول  العصرية، األمر الذى جعلنا فى 
اليب بنجسه، واكتساب القدرة على التعامل مع األس  بالجرد المتعلم إلى اكتساب المعلومات 

 الذى يعيشه. التكنولوجية الحديثة، لكى يساير روح العصر 
الكثير من األفراد يجتقرون لألساس التكنولوجي،  وعلى الرغم من ذلك فهناك

وبالتالى يعجزون عن اتخاذ القرار الصائب بشأن تقيم وانتقاء المنتجات التكنولوجية التي 
تذخر بها األسواق و المنازل؛ مما يؤكد الحاجة لمحو األمية التكنولوجية بين هؤالء 

ية إعداد في جميع المجتمعات هو كيجاألفراد؛ لذلك فالتحدي األكبر الذى تواجهه التربية 
يمكنهم التجاعل بجاعلية مع البيئة التكنولوجية التي تحيط بهم، باإلضافة إلى  كى أفراد

  إمكانية مساهمتهم بجدية لتطوير التكنولوجيا الحالية والمستقبلية.
 فقد أصبحت التربية مطالبة بمواكبة هذا التقدم وهذا يتطلب منها تغيرا  جوهريا  في
أساليبها وطرقها ومحتواها وبنائها ومناهجها التي لم تعد صالحة لعصر التكنولوجيا، 
حيث إن مناهج التعليم يلقى على عاتقها العبء األكبر من مسئولية تحقيق أهداف 
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المؤسسات التربوية والتعليمية، فيمكن لتلك المناهج اإلسهام بدور فعال في تزويد األفراد 
  .علميا  و تكنولوجيا  بخبرات تكجى لتنورهم 

فقد أصبح التنور فى مجال تكنولوجيا التعليم ضرورة حتمية للمواطن العادى بصجة 
عامة والطالب المعلمين بصجة خاصة، حتى يمكنه مسايرة العصر ومواكبة ما يدور 
حوله من التغيرات التكنولوجية، فهو من أساسيات ال غنى عنها فى مجال إعداد الجرد 

 للمواطنة الصالحة.        
 لدراسةمشكلة ا

فى انخجاض مستوى تنور الطالب المعلمين بكلية التربية  الدراسةتتحدد مشكلة 
شعبة التعليم األساسى فى تكنولوجيا التعليم، ولمعرفة مستوى التنور الحالى لهم فى 

 اإلجابة عن السؤال الرئيسى التالى:   يةالحال الدراسة تتكنولوجيا التعليم، حاول
المعلمين بشعبة التعليم األساسى بكلية التربية جامعة عين ما مستويات تنور الطالب 
 شمس فى تكنولوجيا التعليم؟

 التالية:  األسئلة الرئيسيويتفرع من هذا السؤال 
 مجال تكنولوجيا التعليم للمعلم بغض النظر عن التخصص ؟  فيما أبعاد التنور  .1
 ليم؟ يا التعما مستوى تنور الطالب المعلمين بالشعب المختلجة فى تكنولوج .2
ما التصور المقترح لرفع مستوى تنور الطالب المعلمين بشعبة التعليم األساسى فى  .3

 ؟مجال تكنولوجيا التعليم

 الدراسةأهداف 
 استهدفت الدراسة الحالية تحقيق اآلتى:

ابعاد التنور فى مجال تكنولوجيا التعليم اللزمة إلعداد الطالب المعلمين فى . معرفة 1
 ضؤها.
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  .معرفة مستوى تنور الطالب المعلمين بشعبة التعليم االساسى بكلية التربية. 2
 .وضع تصور مقترح لرفع مستوى تنور الطالب المعلمين فى مجال تكنولوجيا التعليم. 3

 الدراسةأهمية 
 تتضح أهمية الدراسة الحالية فى األتى:

 تقديم أدوات لقياس التنور في مجال تكنولوجيا التعليم.  .1
مؤشرا صادقا يبين المستوى الجعلي للطالب المعلمين في مجال تكنولوجيا  تعطى .2

 التعليم.  
تلقى الضوء على أبعاد التنور فى مجال تكنولوجيا التعليم  ليستطيع المعلم القيام  .3

 بأعباء مهنته في عصر التكنولوجيا . 
نا حياتتؤكد على أهمية مزاولة العمل و استخدام اآلالت التي أصبحت جزءا من  .4

 الحاضرة و المستقبلة .
 الدراسةفروض 

مستوى التنور فى مجال تكنولوجيا التعليم لدى الطالب المعلمين شعبة التعليم  .1
من  ٪75االساسى بكلية التربية يقل عن حد الكجاية المطلوبة والمحددة بنسبة 

أهمية بالدرجه الكلية الختبار التنور فى مجال تكنولوجيا التعليم ومقياس الوعى 
 التنور فى مجال تكنولوجيا التعليم.

فى مستويات التنور فى مجال  0.05حصائية عند مستوى إوجد فرق ذات داللة ال ي .2
 تكنولوجيا التعليم بين الطالب والطالبات.

فى مستويات التنور فى مجال  0.05حصائية عند مستوى إوجد فرق ذات داللة ال ي .3
 ية والشعب االدبية.تكنولوجيا التعليم بين الشعب العلم

فى مستويات التنور فى  0.05توجد فروق ذات داللة أحصائية عند مستوى ال  .4
  مجال تكنولوجيا التعليم بين طالب التخصصات الدراسية المختلجة.
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 الدراسةحدود 
 على:  يةالحال الدراسة قتصرتسوف 

لك ألنهم وذ جامعة عين شمس؛-طالب الجرقة الرابعة تعليم أساسى بكلية التربية – 1
فى نهاية التعليم الجامعى مما يقتضى وصولهم إلى مستوى مقبول من التنور فى مجال 
تكنولوجيا التعليم لمالءمة المتطلبات المهنية للمعلم؛ لكى يقوموا بأداء مهام العمل بكجائه 

 وأقتدار فى عصر التكنولوجيا، ومن ثم يجب تعرف هذا المستوى لديهم.
نور فى مجال تكنولوجيا التعليم فى ضوء المحك الذى استخدمته تحديد مستوى الت -2

الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، وعدد من الدراسات والبحوث فى مجال 
 من الدرجة العظمى لالختبار كحد أدنى للكجاية.   ٪75المناهج وطرق التدريس، وهو 

 الدراسةإجراءات 
الية:لخطوات واإلجراءات التا أتبعت الدراسة  

: تحديد قائمة أبعاد التنور فى مجال تكنولوجيا التعليم التي يجب توافرها لدى الطالب أولا 
 المعلمين وذلك من خالل:

 الدراسة النظرية لمجهوم التنور فى مجال تكنولوجيا التعليم وأبعاده. .1
دراسة األدبيات والبحوث التي تناولت مجهوم التنور فى مجال تكنولوجيا التعليم  .2

 وأبعاده.
 مراعاة خصائص واحتياجات الطالب المعلمين. .3
 مراعاة طبيعة وخصائص المجتمع المصري.  .4
 عرضها على مجموعة من الخبراء والمتخصصين. .5
مراجعة القائمة في ضوء مالحظات الخبراء والمتخصصين ووضعها في صورتها   .6

 النهائية.
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عة لتعليم وعرضها على مجمو : إعداد أدوات القياس للتنور في مجال تكنولوجيا اثانياا 
من الخبراء والمتخصصين لوضعه في صورته النهائية، وتتمثل أدوات القياس في  

 التالي:  
 .اختبار فى تكنولوجيا التعليم 
 .مقياس لإلتجاه نحو استخدام التكنولوجيا فى التعليم  

 : تحديد عينة الدراسة وتطبيق األدوات. ثالثا
 البيانات إحصائيا  وتجسير النتائج. : رصد النتائج ومعالجةرابعاا 

: تقديم تصور مقترح لرفع مستوى تنور الطالب المعلمين بشعبة التعليم األساسى خامساا 
 فى مجال تكنولوجيا التعليم في ضوء نتائج الدراسة.

 الدراسةمصطلحات 
: هى ذلك البناء العلمى المنظم من البحوث والنظريات تكنولوجيا التعليم 

الخاصة بعمليات التعلم ومصادر التعلم، وتطبيقها فى مجال التعلم اإلنسانى  والممارسات
وتوظيف كفء لعناصر بشرية أو غير بشرية لتحليل النظام والعملية التعليمية ودراسة 
مشكالتها، وتصميم العمليات والمصادر المناسبة كحلول عملية لهذه المشكالت، 

ليته، دارتها وتقويمها لتحسين كجاءة التعليم وفاعوتطويرها )إنتاج وتقويم(،واستخدامها وا  
 وتحقيق التعلم.

: هو إلمام الجرد بقدر مناسب من المعارف التنور فى مجال تكنولوجيا التعليم
والمهارات واالتجاهات التي تمكنه من توظيف كفء لعناصر بشرية أو غير بشرية 

علم ختيار وتصميم مصادر التلتحليل النظام والعملية التعليمية ودراسة مشكالتها، وا
دارتها  المناسبة كحلول عملية لهذه المشكالت، وتطويرها )إنتاج وتقويم(، واستخدامها وا 
وتقويمها باإلضافة إلى استراتيجيات التعلم المختلجة لتحسين كجاءة التعليم وفاعليته، 

 النشط. مبحيث تجذب الطالب إلى التعلم ذي المعنى وتزيد من قدرة الطالب على التعل
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 نتائج الدراسة:
  تدنى مستوى تنور الطالب المعلمين بكلية التربية شعبة التعليم االساسى فى مجال

 تكنولوجا التعليم.
  تدنى مستوى وعى الطالب المعلمين بكلية التربية شعبة التعليم االساسى بأهمية

 تكنولوجا التعليم.
 ب نة الذكور ومتوسط رتتوجد فروق دالة احصائيا بين متوسط رتب درجات عي ال

اختبار التنور فى مجال تكنولوجيا  في( 0.05مستوى )درجات عينة االناث عند 
اناث(  ليس له اثر على مستوى  -متغير النوع )ذكور التعليم، مما يدل على ان
كنولوجيا فى مجال ت بكلية التربية شعبة التعليم االساسى تنور الطالب المعلمين

 التعليم.
  توجد فروق دالة احصائيا بين متوسط رتب درجات عينة الذكور ومتوسط رتب

مقياس الوعى  في( لصالح عينة الذكور 0.05مستوى )درجات عينة االناث عند 
اثر  اناث(  له -متغير النوع )ذكور بأهمية تكنولوجيا التعليم، مما يدل على ان

أهمية ب التعليم االساسى بكلية التربية شعبة الطالب المعلمين وعىعلى مستوى 
 تكنولوجيا التعليم.

  بين متوسط رتب درجات طالب الشعب العلمية احصائيا ال توجد فروق دالة
( في اختبار التنور 0.05عند مستوى )ومتوسط رتب درجات طالب الشعب االدبية 

( ليس علمي -الشعبة )ادبي فى مجال تكنولوجيا التعليم، مما يدل على ان متغير
سى فى بكلية التربية شعبة التعليم االسا على مستوى تنور الطالب المعلمين له اثر

 مجال تكنولوجيا التعليم.
  توجد فروق دالة احصائيا بين متوسط رتب درجات طالب الشعب العلمية ومتوسط

لصالح الشعب االدبية ( 0.05رتب درجات طالب الشعب االدبية عند مستوى )
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 -وجيا التعليم، مما يدل على ان متغير الشعبة )ادبيتكنول مقياس الوعى بأهميةفي 
الطالب المعلمين بكلية التربية شعبة التعليم  وعىعلمي( له اثر على مستوى 

 تكنولوجيا التعليم. بأهميةاالساسى 
   متوسط رتب درجات طالب الخمس تخصصاتتوجد فروق دالة احصائيا بين 

لصالح ( 0.05عند مستوى ) علوم(-رياضيات-مواداجتماعية-انجليزي-)عربي
في اختبار التنور فى مجال تكنولوجيا التعليم، مما يدل تخصص المواد االجتماعية 

ه اثر ل علوم(-رياضيات-مواداجتماعية-انجليزي-التخصص)عربي على ان متغير
على مستوى تنور الطالب المعلمين بكلية التربية شعبة التعليم االساسى فى مجال 

 .تكنولوجيا التعليم
  توجد فروق دالة احصائيا بين متوسط رتب درجات طالب الخمس تخصصات

( لصالح 0.05علوم( عند مستوى )-رياضيات-مواداجتماعية-انجليزي-)عربي
ل تكنولوجيا التعليم، مما يد مقياس الوعى بأهميةتخصص المواد االجتماعية في 
ه اثر م( لعلو -رياضيات-مواداجتماعية-انجليزي-على ان متغير التخصص)عربي

 أهميةبالطالب المعلمين بكلية التربية شعبة التعليم االساسى  وعىعلى مستوى 
 تكنولوجيا التعليم.

 
 


