
 1

  
   غزة                                –الجامعة اإلسالمية 

         عمادة الدراسات العليا
  كلية التربية 

  قسم المناهج و طرق التدريس  
                                                   

  
  

المعلمين  تقويم مهارات تدريس التكنولوجيا لدى الطلبة
   لألداءة المعايير العالميبالجامعة اإلسالمية في ضوء

  
  إعداد الطالب

  بهجت محمود بهجت إسماعيل
  

  إشراف األستاذ الدكتور
  عزو إسماعيل عفانة

  
  

  
                    رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في التربية تخصص المناهج 

  و تكنولوجيا التعليم
  

  م2008 –ه 1429
  



 2

  
  
  
  
  
  

  بسم ا الرمحن الرحيم
  
  
  

َقل اعملوا فسريى اهللاُ عملكم ورسوله واملؤمنونَو[ ُْ ِ ُ َِ ُ َ َ ُْ َ ُُ َ ْ َ َ َ َُ َ َ ُ[ 
  

  صدق ا العظيم 
  )105التوبة ، (

  
  
  
  
  
  



 أ  

  ملخص الدراسة
  

هدفت هذه الدراسة تحديد التقديرات التقويمية لمهارات تدريس التكنولوجيا لدى الطلبة المعلمـين             
  .لعالمية لألداء و ذلك من خالل بالجامعة اإلسالمية بغزة في ضوء المعايير ا

التعرف على المعايير العالمية لألداء التي يتم فـي ضـوئها تقـويم مهـارات تـدريس              -
  .التكنولوجيا لدى الطلبة المعلمين 

تحديد مستوى مهارة التخطيط لتدريس التكنولوجيا لدى الطلبـة المعلمـين فـي ضـوء            -
 .المعايير العالمية لألداء 

نفيذ تدريس التكنولوجيا لدى الطلبة المعلمين في ضـوء المعـايير         تحديد مستوى مهارة ت    -
 .العالمية لألداء 

تحديد مستوى مهارة تقويم تدريس التكنولوجيا لدى الطلبة المعلمين في ضوء المعـايير              -
 .العالمية لألداء 

التخطيط لتدريس التكنولوجيا ، تنفيـذ تـدريس   ( تحديد مستوى مهارات التدريس الثالثة      -
 .في ضوء المعايير العالمية لألداء ) ولوجيا ، تقويم تدريس التكنولوجيا التكن

تحديد ما إذا كان مستوى مهارات تدريس التكنولوجيا لدى الطلبة المعلمين يـصل إلـى                -
 .أو ال يصل %) 80(مستوى إتقان 

  تحديد داللة الفروق بين الجنسين في مهارات تدريس التكنولوجيا و ذلك عنـد مـستوى                      -
)α ≥ 0.05( في ضوء المعايير العالمية لألداء . 

 
و قد اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ألنه األنسب لهذه الدراسة حيـث               
يتناول وصفاً للمعايير العالمية لألداء كما اختار الباحث عينة الدراسة من الطلبة المعلمين في              

اج التكنولوجيا في مـدارس محافظـة غـزة بطريقـة     الجامعة اإلسالمية الذين يدرسون منه  
عشوائية و قام الباحث بتطبيق أداة الدراسة و هي بطاقـة المالحظـة لمهـارات تـدريس                 
التكنولوجيا و التي تحتوي على ثالثة مهارات رئيسة لتدريس التكنولوجيا و كل مهارة يندرج              

معيـاراً أدائيـا    ) 16( على   تحتها مجموعة مهارات أدائية لها حيث احتوت بطاقة المالحظة        
معياراً أدائيا لمهارة تنفيذ تدريس التكنولوجيا و       ) 16(لمهارة التخطيط لتدريس التكنولوجيا و      

معيـاراً  ) 46(معياراً أدائيا لمهارة تقويم تدريس التكنولوجيا ، أي إنها احتـوت علـى    ) 14(
  .أدائيا 

  
  



 ب  

  
  

  :و قد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية 
توى مهارة التخطيط لتدريس التكنولوجيا لدى الطلبة المعلمين فـي ضـوء المعـايير               مس -

  %) .67.29(العالمية لألداء 
 مستوى مهارة تنفيذ تدريس التكنولوجيا لدى الطلبة المعلمين في ضوء المعـايير العالميـة      -

  %) .70.82(لألداء 
ين في ضوء المعايير العالميـة       مستوى مهارة تقويم تدريس التكنولوجيا لدى الطلبة المعلم        -

  %) .65.05(لألداء 
التخطيط لتدريس التكنولوجيا ، تنفيذ     (  ال يصل مستوى مهارات تدريس التكنولوجيا و هي          -

لدى الطلبة المعلمين إلـى مـستوى إتقـان       ) تدريس التكنولوجيا ، تقويم تدريس التكنولوجيا       
  .في ضوء المعايير العالمية لألداء %) 80(
 فـي مهـارات تـدريس    )α ≥ 0.05(وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى    ال ت  -

لدى الطلبة المعلمين في ضوء المعايير العالميـة        ) التخطيط ، التنفيذ ، التقويم      ( التكنولوجيا    
  . لألداء تعزى إلى متغير الجنس 

  
 



 ج  

  

  اإلهداء
  
  


 

 
 
 

  .اهدي هذا العمل المتواضع 
  
  

                                                                              الباحث
                                                                              بهجت إسماعيل   

  

  
  
  
  
  



 د  

  شكر و تقدير
  

الحمد هللا رب العالمين و الصالة و السالم على اشرف المرسلين سيدنا محمـد و علـى الـه و                    
  .صحبه أجمعين ومن اهتدى بهدية إلى يوم الدين 

  الحمد هللا أن وفقني النجاز هذه الرسالة لقوله تعالى ﴿ و ما توفيقي إال باهللا ﴾
من وقف إلى جانبي وساعدني في مرحلة انجاز هذا العمـل      بالفضل ألهله و وفاء لكل       اعترافاًو  

كـان  ﴿ ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس ﴾          و انطالقا من قول المصطفى صلى اهللا عليه وسلم            
 للجامعة اإلسالمية هذا الصرح العلمـي الـشامخ و عمـادة            من الواجب علي أن أتقدم بالشكر       

   :ذتها و اخص بالذكر الدراسات العليا و كلية التربية ممثلة بأسات
األستاذ الدكتور عزو عفانة على تفضله بقبول اإلشراف على هذه الدراسة و لتوجيهاته الـسديدة               
النجاز هذه الدراسة بصورة مشرقة اسأل اهللا أن يبارك لنا في علمه و عمره ، كما إننـي أتقـدم             

 على تفضله بقبـول     سقولألستاذ الدكتور محمد ع   ا  إلى عضوي لجنة المناقشة      بالشكر و التقدير  
 الذي زودني بالتوجيهات القيمة منذ اللحظة األولى في اختيار عنوان هـذه             مناقشة هذه الرسالة و   

   إلى الدكتور محمد أبو شقير على تفضله بقبول مناقشة هذه الرسالة الدراسة و إعداد الخطة ، و
لذي لم ينقطع عطـاءه المـادي و    إلى أسرتي الكريمة ممثلة بوالدي ا  أتقدم بالشكر و العرفان    كما

المعنوي عني يوماً و والدتي التي لم ينقطع دعاءها لي يوماً و زوجتي التي وفقت إلـى جـانبي                   
إلعداد هذه الرسالة و خالتي أم علي التي زودتني باألمل و ابني الغالي محمود الذي لـم أعطـه          

  .الوقت الكافي من المتابعة خالل فترة الدراسة 
 لألخت الدكتورة رحمة عودة و التي تابعت معي خطوات الدراسـة            لشكر و العرفان    كما أتقدم با  
كثير من الدراسات السابقة التي استندت إليها الدراسة ، و أتقدم بالـشكر و العرفـان                البتزويدي  

 و  لألخ الدكتور إياد عبد الجواد لما بذله من جهد كبير و مفيد في تدقيق هذه الدراسـة لغويـاً ،                   
 إلى العاملين في مركز القطان للبحث و التطوير التربوي على إتاحة الفرصـة لـي         الشكرأتقدم ب 

 اسأل اهللا العلي القـدير أن        و لالستفادة من المكتبة و إلى كل من ساعدني في انجاز هذه الدراسة           
  .يبارك لهم في أعمارهم و علمهم 

  
  

                          الباحث                                                        
                                                                              بهجت إسماعيل
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  الفصل األول
  خلفیة الدراسة

  
و فروض الدراسة و أھداف الدراسة و أھمیة یتضمن ھذا الفصل مقدمة الدراسة و مشكلة الدراسة 

  .الدراسة و مصطلحات الدراسة و حدود الدراسة 
  

  المقدمة
ـ                      هيعتبر التعليم من أهم المجاالت في مجتمعنا الفلسطيني حيث ال يمكن االسـتغناء عن

لذلك يحظى مجال التعليم باهتمام كبير خاصة في هذا العصر الذي نعيشه لما فيه من تقـدم                  
لمي و تطور تكنولوجي في شتى مجاالت الحياة و ال سيما مجال التعليم ، يقول اهللا سبحانه                 ع

و لكـن كيـف يمكـن     ) 29: الرحمن "  ( كل يوم هو في شان  " و تعالى في كتابه العزيز      
مواكبة هذا التقدم و التطور ؟ خاصة أن التكنولوجيا دخلت في مجال التعليم و أصبحت ركنا                

إن اسـتخدام    )  " 14 : 2005( انه ، تقول كـل مـن دشـتي و بهبهـاتي             أساسيا من أرك  
التكنولوجيا الحديثة في التعليم أصبح أمرا ضروريا لما له من دور فاعل في تطوير التعليم و                

 أصبحت جزءا أساسيا و ضروريا للتعليم و التعلم النـاجح بـل و   أنهاإثراء عملية التعلم كما   
 عن أقرانهـا فـي      متأخرةمرا يعيق العملية التعليمية و يجعلها       أصبح عدم استخدامها حاليا أ    

  " الدول المتقدمة و المجتمعات المحيطة بها 
  

و لإلجابة عن السؤال السابق ينبغي علينا مواكبة التطور و التقدم العلمـي و مـسايرة                     
يعيـشها   التربية تشمل جميع مجاالت الحياة التـي         إنالدول األخرى من خالل التربية حيث       

ال اعتقد أن هناك ميدانا أكثر فاعلية فـي هـذا            ) " 16 : 1983( اإلنسان لذلك يقول السيد     
المجال من كليات المجتمع إلعداد المعلمين و كليات التربية التي تعتبـر مـصانع إلعـداد                 

  "الكوادر البشرية تدفع بهم إلى الميدان رتال بعد رتل من معلمين و كفايات متخصصة 
برز أهمية كليات التربية التي تعد المعلمين و يركز الباحث علـى مجـال التربيـة                من هنا ت  

العملية في المدارس لما للتربية العملية من أهمية كبيرة في إعداد معلم المستقبل خاصة معلم               
التكنولوجيا و لذلك تعد مرحلة التأهيل لهؤالء الطلبة في كليات التربيـة هامـة جـدا حتـى          

   مهنة التعليم في المستقبل يستطيعوا ممارسة
التربية العملية مختبر تربوي يتسنى فيـه للطـالب         " أن     ) 358 : 1997( و يرى حمدان    

المتدربين تطبيق ما تعلموه من مبادئ و نظريات تربوية بشكل أدائي و عملي فـي الميـدان           
طـى عمليـة    و هو المدرسة حيث يتم الربط بين النظرية و التطبيق و حيث تع    ، الحقيقي لها 
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إعداد الطالب حافزا قويا و قيمة ذات معنى للمتدربين فالتربيـة العمليـة ال تـتم بـدورة أو        
  "دورتين و إنما تمتد بعد التخرج أثناء الخدمة 

و مما سبق يتبين أن المعلم هو صاحب هذه الرسالة ليحقق األهداف المنشودة لـدى                       
لتعليم يعتبر المتعلم هو محـور العمليـة التعليميـة          ن تطبيق التكنولوجيا في ا    المتعلمين و ال  

ارتباطا  التعلمية و المعلم مرشد و ميسر للعملية التعليمية التعلمية و إن أداء المتعلمين مرتبط             
 ) 1998:54(  األزرق   نوثيقا بكفاءة المعلم في التوجيه و التعليم و هذا ما يؤكده عبد الرحم            

ذي يمتلك كفايات تدريسية فعالة يمكنه أن يحقـق تعليمـا           إن المعلم ال  " حيث أشار إلى أن         
  "أفضل و إن ضعف أداء التالميذ غالبا ما يكون مصاحبا النخفاض كفايات المعلم 

  
يخص في هذه الدراسة معلم التكنولوجيا في كليات التربية و هي الميـدان             و لكن الباحث      

جيا  و قد قام بإجراء هذه الدراسة نتيجة         الفعال إلعداد المعلم علما بان الباحث مدرس تكنولو       
لمجموعة أسباب الحظها الباحث خالل حياته العملية فـي تـدريس منهـاج التكنولوجيـا و              

  :األسباب هي 
  القصور لدى معلمي التكنولوجيا في مهارات تدريس التكنولوجيا و التي الحظها الباحـث              -

لى الجانب المعرفي النظري أكثر مـن    خالل برامج إعداد و تدريب المعلمين و التي تركز ع         
  .غيره 

  المعلمون الذين يعلمون منهاج التكنولوجيا في مراحل التعليم األساسـي غيـر مـؤهلين                -
أكاديميا و تربويا لتدريس منهاج التكنولوجيا فمن هؤالء المعلمين متخصص علـوم و مـنهم      

  . متخصص حاسوب أو هندسة حاسوب أو غيرها من التخصصات 
وجود مساق طرق تدريس التكنولوجيا في كليـات التربيـة التـي تؤهـل معلمـي                 عدم   -

التكنولوجيا لتدريس منهاج التكنولوجيا في مراحل التعليم األساسي و إنمـا مـساقات عامـة             
يدرسها جميع الطلبة رغم اختالف تخصصاتهم مثل مساقات مهارات التـدريس أو أسـاليب              

ت لتخصص التكنولوجيا في كليات التربية علمـا        تدريس أو غيرها أي انه لم يخصص مساقا       
  .بان تخصص التكنولوجيا قائم بذاته 

 كثرة انتقادات المعلمين و أولياء األمور لمنهاج التكنولوجيا من حيـث الـصعوبة و إنهـا          -
  .تحتاج إلى إمكانات خاصة حتى يتم تدريسها 

لـدى الطلبـة المعلمـين      لذلك تركز هذه الدراسة على تقويم مهارات تدريس التكنولوجيـا           
 نزالوما ي  تلك االنتقادات و التركيز على الطلبة المعلمين ألنهم          نكمحاولة لإلجابة العملية ع   

تحت التعليم و التدريب و إن لديهم الدافعية للتعلم لممارسة مهنة التدريس مستقبال و لما لهذه                
   .المرحلة من إعداد المعلمين أهمية كبيرة كما أشار إليها الباحث
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و قد قام الباحث بتطبيق هذه الدراسة لتقويم مهارات تدريس التكنولوجيا لدى الطلبة المعلمين              
كما أسلفت و لكن عملية التقويم تمت في ضوء المعايير العالمية لألداء و التي اشتقها الباحث                

  ول من مجموعة معايير عالمية للتدريس و معايير إعداد المعلم لمهنة التدريس في بعض الد
تتنوع المعايير المهنية لالعتماد حسب كل دولـة         )   " 48 : 2002( يقول حسين و إبراهيم     

  " .إال إنها في النهاية تتفق جميعها على التأكيد على جودة المعلم 
 و موضـوع  موضـوع  الاو بعد اطالع الباحث على كثير من الدراسات التي تتعلق بهـذ         

أن معظم هذه الدراسات تشتمل على معايير تتفق فيمـا بينهـا    وجد    ، المعايير العالمية لألداء  
 و التي استند     ، بشكل كبير في معظم دول العالم و المؤسسات المتخصصة في إعداد المعايير           

 بما يتالءم و خصائص البيئـة التعليميـة فـي فلـسطين و               ، إليها الباحث في هذه الدراسة    
عليم التكنولوجيا من أهمها معـايير التربيـة        اإلمكانات المتوفرة في مجال التعليم خصوصا ت      

طبيعـة  ( التكنولوجية خاصة معايير والية أوهايو األمريكية و هي سبعة معـايير رئيـسة              
 التكنولوجيـا و تطبيقـات      – تطبيقـات اإلنتـاج      – التكنولوجيا و المجتمع     –التكنولوجيا  
و معـايير    ) لعالم المـصمم   ا – التصميم   – التكنولوجيا و الثقافة المعلوماتية      –االتصاالت  

( و تمثلت في ثالثة معايير رئيـسة هـي       ) ITEA( الجمعية الدولية للتربية التكنولوجية           
 إال  )، دليل الثقافة التكنولوجية      معايير التنور التكنولوجي   ،   التكنولوجيا لجميع األمريكيين  

 في مراحل التعليم األساسي     أن هذه المعايير الرئيسة ال تتناسب مع تدريس منهاج التكنولوجيا         
 الـدول  مـع ألنها تهدف إلى تربية الفرد تكنولوجيا و هذا ميدان قائم بذاته و قد يتناسب ذلك            

  . خاصة الواليات المتحدة األمريكية و التي وضعت تلك المعايير  ،المتقدمة تكنولوجيا
 مهـارات تـدريس   لذلك اشتقت المعايير األدائية لتدريس التكنولوجيا و التي اندرجت تحـت       

 تقويم  – تنفيذ تدريس التكنولوجيا     –التخطيط لتدريس التكنولوجيا    ( التكنولوجيا الثالثة و هي     
  تعتبـر تلك الخطوات الثالثـة  )   " 183 : 1997( حيث يؤكد زقوت ) تدريس التكنولوجيا  

ن التركيـز   لذلك يكو " من أهم األمور الضرورية التي يحتاجها المعلم لقيامه بعملية التدريس           
  نجاز عمله بنجاح من قبل المعلم بشكل كبير على تلك المهارات ال

  
و الجدير بالذكر أن التكنولوجيا مفهوم متعارف عليه عالميا و كذلك المعايير أصـبحت ذات               
طابع عالمي و التدريس مهنة متعارف عليها عالميا لذلك هناك اتفاق بين المفاهيم السابقة في               

 يمكـن أن    إلـى أننـا   مر ليس مقتصرا على دولة دون األخرى فهذا يشير          العالمية و أن األ   
نواكب التطورات العلمية و التكنولوجية خاصة في مجال التعليم و إعداد المعلمين و تدريبهم              

  .على ممارسة مهارات تدريس منهاج التكنولوجيا على وجه الخصوص 
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   :مشكلة الدراسة

  :التالي يس  مشكلة الدراسة في السؤال الرئتمثلت
ما التقديرات التقويمية لمهارات تدريس التكنولوجيا لدى الطلبة المعلمين بالجامعة اإلسالمية فـي             

  ضوء المعايير العالمية لألداء ؟
  : عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية انبثقو

نولوجيا لدى الطلبـة  ها تقويم مهارات تدريس التك ئ ما المعايير العالمية لألداء التي يتم في ضو        1-
  المعلمين ؟

 لدى الطلبة المعلمين فـي ضـوء المعـايير           لتدريس التكنولوجيا   ما مستوى مهارة التخطيط    2-
  العالمية لألداء؟

 لدى الطلبة المعلمين في ضوء المعـايير العالميـة     تدريس التكنولوجيا   ما مستوى مهارة تنفيذ    3-
  لألداء ؟

 لدى الطلبة المعلمين في ضوء المعايير العالميـة         تكنولوجيا تدريس ال  تقويم ما مستوى مهارة     4-
  لألداء ؟

 ما مستوى مهارات تدريس التكنولوجيا لدى الطلبة المعلمين في ضـوء المعـايير العالميـة                5-
  لألداء؟

  
  :فروض الدراسة 

التخطيط لتدريس التكنولوجيا لدى الطلبة المعلمين إلى مستوى إتقـان   ال يصل مستوى مهارة    -1
  .في ضوء المعايير العالمية لألداء  %) 80(
 ال يصل مستوى مهارة تنفيذ تدريس التكنولوجيا لدى الطلبة المعلمين إلـى مـستوى إتقـان                 -2
  .            في ضوء المعايير العالمية لألداء %) 80(
     ال يصل مستوى مهارة تقويم تدريس التكنولوجيا لدى الطلبة المعلمين إلـى مـستوى إتقـان        -3
  .في ضوء المعايير العالمية لألداء  %) 80(
               ال يصل مستوى مهارات تدريس التكنولوجيا لدى الطلبة المعلمـين إلـى مـستوى إتقـان                 -4
  .في ضوء المعايير العالمية لألداء  %) 80(
 في مهارة التخطيط لتـدريس    ) α ≥  0.05( عند مستوى    إحصائيةفروق ذات داللة     ال توجد    -5

   . تعزى إلى عامل الجنس في ضوء المعايير العالمية لألداء لدى الطلبة المعلمينالتكنولوجيا
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في مهـارة تنفيـذ تـدريس       ) α ≥  0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          -6
   . تعزى إلى عامل الجنس في ضوء المعايير العالمية لألداء لدى الطلبة المعلمينالتكنولوجيا

في مهـارة تقـويم تـدريس       ) α ≥  0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        ال   -7
  . في ضوء المعايير العالمية لألداء تعزى إلى عامل الجنس  لدى الطلبة المعلمينالتكنولوجيا

فـي مهـارات تـدريس    ) α ≥  0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى           -8
  . في ضوء المعايير العالمية لألداء تعزى إلى عامل الجنس لمين لدى الطلبة المعالتكنولوجيا

  
  :أهداف الدراسة 

تهدف الدراسة في األساس إلى تحديد التقديرات التقويمية لمهارات تدريس التكنولوجيا لـدى             
  .الطلبة المعلمين بالجامعة اإلسالمية في ضوء المعايير العالمية لألداء 

  :و ذلك من خالل 
 المعايير العالمية لألداء التي يتم فـي ضـوءها تقـويم مهـارات تـدريس                ىإل التعرف   1-

  .التكنولوجيا لدى الطلبة المعلمين 
لدى الطلبة المعلمـين فـي ضـوء         لتدريس التكنولوجيا     تحديد مستوى مهارة التخطيط      2-

  .المعايير العالمية لألداء 
 المعلمين في ضـوء المعـايير       لدى الطلبة تنفيذ تدريس التكنولوجيا     تحديد مستوى مهارة     3-

  .العالمية لألداء 
ي ضوء المعـايير    لدى الطلبة المعلمين ف   كنولوجيا  تقويم تدريس الت   تحديد مستوى مهارة     -4

  العالمية لألداء 
تحديد مستوى مهارات تدريس التكنولوجيا لدى الطلبة المعلمين فـي ضـوء المعـايير               -5

  .العالمية لألداء 
مستوى مهارات تدريس التكنولوجيا لدى الطلبة المعلمين إلى مـستوى           تحديد ما إذا كان      -6

  . أو ال يصل و ذلك في ضوء المعايير العالمية لألداء %) 80(إتقان 
 تحديد داللة الفروق بين الجنسين في مهارات تدريس التكنولوجيا و ذلك عنـد مـستوى                -7

  . في ضوء المعايير العالمية لألداء )α ≥  0.05(داللة 
  
  :همية الدراسة أ

قد تفيد هذه الدراسة الطلبة المعلمين في تنمية مهارات التدريس لـديهم وفـق المعـايير                1- 
  .العالمية لألداء في كافة المواد الدراسية 
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 كليات التربية في تحديد أوجه القـوة و القـصور فـي         الجامعات و   قد تفيد هذه الدراسة    -2
أخذ بعين االعتبار تطوير برامج التدريب العملي في        مهارات التدريس لدى الطلبة المعلمين لت     

  .المدارس 
 قد تفيد هذه الدراسة القائمين على التعليم خاصة وزارة التربية و التعليم فـي تأهيـل و                  -3

  .تدريب المعلمين قبل الخدمة أو أثناء الخدمة في ضوء المعايير العالمية لألداء 
ل إعداد و تدريب المعلمـين و ذلـك فـي تحديـد              قد تفيد هذه الدراسة الباحثين في مجا       4-

  .المشكالت التي تواجه المعلمين و أدائهم و العمل على حلها 
  

  :مصطلحات الدراسة 
  :التقويم 

يعرف التقويم بأنه العملية التي يقوم بها الفرد أو الجماعة لمعرفة مدى النجاح أو الفـشل فـي                   
 كذلك نقاط القوة و الضعف حتى يمكـن تحقيـق           تحقيق األهداف العامة التي يتضمنها المنهج و      
   )162 :2007الوكيل ، المفتي ، .   ( األهداف المنشودة و ذلك بأحسن صورة ممكنة 

  
و يعرف التقويم أيضا بأنه عبارة عن عملية تشخيص و عالج و وقاية و هـو عمليـة منظمـة                    

   )173 :2002جامل ، .    ( لتحديد مدى تحقق األهداف التربوية 
  
 تحديد مواطن القوة و تحديد مواطن الضعف في          منظمة في  عملية التقويم بأنه  و يعرف الباحث   

  .مهارات تدريس التكنولوجيا لدى الطلبة المعلمين و ذلك في ضوء المعايير العالمية ألداء المعلم
  

  :مهارات تدريس التكنولوجيا 
نسان على تنمية فهمـا و كفـاءة   برنامج تعليمي يساعد اإل  " تدريس التكنولوجيا بأنه       يعرف 

في التصميم و اإلنتاج و االستخدام للمنتجات و النظم التكنولوجية و تقيـيم مـدى مالئمـة                  
   )Thomas ، Donald , 3:1993(   " .المنجزات التكنولوجية 

  
  علـى أداء النـشاط التدريـسي    الطلبة المعلمين  قدرةيعرف الباحث مهارات تدريس التكنولوجيا      

  .لألداء  المعايير العالميةتخطيطاً و تنفيذاً و تقويماً وفق  لتكنولوجيالمنهاج ا
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   :المعايير العالمية 
كلمة جمع مفردها معيار و هو ما يقاس بـه غيـره و هـو النمـوذج             تعرف في اللغة بأنها   

  )معجم لسان العرب.  (المحقق لما ينبغي له أن يكون عليه الشيء 
  

عبارة عن مجموعـة  ) 2006:451(عيار و الذي بعرفه محمود   أما التعريف االصطالحي الم   
من الشروط المتفق عليها و يمكن من خاللها تحديد مواطن القوة و مواطن الـضعف فيمـا                 

  . يراد و إصدار حكم عليه 
   

المعايير على أنها النصوص المعبرة عن المـستوى  )  2002:15(و يعرف حسين و إبراهيم      
ماثال بوضوح في جميع الجوانـب األساسـية و المكونـة ألي            النوعي الذي يجب أن يكون      

برنامج تعليمي و هذه الجوانب تشمل الفلسفة التي ينطلق منها البرنامج و الهيئة التعليميـة و                
الطالب و اإلدارة و المصادر التعليمية و الكفايات المهنية التي تنص عليها بنـود االعتمـاد                

  .التحكيمية 
مجموعة المؤشرات العالمية المرتبطة بما يجـب أن         ر العالمية بأنها  و يعرف الباحث المعايي   

  .يصل إليه الطلبة المعلمين فرادى أو جماعات و ذلك في مهارات تدريس التكنولوجيا 
  

  :األداء 
  . الشيء أي قام به أدىو يعني  ) آدا( لفظ مشتق من الفعل 

و الكفايات بشكل قابل للقياس فمـن        ما ينجزه المعلم من مهام المهارات        بأنه األداءو يعرف   
 . المعلم وفق استمارة المالحظة الموضوعية التي تعـد لهـذا الغـرض              أداءالممكن قياس   

  )24 : 2003الفتالوي ، (
  

 التطبيق العملي لمهارات تدريس التكنولوجيا و التمكن من هـذه           بأنه و يعرف الباحث األداء   
  .م و ذلك وفق المعايير العالمية لألداء المهارات و هي التخطيط و التنفيذ و التقوي

  
  :كتاب التكنولوجيا 

مجموعة المعارف و المهارات و القيم المتضمنة في مقرر التكنولوجيا و الـذي أقرتـه وزارة                 
  .التربية و التعليم الفلسطينية في مراحل التعليم األساسي 
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  :المعايير العالمية لألداء 
مجموعة المؤشرات المتعارف عليها عالمياً المرتبطة       بأنها لألداء يعرف الباحث المعايير العالمية   

بما يجب أن يصل إليها الطلبة المعلمون في مهارات تدريس التكنولوجيا و هي التخطيط و التنفيذ                
  .و التقويم 

  
  :حدود الدراسة 

 الغـوث اقتصرت الدراسة على مدارس وزارة التربية و التعليم و مدارس وكالة             : الحد المكاني 
  . في محافظة غزة لالجئين

 اقتصرت الدراسـة علـى الفـصل الدراسـي الثـاني مـن العـام الدراسـي                           :الحد الزماني   
  .م ) 2008-2007(

اقتصرت الدراسة على طالب و طالبات كلية التربية بالجامعة اإلسالمية قـسم            : الحد األكاديمي   
  . و المسجلين لمساق التربية العملية في المدارس تكنولوجيا التعليم المستويين الثالث و الرابع
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  الفصل الثاني
  

  اإلطار النظري
  

  
  

  .التكنولوجيا و التربية التكنولوجية : أوال 
  .مهارات تدريس التكنولوجيا : ثانيا 
  .المعايير العالمية لألداء : ثالثا 
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  الفصل الثاني
  اإلطار النظري

  
 ثالثة عناوين رئيسة هي التكنولوجيا و التربية التكنولوجية ، مهارات تدريس             الفصل يتضمن هذا 

  .التكنولوجيا و المعايير العالمية لألداء 
  

  . و التربية التكنولوجية التكنولوجيا: أوال 
  :التكنولوجيا  •

   :Technologyمفهوم التكنولوجيا 
كنولوجيا شائع في عصرنا هذا و في كافـة    ن مفهوم الت  إتعددت تعريفات مفهوم التكنولوجيا حيث      

 و هـي  Technoالتكنولوجيا مصطلح مركب من مقطعين ُُ  " مجاالت الحياة و من هذه التعريفات       
 و يوجد من يعتبر الجـزء األول         ،  تعني علم  Logyكلمة يونانية تعني حرفة أو صنعة أو فن و          

 بمعنـى التقنيـة أو األداء       Technique مشتق من الكلمة االنجليزيـة       Technologyمن كلمة   
   )23  :2002الفرجاني ، " ( التطبيقي

  
كلمة إغريقية قديمة مـشتقة مـن       "  أن التكنولوجيا     إلى  )224 :1999(  عليان و الدبس     أشارو  

 تعني دراسة و لـذلك فـان مـصطلح          Logy و تعني مهارة فنية و كلمة        Techneكلمتين هما   
و قد أورد الباحث هذا التعريف تأكيدا للتعريف الـسابق و            " تكنولوجيا يعني تنظيم المهارة الفنية    

لبيان أن الحضارة اإلغريقية القديمة كانت في اليونان و ذلك حتى ال يكـون هنـاك نـوع مـن             
  .الغموض بين التعريفين أو أنهما مختلفين 

  
ة النظريات  تطبيقات العلم لحل المشاكل العلمية أي معالج      " أنها  ب التكنولوجيا   دو عرف كارتر جو   

و الحقائق العلمية و القوانين بطريقة منظمة شاملة و تتم هذه المعالجة على أساس االستفادة مـن                 
   )123 :1999الفرا ، " ( هذه النظريات و الحقائق في الحياة العامة 

  
التنظيم الفعال لخبرة اإلنسان من خالل وسـائل منطقيـة           "  بأنها و عرف دونالد ببل التكنولوجيا    

       "دة منها في الربح المـادي     كفاءة عالية و توجيه القوى الكامنة في البيئة المحيطة بنا لالستفا          ذات  
  )17 :1998الحيلة ، ( 
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عملية شاملة تقوم على تطبيق هيكل من العلوم و المعرفـة و  " و عرف جلبرت التكنولوجيا بأنها      
ـ           راض ذات قيمـة عمليـة فـي        استخدام موارد بشرية و غير بشرية بأسلوب النظم لتحقيق أغ

  )22 :2001الحيلة ، "  ( المجتمع
  : و يرى جلبرت وجود ركائز أربعة للتكنولوجيا هي 

  .  وجود هيكل من المعرفة المنظمة القابلة للتطبيق يتم تطبيقه في مجال التكنولوجيا -1
  .مثل أ  استخدام الموارد البشرية و غير البشرية بشكل -2
م الذي يضمن التطبيق للعلم و المعرفة و االستخدام األمثل للمـصادر و              استخدام مدخل النظ   -3

  .الموارد للوصول إلى تحقيق األهداف 
  . وجود أهداف محددة للتكنولوجيا تتصل بحل المشكالت و تحقيق غايات اجتماعية -4

ية و التـي   السابقة يتبين أن التكنولوجيا تستند بشكل أساسي على المعرفة العلمت     من التعريفا 
يعرفها اإلنسان و يتعامل معها ، و أن لهذا اإلنسان مجموعة أهداف متنوعة يسعى إلى تحقيقهـا                 

  . خالل حياته و ذلك حتى يستمر في حياته دون عقبات قد تواجهه 
بأنها المعرفـة العلميـة بالمـصادر البـشرية     من ذلك يخلص الباحث إلى تعريف التكنولوجيا   و  

بشرية المتمثلـة فـي   ال و المهارات و العالقات االجتماعية و المصادر غير  المتمثلة في الخبرات  
األجهزة و المواد و توظيفها بشكل عملي منظم لتلبية حاجات اإلنسان األساسية و رغباته و حـل       

  .ه في كافة مجاالت الحياة مشكالت
  

  مكونات التكنولوجيا
  )Sonya , 2008: 1(: يمكن تحديد المكونات الثالثة التالية للتكنولوجيا 

وتشمل جميع العناصر والمكونات الالزمة لتطـوير المنـتج ،          : Inputsالمدخالت   •
أفراد ، نظريات وبحوث ، أهـداف ، آالت ، مـواد وخامـات ، أمـوال ،                  :  من  

  . تنظيمات إدارية ، أساليب عمل ، تسهيالت
 بها المـدخالت  وهى الطريقة المنهجية المنظمة التي تعالج :  Processesالعمليات  •

  . لتشكيل المنتج
وهى المنتج النهائي في شكل نظام كامل وجاهز لالستخدام          : Outputsالمخرجات   •

 .كحلول للمشكالت 
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  :األهداف العامة للتكنولوجيا 
  :  توفير الوقت -1
ن إالمعنى الحقيقي لتوفير الوقت هو زيادة الوقت المتاح لإلنسان عن معدله الطبيعي و من هنا ف               " 

                      ) 2000:16الفرجـاني،      ( "نجازات أخرى   إالتكنولوجيا توفر لإلنسان الوقت الفاقد ليستغله في        
فعلى سبيل المثال عندما يريد شخص أن يسافر من مكان إلى آخر فبدال من الطريقة التقليدية في                 

لوجيا الحديثـة مثـل الـسيارات و     يمكن السفر باستخدام التكنو ،السفر و هي السير على األقدام   
 و كـذلك عنـدما    ،الطائرات ألنها توفر الوقت المستهلك عند استخدام الطرق التقليدية في السفر    

ستخدام التكنولوجيا الحديثة في االتصال مثل      ايريد شخص إرسال رسالة إلى شخص أو أكثر و ب         
ت المستهلك في عمليـة االتـصال       الهواتف أو االنترنت أو األقمار الصناعية مما يوفر ذلك الوق         

لك  الطرق التقليدية مثل الحمام الزاجل أو البريد العادي أو غيرها من الطرق التي تسته              مباستخدا
 الوقت 

  : توفير الجهد -2
  )16: 2000الفرجاني ، "     ( يعني توفير الجهد زيادة طاقة اإلنسان عن سعتها الفعلية " 

نجازات أخرى فعلى سبيل المثال يريـد       إائد و ذلك الستغالله في      التكنولوجيا توفر هذا الجهد الز    
 عدة نسخ فبدال من الطريقة التقليدية و هي النسخ اليدوي و التي تـستهلك               شخص أن ينسخ مقاال   

 يمكن استخدام التكنولوجيا الحديثة في الكتابة و النسخ مثل الحاسوب و الطابعة أو آلة               اًً كبير اًجهد
  . غيرها تصوير المستندات أو

  
  : توفير التكاليف -3
إمكانات اإلنسان االقتصادية و توفير التكاليف هـو نتيجـة حتميـة       يعني تدعيم  توفير التكاليف " 

  )17: 2000الفرجاني ،      ( "لتوفير الوقت و الجهد 
فاآللة التي تستخدم في حفر أساسات المباني التي لها سعر معين ستوفر الوقـت و الجهـد بمـا                   

 و يبقى باقي هـذا العمـر كـدعم           ، تقريبا قيمتها في جزء معين من عمرها االفتراضي       يوازي  
القتصاد اإلنسان باعتبار أن كل ما تنجزه هذه اآللة بعد تغطية تكاليفها ضمن مكاسـب التطبيـق           

  . التكنولوجي المتطور
  

  :خصائص التكنولوجيا 
                    التكنولوجيا قديمة قدم اإلنسان-1

 التكنولوجيا منذ أن فكر اإلنسان في استخدام احتكاك الصخور ليحصل على النار و منـذ                وجدت
أن فكر في إنتاج أول نوع من أنواع الروافع البدائية و هو الشادوف ليرفع به الماء له و ألنعامه                   
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 ن الساقية و الفأس تعني تطبيقا تكنولوجيا في مجال الزراعة في وقتهـا            إ و من هنا ف     ، و زراعته 
أما استخدام الجرار و آلة الري الحديثة و أدوات جمع المحاصيل اآللية و غيرها فمـا هـي إال                   

   )26 :2002الفرجاني ،   ( .وجيا في ميدان الزراعة المظهر العصري لتطور التكنول
ن اإلنسان بحاجة إلى المأكل      أل يو يرى الباحث أن التطور التكنولوجي في مجال الزراعة أساس         

  حاجات أساسية ال يستطيع اإلنسان أن يعيش بدونها و المشرب 
و اإلنسان في العصر القديم استغل الطبيعة في خدمته فقـد اسـتغل أوراق األشـجار و جلـود                   
الحيوانات  في الملبس و استغل أيضا جلود الحيوانات في الكتابة و الرسـم باسـتخدام أصـباغ                  

ادن في النقش على الصخور و التي الزالت هـذه          النباتات و دماء الحيوانات أحبار للكتابة و المع       
اآلثار موجودة حتى يومنا هذا و دليل ذلك األهرامات من الحضارة الفرعونية القديمة في مـصر         

 كذلك باقي الحضارات القديمة لها آثار تدلل         ، و حدائق بابل المعلقة من الحضارة البابلية القديمة       
  .أن التكنولوجيا قديمة قدم اإلنسان 

   التكنولوجيا عملية تفاعل-2
 فعلى سـبيل المثـال إذا وجـدت     ،ال يعني مجرد وجود الخامات و األدوات أن هناك تكنولوجيا 

ن مجرد وجودها ال يعني التكنولوجيا و كـذلك إذا وجـدت            إأدوات البناء و وجدت مواد البناء ف      
لة التفاعـل بـين     ن المقصود بالتكنولوجيا هي محص    إاألرض الزراعية و أدوات الزراعة حيث       

   )14 :2000الفرجاني ، .     ( اإلنسان و المواد و األدوات 
  
   العالقة المثلثة للعملية التكنولوجية-3

يمثل التطبيق التكنولوجي عالقة التفاعل بين ثالثة أضالع لمثلث واحد هي اإلنسان و المـواد و                
  )24 : 2002الفرجاني ،     (. األدوات

  
  :اإلنسان -  3.1

ل اإلنسان الضلع األول في التطبيق التكنولوجي و يكون هذا الضلع مشترك  مع الـضلعين                يحت 
اآلخرين و هما المواد و األدوات  و اإلنسان هو المسئول عن التحكم فـي المـواد و األدوات و             

يجابية إ كانت هذه األهداف     اذلك لتحقيق األهداف التي يضعها اإلنسان و يسعى إلى تحقيقها سواء          
 أهداف سلبية تضر اإلنسان و ذلك في شتى مجاالت الحياة التي يعيـشها              منها تنفع اإلنسان أ   أي أ 

اإلنسان ، و ال تقتصر اآلثار المترتبة عن هذه األهداف على اإلنـسان فحـسب و إنمـا علـى                    
  كذلك الصناعية من مبانٍ و غيرها الكائنات الحية األخرى من نباتات و حيوانات و 
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  : المواد – 3.2
 فالمواد ذات أهمية كبيرة جدا و قـد اسـتغل    ،تحتل المواد الضلع الثاني في التطبيق التكنولوجي  

 فمن المواد التي     ، اإلنسان المواد الطبيعية في تلبية حاجاته األساسية من مأكل و ملبس و مسكن            
 و عرف الطين الـذي اسـتغله فـي     ،عرفها اإلنسان الصوف الذي استغله في صناعة المالبس      

ناعة البيوت و قد تطور استخدام هذه المواد و غيرها من المواد في عصرنا هذا لتصبح لهـا                  ص
  . أغراض متعددة تفيد اإلنسان في حياته 

  
  : األدوات -3.3

 و اإلنسان هو المسئول عن صناعة        ، تحتل األدوات الضلع الثالث في عملية التطبيق التكنولوجي       
 األجهزة الالزمة لتصنيع المواد بالشكل المطلـوب و ذلـك         هذه األدوات و المتمثلة في اآلالت و      

لتلبية حاجات اإلنسان و أهدافه ، و لألدوات فائدة في التقليل من المشاكل التي قد تواجه اإلنسان                 
  .خاصة الوقت و الجهد 

 و اإلنسان هو الذي يـصنع األدوات أو يختارهـا و    ،األدوات مرتبطة بالضلعين اآلخرين فلذلك  
  .هي التي تحدد المهام التي تقوم بها األدوات المواد 

  
 مجموعة خصائص للتكنولوجيا إلى الخصائص السابقة      ) 23-25 : 2001( و يضيف الزعانين    

  : و هي كما يلي 
  : معقدة  التكنولوجيا-4

كانت هـذه التكنولوجيـا     أالتكنولوجيا تتكون من العديد من العناصر المترابطة و المتداخلة سواء           
مليـون   ) 5.6( بولو استخدم في صـناعتها      ا فعلى سبيل المثال سفينة الفضاء        ،  حديثة مأقديمة  

أنتـين  ) 23(محركا صـاروخيا ،   ) 49( قطعة كذلك إحدى سفن الفضاء األمريكية تشتمل على   
نظم حاسوبية و مجموعات التحكم و مجموعـات الخاليـا          ) 5(لالتصاالت و الرادار إضافة إلى      

  . و جميع هذه المكونات مترابطة في بعضها البعض بنظام معقد المولدة للكهرباء
  
  : متعددة األشكال  التكنولوجيا-5

يعني ذلك كثرة األساليب التي يمكن من خاللها استعمال أي صورة من صور التكنولوجيا فمـثال              
ام عند تصميم نموذج تكنولوجي معين أو تحليل الوسائل الكفيلة بوضع المعايير المثلـى السـتخد           

نظام تكنولوجي من نوع ما مثل شبكة االتصاالت في بلد ما أو البحث العلمي في مجال تركيـب                  
  .و خواص بعض اآلليات الصناعية أو الطبيعية للتوصل إلى خواص تكنولوجية محددة لها 
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  : لها محتويات نظام  التكنولوجيا-6
خدام المبنية علـى سلـسلة مـن    و هذه المحتويات تشير إلى أنها تخضع لقواعد التصنيع و االست      

النظم المعقدة المرتبطة بطيف واسع من العوامل التكنولوجية ، و يرى الباحث ذلك مثـل نظـام                 
الحاسوب الكلي الذي يشتمل على مجموعة أنظمة فرعية و هي نظام إدخال البيانـات و نظـام                  

ط و تتكامل فيمـا بينهـا       معالجة البيانات و نظام إخراج المعلومات ، هذه األنظمة الفرعية  ترتب           
  .لتشكل نظام الحاسوب الكلي 

  
  : سريعة التغيير و الزوال  التكنولوجيا-7

يقصد به االرتقـاء    تتسم التكنولوجيا بأنها سريعة التغير و الزوال و هذا ال يعني االندثار و لكن               
  .من صورة إلى صورة وصوال إلى مزيد من الدقة و السرعة و الكفاءة 

أن التغيير هنا هو التطوير حيث إن التطوير في المنتجات التكنولوجية يكون فـي        و يرى الباحث    
فمثال جهاز الهاتف المتنقل كـان فـي بدايـة    ) الحجم ، اللون ، الشكل     ( ثالثة أشياء رئيسة هي     

اختراعه كبير الحجم و لونه اسود أو رمادي و شكله مستطيل و عندما تطور الهـاتف الخلـوي                 
من قبل إال أن التطور يتجه نحو الحجم الصغير و أصبحت ألوان الهواتف             فأصبح حجمه اصغر    

المتنقلة متعددة فمنها األحمر و األزرق و األلوان الممزوجة و غيرها كذلك التطور في الـشكل                
فأصبحت الهواتف المتنقلة ذات أشكال متعددة و لوحات المفاتيح متعددة األشكال و شاشات هـذه               

كن هذا ال يعني أن األصل تم إزالته فالهاتف المتنقل و هو األصل موجـود       األجهزة متعددة ، و ل    
  .و لكنه تغير إلى األفضل أي تطور 

  
  : لها طبيعة اقتحامية  التكنولوجيا-8

يقصد بالطبيعة االقتحامية للتكنولوجيا أنها تقتحم المجتمعات سواء أكانت تلك المجتمعات بحاجـة             
قد بلغ العلم و التكنولوجيا أقصى المناطق الريفية في معظم الـدول  إليها أم ليس بحاجة إليها ، و ل    

النامية و المتخلفة ، و أصبح المواطنون في الدول النامية يستخدمون أساليب تكنولوجيـة علـى                
مستوى عاٍل من الرقي و التقدم و تماثل التكنولوجيا المستخدمة في الدول المتقدمة فعلـى سـبيل        

  .وال منتشر بكثرة في الدول النامية كذلك أجهزة الكمبيوتر المثال نجد التلفون الج
  
  : تقرب بين البشر  التكنولوجيا-9

التقدم الهائل الذي حدث في مجال المواصالت و االتصاالت جعل الكون قرية صغيرة فيـستطيع               
المواطن اليوم في أي مكان في العالم متابعة ما يحدث في مواقع بعيدة عنه من خـالل وسـائل                   

عالم المرئية و المسموعة و البث المباشر و أن أي حدث يحدث في دولة ما ينتقل مباشرة إلى                  اإل
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سائر الدول من خالل الشبكات الفضائية و وسائل اإلعالم األخرى ، و هذا أدى إلى انفتاح الدول                 
على بعضها البعض فإمكان أي إنسان التعرف على ثقافة الشعوب األخرى و لغتها و عاداتهـا و           

  .تقاليدها من خالل متابعة برامجها الفضائية و التلفزيونية 
  

  : شاملة  التكنولوجيا-10
فهي تشمل جميع المجاالت التي يعيشها اإلنسان سواء كانت أساسية من مأكل و مسكن و ملـبس            

  .و عالج أو رغبات مثل التعليم و الترفيه و الصناعة و الثقافة و غيرها من المجاالت 
  

  :ولوجيا و طرق الوقاية منها خطورة التكن
من خصائص التكنولوجيا أنها إنسانية أي أن اإلنسان هو المسئول و المـستفيد و المـتحكم فـي            
التكنولوجيا ، و ذلك للحصول على االيجابيات و لكن اإلنسان له جانب ايجابي و جانـب سـلبي                

 الخطـورة التـي     فهو معرض أن يخطئ ، و هذا ما ينعكس آثاره على اإلنسان و من مظـاهر               
تكرار الخطأ ، انفالت زمام السيطرة ، التوظيـف الـسلبي   ) ( 19  : 2000( أوردها الفرجاني 

  :و التي قام الباحث بشرحها كما يلي ) للتكنولوجيا 
  

  : تكرار الخطأ -1
استخدام الطائرات تطبيق تكنولوجي له فوائد جمة لإلنسان ، و لكن عندما يتكـرر خطـأ فـي                  

تحكم في الطائرات فهذا سيؤدي إلى هالك الناس الذين يركبون الطائرة  ، و كـذلك                استخدام و ال  
تكرار الخطأ في تشغيل و استخدام جهاز الحاسوب ، فهذا قد يـؤدي إلـى فقـدان المعلومـات                   
المخزنة فيه أو عطل الجهاز بالكامل فيصبح ال فائدة منه ، و تكـرار الخطـأ فـي الـصناعات        

د يؤدي إلى الدمار و تسرب الغازات السامة التي تـضر بحيـاة الكائنـات              الكيميائية و األدوية ق   
  .الحية 

و يرى الباحث السبب في تكرار الخطأ في فقدان التغذية الراجعة في التكنولوجيا حيث إن التغذية                
الراجعة هي تحديد االيجابيات في التكنولوجيا لدعمها و تعزيزها و تحديد سـلبيات التكنولوجيـا               

و لكن عندما تتكرر هذه السلبيات أو األخطاء فهذا يفقد التكنولوجيا القيمة الحقيقية لها و               لعالجها  
  .هي تلبية حاجات اإلنسان و رغباته و حل مشكالته في كافة مجاالت الحياة 

  
  : انفالت زمام السيطرة -2

 إن اإلنسان هو المسئول عن التكنولوجيا و اإلنسان معـرض أن يفقـد الـسيطرة علـى هـذه                  
التكنولوجيا مما يؤدي إلى انعكاسات سلبية على حياته و الضرر به ، فعلى سبيل المثال الـسيارة              
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التي يقودها و يركبها الناس لها فوائد متعددة و لكن إذا فقد اإلنسان التحكم و السيطرة على هـذه             
ام السيطرة  السيارة يؤدي ذلك إلى حوادث قد تودي بحياة الناس و إلى الهالك ، كذلك انفالت زم               

و التحكم في تكنولوجيا االتصاالت و االنترنت فعلى الرغم من آثارها االيجابيـة إال أن فقـدان                 
السيطرة عليها يؤدي إلى آثار سلبية في كثير من المجاالت التي يعيشها اإلنسان خاصة الدينية و                

قدت السيطرة عليها يـؤدي     األخالقية و الثقافية و غيرها ، و المفاعالت النووية و الكيميائية إذا ف            
ذلك إلى تسرب الغازات و النواتج الضارة باإلنسان و الكائنات الحية و حدوث االنفجارات التـي           

  .تدمر المباني و تودي بحياة الكائنات الحية 
  
  : التوظيف السلبي للتكنولوجيا -3

و لكـن عنـدما     للتكنولوجيا أهداف متعددة في خدمة البشرية و حل المشكالت التي تواجهنـا ،              
توظف التكنولوجيا في غير محلها و بشكل سلبي هذا يؤدي إلى انعكاسات سلبية على اإلنـسان و    
الكائنات الحية و الجماد يشكل عام ، فعلى سبيل المثال تكنولوجيـا األقمـار الـصناعية هـدفها          

دن فـي  الحصول على المعلومات التي تخدم البشرية مثل تحديد أماكن وجود البتـرول و المعـا        
باطن األرض ، توجيه االتصاالت على سطح األرض ، توجيه الطاثرات و السفن إلى الطـرق                
السليمة أثناء سفرها ، و لكن عندما توظف األقمار الصناعية سلبيا خاصة في مجال التجـسس و            
توجيه الصواريخ المدمرة تجاه المنازل و الناس بهدف الدمار و القتل فهـذا سـينعكس بآثـاره                 

ية على البشرية جمعاء ، أيضا توظيف الهواتف و االنترنت لتحقيق أهداف ال أخالقية فـي                السلب
  .مضايقة الناس أو ألغراض ال قيمة لها 

  
  :طرق الوقاية من أخطار التكنولوجيا 

أن هناك ثالث مراحل تسبق التطبيـق التكنولـوجي و تمكـن            ) 19-2000:21( يرى الفرجاني   
مراحل يزيد من فاعلية الوقاية من أخطـار التكنولوجيـا و المراحـل             اإلنسان من اإللمام بهذه ال    

  ) .مرحلة المتابعة ، مرحلة االستيعاب ، مرحلة التدريب ( الثالثة هي 
  
  : مرحلة المتابعة -1

المتابعة المستمرة لكل ما يستجد في مجاالت العمل التخصـصية ليتـسنى اختيـار              فهي تتطلب   
تى ال تحدث فجوة بين التطبيق التكنولوجي و اإلمكانات الحقيقية          المناسب من المواد و األدوات ح     

للتكنولوجيا ، فحركة اإلنتاج النامي للتكنولوجيا لن تتوقف سواء أكان هذا اإلنتاج فـي صـورة                
اكتشافيه جديدة أم في صورة تطوير لما هو قائم بالفعل و لو تراكم هذا اإلنتـاج النـامي بـدون              
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عوبة المتابعة و ربما يكون لذلك اآلثار العكسية المتمثلة في التمسك           متابعة جادة فسوف تزداد ص    
  .بالتطبيق التقليدي لما هو مألوف 

  
  : مرحلة االستيعاب -2

االستيعاب هو معرفة ما تم اختياره للتطبيق الفعلي حيث إن هناك عالقة واضحة بين المتابعـة و      
اع عن المتابعة هو انقطاع عن االسـتيعاب        االستيعاب فالمتابعة تسهل عملية االستيعاب و االنقط      

فعلى سبيل المثال اختراع الهواتف المتنقلة الالسلكية هي تطور للهواتف السلكية فعنـدما يكـون               
اإلنسان غير متابع لتطور الهواتف السلكية هذا يؤدي إلى عـدم اسـتيعاب اإلنـسان للهواتـف                 

ب اإلنسان و التطورات الجديدة فـي       الالسلكية هذا سيؤدي إلى حدوث فجوة واضحة بين استيعا        
  .أي مجال يعيشه 

  
  : مرحلة التدريب -3

مرحلة المتابعة و مرحلة االستيعاب غير كافيتين للوقاية من أخطار التكنولوجيـا ألن اإلنـسان               
يكون ملما بشكل نظري بتجنب هذه األخطار ، و لكن التدريب هو محاولة اإللمـام بالمهـارات                 

الزمة للتعامل مع المواد و األدوات الجديدة للحصول على الطاقـة القـصوى    األساسية األدائية ال  
لها بأقل قدر من األخطار ، و ضرورة التدريب تأتي من حيث حاجة التطبيق و تكرار التطبيـق                  
للمهارات األدائية حتى يكون هناك اإللمام بهذه المهارات و ذلك لمواجهة أخطـار التكنولوجيـا               

  .الفي هذه األخطار و إمكانية التغلب عليها بشكل عملي أدائي و لت
  

  :أسباب تجنب تطبيق التكنولوجيا 
هناك أسباب جدية و منطقية تجعل الكثير من األفراد في بيئات التعلم و التدريب يتجنبون التفكير                
في الدخول الفعلي في أي عملية تطبيق للتكنولوجيا هذه األسباب ليس من الضروري أن تكـون                

معينة من األفراد ، أو نوع محدد من بيئات التعليم و التدريب ، إنمـا هـي أسـباب            خاصة بفئة   
واجهها العديد من المشرفين على مشاريع تطبيق التكنولوجيا في كل أنحاء العالم مع مجتمعـات               

  مختلفة و على فترات زمنية متفرقة
   )261-262 : 2005 ، سلطان:( من أهم أسباب تجنب األفراد لتطبيق التكنولوجيا ما يلي  لذلك

  : لتجنب األفراد لتطبيق التكنولوجيا هي 
  .ال يعرفون عن فوائد أو مميزات التكنولوجيا شيئا  -
 .لهم تجارب سابقة سيئة مع التكنولوجيا  -

 .غير متأكدين من أنهم سيتمكنون أو يستطيعون التعامل مع التكنولوجيا  -
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 .خصية يعتقدون بان وجودها سيكون على حساب مصالحهم الش -

إن معرفة أسباب تجنب األفراد لتطبيق التكنولوجيا شيء مهم لكل من يريد البـدء فـي عمليـة                  
التطبيق ذلك ألن معرفة األسباب تعني العمل على النحو المضاد لهذه األسباب و هذا حتما يقـود           

فـي  إلى البداية الصحيحة في عملية التطبيق و يساعد على تفهم االختالف في مواقف األفـراد                
  .   بيئات التعليم و التدريب نحو فكرة التطبيق 

  
   :التربية التكنولوجية •

  :مفهوم التربية التكنولوجية 
 تلك الحاجات اإلنسانية المعرفية و المهارية التـي         "التربية التكنولوجية بأنها      ) انجاالكير(يعرف  

بية و أسـاليب التكنولوجيـا      يعتمد عليها الفرد في حياته و هي ذاتها تعتمد بدورها على نظم التر            
بمعنى أن اإلنسان في هذا العصر المليء بالمواقف المعقدة من إضاءة و قـوى و اتـصاالت و                  
صناعات دقيقة و مأكل و ملبس و غيرها في حاجة للمزيد من التكنولوجيـا لحـل المـشكالت                  

و سد هذه الفجـوة و      المعقدة التي من المتوقع أن تصادفه ، و الدور األكبر للتربية التكنولوجية ه            
   ) .64 : 2001الزعانين ،   ( "ملئ هذه الثغرة التي أحدثتها تحديات العصر و التغيير السريع 

  
 مزيجا من اإلبداع و البراعة و الهندسة الخالقة التي توجـد            "و تعرف التربية التكنولوجية بأنها      

                 "  نبغـي حلهـا   حيثما تكون هناك حاجـة بـشرية البـد مـن إرضـائها أو مـشكلة علميـة ي                
 )32:1990،Mills. (   
  

 نمط من أنماط    "التربية التكنولوجية      ) 11 : 2002( و يعرف مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية       
التعلم ، تقدم لجميع الطلبة بهدف معاونتهم على فهم التكنولوجيا و تطبيقاتها في الحيـاة و كيفيـة         

ف و المهارات و السلوكيات المطلوبة لذلك ، ضمن إطار العمل في            التعامل معها متضمنا المعار   
  "فريق مع التركيز على تنمية التفكير العلمي و الناقد االبتكاري 

  
 مجال من المجاالت النوعية فـي  "التربية التكنولوجية بأنها  )  20 :1997( و يعرف الفرجاني 

 أيضا ليست متقوقعة في إطـار محكـم و          الميدان التربوي و هي جزء من التربية المهنية و هي         
لكنها بحكم طبيعتها المعتمدة على اإلنتاج و االتصال و النقل تتداخل مع جميع مجاالت التربيـة                

   ."المهنية األخرى 
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و يعرف الباحث التربية التكنولوجية بأنها تنمية قدرات الفرد و المجتمع في توظيف معـارفهم و                
ألساسية من مأكل و ملبس و مسكن و تلبية رغباتهم فـي التعلـيم و   مهاراتهم في تلبية حاجاتهم ا    

  .الثقافة و الترفيه و االتصال و غيرها من المجاالت التي يعيشها اإلنسان 
  

             :مالمح التربية التكنولوجية 
   )20-22 : 1997الفرجاني، (  :مالمح التربية التكنولوجية فيما يلي ) مايكل دايرنفورث( حدد 

  : من حيث محتوى المقررات -1
محتوى مقررات التربية التكنولوجية يدور حول المعلومات المرتبطة بالتكنولوجيا و تركز علـى             
المفاهيم المرتبطة بتطبيقاتها المختلفة سواء فيما يتعلق بنظم اإلنتـاج أو االتـصال أو النقـل أو                 

 من تكامل بـين الطاقـة و النـشاط          االتجاهات االختيارية للحاجات و األدوات و ما يتطلبه ذلك        
  .البشري 

  
  : من حيث التطبيق -2

تؤكد التربية التكنولوجية دائما على أنها مجال للتطبيق و تعتمـد فـي ذلـك علـى العمليـات                   
التكنولوجية المساعدة في حل مشكالت التطبيق إلى جانب التصميم و التطوير و البحث باعتبـار               

 كما يعتمد على برامج التدريب على المهـارات األدائيـة و            أن التطبيق يعتمد على أسس نظرية     
  .مهارات التفكير الحرفية 

  
  : من حيث االرتباط بالعلوم الدراسية -3
تعتمد التربية التكنولوجية على القراءة الواعية للتفاعل مع العلوم التي تقدم في المواد الدراسـية     

  .مليات غير منعزلة عن المناهج الدراسية المختلفة داخل المدرسة ، و هي بذلك عبارة عن ع
 
  : من حيث مبدأ العمل اليدوي -4

تؤكد التربية التكنولوجية على مبدأ احترام و أهمية العمل اليدوي مع االستمرار في التأكيد علـى              
استخدام المواد التكنولوجية المستخدمة و العمليات الصناعية التي يحتاجها تطوير العمل اليـدوي             

  .د البشري إلى الجهد الميكانيكي إلى األوتوماتيكي و التحكم عن بعد من الجه
  
  : من حيث االرتباط بالمجتمع -5

تحرص التربية التكنولوجية على إلقاء الضوء على المضامين و النتائج التكنولوجية ذات األثـر              
المجتمع بحيـث   المباشر على المجتمع ذات العواقب النهائية التي تهيئ للفرد فرصة االندماج في             
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يصبح مؤثرا في تنميته ، و قادرا على سد فجوات الفراغ الوظيفي الذي أحدثته الوظـائف التـي     
  .استحدثت مع التطور الحضاري و التغير التكنولوجي السريع 

  
  :عناصر التربية التكنولوجية 

  )Salahagag , 2008 : 2-3 (:للتربية التكنولوجية مجموعة عناصر تتمثل في اآلتي 
     Technological Capability القدرة التكنولوجية -1

  :و هذا يعني قدرة االشتراك في العمليات النشطة للتكنولوجيا بمعنى 
  . معرفة االحتياجات و الفرص للحلول التكنولوجية -
   التصميم و التنفيذ و التصنيع و البيع و التشغيل و الصيانة و استخدام المنتجات التكنولوجية-
  .كتساب و التطبيق للمعرفة و الفهم و المهارات  اال-
  . االختبار و التقييم للمنتجات التكنولوجية -
  
      Technological Resources مصادر التكنولوجيا -2

  :أي المعرفة و المهارات العقلية و الجسمية المتاحة أثناء تنفيذ األنشطة التكنولوجية بمعنى 
  . المهارات و الطرق العملية -
  . المعرفة العلمية و النظرية و فهم الموارد و العناصر و األدوات -
 المهارات العقلية المتاحة لتعريف االحتياجات و تحليل المشكالت و تطوير الحلـول و تقيـيم                -

  .المخرجات 
  . القدرة على االتصال الفكري الشفهي و الجغرافي مثل استخدام التكنولوجيا المعلوماتية -
  .خصية للتعاون و المرونة و اإلدراك المطلوب  الصفات الش-
  
      Technological Awareness الوعي التكنولوجي -3

  :بمعنى أن التكنولوجيا المسئولية اإلنسانية تجاه القرارات و األحداث و ضرورة معرفة 
التـي  وجود التكنولوجيا في المنهج ليست هدفا في ذاتها ، بل ليمارسها الطالب بأنفسهم ، الطرق       

تستخدم مالمح التكنولوجيا و التي ظهرت في العالم االجتماعي لها أسبابها و تأثيراتها معا و من                
المهم أن يفهم الطالب أساليب العمل المنظم في عشرة مجاالت تصف األنـواع المختلفـة مـن                 

لتعليم المعرفة و المهارات التكنولوجية ، و هذه هي العشرة نقاط التي تسهم في تفعيل العمـل بـا           
  :التكنولوجي 

األجزاء الطبيعية الضرورية من المنتج ، العمليـة أو التطـام المتـضمن و              : التركيب   -
  .الطريقة التي تنظم بها األجزاء 
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 .المواد المستخدمة لصنع التركيب : المواد الخام  -

 .عملية تكوين المواد الخام أو التركيب : التصنيع  -

 .التي تسمح لها بالعمل األجزاء من التركيب : الميكانيكية  -

 .المصادر التي تمكن من صنع العمل : القوة و الطاقة  -

 .الوسائل التي بواسطتها تصبح الميكانيكية نشطة : التحكم  -

 .دمج األجزاء لتكوين نظام : األنظمة  -

 .موضوعات المنتجات و العملية التي تجعلها مناسبة للنظام اإلنساني : الوظائف  -

 .منتجات و العمليات تنمية ال: الفنيات  -

 .المنتجات التي تمكن الناس من استخدامها : التقويم  -

  
  :أهداف التربية التكنولوجية 

   )Unesco ، 1983 : 9: (حدد مكتب اليونسكو مجموعة أهداف للتربية التكنولوجية و هي
  . إعداد الطالب ليكون فردا نافعا في البيت و المدرسة و المجتمع -1
  .س بأهمية العمل عند الطالب  تنمية اإلحسا-2
  . تنمية الشعور بالفخر عند الطالب عند انجاز عمل ما -3
  . تشجيع الطالب على االكتشاف و التجديد و إبراز إبداعاته الخاصة -4
  . إكساب الطالب عادة العمل المنظم و النظيف و اآلمن -5
  . إدراك الطالب لقدراته و إمكاناته و ميوله -6
  .الب الوعي بأهمية االستغالل األمثل للوقت  إكساب الط-7
  . زيادة تقدير الطالب للممتلكات العامة و الخاصة و أهمية المحافظة عليها -8
 تعريف الطالب بالمواد و الخامات األساسية و كذلك أهم العمليات و التقنيات قبل دخولهم               -9

  .عالم العمل 
المعدات اليدوية األساسية الموجودة في      إكساب الطالب مهارة و حرفية استخدام بعض         -10

  .بيئته 
  . تنمية اتجاه االقتصاد في استخدام المواد الخام مع تقليل نسبة الفاقد عند الطالب -11
 توعية الطالب بأهمية الحفاظ على موارد البيئة و االستغالل األمثل لها و العمل علـى                -12

  .تطويرها 
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   : التعليمالتكنولوجيا و عالقتها بالتربية و
  

توجد مجموعة مصطلحات متنوعة تربط بين التكنولوجيا و مجال التربيـة التعلـيم و هـذه                
  :المصطلحات هي 

تنظيم متكامـل   " تكنولوجيا التربية أنها       ) 126 : 1999(  يعرف الفرا    :تكنولوجيا التربية   
ة بحيث تعمل وفـق     يضم اإلنسان و اآللة و األفكار و اآلراء و األساليب في العمل و اإلدار             

نظام متكامل يعمل بأسلوب حل المشكالت و يعتمد على نتائج البحوث الـسابقة أي إنهـا و                 
باختصار شديد استخدام األسلوب العلمي المنظم في التفكير و التخطيط و العمل و التقـويم و        

  "التطوير 
تربويـون العـرب         و قد طرح اليونسكو تعريفا لتكنولوجيا التربية و تبنـاه التكنولوجيـون ال         

طريقة منهجية أو نظامية لتصميم العملية التعليمية بكاملها و تنفيذها و تقويمها استنادا إلـى               " 
أهداف محدودة و إلى نتائج األبحاث في التعليم و التعلم و التواصل فـي اسـتخدام جميـع                  

ـ               "        ة المصادر البشرية و غير البـشرية مـن أجـل إكـساب التربيـة مزيـدا مـن الفاعلي
   ) .32 :  1999الكلوب ،(
  

استخدام التطبيقات التقنية المعاصرة فـي إدارة العمـل بجميـع           " : التكنولوجيا في التربية    
   ).51 : 2006الحيلة ، " ( المؤسسات ذات الطابع التربوي لخدمة غايات تربوية محددة 

ة في معاهد التعليم و ذلك فـي        استخدام التكنولوجيا الحديث  " و تعرف التكنولوجيا في التربية      
الشئون اإلدارية و الشئون المالية و شئون الطلبـة مـن سـجالت و جـداول و تقـارير و              

   ) .27 : 2002الصوفي ، "       ( امتحانات 
  

استخدام التطبيقات التكنولوجية و االسـتفادة منهـا فـي إدارة و    " :  التكنولوجيا في التعليم    
، استخدام الحاسـوب لعمـل قاعـدة        " و تنفيذها بأية مؤسسة تعليمية      تنظيم العملية التعليمية    

بيانات عن الطلبة و العاملين بالمؤسسة أو حصر األجهزة و المواد التعليمية بـالمختبرات و               
   ) .51 : 2006الحيلة ، .  (غير ذلك من األعمال التي يطلق عليها التكنولوجيا في التعليم 

توظيف األجهزة و البرمجيات فـي  " لتكنولوجيا في التعليم ا ) 9 : 2005( و يعرف عسقول   
  " . المواقف التعليمية إلثراء أنشطتها و تحقيق األهداف التعليمية 

  
مصطلح يتجاوز  " تكنولوجيا التعليم بأنها       ) 20 : 1983( يعرف السيد   : تكنولوجيا التعليم   

 و غيرها ليشمل تخطـيط و تنفيـذ         الوسائل و األجهزة و البرامج التعليمية و مختبرات اللغة        
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العملية التعليمية و توظيف كل الوسائل التعليمية و األجهزة للحصول على تعليم أفـضل أي               
توظيف العلم لتحسين فن التعليم من خالل إتباع طرق التدريس الحديثة التي أثبتت جـدواها               

  " .في الكثير من الدول 
كلمـة  " التربوية األمريكية تكنولوجيا التعلـيم      و قد عرفت رابطة االتصاالت و التكنولوجيا        

مركبة تشمل عدة عناصر هي اإلنسان و اآلالت و التجهيزات المختلفة و األفكار و اآلراء و                
أساليب العمل و طرق اإلدارة لتحليل المشاكل و ابتكار و تنفيذ و تقويم و إدارة الحلول لتلـك    

   ) .17 : 1996الكلوب ، "  ( نساني المشاكل التي تدخل في جميع جوانب التعليم اإل
  

  التكنولوجيا و المنهاج التربوي
  

   ) 298-301 : 2007الخوالدة ، ( :     األساس التكنولوجي في بناء المناهج التربوية 
هو إدخال التطورات و المظاهر الحديثة للتكنولوجيا خاصة تكنولوجيا التعليم فـي تـصميم              

  .ناصر هي األهداف و المحتوى و األنشطة و التقويم العناصر المكونة للمنهاج و الع
 اختيار األهداف تتم في ضوء التركيز على المتعلم و جعله محـورا أساسـيا               : األهداف   -1

للعملية التعليمية ، و كذلك قدراته الذاتية و احتياجاته و مراعاة الفروق الفردية في المنهاج و                
 في المجتمع الذي نعيش فيه و ذلك مـن أجـل            كذلك التركيز على مستوى الحضارة القائمة     

توفير بيئة تعليمية تتالءم مع المعلم و قدراته و تحقيـق أجـود التعلـيم و الـتعلم و جعـل               
المتعلمين قادرين على استخدام مبادئ التعلم الذاتي و كيف يتعلمون و االستمرارية في التعلم              

طلبات الحياة و التوازن الثقافي فـي      بما يتفق مع تطورات العصر تكنولوجيا و التكيف مع مت         
  .كافة مجاالت الحياة 

  
في ضوء التطورات التكنولوجية الحديثة و ثورة المعلومات ، أصبحت حياة           :  المحتوى   -2

اإلنسان تتطلب التنوع و ال الثبات ، فأصبح المحتوى المعرفي في المناهج التربويـة يـشكل         
بين مجموعة من البدائل للمحتوى التعليمي ، و        مسألة حيوية خاصة عند اختيار المحتوى من        

لكن عنصر المعلوماتية و تكنولوجيا المعلومات قد عملت علـى إمكانيـة تحقيـق التكامـل                
المعرفي ، من خالل تنظيم المحتوى المعرفي للمنهاج في إطار من التنظيم الحلزوني الـذي               

 مراحل العمر مـع اسـتمرار       يمكن الطالب من التقدم في المادة المعرفية في أي مرحلة من          
حالة التعمق المعرفي عن طريق إتاحة فرص من التكرار لمراجعة ما تم تدريسه من خبرات               
معرفية في فترات سابقة كما تسهم تكنولوجيا المعلومات في حل مسألة االنعزال بين الحقول              

 و ذلك   المعرفية و كذلك تقسيم النصوص و المعارف و جمعها في وحدات معرفية صغيرة ،             
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من أجل تحقيق األهداف المرجوة و التركيز على طرح األسئلة و المعلومات و المـشكالت               
  .التي تنمي أنواع متعددة من التفكير خاصة التفكير اإلبداعي 

  
أصبحت مصادر التعلم متنوعة كما تعددت وسائط نقـل   ) : األنشطة  (  أساليب التدريس    -3

المسموعة إلى الكلمة المرئية و المقروءة عبـر شـبكات   المعلومات إلى المتعلمين من الكلمة  
االنترنت التي شكلت بدائل مختلفة للكتاب المدرسي و الوسائل التعليمية و نقـل المعلومـات               
بوسائط مختلفة و أدت هذه النتائج في مصادر التعلم و طرائق االتصال بها إلـى تجديـدات                 

  .تربوية في طرائق التدريس 
  
لمعلوماتية الذي نعيشه لم يعد يكفي تقويم أداء المؤسسة التربويـة   اصرفي ع:  التقـويم   -4

بكل أبعادها و االكتفاء بالبرهان على جودة المخرجات أو المنتج النهائي للمؤسـسة و أخـذ                
التقويم في االعتماد على األسس التي تراعي فردية المتعلم و تقوم على االختبارات محكيـة               

 المعيارية المرجع التي تعتمد على قياس أداء المتعلم مـع غيـر      المرجع بدال من االختبارات   
المتعلمين و لكن تقيس تقدم الفرد إلى ذاته وفق محك التعلم اإلتقاني الذي يصل إليه مـستوى         

  .أداء المتعلم 
  

  :المنهج التكنولوجي 
م إن هذا التنظيم من تنظيمات المناهج أشمل مما يتصور البعض ، فباإلضافة إلـى اسـتخدا               

األجهزة و األدوات و الوسائل التكنولوجية المختلفة فانه يـوفر أسـس تـصنيف و تحليـل                 
المشكالت العلمية و استحداث أساليب و طرق مختلفة لحل مثل هذه المشكالت كما انه يتـيح          
فرصة تطبيق و تقويم تلك األساليب و الطرق مما يضمن حسن استخدامها و فاعلية إنتاجهـا         

  )231-232 : 1996عفانة، . (لمتعلم إلى األهداف المقصودة و المحددة من اجل الوصول با
و الطريقة المفضلة في تدريس محتوى هذا التنظـيم ، التعلـيم المبـرمج المؤسـس علـى                
إستراتيجية التعلم من اجل اإلتقان أو التمكن في تدريس محتواه و لما كان هدف هذا التنظـيم      

عليمية و توظيفها من أجل الوصول بالمتعلم إلـى أقـصى           زيادة فاعلية المواد و الوسائل الت     
درجة من النمو و التعلم ، فإن طريقة التعليم المبرمج تعتبر من أفضل الطرق المؤدية إلـى                 
تحقيق مثل هذا الهدف فهي الطريقة المثلى التي تحقق مستوى اإلجـادة و االمتيـاز لجميـع      

بمعنى أن كل متعلم في نهاية المطاف يحقق        المتعلمين بغض النظر عن الفروق الفردية بينهم        
   ) .238-239 : 1996عفانة ، .    ( معظم األهداف المحددة و المطلوبة 
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   )107 : 2001كوجك ، (        :التكنولوجيا كمادة دراسية 
يلحظ المتتبع لالتجاهات الحديثة في تطوير المناهج أنها قد تحولت في اآلونة األخيـرة مـن                

اإلجابة عن سؤال ماذا نعلم تلميذ اليوم إلى االهتمام بكيف نعلمه و كيف نكسبه              التركيز على   
اتجاهات التفكير العلمي و اتجاهات التفكير اإلبداعي في حل المشكالت و يؤكد هذا االتجـاه               
في تطوير المناهج على أن المعلومات تتغير فال جدوى من تخزينها في عقول التالميذ كمـا                

لتلميذ لمهارات التفكير و البحث و االطالع و تحديد و حـل المـشكالت         يؤكد على اكتساب ا   
يكون أبقي أثراً و أكثر رسوخاً مع الوقت و هو ال يقلل بحال من األحوال من قيمة و أهميـة       
المعلومات التي ينقلها التلميذ ، و لكن ينقل األولوية لزيادة دافعيته للتعلم و السعي للوصـول                

درها بنفسه أي التعلم الذاتي ، و قد دعى ذلك بعض نظم التعليم إلى              إلى المعلومات من مصا   
استحداث مادة دراسية جديدة ضمن الخطة الدراسية لتحقيق هذه األهداف و التركيـز علـى               

  .تنمية القدرات العقلية العليا و تنمية التفكير العلمي و اإلبداعي في حل المشكالت 
 و األجهزة الحديثة على أنها نتاج تفكير علمي استخدم          و تنظر مادة التكنولوجيا إلى المعدات     

المعلومات التي اكتسبها من مجاالت متعددة و طبقها بإبداع لتصبح فكرا تكنولوجيا متطـورا              
  .و تسعى هذه المادة إلى تعليم التالميذ هذا النوع من التفكير 

  
   )263 : 2003أبو زيد ،         ( :فلسفة مادة التكنولوجيا 

قـادر  ) تاريخها ، واقعها ، و مستقبلها       ( ة جيل على وعي و دراية بحركة التكنولوجيا         تنشئ
على تعليم نفسه بنفسه يحدد المشكالت و يعرف كيف يفكر في الحلول و يحـسن اسـتثمار                 
الموارد المتاحة و يوظف المعلومات و يدرك أثر الصدمات التكنولوجية و غير التكنولوجيـة      

  .تقبل و يعمل على السيطرة عليها و التحكم فيها على المجتمع في المس
لذلك أصبح إدخال مادة التكنولوجيا في المناهج عنصرا جوهريا فـي النظـام التعليمـي و                
ضرورة لتوفير المواطن المثقف تكنولوجيا و ذلك نتيجة للتغير السريع فـي العـالم بفـضل              

لناس الذين يحتاجون إلى زيادة     إسهامات و آثار التكنولوجي ، و تشمل هذه الضرورة عامة ا          
قدراتهم على تحديد المشكالت و وضع الحلول لها و التكيـف مـع التغيـر التكنولـوجي و              
اإلسهام فيه و تقييم أثر التطور التكنولوجي على البيئة و المجتمع و قد اختلفت النظرة إلـى                 

نع القرار و الـتعلم     التربية اليوم فأصبحت تهدف إلى التعلم مدى الحياة و التعلم من أجل ص            
من أجل الحياة في مجتمع متغير و يشمل تعليم التكنولوجيا تطبيـق القـوانين الفيزيائيـة و                 

  .القوانين الرياضية و استخدام المواد المختلفة في حل المشكالت التكنولوجية 
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 )1998:4مركز تطوير المناهج، :   (في فلسطين األهداف العامة من تدريس مقرر التكنولوجيا

 تعزيز حب اكتساب المعرفة العلمية و استيعابها لدى المتعلمين لتحسين التعامل مـع              1-
  .معطيات عصر التكنولوجيا الحديثة بما يخدم المجتمع الفلسطيني و تقدمه

 تعزيز و غرس حب االنتماء و العطاء للوطن و حسن التعامل مع بيئتـه المحليـة و          2-
 .الحفاظ عليها

و الركائز العملية و التقنية لتوسيع آفاق الخيـال العلمـي و التـصور              تنمية األسس    -3
  .اإلبداعي لدى المتعلمين من خالل التصاميم و الرسوم و المحاكاة

 تمكين المتعلم من استيعاب ثالثية الترابط بين العلم و التكنولوجيا و المجتمـع مـن                -4
  .أجل التنمية و التطور

ين و مهاراتهم فـي التعبيـر و الحـوار و اسـتخدام الرمـوز                                         تنمية قدرات المتعلم   5-        
و اإلشارات مع تعاملهم مع جوانب العلم و التكنولوجيا من خالل تفـسير الرسـومات البيانيـة                        

  .و الجداول
  . اكتشاف حاالت اإلبداع و تعزيزها لدى المتعلمين-6       
وف في الجوانب العمليـة عنـد المتعلمـين و إكـسابهم مهـارات                          كسر حواجز الخ   7-       

  .عملية تطبيقية
 إنماء إحساس المتعلمين بأهمية الجانب العملي لمساعدتهم في مواجهة المشاكل و حلهـا  -      8
  .بأنفسهم
ـ     -       9 ع  تعزيز الثقة في نفوس المتعلمين في إمكانية تخطـي الفجـوة التقنيـة بـين المجتم

الفلسطيني و المجتمعات المتقدمة في مجالي العلم و التكنولوجيا مع الحفـاظ علـى موروثاتهـا                
  .الحضارية المميزة

 توجيه فكر المتعلمين تجاه النمو االقتصادي من خالل ممارسـة األسـاليب العلميـة و    -     10
  .التقنية المعاصرة لتحقيق مجتمع علمي صناعي

اعي و الدقة و االنتظام لدى المتعلمين من خالل تنفيـذ المهـام    تكريس روح العمل الجم-  11
  .العملية لتصبح سلوكا مألوفا لديهم

 غرس قيم تحمل المسئولية و المحافظة على األدوات و العـدد و األجهـزة و األشـياء                 -    12
   .الخاصة و العامة عند تنفيذ المهام و المهارات المكلف بها

  
ليونسكو الدولية حول تدريس التكنولوجيا في إطار التربية العامة برز اتفـاق علـى              و في ندوة ا   
   ) 124 : 2001الهاشمي ، :  ( النقاط التالية 
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 ينبغي تصور التربية التكنولوجية في إسهامها بالعملية التربوية ككـل و التربيـة بواسـطة                – 1
  .التكنولوجيا 

ات صلة بالبيئة المحلية و بعالم العمل و بحاجات الفـرد   ينبغي للتربية التكنولوجية أن تكون ذ   -2
و المجتمع في الحياة اليومية باإلضافة إلى تطوير مواقف ايجابية نحـو المهـارات و األشـغال                 

  .اليدوية
 لدى تدريس التكنولوجيا ينبغي التأكيد على التفاعـل بـين العلـم و التكنولوجيـا و إبـرازه       -3

  .بوضوح
 ذات الصلة بصنع المقررات و حل المشاكل و التصميم و اإلنتاج ينبغي              إن تطوير المهارات   -4

  .له أن يشكل جزءا من صميم التربية التكنولوجية 
  

أن المطلوب من التكنولوجيا التربويـة أن تعـزز بقـوة أي            ) 123 : 2001( و يرى الهاشمي    
  :موقف من التربية التكنولوجية 

  .كل العلمية  امتالك االستراتيجيات لمواجهة المشا-
  . اإلبداع و التجديد و االختراع بالنسبة للتصميم -
  . مهارات اإلبداع العلمية -
  . موقف من التنفيذ الذاتي لتقييم و فحص و تطوير و تحسين أي إنتاج -
  . ميل إلى البساطة باإلضافة إلى المنفعة االقتصادية -
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  مهارات تدريس التكنولوجيا: ثانيا 
  

 صنفت مهارات التدريس بشكل عام إلى ثالث مجموعات يختص كل منهـا بإحـدى مراحـل                   
عملية التدريس الثالث و هي التخطيط و التنفيذ و التقويم حيث تشتمل كل مجموعة على مهارات                
فرعية و المجموعات هي  مجموعة مهارات تخطيط الدروس ، مجموعة مهارات تنفيذ الدروس              

  )183: 1997(  يقول زقوت  و) 12 : 2001زيتون ،( يم الدروس، مجموعة مهارات تقو
 تعتبر تلك الخطوات الثالثة من أهم األمور الضرورية التي يحتاجهـا المعلـم لقيامـه بعمليـة         "

 هذه المهارات تـستخدم فـي       "التدريس و هي ما يركز عليها المعلمون في تحضيرهم لدروسهم           
ن ز في هذه الدراسة على مهارات تدريس التكنولوجيـا أل         كثير من المواد الدراسية و لكن التركي      

ها يتم اختيار مهـارات التـدريس   ئمنهج التكنولوجيا في فلسطين له أهدافه العامة و التي في ضو     
  : كما يلي ذه المهاراتالمناسبة لتحقيق األهداف التكنولوجية المنشودة و ه

  
  التخطيط لتدريس التكنولوجيا1- 
  

   :يس التكنولوجيامفهوم التخطيط لتدر
 انه تصور مـسبق  ه الهويديهناك مجموعة كبيرة من تعريفات التخطيط للتدريس حيث يعرف      

لما سيقوم به المعلم من أساليب و أنشطة و إجراءات و استخدام أدوات و أجهزة أو وسـائل                  
  ) 2002:75الهويدي ،  ( .   جل تحقيق األهداف التربوية المرغوبةأتعليمية من 

  
ن عملية  إ اإلعداد لموقف سيواجهه المعلم و بالتالي ف        بأنه  التخطيط للتدريس  جرادات و يعرف 

التخطيط تتطلب رؤية و استبصارا ذكيين من قبل المعلم و من هنـا جـاء وصـف عمليـة         
التخطيط بالعقالنية فهي تعتمد على قدرة المعلم على التصور المسبق لعناصـر و متغيـرات        

  )82: 2008ات وآخرون ،جراد ( .   الموقف التعليمي
  

عملية عقلية منظمة و هادفـة      " التخطيط لتدريس التكنولوجيا      ) 2006:151(و يعرف عياد    
تمثل منهاجا في التفكير و أسلوبا و طريقة منظمة في العمل تـؤدي إلـى بلـوغ األهـداف                

لـشاملة  المنشودة بدرجة عالية من اإلتقان و يمثل التخطيط للتدريس الرؤية الواعية الذكيـة ا   
لجميع عناصر و أبعاد العملية التدريسية و ما يقوم بين هذه العناصر من عالقات متداخلة و                 
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متبادلة و تنظيم هذه العناصر مع بعضها بصورة تؤدي إلى تحقيق األهداف  المنشودة لهـذه                
  " العملية المتمثلة في تنمية المتعلم فكريا و جسميا و روحيا ووجدانيا 

  
ت السابقة يتبين أن التخطيط لتدريس التكنولوجيا عبارة عن تصور مـنظم             من التعريفا  * *

ن التخطيط نظام مكون من مجموعـة عناصـر         أ و  ، مسبق لما سيتم في تدريس التكنولوجيا     
)  أساليب التقـويم  – أساليب التدريس و التقنيات التعليمية – المحتوى –األهداف (رئيسة هي  

ينها و ترتبط مع بعضها البعض بروابط تبادلية تكامليـة          و سوف تتفاعل هذه العناصر فيما ب      
تكون ضمن بيئة يوجد بها متغيرات حول هذا النظام و ذلك  لتحقيـق األهـداف التعليميـة                  

  .المنشودة 
  

 :أهمية التخطيط لتدريس التكنولوجيا 
 

ية لمـا   يعتبر التخطيط للتدريس من األمور األساسية و الضرورية في العملية التعليمية التعلم           
لها من فوائد كثيرة أبرزها الربط و التكامل بين عناصر الخطة األساسية و هي األهـداف و                 
المحتوى و األساليب و الوسائل التعليمية و األنشطة و التقويم المالئمة لحاجات وخـصائص              

ن التخطيط لتدريس التكنولوجيا أمر أساسـي كبقيـة المـواد           إو إمكانات المتعلمين ، لذلك ف     
اسية األخرى خاصة أن دور المعلم أصبح مرشدا و منظما لتعليم و تعلـم المتعلمـين و                 الدر

  )51-2007:52الحيلة ، : (لكن هذا يؤكد ضرورة التخطيط للتدريس لألسباب التالية 
مـة  ءإعادة تنظيم محتوى المادة التعليمية و مستلزماته بشكل يجعلها أكثـر مال        . 1

 .إلمكانات المتعلم و احتياجاته

تجنب إهدار الوقت و الجهد الناتجين عن عدم التخطيط و بالتـالي التخـبط و               . 2
 .ترك األمور تحت رحمة الصدفة و تمنع من االرتجال و العشوائية

تحقيق الربط المعنوي بين متطلبات المادة التعليمية و احتياجات المتعلمـين و             . 3
 .احتياجات المجتمع القائمة و المنتظرة

 .تيجية التعلم المالئمة و كذلك الوسائل التعليمية المناسبةاختيار إسترا. 4

 .األخذ باالتجاهات التربوية الحديثة الخاصة بنظريات التعليم و التعلم. 5

جعل عملية التعلم ممتعة للمتعلمين فيقبلون على التفاعل مع الخبرات المنظمـة            . 6
 .بايجابية و يسر دون ملل أو إحباط

تكامل بين أهداف التعليم ووسائله و طرائقه و احتياجاتـه و           تحقيق الترابط و ال   . 7
 .بين المتعلمين و إمكاناتهم
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إعطاء فرصة لكل متعلم ليبلغ األهداف المنشودة على وفق سرعته في التعلم و             . 8
 .الطرائق التي تناسب إمكاناته

ـ      . 9 ا التحكم في العناصر المتعددة التي تؤثر في الموقف التعليمي من أجل توجيهه
 .نحو األهداف المخطط لها

 .اختيار أساليب التقويم المناسبة التي تقيس فاعلية التعليم و التعلم. 10

  
و يؤدي التخطيط للتدريس إلى اكتساب مهارات ضرورية في التـدريس و هـذه              

  )2008:83جرادات و آخرون ، :     (المهارات كاآلتي
 .مهارات تحديد االستعداد التعليمي للمتعلمين •

رات تنظيم المتعلمين و تصنيفهم في مجموعـات تبعـا للفـروق            مها •
 .الفردية بين المتعلمين

 .مهارات تحديد الحاجات التعليمية للمتعلمين •

 .مهارات اشتقاق و تحديد األهداف التعليمية و صياغتها بصورة نواتج •

 .مهارات تحديد مصادر التعلم الجيد •

 .مهارات الضبط الصفي و إدارة الصف بشكل عام •

مهارات التغذية الراجعة و الحصول عليها و االسـتفادة منهـا فـي              •
 .تحسين تعلم المتعلمين

  
و للتخطيط انعكاسات ايجابية على المتعلم حيث إن المتعلم هو محور العملية التعليمية التعلمية و               

  )232-2005:233عفانة و آخرون ، :   (هذه االنعكاسات 
 . تحقيق أهداف النشاطات التعليميةيساعدهم على المشاركة االيجابية في •

يمكنهم من معرفة األهداف و الغايات التعليمية التي سيحققونها في دروسهم أو حيـاتهم               •
 .العملية المستقبلية

 . ينمي عند المتعلمين الوعي و االهتمام بأهمية التخطيط في المدرسة و الجامعة و الحياة •
              

التخطيط للتدريس له أهمية بالنسبة للمتعلمين يمكـن تلخيـصها   أن ) 2007:53(و يضيف الحيلة  
  :في النقاط التالية

للتخطيط وظيفة دافعة للمتعلمين من أجل زيادة تحصيلهم الدراسي حيـث إن التخطـيط               •
 .يوجه انتباه المتعلمين إلى تحقيق األهداف المعلن عنها
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متعلمـون فـي أثنـاء تنفيـذ     يساعد التخطيط على تحديد األدوار التي يمكن أن يلعبها ال         •
 .اإلجراءات التدريسية

يساعد التخطيط على تحسين التعلم من حيث مراعاته لمنطق المـتعلم و منطـق المـادة      •
 .الدراسية المقررة

ـ          •  ةيلبي التخطيط احتياجات المتعلمين و اهتماماتهم المختلفة و يراعي استعداداتهم المدخلي
 .لمهمو اعتبار الظروف البيئية المحيطة في تع

 .يطور التخطيط سلوكا انضباطيا لدى المتعلمين خاصة االنضباط الذاتي لدى المتعلمين •

  
   :مبادئ التخطيط لتدريس التكنولوجيا

  
 لتدريس التكنولوجيا مهارة أساسية البد منها ، و التـي ينبغـي علـى معلـم                 ن التخطيط أل

حقيق األهـداف التربويـة المنـشودة    التكنولوجيا القيام بها ، الن ذلك مرتبط ارتباطاً وثيقاً بت    
للعملية التعليمية التعلمية خاصة في تدريس التكنولوجيـا و ألن التخطـيط للتـدريس يمثـل        
المحور األساسي لالنطالق في العملية التربوية ، فإن هناك مجموعة من المبادئ ينبغي على              

 التكنولوجيـا كبـاقي    معلم التكنولوجيا مراعاتها في عملية التخطيط للتدريس حيث إن مـادة          
المواد الدراسية و مبادئ التخطيط للتدريس متفق عليها عند كثير من التربويين و قـد أورد                

مبادئ التخطيط لتدريس الحاسوب ، و ألن الحاسـوب         ) 233-2005:234(عفانة و آخرون    
كمادة علمية أحد محاور منهاج التكنولوجيا في مراحـل التعلـيم األساسـي ، و ألن معلـم                  

تكنولوجيا سيقوم بتدريس هذا المنهاج ، لذلك سيتبع مبادئ التخطيط لتدريس التكنولوجيـا و         ال
  :و هي ) 2006:153(التي اعتمدها عياد و عوض 

إلمام معلم التكنولوجيا بالمادة الدراسية العلمية جيدا مما يسهل عليه تحديـد األهـداف و               -1
 .لفةتحليل المحتوى العلمي إلى أشكاله و أنواعه المخت

فهم معلم التكنولوجيا لألهداف التربوية العامة و أهداف تدريس التكنولوجيا بشكل خـاص         -2
  .مما ييسر عليه وضع الخطط التدريسية في ضوئها

معرفة معلم التكنولوجيا طبيعة المتعلمين الذين يدرسهم و قدراتهم و حاجاتهم و ميولهم و              -3
  .تلفةاهتماماتهم و بالتالي مراعاة خصائصهم المخ

معرفة أساليب ووسائل تدريس التكنولوجيا المختلفة و بالتالي وضع الخطـط التدريـسية             -4
بشكل مرن يتناسب مع طبيعة المادة العلمية و األهداف المنـشودة و مـستوى المتعلمـين و         

   . نوعيتهم و المرحلة التعليمية التي يعلم بها
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تحديد أدوات القياس المناسبة لقيـاس مـدى و      معرفة أساليب القياس و التقويم و بالتالي -    5 
  . مقدار ما تحقق من األهداف المنشودة

  :تصميم الخطط التدريسية و تخطيطها في ضوء االعتبارات التربوية التالية -6 
أن توضع الخطط التدريسية في ضوء اإلمكانات المادية و الفنيـة المتـوافرة فـي                •

 .المدرسة بشكل عام

 .تدريسية ممكنة التحقيق و التنفيذأن تكون الخطط ال •

أن تتصف الخطط التدريسية بالتطور و التحديث و االبتعاد عن التخطيط التدريسي             •
 .الروتيني المعد ألغراض الروتين و اإلشراف التربوي

أن تكون الخطط التدريسية شاملة للعناصر التي تحـيط بـالمواقف و النـشاطات                •
 .التعليمية المختلفة

 تكامل الخبرات التعليمية و الوحدة بين أنواع الخطط التدريـسية و            أن تراعي مبدأ   •
 .نماذجها أو مستوياتها المختلفة

أن تتصف الخطط التدريسية بالمرونة و بالتالي إمكانية التعـديل أو التغييـر تبعـا                •
  .للمتغيرات و المواقف التعليمية المتغيرة و المستجدة

  
  :مستويات التخطيط لتدريس التكنولوجيا 

  :صنفت مستويات التخطيط للتدريس بشكل عام إلى مستويين هما 
  . التخطيط بعيد المدى مثل الخطط السنوية و الخطط الفصلية -1
 التخطيط قصير المدى مثل التخطيط لحصة دراسية ، التخطيط ألسبوع دراسي أو التخطـيط      -2

  )2008:81جرادات و آخرون ،.      ( لوحدة دراسية 
 لسنوية أو الفصليةالخطة ا : أوال

عبارة عن التخطيط لتدريس التكنولوجيا لمدة طويلة من حيث التنفيذ قد تصل المدة الزمنية إلـى                
  .سنة دراسية أو فصل دراسي 

و تتضمن هذه الخطة توزيع الوحدات الدراسية على أشهر العام الدراسـي بكاملـه و األهـداف          
جب مراعاتها عند تدريس الوحـدات الدراسـية        العامة التي يجب تحقيقها و بعض القواعد التي ي        

  )2005:236عفانة و آخرون ،(
  )73-2008:74عطية ،:  ( و لقيام معلم التكنولوجيا بهذا التخطيط يجب مراعاة ما يلي 

 .اإلحاطة التامة بالمادة الدراسية و أهميتها و مواطن الصعوبة فيها  •
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ا ما تحدد من جهات أو هيئات مركزيـة و          اإلحاطة التامة باألهداف العامة للمادة التي غالب       •
إن لم تكن كذلك فعلى المعلم استقصاؤها في ضوء معطيات المادة و مستوى المتعلمـين و                

 .حاجاتهم 

 .اإلحاطة بخصائص المتعلمين و ميولهم و خلفياتهم المعرفية و االجتماعية  •

الدراسـات فـي    اإلحاطة بطرائق التدريس و أساليبها و آخر ما توصلت إليه البحـوث و               •
 .مجال فاعليتها 

 .اإلحاطة بأساليب التقويم و أدواته و إعدادها و تحليل نتائجها  •

و صـوغها و مراعـاة مجاالتهـا و      ) الـسلوكية   ( القدرة على اشتقاق األهداف التعليمية       •
 .مستوياتها 

 
   :عناصر الخطة السنوية أو الفصلية

عفانة (،  )78-2002:79الهويدي،( :صر هي تتكون الخطة السنوية أو الفصلية من مجموعة عنا       
  )2005:236وآخرون،

و فيها يكتب عناوين الوحدات الدراسية المتضمنة في الكتاب و توزيعهـا و             :  عنوان الخطة  -1
  تواريخ تدريسها و عدد الحصص التدريسية المخصصة لكل وحدة دراسية 

الـصريح مثـل رسـم      لكل موضوع دراسي حيث تكتب بصيغة المصدر         :  األهداف العامة  -2
   .Microsoft Wordالمجسمات ، الطباعة باستخدام برنامج ميكروسوفت وورد 

 حيث يقوم المعلم بتحليل مختصر لمحتوى الوحدات الدراسية خاصة المفـاهيم و             : المحتوى -3
  .المبادئ العلمية و المهارات التي تتضمنها الوحدة الدراسية 

  .لالزمة لتحقيق األهداف التعليمية المنشودة ا :  األساليب و الوسائل و األنشطة-4
حيث يتم تحديد وسائل قياس و تقويم النتائج التعليمية في أثناء العـام الدراسـي أو         :  التقويم -5

  .الفصل الدراسي و في نهايته 
و في هذه الفقرة يدون المعلم مالحظاته أثنـاء تنفيـذ المنهـاج فقـد يـسجل                 :   المالحظات -6

حالت دون تنفيذ أحد األنشطة التي خطط لها المعلم أو تاريخ البدء فـي وحـدة                الصعوبات التي   
معينة و األسباب التي منعت البدء بهذا التاريخ و ذلك حتى يأخذ بعين االعتبار هذه الـصعوبات                 

  .عند التخطيط لوحدات أخرى و حل المشكالت التي تواجهه 
  

   :خطة الوحدة الدراسية: ثانيا 
 الدراسية متوسطة بين الخطة السنوية أو الفصلية و الخطة اليومية و في هذه              تعتبر خطة الوحدة  

و تتضمن هـذه الخطـة      ) 2002:80الهويدي ، ( الخطة يقوم بتقسيم المنهاج إلى وحدات دراسية        
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مقدمة عن الوحدة الدراسية و أهدافها و األنشطة الخاصة بالوحدة الدراسية و تقويمهـا و قائمـة             
  . المستخدمة األجهزة و األدوات

  :و لقيام المعلم بهذا التخطيط فعليه مراعاة ما يلي 
  . أن يختار األهداف التي تساعد في إثارة اهتمامات المتعلمين لتعلم التكنولوجيا -1
  . أن يختار األساليب و األنشطة التعليمية المناسبة لتحقيق األهداف التعليمية المنشودة -2
  .ية الالزمة لتدريس التكنولوجيا  أن يختار التقنيات التعليم-3
  . مراعاة المرونة في التخطيط أي أن تكون قابلة للتعديل أو التغيير حسب الحاجة لذلك -4
  

  :عناصر خطة الوحدة الدراسية
  )2005:237عفانة وآخرون ،( :تتكون خطة الوحدة الدراسية من اآلتي 

 الوحدة الدراسية و تاريخ بدء تنفيـذ   هي المعلومات العامة و تتضمن عنوان  : مقدمة الوحدة    -1
  .الوحدة الدراسية و نهايته و الصف 

 و فيها يدون المعلم األهداف التي سوف يحققها في نهاية هـذه الوحـدة و                : أهداف الوحدة    -2
  .تشمل المجاالت الثالثة و هي المعرفية و المهارية و الوجدانية 

لتي سوف يستخدمها المعلم في تدريس الوحـدة   و هي األساليب و الوسائل ا    : أنشطة الوحدة    -3
  .و كذلك الوسائل التعليمية التي تحتاج إلى إعداد مسبق 

 و هو قياس مدى تحقق األهداف التعليمية لذلك يدون المعلم أهم األسئلة التي              : تقويم الوحدة    -4
  .سوف يقوم من خاللها الوحدة الدراسية 

 المناسبة للتنفيذ مثل جهاز عرض الـشفافيات ، جهـاز            قائمة باألدوات و األجهزة التعليمية     -5
  ....عرض الشرائح و األدوات مثل أدوات الرسم الهندسي ، األدوات الكهربائية 

  
  : الخطة اليومية : ثالثا 

و هي ذلك المستوى من الخطط القصيرة المدى ، و التي يضعها المعلم لتحسين أدائـه لـدرس                   
 تكون في مجموعها وحدة دراسية و تختلـف عـن الخطـة          واحد أو مجموعة من الدروس التي     

السنوية أن هذه الخطة أكثر تفصيال و أكثر قربا من الواقع و تختلف باختالف عناوين الدرس و                 
   )58-62 : 2002جامل ، (    .محتويات و مقررات كل درس 
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  :و تتكون خطة التدريس اليومية من 
 عنوان الوحدة كعنوان لدرسه مثل الحاسوب ، األنظمة         و هو أن يتخذ المعلم    : عنوان الدرس    -1

  . التكنولوجية أو غيرها أو أن يتخذ العناوين الجانبية لمحتوى الكتاب المدرسي كعناوين لدرسه 
  
كل فصل من الفصول يحتاج إلى تصور خاص به لخطة الـدروس و إن              :  الفصل الدراسي    -2

ية بين تالميذ الفصل الواحد من هذه الخطط        كان موضوع الدرس واحدا و ذلك لوجود فروق فرد        
.  

و لكن كثير من المعلمين يكتب في كراسة التحضير الفصل الدراسي األول أو الفصل الدراسـي                
  .الثاني ألن السنة الدراسية تتكون من فصلين 

  
عند وضع المعلم لخطة دراسية عليه أن يأخذ بعـين          :  ترتيب الحصة في الجدول المدرسي       -3

 موضوع الحصة في جدول الدراسة اليومي ألن موعد الحصة له عالقة وطيدة بمـدى               االعتبار
  ارتفاع أو انخفاض مستوى النشاط و التهيؤ العقلي للتالميذ و مستوى الدافعية لديهم أو انخفاضها 

  
 إن الهدف التعليمي المحدد من أهم مكونات خطـة          ) :السلوكية  (  أهداف الدرس التعليمية     -4

يحدد ما يتعين على التالميذ عمله في نهاية الدرس كما انه يقترح أنـشطة التعلـيم و   الدرس فهو  
التعلم المناسبة و البد أن يأتي ليعبر عن وصف دقيـق و إجرائـي ألشـكال األداء المختلفـة و        
المتوقعة من التالميذ في نهاية الدرس و أن تكون هذه األهداف محددة و واضحة أي تبدأ بفعـل                  

يشمل ناتجاً واحداً من نواتج العلم و أن تكون مناسبة لمستويات التالميذ و أن يكون               سلوكي و أن    
  .الهدف قابال للمالحظة أي يمكن مالحظته 

  
 المعلم مطالب بأن يقسم محتوى المادة الدراسية ألي درس من دروسه إلـى  : محتوى المادة    -5

 يتوقف شكل المحتـوى علـى       حقائق و مفاهيم و تعميمات و مبادئ و نظريات بشكل منطقي و           
  :أمرين هما 

الهدف التعليمي الذي تم تحديده للدرس هل هو هدف معرفـي أو مهـاري أو                -
  .وجداني ؟ 

 .أنشطة التعليم و التعلم المختارة  -

  
 إذا كان المحتوى من مكونات الخطة فالمحتوى يرتبط بهدف الـدرس و     : األنشطة التعليمية    -6

  . هدف أيضا و ترتبط ارتباطا قويا بالمحتوى و الطريقة في الخطة أنشطة التعلم تبنى على هذا ال
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 و هي تعد من األركان األساسية لخطة أي درس من الدروس ، و لذلك               : الوسائل التعليمية    -7

يجب على المدرس أن يحدد الوسائل التعليمية المناسبة و التي إذا تكاملت مع طرق التـدريس و                 
األخرى كان لها دور فعال في تحقيق التالميذ ألهداف الدرس ألن           المحتوى الدراسي و األنشطة     

الوسيلة التعليمية هي أداة لتوضيح المعاني و كشف الغموض ، و ترتبط الوسيلة عـادة بأهـداف        
  .الدرس ، و تكون مناسبة لمستويات التالميذ و ذات أثر في نفوسهم 

  
دة للدرس ، و لكل جانب من جوانب        يتم اختيارها في ضوء األهداف المحد     :  طرق التدريس    -8

التعلم المختلفة طريقة معينة و قد يضطر المعلم إلى استخدام أكثر من طريقة في الدرس الواحـد           
  .كاإللقاء و المناقشة و التدريب العملي أو غيرها من الطرق المستخدمة في التدريس 

  
دء بالتدريس فإذا كـان قـد حـدد     عملية يجب أن يوليها المعلم أهمية كبيرة قبل الب: التقويم   -9

أهدافا للدرس فهذا يعني انه البد من التعرف على مدى بلوغ هذا الهدف و من ثم البد من إعداد                   
األسئلة لهذا الغرض أثناء الدرس و بعد االنتهاء منه علـى أن تكـون هـذه األسـئلة مرتبطـة        

  .بة بيسر و سهولة باألهداف و أن تتميز بالوضوح حتى يدرك التالميذ اإلجابة المطلو
  

 يحتاج التالميذ عادة إلى تلخيص المادة التي يدرسونها ، و لهذا البـد           : الملخص السبوري    -10
من أن يعد المعلم ملخصا لكل مرحلة من مراحل درسه و كذلك ملخصا للدرس كله في النهاية و                  

  .تتضمن هذه الملخصات األفكار األساسية التي تحتويها كل مرحلة 
 تشمل خطة الدرس واجبات يكلف التالميذ بأدائها خارج الفصل هذه الواجبـات         :يينات   التع -11

في صورة تمارين أو مشروعات يقوم بها التالميذ فرادى أو جماعات و يجب أن تراعـي هـذه                  
  .التعيينات الفروق الفردية بين التالميذ 
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   تنفيذ تدريس التكنولوجيا– 2

غة لتخطيط عملية التدريس، وما يتضمنه ذلـك مـن تأكيـد علـى              على الرغم من األهمية البال    
ضرورة اكتساب المعلم لمجموعة من المهارات التـي تتعلـق بـالتفكير فـي الممارسـات أو                 

ن تلك المهارات ليست كافية فـي       إاإلجراءات التي ينبغي عليه إتباعها لتحقيق أهداف دروسه، ف        
)                                                 2008: اإلدارة العامة للتربية والتعليم القصيم (.حد ذاتها إليجاد المعلم الماهر في غرفة الصف

فالتدريس ليس استعراض المعلم لمعارفه أو مهاراته أمام الطالب، ولكنه القـدرة علـى القيـام                
إشراك أكثر  نها مساعدة الطالب على التفاعل مع الموقف التعليمي، و        أ من ش   ، بإجراءات متنوعة 

  من حاسة من حواسهم في هذا التفاعل، واالستغراق في هذا الموقف دون ملل أو ضجر

و الشروع عمليا في تدريس التكنولوجيا حيث تصبح الخطة واقعا و يقوم معلم التكنولوجيا باتخاذ               
 و العديد من اإلجراءات و إتباع مجموعة من األسس و توفير كل ما يلزم من اإلمكانات الماديـة        

  :غير المادية التي تحقق النجاح ، و تتمثل اإلجراءات العملية في تدريس التكنولوجيا فيما يلي 
  :إثارة دافعية المتعلمين لتعلم موضوعات التكنولوجيا  -
هناك اتفاق بين النظريات المختلفة على أن الدافع عبارة عن عامل داخلي يـستثير سـلوك            "

    " مل فالدافع يتأثر بالعملية الداخليـة و البيئـة الخارجيـة      اإلنسان و يوجهه و يحقق فيه التكا      
 )445 :2003زيتون ، ( 

عدة وسائل لتحقيق استثارة دوافع المتعلمين خالل       ن هناك   أ ) 449 :2003( و يرى زيتون    
المواقف التعليمية و هي صياغة موضوعات منهج التكنولوجيا في صورة مـشكالت تثيـر              

وصول إلى حل لها و يؤدي تحقيقها أو حلها إلى إشباع دافع المـتعلم              الرغبة في تحقيقها و ال    
و أيضا صياغة أجزاء منهج التكنولوجيا في صورة وحدات تمثل كل وحدة منها موضـوعا               
أساسيا يرتبط بناحية لها أهمية كبيرة عند المتعلم أو بالنسبة للمجتمع الذي يعيش فيه ، حيـث          

 مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتكنولوجيا ألن التكنولوجيا وجدت        إن التركيز على حاجات المتعلم هذا     
  .لتلبية حاجات الناس األساسية و رغباتهم 

يحتاج المعلم عندما يبدأ درسه إلى تجاوب الطالب حتى يمكنه تحقيق ما يصبو إليه مـن                    قد  
 :ية الطرق التالىحدإأهداف ويمكن أن يتم ذلك من خالل إثارة هؤالء الطالب فكرياً ب

طرح سؤال حول موضوع الدرس بشرط أن يتوقع المعلم وجود بعض المعلومات المتعلقـة               .1 
  .بالسؤال لدى الطالب
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  .عرض مجسم أو شكل غامض وطرح بعض األسئلة حوله .2

  .عرض فيلم قصير بواسطة الفيديو ثم طرح أسئلة حوله .3

  .إجراء عرض عملي حركي أو تجربة قصيرة مثيرة .4

   .خبر في صحيفة أو حدث جار في المجتمع استغالل  .5

ولعل قيام المعلم بمثل هذه المبادرات التعليمية يعد أمرا ضرورياً لجذب انتباه الطالب إلـى               
  .الدرس الذي سيقدمه ولتحويل فكرهم إلى موضوع الدرس الجديد

  :تنظيم زمن كل فاعلية بشكل متوازن  -
ى الزمن المحدد لتقديم الدرس على الـزمن        دقيقة فال يطغ  ) 45( ألن زمن الحصة الدراسية     

  .المحدد لبقية الفعاليات و إنما االلتزام بالزمن المحدد لكل فعالية 
 
  :تقديم موضوعات التكنولوجيا بمداخل متنوعة  -

 : هناك عدة مداخل لتقديم موضوعات التكنولوجيا من هذه المداخل 

  .لحالي مدخل المراجعة لموضوع التكنولوجيا السابق للموضوع ا -
مدخل النقاط الرئيسة لموضوع التكنولوجيا حيث يقوم معلم التكنولوجيا بكتابـة            -

 .النقاط الرئيسة على السبورة و شرحها نقطة تلو األخرى بالتفصيل 

مدخل الوسيلة التعليمية حيث يقوم معلم التكنولوجيا بعرض وسيلة تعليمية قـد             -
  مما يناسب موضوع الدرس تكون مجسمات هندسية أو لوحة تعليمية أو غيرها

المدخل التاريخي لموضوع التكنولوجيا ، قد يقدم معلم التكنولوجيـا موضـوع             -
الدرس بنبذة تاريخية عنه مثل تقديم موضوع الكهرباء المنزلية بنبذة تاريخيـة            
عن الكهرباء أو نبذة تاريخية عن الحاسـوب عنـد تـدريس موضـوع عـن             

 .الحاسوب 

 ظريف و لكـن لـيس بطريقـة الـسخرية و            المدخل الفكاهي بعرض موقف    -
 .االستهزاء و ضياع وقت الحصة الدراسية 
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  :ربط الخبرات السابقة لدى المتعلمين بالخبرات الجديدة  -
 بالموضـوعات و الخبـرات   Visual Basic مثل ربط موضوع البرمجة بلغة فيجوال بيـسك  

 ربـط موضـوع برنـامج       السابقة مثل مكونات الحاسـوب البرمجيـة ، لغـات البرمجـة أو            
  .  بخبرات رسم األشكال الهندسية و المجسمات الهندسية لدى المتعلمين  AutoCADأوتوكاد

  
   :عرض موضوعات التكنولوجيا بلغة دقيقة -

 بحيث تتناسب مع المستوى المعرفي للمتعلمين فال يستخدم المعلم مصطلحات تكنولوجية معقـدة             
لمات خاطئة لغويا  الن هذا سيؤدي إلى تعلـم خـاطئ  أو   أو كلمات عامية جدا أو يلفظ المعلم ك       

يقوم المعلم بالكتابة على السبورة و تكون كلمات خاطئة إمالئيا فهذا له انعكاسات سـلبية علـى                 
  .العملية التعليمية التعلمية داخل غرفة الصف أو خارجه 

  
  :طرح األسئلة الصفية  -

ي إلى أنماط استجابة مالئمة من جانب التالميـذ     المقصود هنا بمهارة توجيه األسئلة بحيث تؤد        "
و المهارة في توجيه األسئلة تذهب إلى ما هو ابعد من معرفة ما تعلمه التالميذ فهي ترفـع مـن           
مستوى إجابات التالميذ التي تغير من طريقة اإلجابة إذا كان ذلك مطلوبا و يمكن أن يظهر هـذا       

مقا من جانب التالميذ و انتقالهم إلى مستويات أعلـى          التغيير في إنتاج استجابات أطول و أكثر ع       
  )495 :2003زيتون ، "  .   (من مجرد تذكر الحقائق و المعلومات 

  
  :توظيف طرق متنوعة في تدريس التكنولوجيا 

عبارة عن أوجه النشاط الموجـه الـذي        " طريقة التدريس بأنها    ) 183 ،   2001( تعرف دروزة   
 التدريس و خصائص نمو التالميذ و ظروف بيئة التعلم بهـدف            يقوم به المدرس في ضوء مادة     

مساعدة التالميذ على اكتساب معلومات و مهارات و عادات و قيم و اتجاهات تؤدي إلى تحقيـق            
  " .التعلم المرغوب و التغير المنشود في سلوك التالميذ 

:              تـالي  حيث تم تصنيف طرائق التدريس إلى أربعـة أنـواع رئيـسة و هـي علـى النحـو ال       
  )184 :2001دروزة ، (
  
 الطريقة التي يرتكز فيها النشاط على المعلم وحده في توصيل محتوى المادة الدراسية إلـى                 -1

  اإللقاء ، المحاضرة ، الشرح ، الوصف ، القصة ، العرض: المتعلم و من أمثلة هذه الطرق 
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المتعلم حيث يـشارك المـتعلم معلمـه بعـض      الطريقة التدريسية التي يتفاعل فيها المعلم و  -2
  .القياسية ، االستقرائية ، الجمعية ، المناقشة : المسؤولية و من أمثلة هذه الطريقة 

  
 الطريقة الفردية الذاتية المعتمدة على المعلم حيث يتحمل المتعلم معظم المسؤولية و من أمثلة               -3

  .ت ، حل المشكال) الكشفية ( التثقيبية : هذه الطريقة 
  
 الطريقة التجريبية بإشراف المعلم حيث يقوم المتعلم بإجراء التجارب العلمية المختلفـة مـع               -4

  .     متابعة المعلم له بالتوجيه و التعزيز 

ن يقوم باختيـار الطريقـة أو       أ  من أجل  وعلى أية حال فإن من واجبات المعلم األساسية       
ن على  إي ينوى تدريسه وفي سبيل إنجاز ذلك ف        الذ  التكنولوجيا الطرق المناسبة لتدريس موضوع   

  )2008 ، اإلدارة العامة للتربية و التعليم منطقة القصيم  (:ن يسأل نفسه األسئلة التاليةأالمعلم 

   هل تحقق الطريقة أهداف الدرس ؟.1

   وتولد لديهم الدافعية للتعليم ؟المتعلمين هل تثير الطريقة انتباه .2
   ؟للمتعلمين مستوى النمو العقلي أو الجسمي  هل تتمشى الطريقة مع.3
 في أثناء التعليم وتـشجيعهم علـى مواصـلة          المتعلمين هل تحافظ الطريقة على نشاط       .4

  التعليم بعد انتهاء الدرس ؟
) أو المهـارات أو الجوانـب الوجدانيـة         ( هل تنسجم الطريقة مع محتوى المعلومات        .5

  المتضمنة في الدرس ؟

نه يمكـن القـول بـأن       إ ف )إلى حد ما  ( أو بالعبارة    )نعم(ة عن هذه األسئلة     وإذا كانت اإلجاب  
 أما إذا كانت اإلجابة     الموضوعطريقة التدريس التي اختارها المعلم لدرسه صالحة للتدريس هذا          

ن يغير من طريقته ويستبدل بها طريقة أخـرى      أن على المعلم    إ على معظم األسئلة السابقة ف     )ال(
  .ا األسئلة السابقة مرة أخرى وهكذاومن ثم نطبق عليه

  :تدرج في عرض موضوع التكنولوجيا منطقيا ال -

 مثل التدرج من المعلوم إلى المجهول ، التدرج من السهل إلى الصعب ، التدرج من البسيط إلى                 
المركب ، التدرج من المبهم إلى الواضح ، التدرج من الجزء إلى الكل ، التدرج من العملي إلى                  

  .النظري 
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   : في درس التكنولوجيا أساليب إدارة الفصل بفاعليةتوظيف -

أهمية خاصة في العملية التعليمية التعلمية ألنها تسعى إلى توفير جميع األجـواء          لإلدارة الصفية  
و المتطلبات النفسية و االجتماعية و المادية الالزمة لحدوث عملية الـتعلم بـصورة فعالـة ، و                 

مجموعة النشاطات التي يقوم بها المعلم لتأمين النظام في غرفـة           " ا    تعرف اإلدارة الصفية بأنه   
  )94 :2008جرادات و آخرون ، "   (الصف و المحافظة عليه 

  :توظيف أساليب التعزيز  -

 التعزيز هو تدعيم السلوك المعرفي أو المهاري في تعلم موضوعات التكنولوجيا و ذلـك مـن                 
   .خالل المكافأة و الثناء 

  : التعليمية سائلالوتوظيف  -

:   لكي يوظف معلم التكنولوجيا الوسائل التعليمية يتطلب ذلك أن يأخذ بعين االعتبـار مـا يلـي                  
   )135 :2001أبو الهيجاء ، (

إن هذه الوسائل أو األجهزة تساعد المعلم علـى بلـوغ األهـداف التربويـة و       -
  تحقيقها لدى طالبه

في بحاجات الطالب على اختالف     أن تكون هذه الوسائل و األجهزة متنوعة و ت         -
 .مستوياتهم 

يجب أن ينظر المعلم إليها على أنها وسيلة معينة في التعلم و التعليم و ال ينظر                 -
 .إليها كغاية في حد ذاتها 

يجب أن تبرز مهارة المعلم في اختيار الوسائل و األجهزة الالزمة التي تساعده              -
ي كل حصة حسب الموضوع     على تدريس موضوعه في ذلك اليوم و تغييرها ف        

الجديد و االهتمام بنظرة و اهتمام الطالب بها فإذا أحس عزوفهم عنها استبدلها             
 .بالوسيلة المثيرة الهتمامهم 

  :وهناك عدة قواعد يجب أن يراعيها المعلم بشأن الوسائل التعليمية، لعل من أهمها ما يلي

أن يصاحب ذلك مناسبتها لمستوى     اختيار الوسيلة المناسبة ألهداف الدرس، بشرط           .1
تفكير الطالب وإدراكهم أيضاً، فأحياناً تعقد الوسيلة الفكرة التي يريد المعلم توصيلها            
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إلى الطالب بدالً من تبسيطها، ولذلك فإن بساطة الوسيلة وسهولة معالجتها للهـدف             
  .الخاص بالدرس هو الضمان لالستفادة الناجحة منها

 إسـتراتيجية تعليمية في موضع ما، أو في وقت محدد من سـياق            تقديم الوسيلة ال      .2 
، فالوسيلة توضع لتحقيـق هـدف معـين    اإلستراتيجيةالتدريس لتخدم مضمون هذه    

  .إن المعلم يستخدم الوسائل التعليمية: وليس من أجل أن يقال
إذا تضمنت الوسيلة التعليمية مادة تعليمية غزيرة، أكثر مما هو مطلـوب تعلمـه                  .3

للطالب فقد تشتت انتباه الطالب وتدفعهم إلى إلقاء عشرات األسئلة علـى المعلـم،              
ولذلك فإن مثل هذه الوسيلة قد تضر أكثر مما تنفع، مما ينبغي معـه أن يحـرص                 
المعلم على تغطية أو حجب المادة التعليمية الزائدة عن الحاجة، وقصر المعـروض             

  . التدريس التي تحقق أهدافهيةوإستراتيجعلى الطالب في حدود مادة الدرس 
يجب أن يقوم المعلم بفحص المادة التعليمية المتضمنة فحصاً جيـداً بنفـسه غيـر               .4

معتمد على آراء اآلخرين، أو على ما دون عليها مـن بيانـات، كمـا أنـه مـن                   
الضروري أن يفحص المعلم األجهزة التعليمية، ويقوم بتشغيلها والتأكد من سالمتها            

  .ا للعمل قبل بدء الدرس، أو في مرحلة اإلعداد لهوصالحيته
قد تؤدي بعض الوسائل التعليمية إلى تكوين مفاهيم خاطئة لدى الطالب ويجب أن                 .5

ينتبه المعلم لمثل هذه األمور، ويعمد إلى تصحيح ما قد تكونه الوسيلة مـن مفـاهيم          
  .غير دقيقة

   )59-61 :1983السيد ،    (: صفات الوسيلة التعليمية الناجحة 
أن تكون الوسيلة التعليمية نابعة من المنهاج الدراسي و تؤدي إلى تحقيـق              -

  .الهدف منها كتقديم المعلومات أو بعض المهارات 
 .واقعية الوسيلة و بساطتها  -

أن تشوق المتعلم و ترغبه في االطالع و البحث و االستقصاء و تـساعده               -
 .على استنباط خبرات جديدة 

 .برات السابقة بالخبرات الجديدة أن تربط الخ -

أن تجمع بين الدقة العلمية و الجمال الفني مـع المحافظـة علـى وظيفـة       -
 .الوسيلة 

 .أن تكون رخيصة التكاليف متينة الصنع  -

 .أن تكون موادها من البيئة المحلية ما أمكن  -

 .أن تكون الوسيلة مناسبة ليستفاد منها في أكثر من مستوى  -

 .أو مساحتها أو صوتها مع عدد المتعلمين أن يتناسب حجمها  -
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أن تكون الكتابة المرافقة للوسيلة من قاموس المتعلمين و أن تفتح المجـال              -
 .إلكسابهم مفردات و مدركات و مفاهيم جديدة و بخط واضح و مقروءة 

 .أن تتناسب الوسيلة و التطور التكنولوجي و العلمي للمجتمع  -

  
  :الغلق -

فعال التي يصدرها معلم التكنولوجيا تعبيرا عن انتهاء عرض الدرس          مجموعة األقوال و األ    
حيث يستخدم الغلق لمساعدة المتعلمين على تنظيم المعلومات فـي عقـولهم و يتـيح لهـم                 
استيعاب ما تم عرضه أثناء الحصة الدراسـية و إلبـراز النقـاط الهامـة فـي موضـوع            

  .التكنولوجيا و الربط و التكامل بين هذه النقاط 
و لكن الوظيفة األساسية للغلق هي جذب انتباه المتعلمين لنهاية الدرس لذلك حتى تتحقق هذه               

  .الفعالية بنجاح ينبغي على معلم التكنولوجيا أن يخطط للغلق أثناء عملية التخطيط للتدريس 
  . عند االنتهاء من دراسة وحدة دراسية كاملة -  :متى يستخدم الغلق

  . عند تعلم التالميذ مفهوم جديد -                     
  . إلنهاء التدريب على مهارة معينة -                     
  . للتعقيب على عرض معلومات من خالل أجهزة العرض -                     
  . للتأكيد على معلومات و خبرات تعلمها التالميذ خالل رحلة تعليمية -                     

  . إلنهاء مناقشة صفية حول موضوع تكنولوجي معين -                     
  

  ) :الواجبات المنزلية ( التعيينات  -
التعيينات بأنها إستراتيجية تقوم على اعتماد المعلم في تدريس         ) 187 : 2003( يعرف علي   

بعض موضوعات المادة الدراسية على المجهود الذاتي للطالب و ذلك من خالل تـوجيههم              
اء بعض البحوث الفردية و الجماعية أو بعض األعمال التطبيقية الفرديـة خـارج              نحو إجر 

  . وقت الحصة الدراسية 
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   تقويم تدريس التكنولوجيا-3
  

   : تدريس التكنولوجيامفهوم تقويم
لغة يعني تقدير الشيء و الحكم على قيمته و هذا يعني أن التقويم تعديل الشيء و إعادتـه إلـى                      

  .بيعي الشكل الط
 و في العملية التربوية يعني التقويم تعديل المنهاج و عناصره أي تعديل طرق التدريس و ذلـك                 
لتحقيق األهداف المرغوبة كما يعني التعرف إلى الصعوبات و المعوقات التي تحول دون تحقيق              

.     تمرة األهداف لذلك نستطيع أن نقول أن التقويم عملية تشخيصية عالجية وقائية و شاملة و مـس      
   ) 143  :2002الهويدي ، ( 
  

و يعرف الباحث تقويم تدريس التكنولوجيا بأنه عملية تحديد مـواطن القـوة و تحديـد مـواطن          
الضعف في مهارات تدريس التكنولوجيا لدى الطلبة المعلمين نحو تحقيق األهـداف المنـشودة و    

  .ذلك في ضوء المعايير العالمية ألداء المعلم 
  

  :ياس مفهوم الق
 إعطاء قيم رقمية لخاصية ما بحيث تمثل مقدار ما يمتلكـه الفـرد أو   "يعرف ستيفنز القياس بأنه   

   )14 : 2004الصمادي ، الدرابيع ،    ( "الشيء من الخاصية وفق شروط أو قواعد محددة 
  :أن القياس يتضمن ثالث خطوات هي ) 2003:16(و يرى كوافحة 

 .التي يريد قياسها أو تحديدها التعرف على الصفة أو الوظيفة  •

تحديد مجموعة من العمليات التي يمكن من خاللها أن تعبر الصفة عن مظاهرهـا و أن                 •
 .تصبح قابلة للمالحظة 

تحديد مجموعة من اإلجراءات و التعريفات لترجمة المشاهدات إلى صيغ كمية تعبر عن              •
  .مقدار الصفة 

  
  )17 :2002 أبو حويج و آخرون ،        (: بين القياس و التقويم العالقة

 القياس يهتم بوصف السلوك أما التقويم فيحكم على قيمة السلوك و عليه فالقيـاس يتـضمن                 -1
اهتماما بالوسائل بغض النظر عن قيمة الشيء الموصوف أما التقويم فيتضمن اهتماما بالمعـايير              

  .و بمدى صالحيتها و وسائل تطبيقها و تقدير أثرها 
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يقتصر على التقدير الكمي للسلوك أما التقويم فيشمل التقدير الكمي و التقدير النـوعي      القياس   -2
للسلوك كما يشمل حكما يتعلق بقيمة هذا السلوك مما يشير إلى أن التقويم أكثر شموال من القياس                 

  .و أن القياس يمثل إحدى األدوات أو الوسائل المستخدمة فيه 
ويم و لكنه أقل منه قيمة من الناحيـة التربويـة نظـرا ألن               القياس أكثر موضوعية من التق     -3

معرفة النتائج بدقة و موضوعية من غير تقدير لقيمتها ال يعني شيئاً أما إذا فـسرت النتـائج و                    
قدرت قيمتها في ضوء معايير محددة و اتخذت نتائج هذا التقويم كأساس لمساعدة التالميذ علـى                

  .ة و هذا تقوم به عملية التقويم النمو فإنها تصبح ذات فائدة كبير
  

    )236-237 : 2003السيد علي ، (        :أسس التقويم 
هناك مجموعة من األسس التي البد من مراعاتها عند تخطيط و تنفيذ عملية التقويم إذا ما أريـد                 

  :لهذه العملية النجاح في تحقيق أهدافها و من هذه األسس 
نواع و مستويات األهداف التعليمية و لكـل عناصـر العمليـة             أن يكون التقويم شامال لكل أ      -1

  .التعليمية التعلمية و العوامل المؤثرة فيها 
 أن يكون التقويم عملية تقدير مستمرة لمدى ما يحققه البرنـامج التربـوي مـن األهـداف                   -2

  المرسومة لعملية التعليم حتى يتسنى تصحيح مسار عملية التعلم 
تكامال بمعنى أن يكون هناك تـرابط و تكامـل و تنـسيق بـين األدوات                 أن يكون التقويم م    -3

  .المتعددة المستخدمة في التقويم 
 أن يتم التقويم بطريقة تعاونية يشارك فيها كل من يؤثر في العملية التعليميـة و يتـأثر بهـا               -4

 للتقـويم   كالمعلمين و المديرين و المشرفين التربويين و ذوي الخبرة و أولياء األمور و فـرص              
  .الذاتي من جانب التلميذ و كذلك من جانب المعلم 

 أن يكون التقويم متسقا مع أهداف المنهج بمعنى أن يتصل بما ينبغـي إنجـازه فـإن كـان                    -5
البرنامج التدريسي يرمي إلى نمو شخصية التلميذ فإن عملية التقويم يجب أن تقلل مـن الفـروق          

  .ات الجماعية الفردية في األداء و تكثر من المقارن
 أن يبنى التقويم على أساس علمي بمعنى أن تتوافر في األدوات المستخدمة فيه مجموعة من                -6

  .الخصائص كالصدق و الثبات و الموضوعية و التنوع و التمييز 
  
 أن يميز التقويم بين مستويات األداء المختلفة و يكشف عن الفـروق و القـدرات المتنوعـة            -7

  .للتالميذ 
يكون التقويم تشخيصيا و عالجيا أي يصف نواحي القوة و نواحي الضعف في عمليـات                أن   -8

  .األداء و في نتائج هذا األداء بقصد اإلفادة من نواحي القوة و عالج نواحي الضعف و تداركها 
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 أن يكون التقويم وظيفيا بمعنى أن يستفاد منه في تحسين العملية التعليميـة التعلميـة و فـي            -9
  .يرات ايجابية في جميع عناصرها إحداث تغ

 أن ينظر إلى التقويم كوسيلة لتحسين العملية التعليمية في ضوء األهداف المنشودة و لـيس                -10
  .كغاية في حد ذاته 

 أن يراعى في التقويم الناحية اإلنسانية بمعنى أن يترك أثرا طيبا في نفس التلميذ فال يشعر                 -11
  .بأنه نوع من العقاب أو التهديد 

  . أن يراعى في التقويم االقتصاد في الوقت و الجهد و المال -12
  

                                    :أنواع التقويم التربوي 
:     توجد أنواع عديدة من التقويم تبعا إلغراضه و الهدف منه و يمكن تصنيفها إلى اآلتي 

  )46-47 : 2005ملحم ،(
  التقويم القبلي : أوال 

وع من التقويم يجرى قبل عملية التعلم و تبرز أهمية التقويم القبلي من خالل ما يكشفه من                 هذا الن 
متطلبات سابقة لدى التالميذ و خلفياتهم المعرفية لموضوع التعلم بحيث يمكن إعادة النظـر فـي            
األهداف التعليمية التي وضعت أساسا لتحقيقها من خالل عملية التعلم و يمكن تـصنيف التقـويم                

  .لقبلي تبعا ألغراضه إلى قسمين رئيسين ا
  .تقويم االستعداد و يهدف إلى تحديد مدى استعداد التالميذ لبدء عملية التعلم  -
التقويم ألغراض تحديد مستوى التالميذ المنقولين أو الخريجين و وضعهم فـي             -

 .مجموعات أكثر نجاحا 

  
  التقويم التكويني أو البنائي : ثانيا 

 في أثناء عملية التعلم و يتم بشكل دوري حيث يزودنا بمعلومات مستمرة عـن           يجري هذا التقويم  
سير العملية التعليمية و تطورها و يهدف إلى تحديد فاعلية طرائق التعلم المختلفة مـن أغجـل                  
تطويرها نحو األفضل و تحديد نقاط القوة و مواطن الضعف للمستويات التعليمية للتالميـذ ممـا            

  .النوع من التقويم تقويميا تشخيصيا أيضا يجعلنا نعتبر هذا 
  

  :التقويم الختامي : ثالثا 
يجرى التقويم الختامي مع نهاية عملية التعليم لوحدة دراسية أو فصل دراسي أو سـنة دراسـية                 

  .بهدف تحقيق الوظائف األساسية لعملية التقويم 
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  :الخطوات الرئيسة للتقويم التربوي 
   )45 :2005ملحم ، : ( سة تتمثل في اآلتي للتقويم التربوي خطوات رئي

و تمثل الخطوة األولى في عملية التقـويم و تتـسم بالدقـة و الـشمول و                  : تحديد األهداف  -1
  .التوازن و الوضوح بحيث تكون مناسبة للعمل التربوي الذي نريد تقويمه 

  
  . تحديد المجاالت التي يراد تقويمها و المشكالت التي يراد حلها -2
  
  : االستعداد للتقويم و يتضمن مجموعة من العمليات تتناول الجوانب التالية -3

إعداد الوسائل و االختبارات و المقاييس و غير ذلك من األدوات المستخدمة في عمليـة                •
 .التقويم وفق المجال الذي يراد تقويمه و المشكالت و اإلمكانات موضوع التقويم 

زمة للقيام بعملية التقويم خاصة عندما يتطلب مهـارات         إعداد القوى البشرية المدربة الال     •
 .خاصة لها 

 
و البد عند البدء بعملية التقويم من االتصال بالجهات المختـصة التـي سـوف           :  التنفيذ   -4

يتناولها من أجل تفهم هذه الجهات بأهداف التقويم العملية و متطلباتها و التعاون مع القـائمين     
  . إلى أفضل النتائج على عملية التقويم وصوال

  
 تحليل و تفسير البيانات و استخالص النتائج و بعد جمع البيانات المطلوبة فإنـه يمكـن                 -5

  رصد هذه البيانات و تصنيفها تصنيفا علميا يساعد على تحليلها و استخالص النتائج منها 
  
ليلها و إصـدار     التعديل وفق نتائج التقويم التي تم الحصول عليها من جمع البيانات و تح             -6

  .األحكام الخاصة لها تمثل تمهيدا منطقيا لتقديم مقترحات مناسبة تهدف إلى تحقيق األهداف 
  
 تجريب الحلول المقترحة و ينبغي أن تخضع هذه المقترحات للتجربة بهدف التأكد مـن                -7

سالمتها من جهة و من جهة أخرى من أجل دراسة مشكالت التطبيق و اتخـاذ اإلجـراءات        
  . زمة لعالجها الال
  

       :معايير تقويم عمل المعلم و أسلوب تدريسه 
هناك ثالثة معايير تتعلق بهذا الجانب من جوانب التقويم التربوي أكدت عليها مختلف اآلراء              

   )130-1984:131هندي ، عليمات ، (  .الطريقة ، خصائص المعلم ، اإلنتاج : هي



 50 

  :الطريقة  -1
النسبة لبعض المستويات من اإلنجاز أو بالنـسبة لمجموعـة مـن             حيث يقيم سلوك المعلم ب    

األعمال التعليمية التي يفترض فيها أن تكون مرتبطة بالعمل التعليمي الفعال فعنـدما يقـوم               
المعلم ببعض األعمال المعينة فإنه يكون باإلمكان التنبؤ بسلوك التلميذ و عليه فيمكن وصف              

  .امل التالية عمل المعلم أو تقديره في ضوء العو
  .طريقة المعلم في بناء الموقف التعليمي  -
 .درجة و نوعية االستجابات المقدمة من التلميذ إلى المعلم  -

تحليل سلوك المعلم بمختلف األساليب كمقابلة أنماط السلوك التي يكون مركزها            -
  المعلم أو استخدام مختلف المعايير النفسية لتقدير سلوك التلميذ في غرفة الصف 

  :خصائص المعلم  -2
 من المفروض في مختلف المميزات الشخصية كالذكاء و صفات الشخصية و بعـض المزايـا               

  .الشخصية األخرى للمعلم أن تكون مقاييس مرتبطة بالتعليم الفعال أو متنبئة به 
  ا و تستخدم وسائل التقدير و قوائم المشاهدة و التقارير المتضمنة لألحكام و االنطباعات التي له

  .عالقة بالتعليم في تقرير مميزات كل من الطريقة و خصائص المعلم 
  
  ) :التغير في سلوك التلميذ ( اإلنتاج  -3

 و يحظى هذا المعيار باهتمام أكبر من المعيارين السابقين و يخضع لدراسة منظمة و يتم تقـدير           
 التعليمي و لـيس علـى       عمل المعلم أو سلوكه التعليمي في ضوء هذا المعيار وفق نتائج العمل           

العمل نفسه أو على مميزات المعلم التي يفترض فيها أن تكون مرتبطة بسلوك التلميـذ و هكـذا                  
ينظر إلى العمل التعليمي كعمل ينتج تغييرا في المتعلم ، و يتم تقدير التعليم بالدرجة التي تحقـق                  

  .بها السلوك المحدد أو النتائج من قبل التلميذ 
  

أن هناك بعض الطرق التي تستخدم في تقـويم عمـل            ) 413-415 : 1996( و يضيف عفانة    
  :المعلم من أهمها 

  : استفتاء آراء التالميذ في المعلم -
يستطيع التلميذ أن يميز بين المعلم الناجح و المعلم غير الناجح ، و هو وحده يستطيع أن يحـدد                 

تحدث في نفسه أثراً فعـاالً يجعلـه يحـب     الصفات التي ينبغي أن يتمتع بها المعلم الجيد و التي           
المادة و يقبل على دراستها بحماسة و شغف كما انه يقضي مع المعلم ساعات عديدة كل يوم فهو                  
يراه في الفصل و يراه في المدرسة و قد يراه خارجها فهذا كله يجعله قادرا على معرفة طبيعـة               
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ثراً كبيراً في تحسين المنهج و تطـويره  المعلم و خصائصه و صفاته مما يجعل لرأيه في معلمه أ       
.  
  :  نقد المعلم لنفسه -

إن المعلم هو الشخص الذي يقوم تالميذه و يعدل في سلوكهم و أدائهم و لكن تقويمـه لتالميـذه                   
يحتاج إلى أن يكون مدركا و واعيا لما يقوم به من نشاط و تحركات داخل الفصل و خارجـه و                    

  :د قيامه بالتدريس يسال نفسه األسئلة التالية عن
   هل األهداف وضعت محددة و واضحة ؟-
   هل األهداف شاملة للدرس و ممكنة التحقيق ؟-
   هل محتوى الدرس يخدم األهداف ؟-
   هل تراعي األهداف حاجات التالميذ و ميولهم ؟-
   هل أثير اهتمامات التالميذ و تفكيرهم باستخدام األسئلة ؟-
  اقع ؟ هل ربطت خبرات الدرس بالو-
   هل توصلت إلى الخالصة و التعميم ؟-
   هل قمت بتطبيق التعميم على مواقف جديدة ؟-
   هل شعر التالميذ بأنهم تقدموا نحو األهداف المنشودة ؟-
   هل كانت طرق التدريس و الوسائل التعليمية المستخدمة متنوعة ؟-
   هل استخدمت أدوات تقويم مناسبة لألهداف ؟-
  التقويم طبقا للتنوع في األهداف ؟ هل نوعت أدوات -
   هل تأكدت من صدق و موضوعية و ثبات أدوات التقويم المستخدمة ؟-
   هل راعيت الفروق الفردية بين التالميذ عند استخدام األدوات و الطرق و الوسائل ؟-
   ما هي األهداف التي تحققت في التالميذ و التي لم تتحقق ؟-
  

  :أدوات التقويم التربوي 
بارة عن وسائل يتم من خاللها الحصول على المعلومات حيث إن اختيار وسيلة التقويم تحتـاج           ع

إلى دقة و موضوعية في اختيارها و مـن وسـائل الحـصول علـى المعلومـات المالحظـة،            
   و المقابالت و االختبارات و التحليل و المقاييس و قوائم الرصد و المعايير تاالستبيانا

  :اسة سيركز الباحث على أداة المالحظة ألنها األداة المستخدمة في الدراسة و لكن في هذه الدر
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    Observation   المالحظة   
 تعد المالحظة عملية يقوم بها الباحث معتمدا على إدراكه و حواسه في جمع المعلومـات عـن                 

ة و مصدر   وسيلة أساسية و ضروري   " ظاهرة ينوي دراستها و يمكن تعريف المالحظة على أنها          
للحصول على معلومات عن الفرد موضع الدراسة أو الموقف الصفي أو التدريبي كمـا تعنـي                 
مالحظة سلوك الفرد في مواقف الحياة اليومية العادية و في مواقف اجتماعية كاللعب و الحفالت               

لـى  و الرحالت و في مواقف صفية تعليمية و تدريبية و تقوم المالحظة العلمية المنظمة منها ع               
   )2002 : 789قطامي و آخرون ، " .  ( مالحظة السلوك و تسجيله 

و تعرف المالحظة على أنها االنتباه إلى ظاهرة أو حادثة معينة أو شيء ما يهدف الكشف عـن                  
   )226 : 2000ملحم ، "   ( أسبابها و قوانينها 

علمين في تدريس مقـرر     و يعرف الباحث المالحظة في هذه الدراسة بأنها مراقبة أداء الطلبة الم           
التكنولوجيا داخل غرفة الصف و تدوين المالحظات في بطاقة المالحظة التي صممت في ضوء              

  .المعايير العالمية لألداء 
  

  :أنواع المالحظة 
   )129-130 : 2002األغا ، (     :من حيث توقيت التدوين : أوال 

كلما دعت الحاجة أو ظهر سلوك يستحق       و يتم التدوين في هذا النوع       :  التدوين أالستدعائي    -1
التدوين و مثال ذلك مالحظة المشرف على التربية العملية و يطلق زيدان و شعت على مثل هذا                 

  . النوع من التدوين بالمذكرات التفصيلية و يمكن االستفادة منها في مواقف مشابهة 
زمني محدد سلفا كـأن يـدون       و يتم هذا النوع من التدوين تبعا لجدول         :  التدوين التوقيتي    -2

 في  Flandersالنشاط الذي يتم حينئذ و مثال ذلك أسلوب         ) دقيقة مثال   ( المالحظ كل فترة زمنية     
  .التدوين خالل تحليل التفاعل الصفي 

انتهاء الحدث أو السلوك المراد مالحظتـه مباشـرة   و يتم التدوين هنا بعد      :  التدوين البعدي    -3
  .ر المدرسة لمعلم يقوم بالتدريس و ذلك من خالل جولة تفقدية كما يحدث عند تقويم مدي

  
   )226-227 : 2000ملحم ، ( :    من حيث طبيعتها  : ثانيا

و هي تتضمن صورا مبسطة من المشاهدة و االستماع         :  المالحظة البسيطة غير المضبوطة      -1
ا في ظروفهـا الطبيعيـة      بحيث يقوم الباحث فيها بمالحظة الظواهر و األحداث كما تحدث تلقائي          

دون إخضاعها للضبط العلمي و هذا النوع من المالحظة مفيد في الدراسات االستطالعية التـي               
تهدف إلى جمع البيانات األولية عن الظواهر و األحداث تمهيدا لدراسـتها دراسـة متعمقـة و                 

  مضبوطة في المستقبل 
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ى الصحيح بحيث تتم في ظروف مخطط       و هي المالحظة العلمية بالمعن    :  المالحظة المنظمة    -2
لها و مضبوطة ضبطا علميا دقيقا و تختلف المالحظة المنظمة عن المالحظة البسيطة من حيث                
أنها تتبع مخططا مسبقا و من حيث كونها تخضع لدرجة عالية مـن الـضبط العلمـي بالنـسبة                

كان و يستعين المالحظ   للمالحظ و مادة المالحظة كما تحدد فيها ظروف المالحظة كالزمان و الم           
في الغالب ببعض الوسائل الميكانيكية كالمسجالت الصوتية أو كاميرات التـصوير الـسمعية و               

  .البصرية و غير ذلك من األدوات و ذلك بهدف جمع بيانات دقيقة عن الظاهرة موضوع البحث 
  

  :من حيث القائمين على المالحظة : ثالثا 
  .ا شخص واحد  المالحظة الفردية التي يقوم به-
  . المالحظة الجماعية التي يقوم بها أكثر من شخص -
  

  :من حيث ميدان المالحظة : رابعا 
  . تستعمل في العلوم الطبيعية كما تستعمل في العلوم السلوكية :  المالحظة في الطبيعة -
ر و و يقصد بها التجريب من حيث ضبط المتغيرات المحيطة بـالمتغي    :  المالحظة في المختبر     -

  .هو موضوع البحث 
و هي طريقة يلجأ إليها المعالجون النفسيون و المرشدون و المشرفون           :  المالحظة في العيادة     -

  .التربويون بهدف التشخيص و العالج 
  

  :وفقا لدور الباحث : خامسا 
و هذا النوع من المالحظة يلعب فيه الباحث دور المتفرج أو المشاهد            :  مالحظة غير مشاركة     -
النسبة للظاهرة أو الحدث موضوع البحث حيث يقوم الباحث بالنظر أو االستماع إلـى موقـف                ب

اجتماعي معين دون المشاركة الفعلية فيه و بالتالي فإن الباحث في هذه الحالة يكون بعيـدا عـن       
  .الظاهرة موضوع البحث 

العضو المشارك فـي  و في هذا النوع من المالحظة يقوم الباحث بدور     :  المالحظة بالمشاركة    -
  .حياة الجماعة موضوع البحث 

  
      :مبادئ عامة للمالحظة في التربية العملية 

يتوجب على المالحظ حتى تكون المالحظة بناءة تؤدي إلى نتائج مفيدة ألعمال تدريبية و تطوير               
   )258-259 : 1997حمدان ، (  :مهارات التدريس مراعاة المبادئ التالية 
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ؤوليات المالحظة أي أن تختص المالحظة بالتركيز علـى عامـل أو مهـارة               محدودية مس  -1
تعليمية واحدة و إن مالحظة عدة أشياء أو عوامل في آن واحد قد تؤدي بالمالحظ إلى التشتت و                  
عدم الحصول على صورة واضحة لما يجري مما يؤثر على مدى استفادته من نتائجها كما هـو                 

  .مقصود 
حظته بالضبط فال يكفي أن يعرف المالحظ مثال بأنـه سـيالحظ الطـرق       تحديد ما يراد مال    -2

التعليمية للطالب المتدرب بل يجب أن يحدد بالضبط أسماء هذه الطرق و مميزاتها األساسـية و                
اإلجراءات التنفيذية لكل منها حتى يستطيع التعرف عليها مباشرة عند حـدوثها فـي الحـصة و       

  .تمييز مدى كمالها أو نواقصها 
 تحديد وسيلة و كيفية المالحظة فهل تتم المالحظة على سبيل المثال شخـصيا و بالتـسجيل                 -3

على ورقة خاصة أو باستعمال نموذج خاص مناسـب ؟ أو بتـصوير الفيـديو ؟ أو بالتـصوير          
الفوتوغرافي ؟ أو بالمالحظة الشخصية المرفقة بمسجل سمعي ؟ إن تحديـد المالحـظ لوسـيلة                

تدوينه لمشاهداته يعد أمراً مهما جدا في الحصول على نتائج واقعية و صادقة             المالحظة و كيفية    
  .نسبيا في تعبيرها عن ماهية السلوك أو الشيء الذي جرت مالحظته 

 القيام بأعمال المالحظة بعلمية تامة و حسب معايير محددة تخص نوع السلوك و خصائـصه   -4
  .لحدوث من خاللها و مستوى حدوثه المقبول و الظروف التي يتوجب ا

 تدوين المالحظات و االنطباعات أوال بأول كلما أمكن و بلغة واضحة و مفهومة فال تكفـي                 -5
مثال الرموز و اإلشارات و الجمل المبتورة التي قد تعني شيئا للمالحـظ سـاعة مـشاهدته ألن                  

 حقيقـة مـا     ذاكرته يمكن أن تخيبه في استعادة ما قصده من رمز أو شبه جملة مشوها بالتـالي               
  .شاهده أصال و بحث عنه 

 تدوين المالحظات و االنطباعات بدقة و موضوعية دون تدخل أو تأثير للميول أو المـشاعر            -6
الشخصية ما أمكن لهذا سبيال  ، إن عدم التزام المالحظ بهذا الشرط يؤدي إلـى تـشويه نتـائج          

  .ل و التعميم المالحظة و فقدان صالحيتها العامة ألعمال الدراسة و التحلي
 عقد لقاء مشترك مع الجهة المعنية بموضوع المالحظة إذا كان ممكنا حتـى ال تتالشـى أو                  -7

  .تنسى بعض االنطباعات و المالحظات نتيجة لمرور وقت طويل عليها 
  :مجموعتين من مميزات و عيوب المالحظة  ) 79: 1987 عريقج و آخرون ،( و يورد 

  :مميزات المالحظة 
  .ي دراسة سلوك األفراد و الجماعات كما يحدث في الحياة العادية  تفيد ف-
 تستعمل في جمع معلومات ال نستطيع الحصول عليها باألدوات األخرى و بخاصة إذا رفـض          -

  .المفحوص اإلجابة عن أسئلة الباحث 
  . تستخدم في جميع أنواع الدراسات سواء كانت استطالعية أو وصفية أو تجريبية -
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  :الحظة عيوب الم
  . تأخذ من الباحث وقتا طويال من أجل الحصول على معلومات محددة و دقيقة -
 قد ال تظهر الخصائص أو الظواهر التي ينوي الباحث مالحظتهـا ضـمن فتـرة المالحظـة           -

المحددة و إنما تظهر في أوقات أخرى ال يكون فيها المالحظ تحت المراقبة و في هـذا ضـياع                   
  .للوقت 

دد المالحظين قد يختلف الباحثون و يعطون نتائج متباينة بشكل كبير مما يدل على               في حالة تع   -
  .اختالف الزوايا التي ينظرون منها 

لهذا ليس من السهل على أي باحث أن يستخدم أسلوب المالحظة بشكل فعال و علـى البـاحثين                  
لمالحظـة الدقيقـة ليـست    المبتدئين أن يتعلموا كيفية استخدامها فقد دلت الدراسات المختلفة أن ا  

  :باألمر السهل و مما يزيد من صعوبة المالحظة أن 
الحواس التي تعتبر مصدرا من مصادر المعرفة غالباً ما تخدع البـاحثين فـي               -

  .رؤية األشياء على حقيقتها 
اإلنسان مدفوع لالنتباه و مالحظة األشياء التي يميل إليها أكثر مـن غيرهـا و         -

  . بهمه أو يميل إليه بالتالي ال يرى إال ما
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  المعايير العالمية لألداء: ثالثا 
    :المعاييرمفهوم 

و يعرف المعيار بأنه حكم أو قاعدة أو مستوى معين نسعى للوصول إليه علـى انـه غايـة        
يجب تحقيقها بهدف قياس الواقع في ضوئه للتعرف على مدى اقتـراب هـذا الواقـع مـن                  

  )158 : 1995عساس ، .  (من ثم تطويره المستوى المطلوب و 
  

  :أهمية المعايير العالمية 
  )452-454 : 2006محمود ، ( :تتمثل أهمية المعايير العالمية في اآلتي 

  : المعايير مدخل للحكم على مستوى الجودة في مجال دراسي معين من خالل -1
  . جودة ما يعرفه المتعلمون و ما يستطيعون أداءه -
  .رامج المتقدمة للتعليم في مجال دراسي معين  جودة الب-
  . جودة تدريس مجال معين -
  . جودة النظام الداعم للمتعلم و المنهج -
  . جودة برامج و ممارسات و سياسات التقويم -
  
 توفر المعايير محكات للحكم على مدى التقدم نحو تحقيق األهداف كما توفر رؤية شاملة               -2

  .ل برنامج تربوي معين يوفر فرصا لتميز المتعلمين للتعليم و التعلم من خال
  
 توفر المعايير آفاق التعاون و التعاضد من أجل تحسين عملية التعلم و التعليم في مجـال           -3

  .تربوي معين 
  
 تسهم المعايير التربوية في تطوير المقررات الدراسية مـن خـالل تبنـي سياسـات و                 -4

  .المعوقات التبني الحالية للمدارس ممارسات متميزة و تجاوز الصعوبات و 
  
  : توفر المعايير بيئة فاعلة للتعلم و التقدم و التميز من خالل -5
  . تمييز المعلمين لألنشطة التعليمية التي تمكن المتعلمين من تحقيق المعايير -
ات   معرفة المتعلم لواجباته و تمكنه من استخدام معايير محددة لتحقيق المعايير و المستوي              -

  .المطلوبة 
 مشاركة أولياء األمور في دعم األبناء المتعلمين و تحفيزهم لحل الواجبـات المدرسـية و           -

  .إنجاز المهام التربوية المطلوبة منهم 
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 تحرك مسئولي اإلدارة التربوية و المدرسة في محكات معيارية محددة يعملون من خاللها              -
  .على تحقيق المتطلبات لإلنجاز و التمييز 

  
 تعد المعايير التربوية بمثابة مقياس لتقويم أبعاد التعليم و التعلم من خالل توصـيف مـا                 -6

  :يجب أن يكون عليه كل منهما من خالل 
  . الكتاب المدرسي في ضوء المعايير -
  . التنمية المهنية المميزة -
  . أساليب دعم المعلمين لتحقيق المستويات المعيارية -
  .مية التعلمية  جودة المصادر التعلي-
  
  . توفر المعايير التربوية توحيدا و اتساقا في األحكام -7
  
 تحقق المعايير التربوية مبدأ التميز و مبدأ المساواة فالمعيـار يمثـل تحـديا للمتعلمـين            -8

يجعلهم يتنافسون من أجل تحقيق التميز و كون المعايير لكل المتعلمين بغض النظـر عـن                
  . هذا يحقق المساواة و تكافؤ الفرص خلفياتهم و خصائصهم فإن

  
 توفر المعايير مواقف تربوية تتضمن استمرارية الخبرة من مستوى تعليمي إلى مستوى             -9

  .آخر و من مدرسة لمدرسة أخرى 
 تقدم المعايير التربوية فرصا لدعم قدرة المعلمين على مساعدة المتعلمين على الـربط              -10

 التعلم الجديد المطلوب تعلمه مما ييسر انتقال أثر الـتعلم           بين ما تعلموه من خبرات سابقة و      
  .لمواقف جديدة 

  
                                         :معايير والية أوهايو األمريكية للتربية التكنولوجية 

تتكون معايير والية أوهايو للتربية التكنولوجية من سبعة معايير رئيسة و يتكون كل معيـار               
  ،           )51-52 : 2007النـادي ،  (، :مجموعة معايير فرعيـة و هـي   رئيسي من 

(Ohio Department of Education , 2003 : 9-11)  
  

    Nature of Technology    طبيعة التكنولوجيا: المعيار األول 
  :و يتضمن هذا المعيار 

  . تحليل المعلومات المتعلقة بخصائص التكنولوجيا و تطبيقها عمليا - 
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  . التطبيق العملي لمفاهيم التكنولوجيا األساسية -
  . تحليل العالقة بين التكنولوجيا و ميادين الدراسة األخرى -
  

 Technology and Society Interaction  التكنولوجيا و المجتمع: المعيار الثاني 

  :و يتضمن هذا المعيار 
  . تحليل عالقة المواطن بالتكنولوجيا -
  . التكنولوجيا على البيئة  توضيح تأثير-
  . وصف تطور التصميم و االختراع عبر التاريخ -
  . توضيح قضايا الملكية الفكرية و كيفية االستخدام األخالقي و القانوني للتكنولوجيا -
  . تحديد تأثير المنتجات و األنظمة التكنولوجية -
  

  Technology for Productivity Applications   تطبيقات اإلنتاج: المعيار الثالث 
  :و يتضمن هذا المعيار 

  . معرفة المكونات المادية و البرمجية -
  . توظيف المصادر التكنولوجية المناسبة لحل المشكالت و دعم التعليم -
 توظيف أدوات اإلنتاج في األعمال اإلبداعية و عمل المجالت و النشرات و إنشاء نمـاذج        -

  .تكنولوجية معدلة 
  

  Technology and                         االتصاالتالتكنولوجيا و تطبيقات : رابع المعيار ال
                                                           Communication Applications  

  :و يتضمن هذا المعيار
  . معلومات االتصال و دمج مبادئ التصميم في تكوين الرسائل -
  . المعلومات بالشكل المناسب للمحتوى و الناس  تطوير و عرض-
  . توظيف أدوات تكنولوجيا االتصال المناسبة و تصميم مشاريع تفاعلية لالتصال -
  

 Technology and Informationالتكنولوجيا و الثقافة المعلوماتيـة  : المعيار الخامس 
Literacy  

  :و يتضمن هذا المعيار 
  .شمولية و فائدة مصادر المعلومات  تقييم مدى دقة و موضوعية و -
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 توظيف التكنولوجيا لتنظيم البحث و إتباع الخطوات النموذجية للبحث التي تشمل تطـوير              -
األسئلة المهمة و تمييز المصادر و االختيار و استخدام و تحليل المعلومات و إعداد المنتج و                

  .تقييم العمليات و المنتج 
ستعادة المعلومات في أشكال متعددة و تقييم نوعية مصادر          تطوير استراتيجيات البحث و ا     -

  .االنترنت 
  . توظيف المصادر االلكترونية المناسبة لتحديد المعلومات المطلوبة -
  

  Design    التصميم: المعيار السادس 
  :و يتضمن هذا المعيار 

  .عية  تقييم المكونات الجمالية و الوظيفية للتصميم و تمييز التأثيرات اإلبدا-
  . إدراك أهمية التصميم الهندسي و اختبار أهمية عمليات التصميم -
  . فهم و تطبيق البحث و اإلبداع و االختراع لحل المشكالت -
  

  Designed World   العالم المصمم: المعيار السابع 
  :و يتضمن هذا المعيار 

  . تطوير القدرة على اختيار و استخدام التقنيات الفيزيائية -
  .طوير القدرة على اختيار و استخدام التقنيات المعلوماتية  ت-
  . تطوير فهمه لكيفية تغير التكنولوجيا الحيوية عبر الوقت -
  

  الجمعية الدولية للتربية التكنولوجية              :معايير الجمعية الدولية للتربية التكنولوجية 
 )ITEA (  و هي اختصار                         :                                     

International Technology Education Association)(  
 لقد قامت بإعداد مشروع التكنولوجيا من اجل جميع األمريكيين و الذي حدد البنية األساسية 
 لبرامج التربية التكنولوجية و كان هدف هذا المشروع هو ابتكار معايير للتربية التكنولوجية
للصفوف من الروضة و حتى الصف الثاني عشر حيث تم تقسيم هذا المشروع إلى ثالث 

  )123-124 :2006أبو جحجوح و عياد ،   ( :مراحل هي 
  

  التكنولوجيا لجميع األمريكيين : المرحلة األولى 
و في هذه المرحلة تم النظر إلى التنور التكنولوجي على أنه أكثر من مجرد المعرفـة عـن                  

و تـم   " فكر إنساني جديد في العمـل       " ب و تطبيقاته و تم تعريف التكنولوجيا بأنها           الحاسو
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النظر إلى أن كل مواطن يجب أن يكتسب درجة من المعرفة حول طبيعة و سلوك و قدرة و                 
نتائج التكنولوجيا و تقدم هذه المرحلة برامج تربوية يصبح المتعلمون فيها مرتبطين بالتفكير             

  .تصميم و تطوير المنتجات و النظم و البيئات لحل المشكالت العملية الناقد من خالل 
  

  محتوى دراسة التكنولوجيا –معايير التنور التكنولوجية : المرحلة الثانية 

لقد قامت الجمعية الدولية للتربية التكنولوجية بإطالق معايير التنور التكنولوجية في مؤتمرها            
معيـارا  ) 20( و تتكون هذه المعايير من 2000بريل عام  في أSalt Lakeالمنعقد في مدينة 

:               للتربية التكنولوجية و لقد تـم تـصنيف هـذه المعـايير ضـمن خمـسة محـاور هـي                  
طبيعة التكنولوجيا ، التكنولوجيا و المجتمـع ، التـصميم ، القـدرات الالزمـة لعـالم                 ( 

ل معيار من هذه المعايير العـشرين ينفـذ   و ك) تكنولوجي ، األنظمة التكنولوجية في العالم    
مـن  : بأربعة مستويات دراسية متفاوتة و متدرجة في صعوبتها و هـذه المـستويات هـي         

الروضة إلى الصف الثاني و من الصف الثالث إلى الصف الخامس و من الصف الـسادس                
  .إلى الصف الثامن و من الصف التاسع إلى الصف الثاني عشر 

  
  دليل الثقافة التكنولوجية : المرحلة الثالثة 

و في هذه المرحلة من المشروع تم تطوير وثيقة دليل لمعايير الثقافة التكنولوجيـة توضـح                
معايير التقويم و التطوير المهني و البرامج و تم تصميم معايير التقويم لتوجيه أهداف معينـة    

أما معـايير التطـوير     و تحديد من الذي يختبر و متى و أي نوع من االختبارات يستخدم ،               
المهني فهي معايير قائمة على األداء و هي تصف الخصائص و المهارات التـي يجـب أن                 
يكتسبها المعلمون كنتيجة للتطوير المهني ، أما معايير البرامج فهي تحدد طبيعـة البرنـامج             
المدرسي بشكل عام في ضوء مستويات المرحلة الدراسية و هذا الدليل موجه إلـى جميـع                

  .رسي التكنولوجيا مد
   يرى الباحث أن تلك المعايير تختص بالثقافة التكنولوجية بشكل عام خاصة فـي الـدول               

  .المتقدمة في مجال التكنولوجيا بشكل خاص 
و لكن ما نريد التركيز عليه هو تدريس منهاج التكنولوجيا من حيث األسـاليب المناسـبة و                 

  .علمين المالئمة لتدريس هذا المنهاج على يد الم
  
أن مادة التكنولوجيا تختلف عن غيرها مـن المـواد         ) 265-266 : 2003(و يرى أبو زيد      

الدراسية من حيث أهدافها و طرق تدريسها كما تعتمد أساليب تعلم مادة التكنولوجيـا علـى                
  :استراتيجيات تدريسية متطورة تركز على ما يأتي 
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عتمد التعلم على العمل و الممارسة و يـساعد          المشاركة الفاعلة و إيجابية المتعلم حيث ي       -1
هذا على الفهم العميق للموضوع كما أن ما يتعلمه الفرد بالممارسة يبقى و ال يسهل نـسيانه                 

  .بسرعة 
 التعلم التعاوني حيث يعتمد الموقف التعليمي على العمل في مجموعات صغيرة و يعلـم               -2

ماعيـة لنتـائج الـتعلم و تـؤدي هـذه           التالميذ فيه بعضهم البعض و يتحملون مسئولية ج       
اإلستراتيجية إلى بناء ثقة التلميذ في ذاته و تعوده العمل مع اآلخرين و تقبل الرأي و الـرأي    
اآلخر و القدرة على المناقشة و فض الخالفات بطرق حـضارية بعيـدا عـن التعـصب و            

أيضا في العالقة بـين  التمسك بالرأي أو اللجوء للعنف و يتمثل التعاون في الموقف التعليمي        
المعلم و التالميذ حيث يطرحون أفكارهم و آراءهم للمناقـشة و يقـوم المعلـم بالتوجيـه و         

  .اإلرشاد
 ربط التعلم بواقع الحياة حيث تتناول المشكالت التكنولوجية مواقف من الحيـاة الفعليـة               -3

لحلول العملية و المنطقية    التي يعيشها الطالب أو يسمع عنها و يوجه المعلم التالميذ الختيار ا           
للمشكالت التي تعرض عليهم و ال يعتمد تعليم و تعلم التكنولوجيا على األجهـزة و األدوات                
مرتفعة الثمن و ال تتطلب معامل معقدة و تجهيزات خاصة بل يمكن تـدريس  التكنولوجيـا                 

  .بأبسط اإلمكانات و في جميع البيئات و المستويات 
ريس مادة التكنولوجيا لتنمية المهارات األساسية للتالميـذ و إلـى            تهدف استراتيجيات تد   -4

تنمية مستويات التفكير العليا فيتم تدريب التالميذ على هذه األساليب في التفكير مع التركيـز               
على التفكير اإلبداعي و التفكير الناقد و حل المشكالت و القـدرة علـى اختـراع و توليـد            

 للتوصل إلى مزيد من المعلومات و هذا من شانه التوصل إلى            األفكار و استخدام المعلومات   
  .اإلتقان و القدرة على التنافس العالي 

  
معايير والية أوهـايو  ( لم يستند الباحث كثيرا إلى المعايير السابقة للتربية التكنولوجية و هي    

ات خاصـة و ألن     ذلك ألنها تحتاج إلى إمكان    ) و معايير الجمعية الدولية للتربية التكنولوجية       
هذا مجال واسع و قائم بذاته و هو أحد فروع التربية ، و ألن هـذه الدراسـة تهـدف فـي            

  .األساس إلى تقويم مهارات تدريس منهاج التكنولوجيا
أن هناك معايير يجب توافرها فـي أداء المعلـم و           ) 204-207 : 2005( حيث يرى نصر    

  :التي يتفق معه الباحث عليها و المعايير هي
  . يتمكن المعلم من حقائق و مفاهيم و تعميمات المقرر الدراسي الذي يدرسه -
 يتفهم المعلم األهداف العامة من تدريس المقرر الدراسي و أهداف تدريس كل موضوع أو               -

  .وحدة دراسية بدرجة خاصة 
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  . يتفهم المعلم حاجات المتعلمين و مشكالتهم و خصائصهم -
  .و طرائق العرض بصورة فائقة  يتفهم المعلم بعض أساليب -
  . يمارس المعلم استخدام أساليب متنوعة للتقويم -
  . يتمكن المعلم من إعداد الدروس في دفتر التحضير بدرجة متميزة -
  . يتمتع المعلم بشخصية قوية -
  . أن يتزود بالثقافة العامة بدرجة مناسبة -
  . تفعيل القدرة على تكوين عالقات اجتماعية متميزة -
  .التخصصي ، التربوي ، الميداني ، الثقافي:  تتوفر الجوانب األربعة في إعداد المعلم -
  . يشارك بفعالية في برامج التدريب المستمر -
  . تتوفر الرعاية الكاملة و الشاملة للمعلم -

لذلك قام الباحث باالطالع و البحث عن معايير عالمية أخرى تتالءم مع واقع تدريس منهاج               
نولوجيا في فلسطين ، لذلك استند الباحث في اشتقاق المعايير العالمية التي فـي ضـوئها         التك

  :يتم تقويم مهارات تدريس التكنولوجيا و المعايير العالمية هي 
  

ـ              )INTASC(ين بالواليـات المتحـدة األمريكيـة    معايير اتحـاد دعـم و تقيـيم المعلم
Interstate New Teacher Assessment and Support Consortium ــي  و ه

مؤسسة تهتم بتحديد معايير المعلم و جودة التدريس و وضعت تلك المؤسسة عشرة معـايير               
: تمثل إطارا عاما يشمل المعايير التي يجب أن تتوافر لدى المعلم و هـذه المعـايير هـي                   

  )145-146 : 2006 ، حمادة(
  مادة التخصص: المعيار األول 

 الرئيسة و أدوات البحث و أسس التخصص الذي يقوم بتدريسه و هـو              يدرك المعلم المفاهيم  
  .قادر على تصميم الخبرات التدريسية بطريقة تجعل هذه الجوانب ذات اهتمام لدى الطالب

  
  تعليم الطالب : المعيار الثاني 

يعرف المعلم كيف ينمو طالبه و كيف يتعلمون و هو قادر على تزويدهم بفـرص للـتعلم                  
  .م العقلي و االجتماعي و غيرهما من جوانب النمو تدعم نموه

  
 تنوع المتعلمين : المعيار الثالث 

يدرك المعلم أن المتعلمين يختلفون في طرق تعلمهم و هو قادر على إيجاد الفرص المالئمـة     
  .لكل منهم بما يراعي خصائصهم و خلفياتهم المختلفة 
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  استراتيجيات التعليم: المعيار الرابع 
المعلم استراتيجيات مختلفة للتعليم تشجع التالميذ على التفكير الناقد و حل المشكالت            يستخدم  

  .و تنمي مهاراتهم األدائية 
  بيئة التعلم : المعيار الخامس 

يوظف المعلم معرفته بدوافع و سلوك المتعلمين أفرادا و جماعات في تصميم بيئـة للـتعلم                
 على االنخراط الحقيقي في التعلم و على التحفيز         تشجع على  التفاعل االجتماعي االيجابي و      

  .الذاتي 
  

  االتصال: المعيار السادس 
يوظف المعلم معرفته بطرق االتصال اللفظي و غير اللفظي و بفنيات االتـصال األخـرى               
لتعزيز الحوار البناء و التعاون و التفاعل المبني على التسامح و الرغبة في تقديم المـساعدة               

  .داخل الصف 
  

  التخطيط للتدريس: المعيار السابع 
يخطط المعلم للتدريس و يدير عملياته بناء على معرفته بمادة التخصص و بطبيعة الطـالب               

  .و البيئة االجتماعية المحيطة و أهداف المنهج 
  

  التقويم: المعيار الثامن 
نموهم بجوانبـه  يعرف و يستخدم المعلم طرق التقويم المختلفة للتأكد من تقدم تعلم الطالب و   

  .المتعددة 
  

  التفكر و النمو المهني : المعيار التاسع 
المعلم ممارس مهني يفكر باستمرار في ممارسته و يقيم النتائج المترتبة عليهـا و تأثيرهـا                

  .على الطالب و الوالدين و الزمالء و يبحث باستمرار عن الفرص التي تدعم نموه المهني 
  

  و األخالقيات و العالقات التعاون : المعيار العاشر 
يتواصل المعلم مع أولياء األمور و األسر و الزمالء و البيئة االجتماعية و يتعـاون معهـم                 

  .جميعا لكي يعزز تعلم الطالب و يؤمن سالمتهم 
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 NCATE( National Council For(معايير المجلس القومي العتماد المعلمين 

 Accreditation Of Teacher Education   و حدد هذا المجلس عدد مـن المعـايير     
:              التــي ينبغــي توافرهــا لــدى المعلمــين العتمــادهم فــي مهنــة التــدريس و هــي  

  ) 146 : 2006حمادة، (
 يعرف المعلم المفاهيم العامة و المبادئ و النظريات و البحوث المتعلقة بنمو الطـالب و                -1

  .يتيح لهم فرصا تدعم نموهم و تعلمهم 
  . تخطيط و تصميم المواقف التعليمية -2
  . يمتلك معرفة معمقة و واسعة بمحتوى مادة التخصص -3
  . يعرف أساليب تقويم معارف الطالب -4
 يعرف و يوظف استراتيجيات التعلم الفعال و يطبق استراتيجيات متنوعة إليجاد منـاخ               -5

  .علمهم تنموي مناسب لمدى واسع من القدرات لدى الطالب و أنماط ت
  . يعرف كيف يتعاون و يتواصل مع األسر و أعضاء المجتمع -6
  . يسعى المعلم لتنمية نفسه مهنيا -7
  

  ) بريطانيا ( معايير تقويم أداء المعلم بالمملكة المتحدة 
          :أشار دليل تقويم المدرسة البريطانية فيما يخـص تقـويم المعلـم إلـى المعـايير اآلتيـة                

  )208-209:  2000حبيب ، (
  مدى مهارة المعلم في إدارة الوقت: المعيار األول 

  :و ذلك من خالل 
  . تحضير األجهزة و المواد و الوسائل المعينة قبل بداية الحصة -
  . قدرته على جذب اهتمام الطالب بسرعة عند بداية كل درس أو نشاط -
  . قدرته على جذب اهتمام الطالب إلى الدرس طوال الوقت -
  
  مدى مهارته في إدارة سلوك الطالب: عيار الثاني الم

  :و ذلك من خالل 
  . قدرته على مراقبة سلوك جميع الطالب أثناء القيام باألنشطة المصاحبة للدرس -
  . قدرته على إيقاف أي سلوك غير مالئم بطريقة منسقة تحفظ للطالب كرامته -
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   الراجعة مدى مهارته في استخدام التغذية: المعيار الثالث 
  :و ذلك من خالل 

 قدرته على تزويد الطالب بتغذية راجعة عن صحة أدائهـم داخـل الفـصل و خارجـه                         -
  .و تشجيعه لنموهم ) الواجبات المنزلية ( 
  

  مهارته في التخطيط للدرس : المعيار الرابع 
  :و ذلك من خالل 

  .ليمة  قدرته على تحديد األهداف المناسبة و صياغتها بطريقة س-
  . قدرته على اختيار الوسائل المعينة و األجهزة المناسبة لتحقيق أهداف الدرس -
 قدرته على تحديد األنشطة المصاحبة للدرس كنشاط تطبيقي يزود الطـالب بالمهـارات              -

  .المراد تزويده بها من خالل الدرس 
  

   للطالبمهارته في تنفيذ الدرس بطريقة تحقق أقصى استفادة: المعيار الخامس 
  :و ذلك من خالل 

  . قدرته على ربط الدرس بالبيئة و بالدروس السابقة و المواقف الحياتية -
  . قدرته على تنويع طرق التدريس -
  . قدرته على استخدام الوسيلة في الوقت المناسب -

  مهارته في استخدام األساليب المتنوعة و المناسبة لتقويم الطالب : المعيار السادس 
  :م جمع المعلومات من خالل  و يت

  . مشاهدة الدروس بمالحظة أداء المعلم أثناء الحصة - 
  . مناقشة الطالب -
  . فحص دفتر التحضير -
  . مناقشة مع المدرس األول -
  

  :المعايير القومية للتعليم في مصر
ـ              ل  وضعت وزارة التربية و التعليم المصرية مشروعا إلعداد معايير قومية للتعليم شملت ك

 – معايير المـشاركة المجتمعيـة       – معايير اإلدارة المتميزة     –معايير المدرسة الفعالة    ( من  
و في مجال معايير المعلم وضـعت خمـس        )  معايير المعلم    –معايير المنهج و نواتج التعلم      

مجاالت رئيسة يحتوي كل منها على عدد من المعايير الفرعية و المجاالت الرئيـسة هـي                     
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لتخطيط  ، مجال استراتيجيات التعلم و إدارة الصف ، مجال المادة العلمية ، مجال             مجال ا ( 
  )147 :2006حمادة ، ( .)  التقويم ، مجال مهنية المعلم 

  
                       :المعايير المهنية العتماد المعلم 

هاية على التأكيـد  تتنوع المعايير المهنية لالعتماد حسب كل دولة إال إنها تتفق جميعها في الن         
على جودة المعلم و األجازة و التصريح للمعلم المبتدئ الذي تنطبق عليه هذه المعايير حيث                

  )49-51 :2002حسين و إبراهيم ، ( :أن لكل معيار عام مجموعة من معايير األداء و هي 
  تخطيط و تصميم المواقف التعليمية: المعيار األول 
  :معايير األداء 

  . التلميذ على تطبيق المعرفة و المهارات و عمليات التفكير  ينمي قدرة- 
  . تقديم خبرات التعلم التي تحث و تشجع و تشمل المتعلم بفاعلية - 
  . يقدم خبرات التعلم التي تعتبر مناسبة بصورة إيجابية للمتعلم -
   . يهيئ بيئة طبيعية داخل الفصل الدراسي لتدعم أشكال التدريس و التعلم المقدمة-
  . يستخدم التكنولوجيا كأداة لتعزيز تعلم الطالب -
  

   المناخ التعليمي و الحفاظ عليه إيجاد: المعيار الثاني 
  :معايير األداء 

  . يتصل و يحفز التالميذ بسلوك ايجابي و مدعم -
 يوضح اإلحساس بالفروق الفردية و األكاديمية و االجتماعية و الثقافية و االستجابة لكـل               -

  .ميذ بسلوك مقبول التال
 يوضح المرونة و تعديل العمليات داخل حجرة الدراسة و اإلجراءات التعليمية كما يتطلبها              -

  .الموقف 
 يستخدم أساليب إدارة الفصل التي تدعم التحكم الذاتي و تشجع المسئولية لـدى الفـرد و                 -

  .اآلخرين 
  .غذية الرجعية االيجابية و السلبية  يشجع استعدادات التالميذ و الرغبة الستقبال و قبول الت-

  تطبيق و إدارة الموقف التعليمي: المعيار الثالث 
  :معايير األداء 

  . يوضح معايير محددة و توقعات مهمة للتعليم -
  . يربط التعلم بمعرفة التلميذ األولية و الخبرات و الخلفيات األسرية و الثقافية -
  .هات و عمليات التفكير التي يمكن تعلمها  ينمي المهارات و المفاهيم و التوجي-
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 يستخدم استراتيجيات التعليم و التدريس التي تالءم مستوى تنميـة الطالـب و مـشاركة                -
  .الطالب بفاعلية و خبرات تعلم فردية و معاونة 

 يستخدم استراتيجيات مناسبة لتوجيه األسئلة حتى تشارك العمليات المعرفيـة للطالـب و              -
  .المنظم تشجع التفكير 

 يرشد الطالب للتعبير و فحص و شرح االستجابات البديلة و نتائجها المرتبطـة بالقـضايا    -
  .األخالقية و القيمية و االجتماعية 

  . يستخدم تصورات متعددة و وجهات نظر مختلفة لتسهيل تكامل المعرفة و الخبرات -
  . يربط التعلم بطموح الطالب للحصول على أدوار مستقبلية -
  

  تقييم و متابعة نتائج التعلم : المعيار الرابع 
  :معايير األداء 

  . يستخدم تقنيات متعددة و مصادر للبيانات -
   يعمل استعدادات مناسبة لعمليات التقويم التي تناقش التنوع الثقافي و االجتماعي و البدني -
ة و اإلرشادات التـي     يقوم أداء الطالب تقويما ذاتيا عن طريق استخدام المعايير الموضوع          -

  .تتناسب مع برنامج التقييم 
  . يجمع و يحلل بيانات التقييم و حفظ السجالت الحديثة لتقدم الطالب -
  

  تأمل و تقييم الموقف التعليمي: المعيار الخامس 
  : معايير األداء 

أجـل   يقوم و يحلل و يتصل بدقة لتحقيق فاعلية التعلم و أن يقوم بالتغييرات المناسبة من                 -
  .تحسين تعلم التالميذ 

  . يحلل و يقوم آثار خبرات التعلم على األفراد و على الفصل ككل -
  

  التعاون مع الزمالء و الوالدين و اآلخرين : المعيار السادس 
  :معايير األداء 

 يحدد و يدرك المواقف عندما يكون التعاون مع اآلخرين لتحسين تعلم الطالب فعلى سبيل               -
  . القرارات في المدارس المثال اتخاذ

  . يوضح مهارات القيادة الفعالة و عضوية الفريق التي تيسر نمو األهداف النفعية المتبادلة -
  . يستمع إلى وجهات النظر المختلفة و االختبارات البديلة و تشجيع إسهامات المدرسة -
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  المشاركة في التنمية المهنية: المعيار السابع 
  :معايير األداء 

  .ضح نقاط القوة و األولويات للتنمية  يو-
 يعد خطة تنمية مهنية لتحسين مستوى أدائه الخاص و توسيع مداركـه لتـسهيل تحقيـق                 -

  .الطالب لهدف التعلم 
  . يشارك في أنشطة التنمية المهنية المناسبة و متابعتها من خالل الخطة -
  .سهيل تعلم الطالب  يقدم برهاناً لتحسين األداء و دليل القدرة المتزايدة لت-

  ى معرفة المحتو: المعيار الثامن 
  :معايير األداء 

  . يوضح المهارات بدقة و المفاهيم المحورية المرتبطة بالمجاالت األكاديمية المؤهلة -
  . يطبق المنهج االستقصائي بفاعلية -
  . يربط المعرفة بالمجاالت األكاديمية المؤهلة لمواقف الحياة الحقيقية -
  
  تطبيق التكنولوجيا: عيار التاسع الم

  : معايير األداء 
  . يستعمل جهاز كمبيوتر متعدد الوسائل و التقنيات الحديثة الستخدام العديد من البرامج -
 يستخدم الكمبيوتر لمعالجة الكلمات و عمل قاعدة بيانات و استخدام االنترنـت و البريـد                -

  .االلكتروني 
ل التعلم الفعال و المؤتمرات السمعية و البـصرية و تطبيقـات    يستخدم التقنيات الحديثة مث   -

  .التعلم عن بعد لتحسين اإلنتاجية 
  . يستخدم وسائل معينة و مساعدة للطالب ذوي االحتياجات الخاصة -
  . تصميم الدروس التي تستخدم التكنولوجيا لتحديد حاجات الطالب المتنوعة -
  

معايير التي تناسب الطلبة المعلمين حيـث إنهـم         و في ضوء ذلك قام الباحث باستخالص ال       
يتدربون خالل التربية العملية على ممارسة مهارات تدريس التكنولوجيـا و التـي تناسـب               
مناهج التكنولوجيا في مراحل التعليم األساسي ، و هذه المعايير أدائية قام الباحث من خاللها               

لتكنولوجيا ، تنفيذ تدريس التكنولوجيـا ،       التخطيط لتدريس ا  ( تقويم مهارات التدريس الثالثة     
معيار أداء و لمهـارة التنفيـذ       ) 16(حيث لتقويم مهارة التخطيط     ) تقويم تدريس التكنولوجيا    

معيار أداء ، و هي تمثل جميعهـا اإلجابـة عـن    ) 14(معيار أداء ، و لمهارة التقويم   ) 16(
  :ي السؤال األول من أسئلة الدراسة و هذه المعايير كما يأت
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  مهارة التخطيط لتدريس التكنولوجيا
  :معايير األداء 

  . تمكن المعلم من موضوعات التكنولوجيا التي سيقوم بتدريسها -1
  .لتدريس وحدات مقرر التكنولوجيا ) خطة فصلية (  يحدد المعلم جدوالً زمنياً -2
  . يحدد المعلم األهداف العامة المراد تحقيقها عند تدريس التكنولوجيا -3
  . يحدد المعلم طرق التدريس المناسبة لتحقيق األهداف -4
  . يراعي المعلم الفروق الفردية بين المتعلمين عند تحضير دروس التكنولوجيا -5
  . ينظم المعلم موضوع التكنولوجيا تنظيما منطقيا حتى يسهل تعلمه -6
  .وكية  يجيد المعلم التنويع في صياغة أهداف موضوع التكنولوجيا بصورة سل-7
  )معرفية ، مهارية ، وجدانية (  يجيد المعلم صياغة أهداف موضوع التكنولوجيا إلى -8
  . يحدد المعلم معايير اإلتقان المطلوبة في موضوعات التكنولوجيا عند تحقيق األهداف -9

  . يحدد المعلم األنشطة التكنولوجية الالزمة لتحقيق األهداف -10
المناسـبة لموضـوعات   )  أجهزة العرض و موادها التعليميـة   ( يختار المعلم التقنيات     -11

  .التكنولوجيا 
العينات ، النماذج المجسمة ، اللوحات المعينة ، المـواد   (  ينتج المعلم الوسائل التعليمية      -12

  .المناسبة لتدريس لموضوعات التكنولوجيا ) التعليمية 
  .لتكنولوجيا  يحدد المعلم أساليب التقويم المناسبة لموضوعات ا-13
  . يراعي المعلم التكامل و الترابط و الشمول في التخطيط لتدريس التكنولوجيا -14
  . يعد المعلم مواد اإلثرائية في موضوعات التكنولوجيا التي تراعي حاجات المتعلمين -15
  . يهيئ المعلم البيئة الصفية التي تناسب تدريس موضوعات التكنولوجيا -16
  

  يس التكنولوجيامهارة تنفيذ تدر
  :معايير األداء 

  . يثير المعلم دافعية المتعلمين لتعلم موضوعات التكنولوجيا -1 
  . يلتزم المعلم بالزمن المحدد لكل فعالية في تدريس موضوعات التكنولوجيا -2
  . يقدم المعلم موضوع التكنولوجيا بمداخل متنوعة -3
  .ن بالخبرات التكنولوجية الجديدة  يربط المعلم الخبرات السابقة لدى المتعلمي-4
  . يعرض المعلم موضوعات التكنولوجيا بلغة واضحة و دقيقة -5
  . يجيد المعلم طرح األسئلة الصفية إلثارة المناقشة في تدريس التكنولوجيا -6
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 ينوع المعلم في توظيف طرق و أساليب تدريس التكنولوجيا التـي تناسـب خـصائص                -7
  .المتعلمين 

  .لمعلم في عرض موضوع التكنولوجيا منطقيا  يتدرج ا-8
  . يوظف المعلم أساليب إدارة الفصل بفاعلية في تدريس التكنولوجيا -9

  . يوظف المعلم أساليب التعزيز في تدريس التكنولوجيا -10
في تـدريس   ) العينات ، النماذج ، اللوحات التعليمية       (  يوظف المعلم الوسائل التعليمية      -11

   .التكنولوجيا 
 العملية الستخدام برامج الحاسوب التطبيقيـة و        ت يدرب المعلم المتعلمين على التطبيقا     -12

  .االنترنت و الوسائط المتعددة 
األجهزة و موادها التعليمية البـصرية و الـسمعية و    (  يوظف المعلم التقنيات التعليمية      -13

  .في تدريس التكنولوجيا بشكل جيد ) السمعية البصرية 
  .ظف المعلم األمثلة البيئية ذات العالقة بموضوع التكنولوجيا  يو-14
  . يشجع المعلم المبادرات الفردية للمتعلمين أثناء تدريس التكنولوجيا -15
  . يقدم المعلم تلخيصاً ختامياً ألهم ما ورد في درس التكنولوجيا في نهاية الحصة -16
  

  مهارة تقويم تدريس التكنولوجيا 
   :معايير األداء 

  )تقويم قبلي (  يقوم المعلم الخبرات التكنولوجية في الدرس السابق لدى المتعلمين -1
  )تقويم تكويني (  يقوم المعلم تعلم المتعلمين لموضوعات التكنولوجيا أثناء الدرس -2
  )تقويم ختامي(  يقوم المعلم تعلم المتعلمين لموضوعات التكنولوجيا في نهاية الدرس -3
  .م في استخدام أساليب تقويم تعلم موضوعات التكنولوجيا لدى المتعلمين  ينوع المعل-4
   يراعي المعلم مواصفات التقويم الجيد في تقويم تعلم المتعلمين لموضوعات التكنولوجيا -5
 يستفيد المعلم من نتائج التقويم في عالج أخطـاء المتعلمـين فـي تعلـم موضـوعات                  -6

  التكنولوجيا 
  .عمال التحريرية لموضوعات التكنولوجيا لدى المتعلمين  يتابع المعلم األ-7
  . يتابع المعلم األنشطة التكنولوجية التي ينتجها المتعلمون -8
  . يراعي المعلم الفروق الفردية بين المتعلمين أثناء تقويم تعلم موضوعات التكنولوجيا -9

  .ا لدى المتعلمين  يوظف المعلم التقنيات التعليمية في تقويم تعلم التكنولوجي-10
  . يوظف المعلم التغذية الراجعة في تحسين تعلم موضوعات التكنولوجيا لدى المتعلمين -11
  . يشجع المعلم المتعلمين على التقويم الذاتي -12
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 يجيد المعلم وضع االختبارات التحصيلية لتقويم تعلم موضـوعات التكنولوجيـا لـدى              -13
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  الفصل الثالث
  الدراسات السابقة
ت بتقويم مهارات التدريس و صنف الباحث الدراسات السابقة إلى محورين دراسات اهتم

   .دراسات اهتمت بتقويم مهارات تدريس مقرر التكنولوجيا
  

  .دراسات اهتمت بتقويم مهارات التدريس : أوال 
  

   ) :2006( دراسة حمادة 
هدفت الدراسة إلى تقويم الواقع الفعلي لبرامج تدريب معلمي الطالب الموهوبين و المتفوقين             

ثانوية في مصر من خالل تحديد االحتياجات و درجتها التدريبيـة           في الرياضيات بالمرحلة ال   
لدى معلمي الطلبة الموهوبين و المتفوقين وفقا لسنوات الخبرة و المؤهل العلمـي و تقـديم                
تصور مقترح لبرنامج تدريب المعلمين في ضوء المستويات المعيارية العالمية للمعلم و قـد              

لي في تحديد االحتياجات التدريسية الالزمة للمعلمـين        استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلي    
 ، االستبانة األولى    تثم المنهج التجريبي في الدراسة الميدانية و استخدم الباحث ثالثة استبانا          

للتعرف على الواقع الحالي لتدريب المعلمين و االستبانة الثانية لتحديد االحتياجات التدريبيـة             
ستبانة الثالثة لتحديد درجة االحتياجات من وجهة نظـر المعلمـين و            الالزمة للمعلمين و اال   

) 80(اختار الباحث عينة الدراسة عشوائيا من معلمي و معلمات الرياضيات و البالغ عددهم              
معلما و معلمة و توصلت الدراسة إلى أن الغالبية العظمى من المعلمين و المعلمـات لـديهم          

يبية لهم أثناء الخدمة ، كذلك معظم االحتياجات التدريبية و          اقتناع تام بأهمية عقد دورات تدر     
درجتها حظيت بدرجة أهمية عالية من وجهة نظر المعلمين و المعلمات ، كذلك االتفاق على               
الجوانب بين المعلمين و التي هم بحاجة لها على الرغم من وجود فروق في سنوات الخبـرة         

يارية العالمية للمعلـم و التـي صـمم الباحـث           و المؤهل و يرجع ذلك إلى المستويات المع       
  .البرنامج المقترح في ضوء هذه المستويات 

  
   ) :2006( دراسة نشوان 

هدفت الدراسة إلى تقويم واقع إعداد طلبة كلية التربية بجامعـة األقـصى و إعـداد قائمـة             
لطـالب  بالمعايير الواجب توافرها في برنامج إعداد الطلبـة المعلمـين و اسـتطالع رأي ا              

المعلمين عن مدى توفر هذه المعايير في برنامج إعدادهم و اقتراح برنامج لتطوير ذلك و قد                
استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي و استخدم الباحث أداتين هما قائمة المعايير              
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ء الواجب توافرها في البرنامج إلعداد الطالب المعلمين و أداة االستبانة للتعـرف علـى آرا              
الطالب المعلمين و اختار الباحث عينة الدراسة بشكل قصدي من طالب المـستوى الرابـع               
الذين انهوا مساق تعليم مصغر و المسجلين في التربية العملية في المدارس و قـد أشـارت                 
نتائج الدراسة إلى أن هناك قصوراً واضحاً في اإلعداد في مساقات علم الـنفس و أصـول                 

 طرق التدريس و االتفاق بين وجهة نظر الباحث و الطالب المعلمين في             التربية و المناهج و   
و %) 63(و بنـسبة    %) 59(الجوانب النظرية من حيث القصور التربوي للطالب المعلمين         

هي متوسطة و غير كافية من وجهة نظر الباحث لتمكين الطالب المعلمـين فـي مهـارات               
  %) .75(التدريس األساسية ألن الحد األدنى لإلعداد 

  
   ) :2005(دراسة شريف 

هدفت الدراسة إلى تقويم المتطلبات الالزمة إلعداد المعلم في ضوء التحديات العالمية و ذلك              
من خالل التعرف على فلسفة و أهداف إعداد المعلم بصفة عامة و كـذلك التعـرف علـى                  

ة و التحديات التـي     النماذج التي تتبعها بعض الدول إلعداد المعلم في ضوء التحديات العالمي          
تواجه إعداد المعلم في المجتمع المصري و وضع التوصيات و المقترحات التـي يمكـن أن             
ترتقي بمستوى إعداد المعلم لمقابلة التحديات العالمية و قد استخدم الباحث المنهج الوصـفي              

ـ            ي للكشف عن متطلبات إعداد المعلم في ضوء التحديات العالمية و كانـت أداة الدراسـة ه
طالبـا و طالبـة ، توصـلت        ) 614(االستبانة حيث طبقت على عينة عشوائية مكونة مـن          

الدراسة إلى أن أهمية اإلعداد الديني متطلب من متطلبات إعـداد المعلـم و كـذلك انتقـاء                  
المعلومات و االستخدام الصحيح للوسائل التعليمية و التقنية خاصة شبكة االتصاالت ، كذلك             

دث وسائل االتصال الحديثة و المتطورة لمتابعة ما هو جديد ، أوضـحت           وجود مكتبة بها اح   
النتائج أيضا أن درجة توفر هذه المتطلبات كانت منخفضة بصورة واضحة و قد تنعدم فـي                
بعض المتطلبات ، سبب ذلك أن المقررات الدراسية غير قادرة على عـرض موضـوعات               

  .بة المعلومات و تطورها تعمل على تنمية الذاتية الثقافية خاصة في مواك
  

   ) :2005( دراسة شلبي 
هدفت الدراسة إلى تحديد قائمة بالمعايير المهنية المعاصرة الالزمـة لمعلمـي الرياضـيات              
بالمرحلة اإلعدادية في مصر و تحديد مدى توافر هذه المعايير لدى مجموعة مـن معلمـي                

ر مقترح للعمل علـى تطـور أداء        الرياضيات و تأثير البعثات التعليمية لديهم و وضع تصو        
المعلم في ضوء المعايير المهنية المعاصرة ، و قد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلـي         
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في الدراسة لتحليل الوضع الراهن لتدريس الرياضيات في المرحلة اإلعداديـة ، و اختـار               
ظة المنوفية بطريقة   الباحث عينة الدراسة من معلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية في محاف         

معلماً  و استخدم الباحـث أدوات الدراسـة و هـي            ) 60(قصديه حيث بلغ عدد افرد العينة       
اسنبانة المعايير المهنية المعاصرة و بطاقة مالحظة ألداء معلمي الرياضيات و بطاقة مقابلة             

 لـدى  معيـاراً مهنيـاً  ) 52(مع معلمي الرياضيات ، و توصلت الدراسة إلى أنه يجب توافر   
معلمي الرياضيات في المدرسة المصرية و توافرت غالبية المعايير بدرجات تتراوح ما بين              

لدى %) 64.34(و توافرت المعايير بنسبة كبيرة      %) 25(إلى  %) 0(قليلة و متوسطة بنسبة     
معلمي البعثات التعليمية مقارنة بالمعلمين ذوي الخبرة الزمنية الطويلة ثم قام الباحث بوضـع    

  .ر مقترح لتطوير أداء معلمي الرياضيات في ضوء المعايير المهنية المعاصرة تصو
  

   ) :2004( دراسة الفرا  
هدفت الدراسة إلى تقويم األداء التدريسي عن طريق تحليل التفاعل اللفظـي لـدى معلمـي                
كليات التربية المتخرجين و التعرف على أنماط التفاعل اللفظـي الـسائدة بـين المعلمـين                

تخرجين من كليات التربية في الجامعات الفلسطينية و طالبهم داخل الصف المدرسـي و              الم
الذين يعملون في المرحلة األساسية الدنيا و التعرف على أهم نواحي القوة و القصور التـي                
يمكن أن تسفر عنها عملية رصد أنماط التفاعـل اللفظـي كمـا وردت فـي أداة الدراسـة                   

مالحظة و التعرف ما إذا كانت أنماط التفاعـل اللفظـي الـسائدة             المستخدمة و هي بطاقة ال    
من متخرجي كليات التربية بالجامعات الفلسطينية و       ) معلمين ، معلمات    ( تختلف تبعا للنوع    

 ) 40( قد اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي و اختار عينة الدراسة عـشوائيا و عـددها                
صلي من معلمي المرحلة األساسية الدنيا بمحـافظتي        من المجتمع األ  %) 26.5(فردا بنسبة     

خانيونس و رفح  و توصلت الدراسة إلى أنه يوجد تفاعل إيجابي بين المعلـم الفلـسطيني و             
المتعلمين عند مستوى استخدام األسئلة و إن كان يجب االهتمام بتنويع األنشطة و األسـاليب            

 هو أسلوب السؤال و الجواب حيث تثير        التدريسية في داخل الحصة ، و إن أكثر ما يستخدم         
قدرات المتعلمين المتنوعة و خاصة أن أسلوب السؤال و الجواب يجب أن يستخدم في إطار               
يساعد على إيجاد النمو الشامل لدى المتعلم وفق قواعد تنظيم توظيفه في العمليـة التعليميـة           

كلما كان المعلم غيـر مباشـر       التعلمية كما يجب االهتمام بتدريب المعلم على إدارة صفه إذ           
فانه يتيح للمتعلمين فرص الحديث و التعبير عن آرائهم و أفكارهم و يصفهم فـي مواقـف                 
تجعلهم يشاركون باإلجابة و التفكير فيما يعرض عليهم من أسئلة أو ما يعرض من مواقـف                

  .لكي يتفاعلوا معها 
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   ) :2004( دراسة البحيصي 
يم مهارة استخدام الطالبات المتدربات تخصص لغـة عربيـة       هدفت الدراسة التعرف إلى تقو    

الستخدام السبورة الطباشيرية و استخدام السبورة المغناطيسية و الشفافيات و الكـشف عـن              
الفروق اإلحصائية بين مهـارة اسـتخدام الطالبـات المتـدربات للـسبورة الطباشـيرية و                

وق اإلحصائية بين تفاعل الطالبات عند      المغناطيسية و الشفافيات التعليمية و الكشف عن الفر       
إتقان استخدامهن السبورات الطباشيرية و المغناطيسية و الشفافيات و عدم إتقان اسـتخدامهن     
لها و قد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي و ذلك لمناسبة هـذا المـنهج لطبيعـة                 

لى عينة اختارتها عـشوائيا     الدراسة و استخدمت بطاقة مالحظة للتقويم حيث طبقت األداة ع         
طالبة و قـد توصـلت       ) 40( من طالبات الجامعة اإلسالمية و جامعة األقصى بلغ عددها          

الدراسة إلى أن متوسط مهـارة اسـتخدام الطالبـات المتـدربات للـسبورة الطباشـيرية و        
ـ              وا المغناطيسية و الشفافيات التعليمية منخفض و أفضل وسيلة هي السبورة الطباشيرية و أس

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى       ) T(وسيلة هي الشفافيات و دلت نتائج اختبار        
)α =  0.05(            بين متوسطي مهارة استخدام الطالبات المتدربات السبورة الطباشـيرية أمـا 

بالنسبة الستخدام الشفافيات كانت لصالح طالبات جامعة األقصى و عدم وجود فـروق دالـة      
  . في مهارة استخدام السبورة المغناطيسية )α =  0.05(وى إحصائيا عند مست

 )α =  0.05(و أظهر تحليل التباين وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة                 
في مهارات استخدام السبورة الطباشـيرية و المغناطيـسية و الـشفافيات لـدى الطالبـات                

ات داللة إحـصائية عنـد مـستوى             المتدربات في الجامعة اإلسالمية و عدم وجود فروق ذ        
)α =  0.05(              في مهارة استخدام السبورة الطباشيرية و المغناطيـسية و الـشفافيات لـدى 

  .الطالبات المتدربات في جامعة األقصى 
  

   ) :2003( دراسة الياس 
هدفت الدراسة إلى تقويم مهارات صوغ األهداف التعليمية و إعداد التهيئة للدروس و مهارة              

غ األسئلة الشفوية و توجيهها و التعامل مع إجابات الطالبات و الغلق ثم اقتراح برنـامج                صو
لتدريب الطالبات المعلمات على المهارات السابقة و قياس أثر تطبيق هـذا البرنـامج علـى            
مستوى أداء الطالبات المعلمات في المهارات السابقة و قد استخدمت الباحثة المنهج البنـائي              

حيث تم تطبيق البرنامج المقترح على أفراد المجموعة التجريبية التـي اختارتهـا             التجريبي  
الباحثة عشوائيا حيث طبق على مرحلتين ففي المرحلة األولى زودت الطالبـة بالمعلومـات              
النظرية الخاصة بكل مهارة من المهارات بعد تحليلها إلى المهـام الفرعيـة و الرئيـسة و                 
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إطار الجامعة و أمام زميالتها و دامت هذه الخطوة ثالثة عـشر            التدريب عليها عمليا ضمن     
أسبوعا و في المرحلة الثانية تم التدريب الميداني في المدارس على المهارات الـسابقة مـع                
التسجيل الصوتي للدروس ثم تحليلها بعد ذلك و دامت هـذه الخطـوة خمـسة أسـابيع ثـم        

أداء الطالبات المعلمات في المجموعتين و بعـد        استخدمت الباحثة البطاقة التي أعدتها لقياس       
مقارنة نتائج المجموعة التجريبية بنتائج المجموعة الضابطة خلصت الدراسة إلـى فاعليـة             
البرنامج التدريبي و دوره في رفع مستوى أداء الطالبات المعلمات في المجموعة التجريبيـة              

  . الضابطة في المهارات موضوع الدراسة على زميالتهن في المجموعة
  

   ) :2002( دراسة حسين و إبراهيم 
هدفت الدراسة إلى تقويم اعتماد المعلم من حيث أهدافه و مراحله و معاييره و إجراءاتـه و                 
أهم االتجاهات العالمية المعاصرة و محاولة وضع تصور مقترح العتماد المعلم في مصر و              

عتمـاد و مراحلـه و إجراءاتـه و         استخدم الباحثان المنهج الوصفي للتعرف على مفهوم اال       
االتجاهات العالمية الحديثة في االعتماد و استخدم الباحثان قوائم لمعـايير أبرزهـا معـايير               

أستاذا ) 834(المجلس القومي األمريكي لألداء و استبانه تم توزيعها على عينة عشوائية تبلغ             
رح يتضمن معايير اعتمـاد     في مؤسسات إعداد المعلم و كانت أهم النتائج وضع برنامج مقت          

  .المعلم في مصر و ذلك في ضوء االتجاهات العالمية الحديثة 
  

   ) :2002( دراسة شحاتة و الشيخ 
هدفت الدراسة إلى تقويم أداء المهارات التدريسية لدى معلمات الرياضيات بالمرحلـة االبتدائيـة        

دريبي المقترح الذي يفي بإتقـان      قبل تطبيق البرنامج المقترح و التعرف على صورة البرنامج الت         
المهارات التدريسية لدى معلمات الرياضيات و كذلك التعرف على أثر تطبيق البرنامج التـدريبي   
في تنمية المهارات التدريسية لدى معلمات الرياضيات و قد استخدم الباحثان المنهج البنائي فـي               

نامج المقترح و أعـد الباحثـان بطاقـة         بناء البرنامج المقترح ثم المنهج التجريبي لتجريب البر       
معلمة من مـدارس    ) 23(مالحظة المهارات التدريسية و طبقت على عينة قصدية عدد أفرادها           

قطر النموذجية و من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن مستوى أداء عينة الدراسة فـي                 
ى مستوى اإلتقـان المناسـب و       مهارات التدريس الرئيسة و معظم المهارات الفرعية لم يصل إل         

الحاجة إلى رفع مستوى األداء لدى العينة في المهارات الرئيسة و المهارات الفرعية و نتج عـن     
بين متوسطي درجات   ) 0.01(،  ) 0.05(هذه الدراسة أنه توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى          

هـارات التدريـسية التاليـة    المعلمين قبل و بعد تطبيق البرنامج لصالح التطبيق البعدي فـي الم           



 78 

تخطيط الدروس ، توجيه األسئلة ، استخدام الوسائل التعليمية ، التمهيد للدرس ، عرض الـدرس        
، التقويم كذلك نتج عن هذه الدراسة انه ال توجد فروق دالة إحصائيا بـين متوسـطي درجـات                

ه الدراسة أن فاعليـة     المعلمات قبل و بعد تطبيق البرنامج في مهارة إدارة الفصل و نتج عن هذ             
  ) .1.33(البرنامج المقترح بلغت نسبة الكسب 

   ) :2001( دراسة البحيصي 
هدفت الدراسة التعرف إلى المهارات التي ينبغي أن يكتسبها معلمو كلية فلسطين التقنية و تقـويم          

لـدى  واقع المهارات التدريسية لدى معلمي الكلية و وضع برنامج مقترح ينمي مهارات التدريس         
معلمي الكلية في ضوء الواقع و التأكد من فاعلية البرنامج المقترح في تنمية مهارات التدريس ،                
و قد استخدم الباحث المنهج الوصفي للتعرف على المهارات التي ينبغي على المعلمين اكتـسابها           

مقتـرح ، و    و معرفة واقع هذه المهارات ثم استخدم المنهج التجريبي لمعرفة فعالية البرنـامج ال             
اختار الباحث عينة الدراسة عشوائيا من معلمي كلية فلسطين التقنية من جميع األقسام بلغ عـدد                

معلما ، كما استخدم الباحث في الدراسة أداتين هما االستبيان للتعـرف علـى              ) 25(أفراد العينة   
 مالحظة لمالحظة   المهارات التي ينبغي أن يكتسبها المعلمون و واقع تلك المهارات و أداة بطاقة            

أداء العينة في مهارات التدريس و توصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا عند مـستوى         
)α = 0.05(         بين المجموعتين التجريبية و الضابطة في إتقـان المهـارات التدريـسية لـصالح 

ن  بـين التطبيقـي    )α = 0.05(المجموعة التجريبية و وجود فروق دالة إحصائيا عند مـستوى           
المؤجل و البعدي لدى أفراد المجموعة التجريبية و كانت الفروق في بعض المهـارات لـصالح                

  .المؤجل و بعض المهارات لصالح البعدي و يعزى ذلك إلى فعالية البرنامج المقترح 
  

   ) :1999( دراسة عسقول 
يس قبل تـدريبهم  هدفت الدراسة إلى تقويم اتجاهات طلبة الجامعة اإلسالمية بغزة نحو مهنة التدر    

على بعض مهارات التدريس و التعرف على االختالفات في اتجاهات الطلبة التي تعـزى إلـى                
عامل الجنس و التعرف على االختالفات بين اتجاهات الطلبة قبل و بعد التدريب و قد اسـتخدم                 

يـاس  الباحث المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة كما اسـتخدم الباحـث االسـتبانة كـأداة  لق             
طالبـة ،   ) 50(طالبـا     ) 50(االتجاهات نحو مهنة التدريس و طبقها على عينة عشوائية بلغت           

من المجتمع األصلي و توصلت الدراسة إلى ارتفاع اتجاهـات الطلبـة بعـد    %) 34.7 (بنسبة  
تدريبهم على بعض مهارات التدريس عنها قبل التدريب و وجود فروق ذات داللة إحصائية بين                

الطالب و اتجاهات الطالبات نحو مهنة التدريس و ذلك لصالح الطالبـات و قـد زادت               اتجاهات  
  .الفروق بعد التدريب عنها قبل التدريب 
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   ) :1999 ( ردراسة الخزندا
هدفت الدراسة إلى تقويم أداء طلبة الرياضيات بكلية التربية بغزة في بعض مهارات التـدريس و      

لوب التدريس المصغر في تنمية أداء طلبة شعبة الرياضيات         التعرف على مدى فعالية استخدام أس     
في بعض مهارات التدريس مقارنةً ببرنامج التربية العملية و قيـاس فعاليـة اسـتخدام أسـلوب          
التدريس المصغر في بقاء أثر التعلم لبعض مهارات التدريس في مواقف التدريس الفعلـي فـي                

دة و قد اسـتخدمت الباحثـة المـنهج التجريبـي           المدارس بعد التوقف عن التدريب لفترة محدو      
لتجريب البرنامج المقترح باستخدام أسلوب التدريس المصغر على المجموعة التجريبيـة حيـث             
اختارت الباحثة عينة الدراسة عشوائيا من طلبة كلية التربية الحكومية المستوى الثالث تخـصص    

، و استخدمت الباحثة أداتين همـا قـوائم         طالب و طالبة    ) 18(الرياضيات بلغ عدد أفراد العينة      
المالحظة لتقويم الطالب المعلم في أداء المهارات التدريسية األربعة المختارة و هـي التهيئـة ،                
طرح األسئلة ، تعزيز االستجابات و الغلق و استخدمت استبانه ليعبر الطلبة المعلمون عن رأيهم               

 إلى فعالية استخدام أسلوب التدريس المصغر       في برنامج التدريس المصغر ، و توصلت الدراسة       
في تنمية أداء طلبة شعبة الرياضيات في المهارات التدريسية و فعالية استخدام أسلوب التـدريس              
المصغر في بقاء أثر التدريب لتلك المهارات بعد التوقف عن التـدريب لفتـرة محـدودة أي أن                  

  .  التدريس المصغر استمرت فاعليته في تلك المهارات 
  

   ) :1997( دراسة زقوت 
هدفت الدراسة إلى التعرف على تقديرات طلبة التأهيل التربوي بالجامعة اإلسـالمية فـي غـزة     
لمدى اكتسابهم لمهارات تخطيط الدروس و تنفيذ الدروس و تقويمها و مـا إذا كـان لمتغيـري                  

 استخدم الباحث المـنهج     الجنس و العمر عند هؤالء الطلبة أثر على اكتسابهم لتلك المهارات وقد           
فقـرة طبقهـا    ) 52(الوصفي التحليلي في الدراسة و استخدم الباحث استبانة مقننة اشتملت على            

طالب و طالبة و أظهرت نتائج الدراسة أن درجة اكتساب          ) 104(على عينة عشوائية مكونة من      
ظهـر الدراسـة   و لـم ت %) 72.55(الطلبة لمهارات تخطيط الدروس و تنفيذها و تقويمها بلغت        

  .فروقا ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيري الجنس و العمر في اكتساب الطلبة لتلك المهارات 
  

   ) :1997( دراسة أبو جراد 
هدفت الدراسة في األساس إلى تقويم استخدام الوسائل التعليمية في المرحلـة األساسـية الـدنيا                

ات تـوافر الوسـائل التعليميـة فـي     بمدارس محافظات غزة و ذلك من خالل التعرف إلى درج    
المدارس و التعرف إلى درجات استخدام المعلمين و المعلمات للوسائل التعليمية و تحديد مـا إذا                
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كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات استخدام الوسائل التعليمية لدى المعلمي              
المؤهـل العلمـي ، الجـنس ، الخبـرة          الجهة المشرفة ،    ( و المعلمات تعزى للمتغيرات التالية      

و قد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي و قام بإعداد استبانه كـأداة للدراسـة و                ) التعليمية
%) 15(معلم و معلمة بنـسبة      ) 500(لخدمة أهدافها حيث طبقها على عينة الدراسة المكونة من          
  :لت الدراسة إلى النتائج التالية من المجموع الكلي و التي اختارها بطريقة عشوائية و توص

إن معظم الوسائل التعليمية المتوفرة في البيئة المحلية و المدرسة و السهلة في إعدادها و                -
استخدامها و الرخيصة في ثمنها متوفرة بدرجة عالية أما الوسائل ذات الثمن المرتفـع و          

  .صعبة اإلعداد و تقنيتها عالية نسبة توفرها قليلة 
بين متوسـط درجـات اسـتخدام    ) 0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى  وجود فروق  -

الوسـائل التعليميـة لــدى معلمـي و معلمـات المرحلــة األساسـية الـدنيا لــصالح                       
و ال توجد فـروق تعـزى إلـى    )  سنوات 0-4(الوكالة ، المعلمات ، الخبرة القصيرة    ( 

  . المؤهل العلمي
  

  : )  1996(دراسة البدن 
هدفت الدراسة إلى بناء مقياس لتقويم أداء الطالب المعلمـين فـي التربيـة العمليـة لبرنـامج                  
بكالوريوس التربية الرياضية بجامعة البحرين و قد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي لمالءمـة             

 خبيرا من األساتذة الخبـراء  ) 11(هذا المنهج لطبيعة الدراسة و اشتملت عينة الدراسة على عدد           
أساتذة من قـسم  ) 7(في طرق التدريس و المناهج و التربية العملية بكلية التربية جامعة البحرين         

) 32(موجهين من وزارة التربية و التعليم باإلضـافة إلـى       ) 4(التربية الرياضية بالجامعة كذلك     
باحثـة  مدرسة تربية رياضية من مراحل التعليم المختلفة أي أن عينة الدراسة قصديه و أعدت ال              

استمارة التقويم بعد عدة إجراءات قامت بها مثل تحكيم االستمارة للحصول على استمارة التقـويم     
في صورتها النهائية و توصلت الدراسة إلى أن محور الكفاءة و اإلتقان فـي تـدريس أجـزاء                  

فـي  و في المرتبة الثانية تنفيذ الخطة و التـدريس          %) 100(الدرس احتل المرتبة األولى بنسبة      
و التخطـيط بنـسبة     %) 98(ثم إدارة الموقف التعليمي بنـسبة       %) 98.9(الموقف الفعلي بنسبة    

ثم شخصية الطالب المعلم و إلمامـه العلمـي و التطـور            %) 96(و تقويم التعلم بنسبة     %) 97(
هذا يشير إلى تـراوح     %) 80(و أخيرا التفاعل مع البيئة المدرسية بنسبة        %) 94(المهني بنسبة   

و تعتبر نسبة عالية جدا ألراء الخبراء و المحكمـين          %) 100(و  %) 80(المئوية ما بين    النسب  
في المجال التربوي حيث تعتبر تلك المحاور دعائم أساسية عند تقويم الطالب المعلم في التربيـة                

  .العملية 
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  :التعقيب على دراسات المحور األول 
  

س خاصة المهارات األساسية و هي التخطـيط   دراسات هذا المحور تقويم  مهارات التدري    اهتمت
و التنفيذ و التقويم و مراعاة االتجاهات العالمية الحديثة و المعاصرة في برامج إعداد المعلمـين                

 ) 2005شلبي ، ( ، ) 2005شريف ،   ( ،   ) 2006نشوان ،   ( ،   ) 2006حمادة ،   ( مثل دراسة   
،        ) 2001البحيـصي ،  ( ، ) 2002 شـحاتة و الـشيخ ،     ( ،   ) 2002حسين و إبـراهيم ،      ( ،  
بينما هدفت دراسات أخرى إلى      ) 1996البدن ،   ( ،   ) 1997. زقوت  ( ،   ) 1999عسقول ،   ( 

حيث هدفت إلى تقويم األداء اللفظـي فـي          ) 2004الفرا ،   ( تقويم بعض مهارات التدريس مثل      
خدام الـسبورة الطباشـيرية و   التي هدفت إلى تقويم مهارة است ) 2004البحيصي ،   ( التدريس ،   

هدفت إلى تقويم مهارات صوغ األهداف       ) 2003الياس ،   ( المغناطيسية و الشفافيات التعليمية ،      
التعليمية و إعداد التهيئة للدروس و مهارة صوغ األسئلة الشفوية و توجيههـا و التعامـل مـع                  

ى تقويم مهارة التهيئة و مهارة      هدفت إل  ) 1999الخزندار ،   ( إجابات الطالبات و مهارة الغلق ،       
هدفت إلى تقـويم مهـارة    ) 1997أبو جراد ،    ( طرح األسئلة و مهارة التعزيز و مهارة الغلق ،        

  .استخدام الوسائل التعليمية 
  

فقـد   ) 2006حمادة ،   ( اتبعت معظم دراسات هذا المحور المنهج الوصفي التحليلي عدا دراسة           
،     ) 2002شـحاتة و الـشيخ ،       ( ج التجريبـي و دراسـة       استخدمت المنهج الوصفي ثم المـنه     

  .استخدمت المنهج البنائي ثم التجريبي  ) 1999الخزندار ، ( ، ) 2003الياس ، (
  

استخدمت معظم دراسات هذا المحور االستبانة كأداة فمن هذه الدراسات التي استخدمت االستبانة             
حـسين و  (،       ) 2006نـشوان ،    ( سـة   فقط و منها من استخدمت فيها أدوات أخرى مثل درا         

اسـتخدمت  ) 2005شـلبي ،  (استخدمت قائمة معايير و اسـتبانه  و دراسـة   ) 2002إبراهيم ،   
الخزنـدار ،   (،  ) 2004البحيصي ،   (استبانه معايير و بطاقة مالحظة و بطاقة مقابلة ، و دراسة            

، ) 2002ة و الـشيخ ،  شـحات (استخدمت االستبانة و بطاقة مالحظة أما دراسة كل من          ) 1999
اسـتخدمت أداة  ) 1996البـدن ،   (،  ) 2003الياس ،   (،  ) 2004البحيصي ،   (،  ) 2004الفرا ،   (

  .الدراسة بطاقة مالحظة 
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تنوعت عينات الدراسات في هذا المحور ما بين معلمين و طلبة معلمين و قد اختـارت معظـم                  
،     ) 2005شـلبي  ،     (،  ) 2006نـشوان ،    (الدراسات عينتها بطريقة عـشوائية عـدا دراسـة          

  .اختارت عينة الدراسة بطريقة قصديه ) 1996البدن ، (، ) 2002شحاتة و الشيخ ، (
  

و توصلت دراسات هذا المحور إلى أن هناك قصور في مهارات التدريس نتيجة ظروف متنوعة               
عـايير  و ذلك من وجهة نظر أفراد عينات هذه الدراسات و كذلك في ضـوء االتجاهـات و الم                 

  .العالمية و اقتراح حلول لهذا القصور 
و قد استفاد الباحث من دراسات هذا المحور في تحديد المعـايير األدائيـة العالميـة لمهـارات                  
التخطيط و التنفيذ و التقويم و االستناد إليها في تدعيم المعايير العالمية التي استندت إليهـا هـذه                  

 الباحث من هذه الدراسات في منهجية البحث و االطـالع و      الدراسة في عملية التقويم كما استفاد     
  .االستفادة بشكل كبير من المراجع التي تخص موضوع الدراسة 
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  . التكنولوجيا  مقرردراسات اهتمت بتقويم مهارات تدريس: ثانيا 
  

   ) :2007( دراسة عابد 
 لـدى معلمـي   Visual Basicهدفت الدراسة في األساس إلى تقويم مهارات البرمجـة بلغـة   

التكنولوجيا بمدارس غزة و شمال غزة و تقويم مستوى اكتساب المعلومات العلمية لديهم و فـي                
ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة تم بناء برنامج مقترح لتنمية مهـارات البرمجـة بلغـة           

)VB (بناء البرنـامج التـدريبي   قد استخدم الباحث المنهج البنائي في  لدى معلمي التكنولوجيا و
المقترح ثم استخدم المنهج التجريبي على عينة الدراسة التي اختارها الباحث فصدياً من معلمـي               

معلما و معلمـة و قـام       ) 20(التكنولوجيا الذين يعلمون الصف العاشر األساسي و البالغ عددهم          
ين لقياس المعرفة و مهارات     الباحث ببناء أدوات الدراسة و هي قائمة مهارات البرمجة و اختبار          

البرمجة لدى المعلمين و بطاقة مالحظة لقياس مهارة البرمجة لدى المعلمين و توصلت الدراسـة   
 بين كل من التطبيق القبلي و التطبيق        )α =  0.05(إلى وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى          

توى المهارة العملية للبرمجة    البعدي في مستوى اكتساب المعلومات العلمية لمهارة البرمجة و مس         
لصالح التطبيق البعدي و يعزى ذلك إلى فاعلية البرنامج المقترح في تنمية مهارات البرمجة لدى               

  .معلمي التكنولوجيا الذين يعلمون الصف العاشر األساسي 
  

   ) :2007( دراسة النادي 
وء المعايير العالميـة و     هدفت الدراسة إلى تقويم محتوى مقرر التكنولوجيا للصف السابع في ض          

تحديد مدى توفر المعايير العالمية في محتوى مقرر التكنولوجيا للصف السابع فـي فلـسطين و                
إعداد مادة إثرائية في ضوء المعايير العالمية و قد استخدمت الباحثة المنهج الوصـفي التحليلـي           

لبنائي في إعـداد المـادة      لتحليل محتوى مقرر التكنولوجيا للصف السابع كما استخدمت المنهج ا         
اإلثرائية و اعتمدت الدراسة أداة تحليل المحتوى و تمثلت عينة الدراسة في كتـاب التكنولوجيـا                
المقرر على طلبة الصف السابع األساسي و قد  توصلت هذه الدراسة إلى تـدني نـسب تـوفر                   

توصلت إلـى إعـداد   المعايير العالمية في محتوى مقرر التكنولوجيا للصف السابع األساسي كما          
مادة إثرائية لمحتوى مقرر التكنولوجيا حيث تم اختيار الوحدة الثانية من المقرر و هـي وحـدة                 
الطاقة و التي توفر فيها معظم المعايير التي تحتاج إلى اإلثراء و ذلـك فـي ضـوء المعـايير                    

  .العالمية
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   : )2006( دراسة عياد و أبو جحجوح 
د قائمة بمعايير التنور التكنولوجي التي وضعتها الجمعيـة الدوليـة           هدفت هذه الدراسة إلى إعدا    

للتربية التكنولوجية للصفوف من السابع إلى العاشر بفلسطين لتقويم مدى توافر األبعاد الخمـسة              
لمعايير الجمعية الدولية للتربية التكنولوجية و التعرف إلى مـدى تـوافر المعـايير الرئيـسة و                 

طبيعة التكنولوجيـا  : (  بعد من األبعاد الخمسة حيث إن األبعاد الخمسة هي  الفرعية المتعلقة بكل  
، التكنولوجيا و المجتمع ، التصميم ، القدرات الالزمة للعالم التكنولوجي ، األنظمة التكنولوجيـة               

، و ذلك في كتب التكنولوجيا للصفوف من السابع إلى العاشر فـي فلـسطين وقـد                 ) في العالم   
ان المنهج الوصفي لمناسبة هذا المنهج لموضوع الدراسة كما استخدم الباحثان أداة            استخدم الباحث 

تحليل المحتوى فكانت عملية التحليل لمحتويات كتب التكنولوجيا من الصف السابع إلى العاشر و              
وحـدة دراسـية و     ) 17(تمثلت عينة الدراسة في كتب التكنولوجيا األربعة و التي احتوت على            

لدراسة إلى تدني نسب توافر أبعاد التنور التكنولوجي الخمسة في كتب التكنولوجيا            توصلت هذه ا  
و %) 39(من الصف السابع إلى العاشر حيث كانت نسبة توافر هذه األبعاد في كتـاب الـسابع                 

و كتـاب الـصف العاشـر       %) 48(و كتاب الـصف التاسـع       %) 35.9(كتاب الصف الثامن    
)40.4. (%  
  

   ) :2006 ( حلوت و الكدراسة الكحلوت
هدفت الدراسة إلى تقويم أداء معلم التكنولوجيا في تدريس مقرر التكنولوجيا للكشف عن مستوى              
كل من الضغوط النفسية التي يواجهها معلم التكنولوجيا في البيئة المدرسية و الكشف عن العالقة               

لوجيا فـي محـافظتي     بين الضغوط المدرسية و أداء معلمي التكنولوجيا في تدريس مقرر التكنو          
غزة و شمال غزة و قد اتبع الباحثان المنهج الوصفي التحليلـي و اسـتخدم الباحثـان مقيـاس                   
الضغوط المدرسية و التي قاما بإعدادها كما استخدم الباحثان بطاقة مالحظة أداء المعلم و اختار               

معلـم  ) 34( إلـى  معلماً و معلمة مقسمة) 66(الباحثان عينة الدراسة بشكل قصدي و مكونة من     
معلماً تكنولوجيا و قد توصلت الدراسة إلى أن الضغوط المدرسية شائعة عنـد  ) 32(تكنولوجيا و   

و أن  %) 55.19(األفراد العينة من معلمي التكنولوجيا بالمرحلة األساسية العليا عنـد مـستوى             
العالقـة مـع   الضغوط المدرسية تتدرج في سلم أعاله ضغوط سلوكيات التالميذ و أدناه ضغوط           

و أن األداء يتدرج فـي سـلم أعـاله          %) 77.95(المدير كما أن أداء المعلمين يقع عند مستوى         
المجال الشخصي و اإلداري و أدناه مجال التقييم و التقويم و لم تجد الدراسة عالقة بين الضغوط                 

  .المدرسية و أداء معلمي التكنولوجيا 
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   ) :2006( دراسة قصيعة و عبده 
دراسة إلى تقويم تطبيق منهاج التكنولوجيا من خالل التعرف علـى أكثـر المـشكالت               هدفت ال 

شيوعا  التي تواجه تطبيق منهاج التكنولوجيا في المرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلمين فـي        
مدارس غزة و التعرف على الفروق في المشكالت التي تواجه تطبيق منهاج التكنولوجيـا مـن                

و ) حكومـة أو وكالـة      ( ين و التي تعزى لمتغير المؤسسة التعليمية المشرفة         وجهة نظر المعلم  
التعرف على الفروق في المشكالت التي تواجه تطبيق منهاج التكنولوجيـا مـن وجهـة نظـر                 

و التعرف  ) علوم ، تكنولوجيا ، علم حاسوب       ( المعلمين و التي تعزى لمتغير تخصص المعلم            
ي تواجه تطبيق منهاج التكنولوجيا و التي تعزى  لمتغير الجـنس              على الفروق في المشكالت الت    

و قد استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي و استخدم الباحثان أداة الدراسة            ) معلم ، معلمة    ( 
االستبانة و اختار الباحثان عينة الدراسة من معلمي و معلمات التكنولوجيا الـذين يعلمـون فـي      

معلماً و معلمة بشكل قصدي و توصلت الدراسة إلى أن أكثر           ) 78( مكونة من    المرحلة االبتدائية 
و الـصعوبات المتعلقـة     %) (77.88المشكالت في الصعوبات المتعلقة باإلمكانات المادية بنسبة        

و الصعوبات المتعلقة بالكفايات التعليميـة للمعلمـين        %) 65.2(بطبيعة منهاج التكنولوجيا بنسبة     
  %) .49.14(بنسبة 

  
   ) :2006( دراسة الزعانين 

هدفت الدراسة إلى تقويم تدريس مقررات التكنولوجيا من خالل  التعرف على بعض مـشكالت               
تدريس مقررات التكنولوجيا في مرحلة التعليم األساسي السابع و الثامن و التاسـع بفلـسطين و                

ـ               اهيم و المهـارات    كذلك من خالل التعرف على كمية المادة العلمية المقـررة و مـستوى المف
التكنولوجية التي يعالجها المقرر و التجهيزات و المعدات و الورش التكنولوجية الالزمة لتدريس             
مقرر التكنولوجيا و التعرف على تخصصات المعلمين و مستوى تأهيلهم و تدريبهم و قد استخدم               

عـرف علـى تلـك      الباحث المنهج الوصفي التحليلي و استخدم الباحث في دراسته اسـتبانه للت           
معلما و معلمة بنسبة    ) 89(المشكالت و اختار الباحث عينة الدراسة بطريقة عشوائية مكونة من           

 من المجتمع األصلي و توصلت هذه الدراسة إلى وجود العديد مـن مـشكالت تعلـيم                 )26%(
لمـادة  التكنولوجيا في صفوف التعليم األساسي  السابع و الثامن و التاسع مرتبطة بكل من كمية ا               

العلمية و مستوى المهـارات و المفـاهيم التكنولوجيـة و التجهيـزات و المعـدات و الـورش         
  .التكنولوجية و تخصص المعلمين و تدريبهم 
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   ) :2005( دراسة حسن 
هدفت الدراسة إلى تقويم  مهارة العروض العملية في تدريس التكنولوجيا لدى الطالبـة المعلمـة           

 ضوء النتائج تم بناء برنامج تقني لتنمية مهارة العروض العمليـة فـي         بالجامعة اإلسالمية و في   
تدريس التكنولوجيا و الوقوف على مدى وجود فروق دالة إحصائيا بين العروض العملية قبـل و      
بعد تطبيق البرنامج التقني لدى الطالبة المعلمة و قد استخدم الباحث المنهج الوصـفي و المـنهج    

لبرنامج التقني المقترح ثم اتبع الباحث المنهج التجريبي لتجريـب البرنـامج           البنائي و ذلك لبناء ا    
المقترح على عينة الدراسة التي اختارها الباحث بطريقة قصدية من طالبات قسم العلوم التطبيقية              

طالبة و اسـتخدم الباحـث      ) 18(و تكنولوجيا التعليم بالجامعة اإلسالمية و بلغ عدد أفراد العينة           
دراسة بطاقة مالحظة لمالحظة مهارة العروض العمليـة لـدى الطالبـات المعلمـات و               كأداة لل 

توصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات مهارة العروض العملية قبل              
و بعد التطبيق لدى الطالبة المعلمة تعزى إلى البرنامج التقني كما و أظهرت النتـائج أن نـسبة                  

و أن نسبة الكسب    ) 0.938(و للتقويم   ) 1.111(و للتنفيذ   ) 1.159(تحضير هي   الكسب المعدل لل  
و هذه النسب الكسب المعدل عالية مما يعنـي أن للبرنـامج            ) 1.094(المعدل للدرجة الكلية هي     

  .التقني المقترح فاعلية عالية 
  

   ) :2004( دراسة الشرقاوي 
مطورة لتدريس مادة تكنولوجيا التعليم لطـالب       هدفت الدراسة إلى إعداد بيئة تعليمية تكنولوجية        

كلية التربية بصاللة بسلطنة عمان و التعرف على فاعلية استخدام البيئة التعليميـة التكنولوجيـة               
المطورة في التحصيل الدراسي و تنمية مهارات استخدامها لطالب كليـة التربيـة و اتجاهـاتهم       

ف الظواهر و الممارسات و المنهج التجريبـي        نحوها و قد استخدم الباحث المنهج الوصفي لوص       
في تطبيق تجربته و استخدم الباحث ثالثة أدوات هي االختبار التحـصيلي لقيـاس التحـصيل و      
بطاقة مالحظة لمالحظة مهارات البيئة التكنولوجية المطورة لدى طالب كلية التربية و مقيـاس              

ترنت كبيئة تعليمية نتيجة لتدريس مقرر      اتجاهات طالب كلية التربية نحو الحاسوب المتصل باالن       
تكنولوجيا التعليم و اختار الباحث عينة الدراسة فصدياً من طـالب شـعبتي اللغـة العربيـة و                  

بـين   ) 0.01( الجغرافيا و توصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللـة             
يلي في مقرر تكنولوجيا التعلـيم و       المجموعتين الضابطة و التجريبية في كل من االختبار التحص        

مهارات استخدام طالب كلية التربية للبيئة التعليمية التكنولوجية المطورة و اتجاهاتهم نحو هـذه              
  .البيئة لصالح المجموعة التجريبية و يرجع ذلك إلى استخدام البيئة الصفية للمعلومات الوفيرة 
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   ) :2003( دراسة أبو زيد 
قويم أداء معلمي العلوم و رفع كفايتهم لتدريس مادة التكنولوجيا بمـا يعـود              هدفت الدراسة إلى ت   

على العملية التعليمية بكل جوانبها بالفائدة المرجوة و ذلك من خالل برنامج تدريبي مبنـي فـي                 
ضوء االحتياجات الفعلية للمعلمين أثناء الخدمة لعالج جوانب القصور التي ظهرت مـن إسـناد               

 لهؤالء المعلمين و قياس فاعليته و قد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلـي              مادة التكنولوجيا 
لتحديد االحتياجات التدريبية و التعرف على واقع تدريس مادة التكنولوجيا ثم اسـتخدم المـنهج               
البنائي في بناء البرنامج التدريبي و استخدم أداتين للدراسة هما االستبيان المفتوح الـذي يهـدف         

تعرف على مدى وعي كل من المعلمين و التالميذ و أولياء األمور ألهمية مادة التكنولوجيا               إلى ال 
و أداة بطاقة مالحظة لمالحظة أداء معلمي العلوم لتدريس التكنولوجيا و اختار الباحـث عينـة                
الدراسة من معلمي العلوم من جميع مدارس إدارة النزهة التعليمية بمحافظة القاهرة بلغ عـددهم               

معلما و معلمة الذين يدرسون التكنولوجيا في المرحلة اإلعدادية و توصلت الدراسة إلى أن              ) 40(
جميع أفراد العينة بحاجة إلى تدريب على المهارات التي وردت في بطاقـة المالحظـة و هـي                 
مهارات التخطيط لتدريس التكنولوجيا و مهارات األداء المهني للمعلم و توصلت الدراسة أيـضا              

أن البرنامج التدريبي المقترح إلعداد معلمي العلوم لتدريس التكنولوجيا بالمرحلة اإلعداديـة            إلى  
له فعالية في رفع كفاءة المعلمين و جعلهم قادرين على أداء عملهم بشكل أفضل حيث وجـد أن                  

   .بسبب فعالية البرنامج التدريبي في تنمية أداء المعلمين التدريسية) 1.04(نسبة الكسب لبالك 
  

   ) :2003( دراسة عودة 
هدفت الدراسة إلى تقويم طرائق تدريس الحاسوب و تقصي فاعلية برنامج مقترح فـي طرائـق                
تدريس الحاسوب من خالل تحديد المهارات التدريسية األساسية التي يجـب أن يمتلكهـا معلـم                

 الحاسـوب    الحاسوب بكلية التربية بجامعة األقصى و ينبغي أن ينميها مقرر طرائـق تـدريس             
ضمن برنامج إعداد معلم الحاسوب بكلية التربية و أثر البرنامج المقترح على اكتـساب الطلبـة                
المعلمين لمهارات التدريس النظرية و األداء التدريسي للطلبة المعلمين و اتجاهاتهم نحو دراسـة              

تي اختارتها الباحثة   البرنامج المقترح و قد استخدمت الباحثة المنهج التجريبي حيث تقوم العينة ال           
طالبا بدراسة البرنامج المقترح و استخدمت الباحثة أداتين للدراسـة          ) 21(قصديا و البالغ عددها     

وهما قائمة المهارات التدريسية الالزمة لمعلم الحاسوب و استبانة لتحديد احتياجات طلبـة قـسم               
ناك فاعليـة واضـحة   الحاسوب في مجال طرائق تدريس الحاسوب و توصلت الدراسة إلى أن ه  

و وجود معامل ارتبـاط دال  %) 70(للبرنامج المقترح حيث إن كفاءة الطلبة المعلمين زادت عن       
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بين األداء التدريسي و االتجاه بينما لم تصل قيمة معامل االرتبـاط            ) 0.01(موجب عند مستوى    
  .ية بين مهارات التدريس النظرية و األداء التدريسي إلى مستوى الداللة اإلحصائ

  
   ) :1995( دراسة علي 

هدفت الدراسة إلى تقويم  الكفايات التعليمية الالزمة إلعداد معلم التكنولوجيا المناسـب لتنفيـذ و           
تقديم األنشطة التعليمية الخاصة بتعليم التكنولوجيا في مرحلة التعليم األساسي في مـصر و فـي          

اعدة المعلم المناط بـه تـدريس هـذا         ضوء هذه الكفايات تم تصميم برنامج متعدد الوسائل لمس        
المحتوى الدراسي في تنمية قدراته لتحقيق أهداف مقرر التكنولوجيا و قد استخدم الباحث المنهج              
الوصفي في تحديد الكفايات التعليمية لدى المعلمين ثم المنهج التجريبي لتطبيق البرنامج المقترح              

القبلي و البعدي و بطاقة المالحظة حيث طبـق         و استخدم الباحث أداتين هما االختبار التحصيلي        
معلما و معلمـة  ) 61(الباحث هاتين األداتين على عينة الدراسة التي اختارها عشوائيا بلغ عددها     

  :و توصلت الدراسة إلى النتائج التالية 
  .إعداد قائمة بالكفايات التعليمية لتقديم أنشطة تعليم التكنولوجيا  -
 .يات المعلم لتقديم أنشطة تعليم التكنولوجيا تصميم برنامج لتنمية كفا -

 .تصميم نموذج لحل المشكالت يتناسب و طبيعة المحتوى و المرحلة العمرية  -

 .تصميم معيار للنشاط الناجح  -

 .تصميم معيار النتقاء الوسيلة التعليمية المناسبة  -

 البرنامجتصميم و إعداد دليل خاص بالوسائل التعليمية المستخدمة في تحقيق أهداف  -

أن هناك تأثيراً ايجابياً على المتدربين نتيجة المرور بالخبرات التـي أتاحهـا البرنـامج                -
 .المقترح لتنمية الكفايات الالزمة لتقديم أنشطة تعليم التكنولوجيا 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستويات أداء المعلمين ذوي الخلفية العلميـة و                -
 .الخلفية األدبية مستويات المعلمين ذوي 

هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين أداء المعلمين في األسـئلة المرتبطـة بتكنولوجيـا                -
 .التعليم و أدائهم في أسئلة االختبار التحصيلي لبرنامج تعليم التكنولوجيا ككل 

  
   ) :1990( دراسة النعيمي 

لوجيا التعلـيم بكليـة التربيـة       هدفت الدراسة إلى تقويم كفايات الطالب المعلمين في مجال تكنو         
بجامعة قطر و ذلك من خالل التعرف على الكفايات الالزمة للطـالب المعلمـين فـي مجـال                  
تكنولوجيا التعليم و التعرف على أثر استخدام برنامج لتنمية الكفايات الالزمة للطالب المعلمـين              
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تحصيل عينة من طالب جامعة     في مجال تكنولوجيا التعليم و كذلك أثر أسلوب التعلم الذاتي على            
قطر و أدائهم للمهارات المطلوبة و اتجاهاتهم نحو التعلم الذاتي و قد استخدمت الباحثة في هـذه                 
الدراسة المنهج الوصفي ثم المنهج التجريبي و تتضمن الدراسة مجموعة مـن األدوات و هـي                

 نحو التعلم الذاتي و بطاقـة  اختبارات التحصيل المعرفي و مقياس أساليب التعلم و مقياس االتجاه       
مالحظة األداء العملي في تشغيل األجهزة التعليمية حيث طبقت هذه األدوات على عينة عشوائية              

  :طالبة و قد توصلت الدراسة إلى ) 104(من طالبات كلية التربية بجامعة قطر بلغ عددها 
كـان  ) ريقة سائدة    ط –برنامج قائم على الكفايات     ( إن اختالف طريقة التدريس المتبعة       -

له أثر دال على التحصيل المعرفي فقط في حين لم تظهر فروق دالة على األداء العملي                
  .أو االتجاه نحو التعلم الذاتي 

إن اختالف أسلوب التعلم السائد لدى الطالب كان له تأثير دال على التحصيل المعرفـي                -
يؤثر بشكل دال على األداء العملـي   باإلضافة إلى االتجاهات نحو التعلم الذاتي إال انه لم          

 .لعينة البحث 

التفاعل بين طريقة التدريس المتبعة و أسلوب التعلم السائد لم يؤد أي نتـائج ذات داللـة       -
 .إحصائية سواء في التحصيل أو األداء العملي أو االتجاهات نحو التعلم الذاتي 
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  :التعقيب على دراسات المحور الثاني 
 
،  ) 2006الكحلوت ، (تمت دراسات هذا المحور بتقويم تدريس التكنولوجيا و قد هدفت دراسة            اه
إلى التعرف على أكثر المشكالت و الضغوطات النفسية التي يواجهها           ) 2006قصيعة وعبده ،  ( 

 ) 2005حسن ،   ( ،     ) 2007عابد ،   ( معلم التكنولوجيا في البيئة المدرسية بينما هدفت دراسة         
إلى تنمية بعض المهـارات و      ) 1990النعيمي ،   ( ،   ) 1995علي ،   (،   ) 2003أبو زيد ،    ( ،  

الكفايات الالزمة لمعلم التكنولوجيا من خالل التدريب على البرامج المقترحة بينما هدفت دراسـة          
الـشرقاوي ،   ( ،  ) 2006الزعانين ،   ( 0 ) 2006 أبو جحجوح ،     ,عياد  ( ،   ) 2007النادي ،   ( 

 إلى التعرف على المشكالت التي تواجه تدريس التكنولوجيا في مراحل التعليم األساسي              )2004
إلى اقتـراح برنـامج فـي     ) 2003عودة ،   ( و اقتراح برامج عالجية لذلك بينما هدفت دراسة         

طرائق تدريس الحاسوب حيث إن الحاسوب محور أساس من محاور محتوى منهاج التكنولوجيا             
  راسات جميعها على التقويم حيث اعتمدت هذه الد

  
،  ) 2007النـادي ،  ( و اتبعت معظم دراسات هذا المحور المنهج الوصفي التحليلي مثل دراسة      

،                              ) 2006قـصيعة وعبـده ،      ( ،   ) 2006الكحلـوت ،    ( ،   ) 2006عياد ، أبو جحجـوح ،       ( 
ـ  ) 1995علـي ،    ( ،   ) 2006الزعانين ،   (  ،        ) 2003عـودة ،    (ا اسـتخدمت دراسـة      بينم
،              ) 2004الـشرقاوي ،   ( ،   ) 2005حـسن ،    (المنهج التجريبي أما دراسـة       ) 2007عابد ،   (
فاستخدمت المنهج الوصفي ثم المـنهج البنـائي ثـم          ) 1990النعيمي ،   ( ،  ) 2003أبو زيد ،    ( 

  .المنهج التجريبي 
حور ما بين معلمين و طلبة معلمين و كتـب التكنولوجيـا فقـد              تنوعت عينات دراسات هذا الم    

،      ) 2006قـصيعة و عبـده ،   ( ، ) 2006الكحلـوت ،  ( ،  ) 2007عابـد ،  ( اختارت دراسة  
عينة الدراسة من معلمي التكنولوجيا في مراحـل       ) 2003أبو زيد ،    ( ،   ) 2004الشرقاوي ،   ( 

،    ) 2006الزعـانين ،  ( ،     ) 1995علـي ،    (  دراسة   التعليم األساسي بطريقة قصديه  ، بينما      
اختارتا عينة الدراسة من معلمي التكنولوجيا و لكن بطريقة عشوائية ، أمـا             ) 1990النعيمي ،   ( 

من الطلبة المعلمـين و دراسـة     ) 2003عودة ، ( ،  ) 2005حسن ، ( عينة الدراسة في دراسة  
العينة فيها من كتـب التكنولوجيـا فـي     ) 2006ح ،  عياد و أبو جحجو   ( ،   ) 2007النادي ،   ( 

  .مراحل التعليم األساسي 
  

و تنوعت أدوات الدراسة المستخدمة في دراسـات هـذا المحـور حيـث اسـتخدمت دراسـة                             
أداة االختبار و بطاقة مالحظة ،       )  1995علي ،   ( ،  ) 2004الشرقاوي ، ( ،   ) 2007عابد ،   ( 
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أداة تحليـل محتـوى     ) 2006عياد و أبوجحجوح ،     ( ،   ) 2007لنادي ،   ا( و استخدمت دراسة    
استخدمتا االستبانة أما دراسـة           ) 2006قصيعة و عبده ،     ( ،   ) 2006الزعانين ،   ( بينما دراسة   

) 2003أبـو زيـد ،  ( ،استخدمت فيها بطاقة مالحظة كأداة للدراسة و دراسة    ) 2005حسن ،   ( 
اسـتخدمت فيهـا أداة   )  2003عـودة ، ( نه و بطاقة مالحظة و دراسة   استخدمت فيها أداة استبا   

استخدمت أداة االختبار المعرفي 1990) النعيمي ، ( قائمة المهارات و بطاقة مالحظة و دراسة 
  .و مقياس االتجاه و بطاقة مالحظة

  
وجيـا  توصلت الدراسات السابقة في هذا المحور إلى قصور المعلمين في مهارات تدريس التكنول            

نتيجة طبيعة المناهج و اإلمكانات و ظروف معلم منهاج التكنولوجيـا سـواء كانـت نفـسية أو            
أكاديمية أو غيرها و أن هناك نتائج ايجابية للبرامج المقترحة لعـالج القـصور فـي تـدريس                  

  .التكنولوجيا 
 الدراسة و هـي  و قد استفاد الباحث من هذه الدراسات في كيفية اختيار عينة الدراسة و بناء أداة              

بطاقة مالحظة أداء الطلبة المعلمين لمهارات تدريس التكنولوجيا و التي أكدت عليها كثيـر مـن        
و أتاحت هذه الدراسات الفرصة للتعـرف       ) التخطيط ، التنفيذ ، التقويم      ( الدراسات و المهارات    

  . على مراجع تخص موضوع الدراسة و االستفادة منها بشكل كبير 
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  :و تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة  في النقاط التالية 
  
تقويم مهارات تدريس منهاج التكنولوجيا لدى الطلبة المعلمين و التـي          ب الدراسة الحالية    اهتمت -

ت علـى بعـض مهـارات    لم تتناولها الدراسات السابقة حيث إن بعض الدراسات السابقة ركـز    
التدريس و بعضها ركزت على المشكالت التي تواجه المعلم في تـدريس التكنولوجيـا و ذلـك                 

  .بشكل عام 
داء و التي تم في ضوء هذه       لأل استندت الدراسة الحالية في عملية التقويم إلى المعايير العالمية           -

  .ريس التكنولوجيا المعايير بناء أداة الدراسة و هي بطاقة المالحظة لمهارات تد
التخطيط لتدريس التكنولوجيا   (  تناولت الدراسة الحالية مهارات التدريس الثالثة الرئيسة و هي           -
و المتفـق عليهـا عنـد كثيـر مـن           )  تقويم تدريس التكنولوجيا     – تنفيذ تدريس التكنولوجيا     –

بقة تندرج تحت هذه    المتخصصين حيث إن مهارات التدريس الجزئية التي تناولتها الدراسات السا         
  .المهارات التي تناولتها الدراسة الحالية 

 تناولت الدراسة الحالية موضوع المعايير العالمية بشكل يتناسب و واقع التدريس بشكل عام و               -
  .تدريس التكنولوجيا بشكل خاص من حيث اإلمكانات البشرية و غير البشرية 

 كبيرا بمهارات تـدريس التكنولوجيـا حيـث إن           تميزت الدراسة الحالية بأنها أعطت اهتماما      -
منهاج التكنولوجيا قائم بذاته كبقية المناهج الدراسية األخرى لما له مـن أهـداف و محتـوى و                  

  .   أساليب و أنشطة و أساليب تقويم  و ذلك لم تتناوله الدراسات السابقة بالشكل المطلوب 
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  الفصل الرابع

  الطريقة و اإلجراءات
  
 
 الدراسةمنهج  •
  مجتمع الدراسة •
  عينة الدراسة •
  الدراسةأداة •
  إجراءات الدراسة •
  المعالجة اإلحصائية  •
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  الفصل الرابع
  الطريقة و اإلجراءات

 مجتمـع   تشمل منهج الدراسة و    التي اتبعها الباحث والتي      اإلجراءاتهذا الفصل   يتضمن  
ا تطبيق هذه الدراسة و المعالجـات  الدراسة و عينتها ، ووصفا ألدواتها و إجراءاتها التي تم وفقه   

  :ذلك كما يلي اإلحصائية المستخدمة و الالزمة لتحليل البيانات و الوصول إلى االستنتاجات ، و 
  

   :منهج الدراسة
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يصف من خالله الظاهرة وصـفا دقيقـا              

  . الظاهرةدون التدخل أو إدخال أي عوامل أخرى للتأثير على
و يعرف المنهج الوصفي التحليلي بأنه المنهج الذي يدرس ظاهرة أو حـدثا أو قـضية                
موجودة حاليا يمكن الحصول منها على معلومات تجيب عن أسئلة البحث دون تدخل الباحث فيها               

  ) 2000:83 األغا و األستاذ ، ( 
ظواهر الطبيعيـة و    و يعرف المنهج الوصفي أيضا بأنه نوع من أساليب البحث يدرس ال           

االجتماعية و االقتصادية و السياسية الراهنة دراسة كيفية توضح خصائص الظـاهرة و كميـة               
 عـريفج و آخـرون ،  ( توضح حجمها و تغيراتها و درجات ارتباطها مع الظواهر األخـرى   

:1987  107 (  
  ) 2000:325 ملحم ،  ( :أهداف المنهج الوصفي التحليلي في البحث 

 . ات حقيقية و مفصلة لظاهرة أو مشكلة موجودة فعال لدى مجتمع معينجمع بيان •
 .تحديد المشكالت الموجودة و توضيحها  •
إجراء مقارنات لبعض الظواهر أو المشكالت و تقويمها و إيجاد العالقات بـين              •

 .تلك الظواهر أو المشكالت 
ائهم و خبراتهم   تحديد ما يفعله األفراد في مشكلة أو ظاهرة ما و االستفادة من آر             •

في وضع تصور و خطط مستقبلية و اتخاذ القرارات المناسبة لمواقف متـشابهة             
  .مستقبال 

 تتناول وصـفا للمعـايير    المنهج الوصفي التحليلي ألنها هذه الدراسة لذلك استخدم الباحث في     و  
المعلمـين فـي    العالمية لألداء التي يتم في ضوئها تقويم مهارات تدريس التكنولوجيا لدى الطلبة             

  .الجامعة اإلسالمية بغزة فإن هذا المنهج كان األنسب إلتباعه في هذه الدراسة
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  :مجتمع الدراسة 
 في  المتخصصين بتدريس منهاج التكنولوجيا     المعلمين شمل مجتمع الدراسة جميع الطلبة    

 عـام الث و الرابع للطالباً و طالبة في المستويين الث  ) 93(و البالغ عددهم    الجامعة اإلسالمية بغزة    
  .م و الذين يتدربون في مدارس محافظات قطاع غزة2008/2007الدراسي 
  

   :عينة الدراسة
المتخصـصين  مـن الطلبـة      )35(عددها    عشوائيا و البالغ   عينة الدراسة اختار الباحث   

 و الذين يدرسون في مدارس محافظة غزة فـي           في الجامعة اإلسالمية بغزة    بتدريس التكنولوجيا 
مدرسة و كـذلك المـدارس التابعـة    ) 17(مدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية و البالغ عددها   ال

مدارس ، علما بأنه يوجد في بعض المدارس أكثـر          ) 9(لوزارة التربية و التعليم و البالغ عددها        
  :الجهة التي تتبع لها المدرسةيبين توزيعهم حسب  ) 4.1 ( رقم والجدولمن طالب معلم  

  )4.1(رقم جدول 
  المجموع  مدارس الحكومة  مدارس الوكالة  البيان

 35 16 19  الطلبة المعلمين

  
و ) 11(أما بالنسبة لتوزيع عينة الدراسة حسب الجنس فقد بلغ عدد الطـالب المعلمـين              

أي أن عدد و نسبة الطالبات المعلمات أكبر من الطالب المعلمـين            ) 24(عدد الطالبات المعلمات    
  :يوضح ذلك ) 4.2 (و الجدول رقم

  
  )4.2 ( رقمجدول

  عينة الدراسة حسب الجنس
  

  
   :أداة الدراسة

استخدم الباحث بطاقة مالحظة لتقويم مهارات تدريس التكنولوجيا لدى الطلبة المعلمـين            
  : الخطوات الدراسية التاليةا قام الباحث ببناء هذه األداة متبعفي الجامعة اإلسالمية بغزة و قد

  النسبة المئوية  العدد  الجنس
 31.43 11  ذكر
 68.57 24  أنثى

 100 35  المجموع
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قام الباحث باالطالع على األدب التربوي و الدراسات السابقة المتعلقة بمـشكلة             •
الدراسة و استطالع عينة من المختصين بتدريس التكنولوجيا و المهتمين بهـذا            

 .مي المجال من خالل المقابالت الشخصية ذات الطابع غير الرس
قام الباحث بجمع المعايير العالمية للتدريس و المعايير األدائية التي تندرج تحتها             •

 .خاصة المعايير التي تتالءم لتدريس منهاج التكنولوجيا 
قام الباحث بتحديد المهارات الرئيسة لتدريس التكنولوجيا و التي تمثلت في ثالثة             •

و تنفيذ تدريس التكنولوجيـا و      مهارات رئيسة هي التخطيط لتدريس التكنولوجيا       
 .تقويم تدريس التكنولوجيا 

قام الباحث بصياغة الفقرات الفرعية لكل مهارة من المهارات الـسابقة و التـي               •
 .تشكل المعايير األدائية لكل مهارة من المهارات الثالثة 

إعداد بطاقة المالحظة في صورتها األولية و التي شملت ثالثة مهارات رئيـسة              •
فقـرة لمهـارة تنفيـذ      ) 17(فقرة لمهارة التخطيط للتدريس و      ) 18(إلى  مقسمة  

فقرة لمهارة تقويم التدريس أي أن العدد الكلي لفقرات بطاقـة           ) 15(التدريس و   
يوضـح بطاقـة    ) 1(فقرة و الملحق رقـم      ) 50(المالحظة في صورتها األولية     
 .المالحظة في صورتها األولية 

ظة على عدد من المحكمين التربويين و البـالغ         قام الباحث بعرض بطاقة المالح     •
محكمين بعضهم من هيئة تدريس قسم المناهج و تكنولوجيا التعلـيم           ) 9(عددهم  

بالجامعة اإلسالمية و بعضهم من هيئة تـدريس قـسم التربيـة التكنولوجيـة و        
يوضـح أسـماء الـسادة      ) 2(تكنولوجيا التعليم بجامعة األقصى و الملحق رقم        

 .تخصصاتهم العلمية المحكمين و 
) 4(قام الباحث بإجراء التعديالت التي أوصى بها المحكمون حيث تـم حـذف               •

فقرات من البطاقة ككل و تعديل صياغة الفقرات األخرى حيث بلغ عدد الفقرات             
فقرة موزعة على ثالثة مهارات رئيسة هي التخطيط        ) 46(في بطاقة المالحظة    

 .التكنولوجيا و تقويم تدريس التكنولوجيا لتدريس التكنولوجيا و تنفيذ تدريس 
 ،  اضعيف ، متوسط ، جيد ، جيد جد       ( قام الباحث بإعطاء وزن متدرج خماسي        •

لتقـويم   ) 5 ،   4 ،   3 ،   2 ،   1( لكل مهارة و أعطيت األوزان التاليـة        ) ممتاز  
مهارات تدريس التكنولوجيا لدى الطلبة المعلمين بالجامعة اإلسالمية في ضـوء           

 ر العالمية لألداء و بذلك تنحصر درجات أفراد عينة الدراسة ما بين المعايي
يوضح بطاقـة المالحظـة قـي صـورتها         ) 3(درجة و الملحق رقم     ) 230 ،   46(

  .النهائية
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  ةصدق األدا
  :صدق المحكمين -1

 المناهج وطرق   من المحكمين المختصين في مجال    دد   على ع  بطاقة المالحظة تم عرض   
، وقـد أبـدى     فقـرة من المحكمين إبداء وجهة نظرهم إزاء وضوح كـل           وقد طلب    التدريس ، 

 وأجرى على ضوئها التعديالت الالزمـة، ،         بها المحكمون مالحظات هامة، وقيمة اقتنع الباحث     
كما طلب من المحكمين تحديد مدى صدق العبارات ومدى قياس ما وضعت ألجله، وعليه فقد تم                

التي أشـار    الفقراتلى صالحيتها، هذا وقد استبعد الباحث        ع ون التي اتفق المحكم   الفقراتانتفاء  
يبـين توزيـع   ) 4.3(فقرة والجـدول   ) 46 (عدد فقرات بطاقة المالحظة   صبح  يلن  وإليها المحكم 

  : الثالثة الرئيسةفقرات بطاقة المالحظة على مهاراتها
  )4.3 ( رقمجدول

  توزيع فقرات بطاقة المالحظة على مهاراتها

  قراتعدد الف  المهارات
 16  .مهارة التخطيط لتدريس التكنولوجيا:أوالً 

 16  .مهارة تنفيذ تدريس التكنولوجيا : ثانياً

 14  ..مهارة تقويم تدريس التكنولوجيا : ثالثاً

 46  المجموع

  
  
  :صدق االتساق الداخلي -2

 و يصنفه بعض الباحثين مع الصدق أو الثبات في حين يرى آخرون غير ذلـك و يبقونـه بـدون            
تصنيف سواء أكان في الصدق أم في الثبات و هو يشير إلى قوة ارتباط درجة الفقرة أو البند مـن              

فإذا طبق على مجموعة من عينة الدراسة يحسب ارتباط الدرجة لبند من            . األداة بالدرجة الكلية له     
رجـة  البنود بالدرجة الكلية لالختبار و لكن المألوف أن نحسب درجات بعد مـن األبعـاد مـع د                 

   )124 : 2002األغا ، ( االختبار ككل 
أن االتساق الداخلي يصنف مع الصدق و فيه يتم إيجاد           ) 110 : 2000( و يرى األغا و األستاذ      

  :قوة االرتباط 
 .بين بنود األداة كل على حدة و درجات أبعادها التي تنتمي لها  •

 .بين درجات بنود األداة كل على حدة و درجة االختبار الكلي  •

  .بين درجات أبعاد المقاييس و درجة االختبار الكلي  •



 98 

جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لبطاقة المالحظة بتطبيقها علـى عينـة         و لذلك    •
، ثم قـام بحـساب معـامالت        من الطلبة المعلمين بالجامعة اإلسالمية      ) 35(كونة من   م

  : و ذلك من خالل ارتباط بيرسون

) البعد( تباط لكل فقرة من الفقرات مع الدرجة الكلية للمهارة           حساب معامالت االر   :أوال  
  توضح ذلك )  4.4 - 4.5 - 4.6( الذي تنتمي له هذه الفقرة  و الجداول 

   
  )مهارة التخطيط لتدريس التكنولوجيا (  البعد األول 

   )4.4(جدول رقم 
  ا مع الدرجة الكلية لهمعامالت ارتباط كل فقرة من فقرات مهارة التخطيط لتدريس التكنولوجي

معامل   الفقرة  م
 مستوى الداللة االرتباط

 دالة عند 0.01 0.715 تمكن المعلم من موضوعات  التكنولوجيا التي ستقوم بتدريسها 1
2 

لتـدريس وحـدات مقـرر      ) خطـة فـصلية   ( يحدد المعلم جدول زمني     
 دالة عند 0.05 0.412 التكنولوجيا

 دالة عند 0.01 0.516  المراد تحقيقها عند تدريس التكنولوجيايحدد المعلم األهداف العامة 3
 دالة عند 0.01 0.826 يحدد المعلم طرق التدريس المناسبة لتحقيق األهداف 4
5 

يراعي المعلم الفروق الفردية بـين المتعلمـين عنـد تحـضير دروس              
 دالة عند 0.01 0.820 التكنولوجيا

 دالة عند 0.01 0.786 ظيما منطقيا حتى يسهل تعلمهينظم المعلم موضوع التكنولوجيا تن 6
7 

يجيد المعلم التنويع في صياغة أهداف موضـوع التكنولوجيـا بـصورة            
 دالة عند 0.01 0.793 .سلوكية

8 
معرفية ، مهارية،   (  إلى    التكنولوجيا يجيد المعلم صياغة أهداف موضوع    

 دالة عند 0.01 0.644 )وجدانية

9 
اإلتقان المطلوبة في موضوعات التكنولوجيـا عنـد        يحدد المعلم معايير    

 دالة عند 0.01 0.805 تحقيق األهداف
 دالة عند 0.01 0.812  يحدد المعلم األنشطة التكنولوجية الالزمة لتحقيق األهداف 10
11 

المناسـبة  ) أجهزة العرض وموادهـا التعليميـة     ( يختار المعلم التقنيات    
 دالة عند 0.01 0.790 لموضوعات التكنولوجيا

12 
العينات، النمـاذج المجـسمة، اللوحـات       ( ينتج المعلم الوسائل التعليمية     

 دالة عند 0.01 0.757 )المعينة، المواد التعليمية
 دالة عند 0.01 0.730  يحدد المعلم أساليب التقويم المناسبة لموضوعات التكنولوجيا 13
 دالة عند 0.01 0.838 خطيط لتدريس التكنولوجيايراعي المعلم التكامل والترابط والشمول في الت 14
15 

يعد المعلم مواد اثرائية في موضوعات التكنولوجيـا تراعـي حاجـات            
 دالة عند 0.01 0.827 المتعلمين

 دالة عند 0.01 0.728 يهيئ المعلم البيئة الصفية التي تناسب تدريس موضوعات التكنولوجيا 16
  0.418 ) =0.01(عند مستوى داللة و) 33(ر الجدولية عند درجة حرية 
  0.325) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 33(ر الجدولية عند درجة حرية 
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مهارة التخطيط ( يتضح ان جميع الفقرات التي تندرج تحت هذا البعد ) 4.4(من الجدول رقم 
ن و هذا يؤكد ا ) 0.05( و ) 0.01( دالة احصائيا عند مستوى داللة ) لتدريس التكنولوجيا 

  .هذا البعد يتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي 
  

  )مهارة تنفيذ تدريس التكنولوجيا ( البعد الثاني 
  

   )4.5(جدول رقم 
  معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات مهارة تنفيذ تدريس التكنولوجيا مع الدرجة الكلية له

معامل   الفقرة م
 مستوى الداللة االرتباط

 دالة عند 0.01 0.831 ة المتعلمين لتعلم موضوعات التكنولوجيايثير المعلم دافعي 1

2 
يلتزم المعلم بالزمن المحدد لكل فعالية في تدريس موضـوعات    

 التكنولوجيا
 دالة عند 0.01 0.809

 دالة عند 0.01 0.851 يقدم المعلم موضوع التكنولوجيا بمداخل متنوعة 3

4 
مين بالخبرات التكنولوجيـة    يربط المعلم الخبرات السابقة لدى المتعل     

 الجديدة
 دالة عند 0.01 0.799

 دالة عند 0.01 0.831  يعرض المعلم موضوعات التكنولوجيا لغة واضحة ودقيقة 5

6 
يجيد المعلم طرح األسئلة الصفية إلثـارة المناقـشة فـي تـدريس             

 دالة عند 0.01 0.758  التكنولوجيا

7 
س التكنولوجيـا التـي     ينوع المعلم في توظيف طرق وأساليب تدري      

 دالة عند 0.01 0.816  تناسب خصائص المتعلمين

 دالة عند 0.01 0.837  يتدرج المعلم في عرض موضوع التكنولوجيا منطقيا 8
 دالة عند 0.01 0.831  يوظف المعلم أساليب إدارة الفصل بفاعلية في تدريس التكنولوجيا 9

 دالة عند 0.01 0.836  نولوجيايوظف المعلم أساليب التعزيز في تدريس التك 10

11 
) العينات، النماذج، اللوحات المعينة   (يوظف المعلم الوسائل التعليمية     

 دالة عند 0.01 0.809  في تدريس التكنولوجيا

12 
يدرب المعلم المتعلمين على التطبيقات العمليـة السـتخدام بـرامج          

 دالة عند 0.01 0.640  الحاسوب التطبيقية واالنترانت والوسائط المتعددة

13 
األجهزة وموادها التعليمية البصرية ( يوظف المعلم التقنيات التعليمية 

 دالة عند 0.01 0.813  في تدريس التكنولوجيا بشكل جيد) والسمعية و السمعية البصرية

 دالة عند 0.01 0.604  .يوظف المعلم األمثلة البيئية ذات العالقة بموضوع التكنولوجيا 14

15 
  لمعلم المبادرات الفردية للمتعلمين أثناء تدريسيشجع ا

 دالة عند 0.01 0.812  . التكنولوجيا

16 
يقدم المعلم تلخيص ختامي ألهم ما ورد في درس التكنولوجيا فـي            

 دالة عند 0.01 0.647  .نهاية الحصة
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مهارة تنفيذ (  يتضح ان جميع الفقرات التي تندرج تحت هذا البعد 4.5)(من الجدول رقم 
و هذا يؤكد ان هذ البعد  ) 0.01( دالة احصائيا عند مستوى داللة ) تدريس التكنولوجيا 

  .يتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي 
  

  )مهارة تقويم تدريس التكنولوجيا : ( البعد الثالث 
   )4.6(جدول رقم 

  درجة الكلية لهمعامالت ارتباط كل فقرة من فقرات مهارة التقويم لتدريس التكنولوجيا مع ال

معامل   الفقرة م
 االرتباط

 مستوى الداللة

1 
يقوم المعلم الخبرات التكنولوجية في الدرس السابق لدى المتعلمين         

 ).تقويم قبلي(
 دالة عند 0.01 0.761

2 
يقوم المعلم تعلم المتعلمين لموضوعات التكنولوجيا أثناء الـدرس         

 ).تقويم تكويني(
 دالة عند 0.01 0.793

3 
قوم المعلم تعلم المتعلمين لموضوعات التكنولوجيا في نهاية الدرس ي
 ).تقويم بعدي(

 دالة عند 0.01 0.817

4 
ينوع المعلم في استخدام أساليب تقويم تعلم موضوعات التكنولوجيا         

 لدى المتعلمين
 دالة عند 0.01 0.853

5 
مواصفات التقويم الجيد في تقويم تعلـم المتعلمـين         يراعي المعلم   

 .لموضوعات التكنولوجيا 
 دالة عند 0.01 0.841

6 
يستفيد المعلم من نتائج التقويم في عالج أخطاء المتعلمين في تعلم           

 .موضوعات التكنولوجيا
 دالة عند 0.01 0.795

7 
يتابع المعلم األعمال التحريرية لموضـوعات التكنولوجيـا لـدى          

 المتعلمين
 دالة عند 0.01 0.731

 دالة عند 0.01 0.752 .ألنشطة التكنولوجية التي ينتجها المتعلمونيتابع المعلم ا 8

9 
يراعي المتعلم الفروق الفردية بين المتعلمين أثنـاء تقـويم تعلـم            

 .التكنولوجيا لديهم
 دالة عند 0.01 0.802

10 
يوظف المعلم التقنيات التعليمية في تقويم تعلم التكنولوجيـا لـدى           

 المتعلمين
0.840 0.01 د دالة عن  

11 
يوظف المعلم التغذية الراجعة فـي تحـسين تعلـم موضـوعات            

 التكنولوجيا لدى المتعلمين
 دالة عند 0.01 0.725

 دالة عند 0.01 0.830 يشجع المعلم المتعلمين على التقويم الذاتي 12

13 
يجيد المعلم وضع االختبارات التحصيلية لتقويم تعلم التكنولوجيـا         

 لدى المتعلمين
 دالة عند 0.01 0.618

 دالة عند 0.01 0.722 .يستفيد المعلم من نتائج التقويم في تعديل أداءه 14
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مهارة تقويم ( يتضح ان جميع الفقرات التي تندرج تحت هذا البعد ) 4.6(رقم من الجدول 
و هذا يؤكد ان هذا البعد  ) 0.01( دالة احصائيا عند مستوى داللة ) تدريس التكنولوجيا 

  .جة عالية من االتساق الداخلي يتمتع بدر
يتبين أن جميع الفقرات دالة احصائيا عند  ) 4.4-  4.5 - 4.6( مما سبق من الجداول 

  مستوى داللة 
  .و هذا يؤكد ان البطاقة تتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي  ) 0.05 ، 0.01( 
  

بطاقة و المهارات األخرى و من مهارات ال) بعد ( حساب معامالت ارتباط كل مهارة  : ثانيا
  .يوضح ذلك ) 4.7(كذلك الدرجة الكلية لبطاقة المالحظة و الجدول 

  
 )4.7 ( رقمالجدول

 األخرى وكذلك مع مهارات البطاقة والمهارات من مهارةمصفوفة معامالت ارتباط كل 
  الدرجة الكلية

  مهارة التقويم  . مهارة التنفيذ  مهارة التخطيط المجموع 

    1 المجموع
   1 0.970  .مهارة التخطيط
  1 0.896 0.965  . مهارة التنفيذ
 1 0.908 0.932 0.975  . مهارة التقويم

 تـرتبط ببعـضها الـبعض       المهارات أن جميع    )4.7(رقم  يتضح من الجدول    
 )0.01( ارتباطاً ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة         لبطاقة المالحظة وبالدرجة الكلية   

  .تمتع بدرجة عالية من الثبات واالتساق الداخليت بطاقة المالحظة وهذا يؤكد أن
  حساب معامالت ارتباط كل فقرة مع الدرجة الكلية لبطاقة المالحظة : ثالثا

  .يوضح ذلك  ) 4.8( و الجدول رقم 
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  )4.8(جدول رقم 
  معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات البطاقة مع الدرجة الكلية

 الفقرة م
معامل 

رتباطاال  
 مستوى الداللة

A1 دالة عند 0.01 0.785 تمكن المعلم من موضوعات  التكنولوجيا التي ستقوم بتدريسها 
A2 

لتدريس وحدات مقـرر    ) خطة فصلية ( يحدد المعلم جدول زمني     
 دالة عند 0.05 0.387 التكنولوجيا

A3 دالة عند 0.05 0.405 ايحدد المعلم األهداف العامة المراد تحقيقها عند تدريس التكنولوجي 
A4 دالة عند 0.01 0.797 يحدد المعلم طرق التدريس المناسبة لتحقيق األهداف 
A5 

يراعي المعلم الفروق الفردية بين المتعلمين عند تحـضير دروس          
 دالة عند 0.01 0.751 التكنولوجيا

A6 دالة عند0.01 0.790 ينظم المعلم موضوع التكنولوجيا تنظيما منطقيا حتى يسهل تعلمه 
A7 

يجيد المعلم التنويع في صياغة أهـداف موضـوع التكنولوجيـا           
 دالة عند0.01 0.765 .بصورة سلوكية

A8 
معرفيـة ،   ( يجيد المعلم صياغة أهداف موضوع األهداف إلـى         

 دالة عند0.01 0.690 )مهارية، وجدانية

A9 
يـا  يحدد المعلم معايير اإلتقان المطلوبة في موضوعات التكنولوج       

 دالة عند0.01 0.750 عند تحقيق األهداف
A10 دالة عند0.01 0.818 يحدد المعلم األنشطة التكنولوجية الالزمة لتحقيق األهداف 
A11 

المناسبة ) أجهزة العرض وموادها التعليمية   ( يختار المعلم التقنيات    
 دالة عند0.01 0.833 لموضوعات التكنولوجيا

A12 
العينـات، النمـاذج المجـسمة،      ( عليميـة   ينتج المعلم الوسائل الت   

 دالة عند0.01 0.763 )اللوحات المعينة، المواد التعليمية
A13 دالة عند0.01 0.697 يحدد المعلم أساليب التقويم المناسبة لموضوعات التكنولوجيا 
A14 

يراعي المعلم التكامل والترابط والشمول في التخطـيط لتـدريس          
0.01 0.851 التكنولوجيا ة عنددال  

A15 
يعد المعلم مواد اثرائية في موضوعات التكنولوجيا تراعي حاجات        

 دالة عند0.01 0.821 المتعلمين

A16 
يهيئ المعلم البيئة الصفية التـي تناسـب تـدريس موضـوعات            

 دالة عند0.01 0.734 التكنولوجيا
B1 0.01 0.840 يثير المعلم دافعية المتعلمين لتعلم موضوعات التكنولوجيا الة عندد  

B2 
ينظم المعلم زمن كل فعالية بشكل متوازن في تدريس موضوعات          

 التكنولوجيا
 دالة عند0.01 0.801

B3 دالة عند0.01 0.804 يقدم المعلم موضوع التكنولوجيا بمداخل متنوعة 

B4 
يربط المعلم الخبرات السابقة لدى المتعلمين بالخبرات التكنولوجية        

 الجديدة
0.697 0.01 نددالة ع  
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B5 دالة عند0.01 0.754 يعرض المعلم موضوعات التكنولوجيا لغة واضحة ودقيقة 

B6 
يجيد المعلم طرح األسئلة الصفية إلثارة المناقـشة فـي تـدريس            

 التكنولوجيا
 دالة عند0.01 0.661

B7 
ينوع المعلم في توظيف طرق وأساليب تدريس التكنولوجيا التـي          

 تناسب خصائص المتعلمين
 دالة عند0.01 0.772

B8 دالة عند0.01 0.786 يتدرج المعلم في عرض موضوع التكنولوجيا منطقيا 
B9 دالة عند0.01 0.774 يوظف المعلم أساليب إدارة الفصل بفاعلية في تدريس التكنولوجيا 
B10 دالة عند0.01 0.825 يوظف المعلم أساليب التعزيز في تدريس التكنولوجيا 

B11 
العينـات، النمـاذج، اللوحـات      (ئل التعليمية   يوظف المعلم الوسا  

 في تدريس التكنولوجيا) المعينة
 دالة عند0.01 0.807

B12 
يدرب المعلم المتعلمين على التطبيقات العملية السـتخدام بـرامج          

 الحاسوب التطبيقية واالنترانت والوسائط المتعددة
 دالة عند0.01 0.628

B13 

 األجهـزة وموادهـا التعليميـة       (يوظف المعلم التقنيات التعليمية     
في تـدريس التكنولوجيـا     ) البصرية والسمعية والسمعية البصرية   

 بشكل جيد
 دالة عند0.01 0.780

B14 دالة عند0.01 0.639 .يوظف المعلم األمثلة البيئية ذات العالقة بموضوع التكنولوجيا 

B15 
يشجع المعلـم المبـادرات الفرديـة للمتعلمـين أثنـاء تـدريس             

 .نولوجياالتك
 دالة عند0.01 0.782

B16 
يقدم المعلم تلخيص ختامي ألهم ما ورد في درس التكنولوجيا في           

 .نهاية الحصة
 دالة عند0.01 0.722

C1 
يقوم المعلم الخبرات التكنولوجية في الدرس السابق لدى المتعلمين         

 ).تقويم قبلي(
 دالة عند0.01 0.782

C2 
وضوعات التكنولوجيا أثناء الـدرس     يقوم المعلم تعلم المتعلمين لم    

 ).تقويم تكويني(
 دالة عند0.01 0.811

C3 
يقوم المعلم تعلم المتعلمين لموضوعات التكنولوجيـا فـي نهايـة           

 ).تقويم بعدي(الدرس 
 دالة عند0.01 0.804

C4 
ينوع المعلم في اسـتخدام أسـاليب تقـويم تعلـم موضـوعات             

 التكنولوجيا لدى المتعلمين
0.878 0.01 الة عندد  

C5 
يراعي المعلم مواصفات التقويم الجيد في تقويم تعلـم المتعلمـين           

 .لموضوعات التكنولوجيا 
 دالة عند0.01 0.793

C6 
يستفيد المعلم من نتائج التقويم في عالج أخطاء المتعلمين في تعلم           

 .موضوعات التكنولوجيا
 دالة عند0.01 0.772

C7 دالة عند0.01 0.707  المتعلمينموضوعات التكنولوجيا لدىيتابع المعلم األعمال التحريرية ل 
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C8 دالة عند0.01 0.673 .يتابع المعلم األنشطة التكنولوجية التي ينتجها المتعلمون 

C9 
يراعي المتعلم الفروق الفردية بين المتعلمين أثنـاء تقـويم تعلـم            

 .التكنولوجيا لديهم
 دالة عند0.01 0.746

C10 
يات التعليمية في تقويم تعلم التكنولوجيـا لـدى         يوظف المعلم التقن  

 المتعلمين
 دالة عند0.01 0.854

C11 
يوظف المعلم التغذية الراجعة فـي تحـسين تعلـم موضـوعات            

 التكنولوجيا لدى المتعلمين
 دالة عند0.01 0.743

C12 دالة عند0.01 0.808 يشجع المعلم المتعلمين على التقويم الذاتي 

C13 
ضع االختبارات التحصيلية لتقويم تعلم التكنولوجيـا       يجيد المعلم و  
 لدى المتعلمين

 دالة عند0.01 0.540

C14 دالة عند0.01 0.705 .يستفيد المعلم من نتائج التقويم في تعديل أداءه 
يتضح ان جميع الفقرات في بطاقة المالحظة دالة احصائيا عند ) 4.8(من الجدول رقم 

 و هذا يؤكد ان بطاقة المالحظة تتمتع بدرجة عالية من  )0.05 ، 0.01( مستوى داللة 
   .االتساق الداخلي 

  :بطاقة المالحظة ثبات

وذلك باستخدام ثـالث    أفراد العينة االستطالعية    تم تقدير ثبات بطاقة المالحظة على       
  : طرق هي كما يلي

  :التجزئة النصفية -1
 بطريقـة   ة المالحظة بطاقتم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات        

 هارات البطاقـة   من م  مهارةالتجزئة النصفية حيث احتسبت درجة النصف األول لكل         
وكذلك درجة النصف الثاني من الدرجات وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين            

  ك يوضح ذل)4.9( براون والجدول سيبرمانثم جرى تعديل الطول باستخدام معادلة 
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  )4.9 ( رقم جدول
  المهارات من مهارةيوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل 

   قبل التعديل ومعامل الثبات بعد التعديلالدرجة الكليةوكذلك 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 أن معامالت الثبات بطريقة التجزئة النـصفية بعـد          )4.9(رقم  يتضح من الجدول    
وهذا يدل علـى أن     ) 0.978(وأن معامل الثبات الكلي     ) 0.916(التعديل جميعها فوق    

طبيقها على عينـة    تمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث إلى ت        بطاقة المالحظة ت  
  .الدراسة

  
قام الباحث بالتأكد من ثبات األداة من خالل ثبات التحليل عبر الزمن ، حيث قـام                و   -2

 و قد تم حساب نسب االتفاق بين النتـائج التـي             ثالثة أسابيع  الباحث بإعادة عملية التطبيق  بعد     
  :تالية توصل إليها الباحث في كل من التطبيقين وذلك باستخدام المعادلة ال

  
                 نقاط االتفاق    

  100×   ـــــــــــــــــ  =  معامل االتفاق   
    نقاط االختالف+     نقاط االتفاق    

  
  :يوضح ذلك) 4.10 ( رقمفحصل على معامل اتفاق عال والجدول

  
  )4.10(م جدول رق

   للبطاقةنقاط االتفاق واالختالف في مهارات بطاقة المالحظة وفي الدرجة الكلية

  نقاط االختالف  نقاط االتفاق  المهارة
  نقاط االتفاق

 +   
  نقاط االختالف

  معامل االتفاق

  %74.29  35 9 26  التخطيط
  %83.39  35 6 29  التنفيذ

 المهارة
عدد 
 الفقرات

  االرتباط
 قبل 
 التعديل

معامل 
  الثبات

  بعد التعديل
 0.916 0.845 16  .مهارة التخطيط

 0.940 0.888 16  .مهارة التنفيذ

 0.940 0.887 14  .مهارة التقويم

 0.978 0.956 46 المجموع
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  %80  35 7 28  التقويم
  % 79.23 35 7 28  البطاقة ككل

وهذا معامل   )%74.29 ( أن معامالت االتفاق كانت أكبر من        )4.10(رقم  يبين الجدول   
جيد ويطلق على هذا النوع من الثبات باالتساق عبر الزمن و يقصد به وصول المحلل نفسه إلى                 

  .مما يؤكد ثبات األداة ،  نفسها بعد فترة محدودة من الزمن البطاقةالنتائج نفسها عند تطبيق 
  

  
  : الدراسة خطوات

ة و شبكة االنترنت المتعلقة     قام الباحث باالطالع على األدب التربوي و الدراسات السابق         •
بموضوع المعايير العالمية لألداء و الحصول على المعايير التي تتناسـب مـع طبيعـة               
المجتمع الذي نعيش فيه و كذلك مهارات التدريس التي يجب أن يمتلكها المعلم من وجهة              

 .نظر المتخصصين في مجال طرق التدريس 
تها األولية وذلك في ضوء المعـايير التـي        قام الباحث بإعداد بطاقة المالحظة في صور       •

تتناسب مع طبيعة تدريس منهاج التكنولوجيا ثم عرضها على المحكمين و من ثم أجرى              
الباحث التعديالت التي أوصى بها المحكمون و الحصول على بطاقـة المالحظـة فـي               

  .صورتها النهائية 
ذين يدرسون منهاج التكنولوجيا    قام الباحث بتحديد عينة الدراسة و هم الطلبة المعلمين ال          •

في مدارس محافظة غزة و ذلك بالتنسيق مع قسم التربية العملية بالجامعة اإلسـالمية و               
في صورتها النهائية من حيث التأكد من الصدق        ) بطاقة المالحظة   ( إعداد أداة الدراسة      

 .والثبات 
ليـا بالجامعـة    من عمـادة الدراسـات الع     ) تسهيل مهمة باحث    ( الحصول على كتاب     •

اإلسالمية لمخاطبة وكيل وزارة التربية و التعليم العالي و كتاب آخر لمخاطبـة مـدير               
برنامج التربية والتعليم في وكالة الغوث لالجئين للحصول على إذن رسمي لتطبيـق أداة        

و الدراسة في المدارس التابعة لوزارة التربية و التعليم و المدارس التابعة لوكالة الغوث              
 .يوضحان ذلك  ) 4-5( قين لملحا

قام الباحث بإعداد قائمة بالمدارس التي يوجد بها الطلبة المعلمين الذين يدرسون منهـاج               •
و من ثم قام بزيارة هذه المدارس و شرح طبيعة الدراسة التي             ) 6ملحق  ( التكنولوجيا    

لطلبة المعلمين و   يقوم بها الباحث لكل من مدير المدرسة و معلم التكنولوجيا الرسمي و ا            
و كيفيـة مالحظـة الطلبـة    ) بطاقة المالحظـة  ( شرح طبيعة أداة الدراسة المستخدمة      

 .المعلمين و تعبئة بطاقة المالحظة بشكل موضوعي 
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قام الباحث بمالحظة مهارات التدريس لدى الطلبة المعلمين و ذلـك بحـضور حـصة                •
 .الحظة دقيقة ثم قام بتعبئة بطاقة الم ) 45( دراسية مدتها 

قام معلمو التكنولوجيا و بعض المشرفين التربويين الذين يـشرفون و يتـابعون الطلبـة           •
المعلمين بمالحظة الطلبة المعلمين أنفسهم مالحظة ثانية بعد المالحظـة األولـى بمـدة              

دقيقة و موضوع الـدرس يختلـف عـن     ) 45( زمنية في حصة دراسية مدتها الزمنية  
 .  األولى موضوع الدرس في المالحظة

بطاقة مالحظة و تفريغها و      ) 70( قام الباحث بجمع بطاقات المالحظة التي بلغ عددها          •
 )     2( حساب درجات كل فقرة وجمع كل درجتين لكل فقـرة و تقـسيم النـاتج علـى                  

 . للحصول على متوسط المالحظتين للفقرة الواحدة 
  

  :المعالجة اإلحصائية 
  

اعتمـد  حيث ) SPSS(ية الالزمة من خالل برنامج الرزم اإلحصائية  اإلحصائة المعالجتم إجراء 
  :الباحث في دراسته على المعالجات اإلحصائية اآلتية

 المتوسطات والنسب المئوية •
 .معامل االرتباط بيرسون •
 .التجزئة النصفية و معادلة معامل االتفاق لقياس الثبات •
 .معامل سيبرمان براون •
 )1998:41عفانة ،    ( One-Sample T .Testاختبار  •
                  Mnn-Whitney Test مـــستقلتين لعينتـــين  مـــان ويتنـــي  اختبـــار •

 ) 124: 1998عفانة ،(
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  الفصل الخامس

   نتائج الدراسة ومناقشتها
  وضع التوصيات و المقترحاتو

  
  اإلجابة عن أسئلة الدراسة: أوال 
 إجابة السؤال األول •
 إجابة السؤال الثاني •
 ة السؤال الثالثإجاب •
 إجابة السؤال الرابع •
 إجابة السؤال الخامس •
 

  اختبار فروض الدراسة:ثانيا
 اختبار الفرض األول  •
 اختبار الفرض الثاني •
 اختبار الفرض الثالث •
 اختبار الفرض الرابع •
 اختبار الفرض الخامس •
 اختبار الفرض السادس •
 اختبار الفرض السابع •
 اختبار الفرض الثامن •
 

  ات الدراسةتوصي: ثالثا 
  

  مقترحات الدراسة: رابعا 
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  الفصل الخامس
  نتائج الدراسة و مناقشتها

  و وضع التوصيات و المقترحات
  

يتضمن هذا الفصل أربعة محاور رئيسة حيث إن المحور األول اإلجابة عن أسئلة 
الدراسة و المحور الثاني اختبار فروض الدراسة و المحور الثالث توصيات الدراسة و 

  . الرابع هو مقترحات الدراسة المحور
  

  : اإلجابة عن السؤال األول
 المعايير العالمية لألداء التي يتم    ما : ما يلي    علىسؤال األول من أسئلة الدراسة      ينص ال 

  في ضوئها تقويم مهارات تدريس التكنولوجيا لدى الطلبة المعلمين بالجامعة اإلسالمية؟
البحث والتنقيب في األدب التربوي، والدراسـات       ب قام الباحث    السؤال ولإلجابة عن هذا   

السابقة و شبكة االنترنت ، حيث حصل على قائمة بالمعايير العالمية لألداء التي يتم في ضـوئها                 
معـايير اتحـاد و دعـم و تقيـيم المعلمـين        ( تقويم مهارات تدريس التكنولوجيا و المتمثلة في        

س القومي العتماد المعلمين ، المعايير القومية للتعليم        بالواليات المتحدة األمريكية ، معايير المجل     
و قـام   ) في مصر ، المعايير المهنية العتماد المعلمين ، معايير تقويم أداء المعلم في بريطانيـا                

بتنقيحها، وتحكيمها، تحكيماً علمياً، حيث تم ذكر ذلك في نهاية الفصل الرابع من فـصول هـذه                 
صدقها وثباتها بالطرق العلمية المناسبة، حيث خرج فـي النهايـة           الدراسة، وكذلك تم التأكد من      

بقائمة من المعايير العالمية لألداء يتم في ضوئها تقويم مهارات تدريس التكنولوجيا لدى الطلبـة               
معياراً تندرج تحت ثالثة مهـارات رئيـسة        ) 46(المعلمين بالجامعة اإلسالمية، حيث بلغ عددها       

   ) .7انظر ملحق رقم ( 
  

  :اإلجابة عن السؤال الثاني
 مستوى مهارة التخطـيط لـدى   ما : ما يلي  على من أسئلة الدراسة     سؤال الثاني ينص ال 

  الطلبة المعلمين في ضوء المعايير العالمية لألداء ؟
  
مهارة مـن   قام الباحث بإيجاد المتوسطات والوزن النسبي لكل   السؤال ولإلجابة عن هذا   

  :وضح ذلك يالتالي  والجدول مهارات التخطيط
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  )5.1( رقم جدول
  )35=ن  ( مهارة من مهارات التخطيطلكل والترتيب المتوسطات والوزن النسبي 

 المهارة  م
  متوسط

   المشاهدة 
  األولى

  متوسط
 المــشاهدة 

  الثانية
  متوسط

  المشاهدتين
ــوزن  الـ
ــسبي  النـ
 للمشاهدتين

  الترتيب

 1 80.86 4.043 4.086 4.000 قوم بتدريسهايي ستمكن المعلم من موضوعات  التكنولوجيا الت 1

2 
لتدريس وحـدات مقـرر     )  خطة فصلية ( يحدد المعلم جدول زمني     

 التكنولوجيا
2.343 2.743 2.543 50.86 15 

 13 60.29 3.014 3.057 2.971 يحدد المعلم األهداف العامة المراد تحقيقها عند تدريس التكنولوجيا 3

 9 69.14 3.457 3.400 3.514 ريس المناسبة لتحقيق األهدافيحدد المعلم طرق التد 4

5 
يراعي المعلم الفروق الفردية بين المتعلمين عنـد تحـضير دروس           

 التكنولوجيا
3.200 3.057 3.129 62.57 12 

 8 69.71 3.486 3.543 3.429 ينظم المعلم موضوع التكنولوجيا تنظيما منطقيا حتى يسهل تعلمه 6

 3 77.14 3.857 3.829 3.886 .صياغة أهداف موضوع التكنولوجيا بصورة سلوكيةيجيد المعلم  7

8 
      إلـى  لتكنولوجيـا  صياغة أهداف موضـوع ا  التنويع في يجيد المعلم 

 )معرفية ، مهارية، وجدانية( 
3.771 3.571 3.671 73.43 5 

9 
يحدد المعلم معايير اإلتقان المطلوبة في موضوعات التكنولوجيا عند         

 14 56.86 2.843 2.857 2.829  حقيق األهدافت

 7 70.86 3.543 3.429 3.657  يحدد المعلم األنشطة التكنولوجية الالزمة لتحقيق األهداف 10

11 
المناسـبة  ) أجهزة العرض وموادها التعليمية   ( يختار المعلم التقنيات    

 لموضوعات التكنولوجيا
3.886 3.600 3.743 74.86 4 

12 
العينات، النماذج المجسمة، اللوحـات  ( الوسائل التعليمية   ينتج المعلم   

 )المعينة، المواد التعليمية
3.286 3.171 3.229 64.57 11 

 6 71.14 3.557 3.571 3.543  يحدد المعلم أساليب التقويم المناسبة لموضوعات التكنولوجيا 13

14 
يراعي المعلم التكامل والترابط والشمول فـي التخطـيط لتـدريس           

 لتكنولوجياا
3.314 3.229 3.271 65.43 10 

15 
يعد المعلم مواد اثرائية في موضوعات التكنولوجيا تراعي حاجـات          

 المتعلمين
2.486 2.543 2.514 50.29 16 

 2 78.57 3.929 3.886 3.971 يهيئ المعلم البيئة الصفية التي تناسب تدريس موضوعات التكنولوجيا 16
  67.29 53.829 53.571 54.086 الدرجة الكلية 

حيث  %) 67.29(أن مستوى مهارة التخطيط لتدريس التكنولوجيا        )5.1(رقم  يتضح من الجدول    
قام الباحث بحساب مجموع متوسطات المشاهدة األولى لمهارة التخطيط لتـدريس التكنولوجيـا             

ثـم  ) 53.571(ثم حساب مجموع متوسطات المشاهدة الثانية فكان الناتج         ) 54.086(فكان الناتج   
قام الباحث بجمع متوسط المشاهدة األولى و متوسط المشاهدة الثانية لمهارة التخطـيط ككـل و                

ثم قام بحساب الـوزن النـسبي   ) 53.829(فكان متوسط المشاهدتين ) 2(تقسيم الناتج على العدد     
فكـان  )  100(وضرب النـاتج فـي      ) 80(للمشاهدتين و ذلك بتقسيم متوسط المشاهدتين على          

أي أن التقدير لمهارة التخطيط لتدريس التكنولوجيـا         %) 67.29(الوزن النسبي لمهارة التخطيط     
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لدى الطلبة المعلمين جيد كما أن النسب المئوية للمعايير الفرعيـة لمهـارة التخطـيط لتـدريس             
بين التقديرين متوسط و جيد جدا و التي         %) 80.86 - % 50.29(التكنولوجيا تراوحت ما بين     

  : رها الباحث كما يلي يفس
   تمكن المعلم من موضوعات  التكنولوجيا التي ستقوم بتدريسها"والتي تنص على ) 1( الفقرة -
  ). 80.86%(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره" 
و التي احتلت المرتبة األولى بـسبب أن خطـة قـسم             ) 1(  الباحث ذلك إلى أن الفقرة       رجعوي 

الكمبيوتر التعليمي ،   ( ا التعليم اشتملت على مساقات دراسية متخصصة مثل         المناهج و تكنولوجي  
) الوسائط المتعددة ، مواد هندسية ، تقنية الورش ، رسم هندسي ، مصادر الطاقة ، الكترونيـات      

الرسـم   (   ن  المحاور األربعة لمنهاج التكنولوجيا في مرحلة التعلـيم األساسـي هـي             أعلما ب 
لـذلك حـصل الطلبـة      )  ، الكهربية و االلكترونيات ، الصناعة و اآلالت          الهندسي ، الحاسوب  

المعلمون خالل فترة الدراسة لهذه المساقات على المعارف و المهارات و التي أشـارت النـسبة                
  .إلى تمكن الطلبة المعلمين من موضوعات التكنولوجيا المقررة في منهاج التكنولوجيا 

 يهيئ المعلم البيئة الصفية التي تناسب تـدريس موضـوعات           "والتي تنص على    ) 16( الفقرة   -
  .% )78.57(احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي " التكنولوجيا 

 موضوعات التكنولوجيا    أن و التي احتلت المرتبة الثانية ذلك      ) 16 ( يرجع الباحث إلى أن الفقرة    
 أجهـزة العـرض الـضوئية أو        تحتاج إلى بيئة صفية مالئمة لها مثل اإلعتام حتى يتم استخدام          

مختبر الحاسوب أو تجهيز لوحات و أدوات الرسم الهندسي و أن الطلبة المعلمين درسوا مـساق               
طرق تدريس التكنولوجيا و مساق مهارات التدريس هذا ما يؤهلهم أن يمتلكوا القدرة على تهيئـة        

  .م موضوعات التكنولوجيا بهذه النسبة ءالبيئة الصفية التي تال
  :أدنى فقرتينأما 
لتـدريس وحـدات   )  خطة فصلية ( اً زمنييحدد المعلم جدوالً "والتي تنص على ) 2 ( الفقرة -

  ). %50.86( بوزن نسبي قدرهة عشرالخامسةاحتلت المرتبة  " مقرر التكنولوجيا
 الباحث ذلك إلى أن الخطط الفصلية يقوم بتجهيزها المشرفون التربويـون سـواء فـي                رجعو ي 

  . معلم التكنولوجيا الرسمي هاربية و التعليم أو وكالة الغوث و قد يقوم بإعدادوزارة الت
ن الطلبة المعلمين يذهبون إلى المدارس للتربية العملية يوم واحـد فقـط      أ الباحث أيضا ب   رجعو ي 

في األسبوع غالبا ما يكون يوم الخميس بالنسبة لطلبة الجامعة اإلسالمية فهذا يؤدي إلـى عـدم                 
المستمر و االلتزام بالخطة الفصلية لذلك قد ال يهتم الطلبة المعلمون بإعـداد الخطـط               التواصل  

الفصلية ، و من خالل زيارة الباحث للمدارس الحظ الباحث عدم اهتمام المـشرفون التربويـون         
ن يعد الطلبة المعلمون الخطط الفصلية لتـدريس وحـدات      أالذين يشرفون على الطلبة المعلمين ب     

  .ولوجيا مقرر التكن
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ثرائية فـي موضـوعات التكنولوجيـا    إ يعد المعلم مواد "والتي تنص على )  15 ( الفقرة رقم -

  ). %50.29( بوزن نسبي ة عشرالسادسةاحتلت المرتبة " تراعي حاجات المتعلمين 
 الباحث ذلك إلى أن الطلبة المعلمين يهتمون بشكل كبير بمحتوى منهاج التكنولوجيـا و               رجعو ي 

ام بما هو مقرر دون أي إثراء و إعداد المواد االثرائية في موضوعات التكنولوجيا يكـون                االلتز
من صالحية معلم التكنولوجيا الرسمي أو المشرفون التربويون لذلك قد ال يهتم الطلبة المعلمـون         
بإعداد  مواد اثرائية في موضوعات التكنولوجيا و يعزو الباحث ذلك إلى أن هذه الفقـرة ليـست        

  .ضمنة في بطاقة المالحظة الخاصة بالمشرف التربوي مت
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  :اإلجابة عن السؤال الثالث
 ما مستوى مهـارة التنفيـذ لـدى    : ما يلي علىسؤال الثالث من أسئلة الدراسة ينص ال 

  الطلبة المعلمين في ضوء المعايير العالمية لألداء ؟
مهارة مـن  زن النسبي لكل  قام الباحث بإيجاد المتوسطات والو  السؤال ولإلجابة عن هذا   

  :وضح ذلك التالي ي والجدول مهارات التنفيذ
  )5.2( رقمجدول

  )35=ن  ( مهارة من مهارات التنفيذلكل والترتيب المتوسطات والوزن النسبي 

 المهارة  م

  متوسط
 

المشاهدة 
  األولى

  متوسط
 

المشاهدة 
  الثانية

  متوسط
  المشاهدتين

ــوزن  الـ
ــسبي  النـ
 للمشاهدتين

  الترتيب

 6 72.00 3.600 3.486 3.714 يثير المعلم دافعية المتعلمين لتعلم موضوعات التكنولوجيا 1

2 
يلتزم المعلم بالزمن المحدد لكـل فعاليـة فـي تـدريس            

 موضوعات التكنولوجيا
3.657 3.371 3.514 70.29 9 

 7 70.57 3.529 3.486 3.571 يقدم المعلم موضوع التكنولوجيا بمداخل متنوعة 3

4 
ربط المعلم الخبرات السابقة لدى المتعلمـين بـالخبرات         ي

 التكنولوجية الجديدة
4.143 3.971 4.057 81.14 1 

 2 80.00 4.000 3.886 4.114  يعرض المعلم موضوعات التكنولوجيا بلغة واضحة ودقيقة 5

6 
يجيد المعلم طرح األسئلة الصفية إلثـارة المناقـشة فـي           

 3 76.29 3.814 3.829 3.800  تدريس التكنولوجيا

7 
ينوع المعلم في توظيف طرق وأساليب تدريس التكنولوجيا   

 14 66.29 3.314 3.229 3.400  التي تناسب خصائص المتعلمين

 5 72.86 3.643 3.714 3.571  يتدرج المعلم في عرض موضوع التكنولوجيا منطقيا 8

9 
يوظف المعلم أساليب إدارة الفصل بفاعلية فـي تـدريس          

 11 69.14 3.457 3.343 3.571  وجياالتكنول

 15 66.29 3.314 3.400 3.229  يوظف المعلم أساليب التعزيز في تدريس التكنولوجيا 10

11 
العينات، النماذج، اللوحات (يوظف المعلم الوسائل التعليمية 

 4 73.71 3.686 3.743 3.629  في تدريس التكنولوجيا) المعينة

12 
ى التطبيقات العملية السـتخدام     يدرب المعلم المتعلمين عل   

 16 60.00 3.000 2.971 3.029  برامج الحاسوب التطبيقية واالنترنت والوسائط المتعددة

13 

األجهـزة وموادهـا    ( يوظف المعلم التقنيات التعليميـة      
فـي  ) التعليمية البصرية والسمعية والـسمعية البـصرية      

  تدريس التكنولوجيا بشكل جيد
3.400 3.257 3.329 66.57 13 

14 
يوظف المعلم األمثلـة البيئيـة ذات العالقـة بموضـوع           

 12 67.14 3.357 3.343 3.371  .التكنولوجيا

15 
يشجع المعلم المبادرات الفردية للمتعلمين أثنـاء تـدريس         

 10 70.29 3.514 3.371 3.657  .التكنولوجيا
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16 
يقدم المعلم تلخيصاً ختاميـاً ألهـم مـا ورد فـي درس             

 8 70.57 3.529  3.343  3.714  . في نهاية الحصةالتكنولوجيا

  70.82 56.657 55.743 57.571 الدرجة الكلية للتنفيذ 

  
حيث  %) 70.82(مستوى مهارة تنفيذ تدريس التكنولوجيا هو        أن   )5.2(رقم  يتضح من الجدول    

ثـم  ) 57.571(قام الباحث بحساب مجموع متوسطات المشاهدة األولى لمهارة التنفيذ فكان الناتج         
ثـم جمـع    ) 55.743(حساب مجموع متوسطات المشاهدة الثانية لمهارة التنفيذ فكـان النـاتج            

فكـان النـاتج    ) 2(متوسطي المشاهدتين األولى و الثانية لمهارة التنفيذ ككل و تقسيم الناتج على             
ثم حساب الوزن النسبي للمشاهدتين و ذلك من خالل تقـسيم متوسـط المـشاهدتين                )56.657(
فكان الوزن النسبي لمهارة تنفيذ تدريس      ) 100(و ضرب الناتج في العدد      ) 80(على  ) 56.657(

أي أن التقدير هو جيد ، كما إن النـسب المئويـة لمهـارة التنفيـذ       %) 70.82(التكنولوجيا هو   
أي بين تقديرين جيد و جيد جداً و التي يفسرها الباحث كما             %) 81.14 - % 60(تراوحت بين   

  :يلي 
 يربط المعلم الخبـرات الـسابقة لـدى المتعلمـين بـالخبرات             "والتي تنص على    ) 4(الفقرة   -

  ). 81.14%(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره" التكنولوجية الجديدة 
و التي احتلت المرتبة األولى يمارسها الطلبة المعلمون         ) 4(  الباحث ذلك إلى أن الفقرة       رجعوي 

بب أن موضوعات التكنولوجيا مترابطة بشكل كبير فيما بينهـا معرفيـا و             بنسبة كبيرة و هذا بس    
مهاريا و أن المتعلمين لديهم خبرات سابقة جيدة لموضوعات تكنولوجية جديدة هذا مـا الحظـه                

 هذا يؤكد أن الطلبة المعلمين متمكنين مـن          و الباحث للتفاعل ما بين الطلبة المعلمين و المتعلمين       
ا التي يدرسونها و أن لديهم القدرة على الربط بين الموضوعات السابقة و             موضوعات التكنولوجي 

  .الموضوعات الجديدة في التكنولوجيا 
  
 "  يعرض المعلم موضوعات التكنولوجيا بلغة واضـحة ودقيقـة  "والتي تنص على   ) 5( الفقرة   -

  .% )80(احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي 
بة المعلمين من موضوعات التكنولوجيا التي يدرسونها كمـا          الباحث ذلك إلى تمكن الطل     رجعو ي 

أسلفت و أن لديهم القدرة على إيصال المعرفة إلى عقول المتعلمين بدقة بلغـة تناسـب قـدرات                
  .المتعلمين اللغوية 
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  :أدنى فقرتينأما 
احتلت  "  يوظف المعلم أساليب التعزيز في تدريس التكنولوجيا       "والتي تنص على    ) 10( الفقرة   -

  ).%66.29(  بوزن نسبي قدرهة عشرالخامسةالمرتبة 
 الباحث ذلك إلى أن بعض الطلبة المعلمين يهتمون بشكل كبير في عرض المعلومـات و     رجعو ي 

 االهتمام المطلوب الستجابات المتعلمـين بأسـاليب   نطرح األسئلة على المتعلمين و قد ال يعيرو    
 عندما يجيب المتعلم إجابة صـحيحة بالثنـاء علـى           اًايجابي اًكان تعزيز أ اًالتعزيز المناسبة سواء  

 عندما تكون استجابات    أم تعزيزاً سلبياً  المتعلم سواء بالكلمات المحفزة أو المكافئة المادية المحفزة         
المتعلمين ليست باالستجابات المطلوبة و الصحيحة  ذلك لمساعدة المتعلم في تعديل االسـتجابات            

 الصحيحة و التي يجيبها المتعلم بنفسه و يرى الباحث أيضا أن سـبب             للحصول على االستجابات  
تدني نسبة هذه الفقرة لدى الطلبة المعلمين بأنهم لم يتعلموا موضوع التعزيز بالشكل المناسـب و                

  .المطلوب سواء في مساقات علم النفس أو طرق و مهارات التدريس 
  
 المتعلمين على التطبيقات العملية السـتخدام        يدرب المعلم  "والتي تنص على    ) 12( الفقرة رقم    -

 بـوزن   ة عشر السادسةاحتلت المرتبة   " برامج الحاسوب التطبيقية واالنترنت والوسائط المتعددة       
  ). %60(نسبي 

 الباحث ذلك إلى عدم توفر اإلمكانات المناسبة في بعض المدارس مثل أجهزة حواسـيب         رجعو ي 
 من المـدارس ال     اً عدد أنمج الحاسوب و قد الحظ الباحث       مناسبة من حيث العدد و النوع و برا       

توافر أجهزة الحواسيب بالعدد المطلوب و المناسب لعدد المتعلمين في الفصل و أيـضا الحـظ                ي
 الباحث أيـضا أن بعـض مـدراء         رجعالباحث عدم توفر شبكة االنترنت داخل المدارس ، و ي         

هزة الحواسيب في المدرسة بحجة أنهـا عهـدة        المدارس لم يسمحوا للطلبة المعلمين باستخدام أج      
مدرسية ، إال أن الباحث يرى أن بعض الطلبة المعلمين ليس لديهم  المعرفـة و القـدرة علـى                    

  . التطبيقات العملية لبرامج الحاسوب و لم يتدربوا جيدا على استخدام أجهزة و برامج الحاسوب 
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  :اإلجابة عن السؤال الرابع
 ما مستوى مهارة التقـويم لـدى الطلبـة         :علىن أسئلة الدراسة    سؤال الرابع م  ينص ال 

  المعلمين في ضوء المعايير العالمية لألداء ؟
مهارة مـن   قام الباحث بإيجاد المتوسطات والوزن النسبي لكل   السؤال ولإلجابة عن هذا   

  :وضح ذلك التالي ي والجدول مهارات التنفيذ
  )5.3( رقمجدول

  )35=ن  ( مهارة من مهارات التقويملكل والترتيب المتوسطات والوزن النسبي 
 المهارة  م

  متوسط
 المشاهدة 

  األولى

  متوسط
 المشاهدة 

  الثانية
  متوسط

  المشاهدتين
ــوزن  الـ
ــسبي  النـ
 للمشاهدتين

  الترتيب

 المعلم الخبرات التكنولوجية في الدرس السابق لدى        يقومُ 1

 ).تقويم قبلي(المتعلمين 

3.829 3.714 3.771 75.43 2 

 2 
يقوم المعلم تعلم المتعلمين لموضوعات التكنولوجيا أثناء       

 ).تقويم تكويني(الدرس 
3.743 3.857 3.800 76.00 1  

3 
يقوم المعلم تعلم المتعلمين لموضوعات التكنولوجيا فـي        

 ).تقويم بعدي(نهاية الدرس 
3.686 3.600 3.643 72.86 3  

4 
لم موضـوعات   ينوع المعلم في استخدام أساليب تقويم تع      

 التكنولوجيا لدى المتعلمين
3.114 3.400 3.257 65.14 7 

5 
مواصفات التقويم الجيد فـي تقـويم تعلـم    يراعي المعلم  

 المتعلمين لموضوعات التكنولوجيا
2.943 3.086 3.014 60.29 11 

6 
يستفيد المعلم من نتائج التقويم في عالج أخطاء المتعلمين         

 .يافي تعلم موضوعات التكنولوج
3.257 3.371 3.314 66.29 6 

7 
يتابع المعلم األعمال التحريرية لموضوعات التكنولوجيـا    

 لدى المتعلمين
3.714 3.514 3.614 72.29 4 

 9 62.57 3.129 2.857 3.400 .يتابع المعلم األنشطة التكنولوجية التي ينتجها المتعلمون 8

9 
أثناء تقـويم   يراعي المتعلم الفروق الفردية بين المتعلمين       

 .تعلم التكنولوجيا لديهم
3.171 3.114 3.143 62.86 8 

10 
يوظف المعلم التقنيات التعليمية في تقويم تعلم التكنولوجيا        

 لدى المتعلمين
3.114 3.114 3.114 62.29 10 

11 
يوظف المعلم التغذية الراجعة في تحسين تعلم موضوعات 

 التكنولوجيا لدى المتعلمين
3.429 3.486 3.457 69.14 5 

 14 52.00 2.600 2.600 2.600 يشجع المعلم المتعلمين على التقويم الذاتي 12

13 
يجيد المعلم وضع االختبارات التحصيلية لتقـويم تعلـم          

 13 53.43 2.671 2.743 2.600  التكنولوجيا لدى المتعلمين

 12 60.29 3.014 3.029 3.000 .ج التقويم في تعديل أدائهيستفيد المعلم من نتائ 14

  65.06 45.543 45.486 45.600 الدرجة الكلية للتقويم 
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 %) 65.06(مستوى مهارة التقويم في تدريس التكنولوجيا هو        أن  ) 5.3(رقم  يتضح من الجدول    
حيث قام الباحث بحساب مجموع متوسطات المشاهدة األولـى لمهـارة التقـويم فكـان النـاتج                 

) 45.486(ات المشاهدة الثانية لمهارة التقويم فكان النـاتج         ثم حساب مجموع متوسط   ) 45.600(
و ) 45.486 + 45.600(ثم جمع متوسطي المشاهدتين األولى و الثانية لمهارة التقـويم ككـل               

ثم قـام بحـساب     ) 45.543(فكان متوسط المشاهدتين للمهارة ككل      ) 2(تقسيم الناتج على العدد     
و ضرب الناتج   ) 80(ل تقسيم متوسط المشاهدتين على      الوزن النسبي للمشاهدتين و ذلك من خال      

أي أن التقدير جيد ، كما إن النـسب          %) 65.06(فكان الوزن النسبي لمهارة التقويم      ) 100(في  
بـين تقـديرين    %) 76.00- %52.00(المئوية للمعايير الفرعية لمهارة التقويم تراوحت بـين         

  : متوسط و جيد و التي يفسرها الباحث كما يلي
 يقوم المعلم تعلم المتعلمين لموضوعات التكنولوجيا أثناء الدرس         "والتي تنص على    ) 2( الفقرة   -
  ). 76%(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره" ).تقويم تكويني(
 يقوم المعلم تعلم المتعلمين لموضوعات التكنولوجيا أثناء الدرس         "والتي تنص على    ) 1( الفقرة   -
  .% )75.43(حتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي ا" ).تقويم تكويني(
 األولـى و   (و قـد احتلتـا المـرتبتين    ) 1( و الفقرة  ) 2(  الباحث ذلك إلى أن الفقرة   رجعوي 

 أن هناك ربط و تمييز بين هذين النوعين من التقويم و هما القبلي و التكويني لدى الطلبة                  )الثانية
قات التي تعلمها الطلبة المعلمين مثل القياس و التقـويم و  المعلمين و يعزو الباحث أيضا أن المسا      

مهارات التدريس و طرق تدريس التكنولوجيا تناولت ذلك بالشكل المطلوب و الـذي أدى إلـى                
  .حول هاتين الفقرتين أعلى درجتين في مهارات التقويم لدى الطلبة المعلمين 

  
  :أدنى فقرتينأما 
يد المعلم وضـع االختبـارات التحـصيلية لتقـويم تعلـم      يج "والتي تنص على ) 13( الفقرة -

  ).%53.43( بوزن نسبي قدرهة عشرالثالثةاحتلت المرتبة  " التكنولوجيا لدى المتعلمين
 الباحث ذلك إلى انه ليس من صالحيات الطلبة المعلمين وضع االختبارات التحـصيلية              رجعو ي  

درسة ألنه هو المـسئول عـن تـصحيح         و لكن من صالحيات معلم التكنولوجيا الرسمي في الم        
 الطلبة المعلمون يـذهبون   إلى أن أيضا ذلك الباحث رجعاالختبارات وضع درجات المتعلمين و ي     

إلى المدارس للتربية العملية في يوم واحد من األسبوع  هذا قد يكون سببا في عدم قدرة الطلبـة                   
 راجعة للمتعلمـين أي أن الوقـت        المعلمين على متابعة االختبارات و تصحيحها و إعطاء تغذية        

غير كاف.   
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احتلـت  "  يشجع المعلم المتعلمين علـى التقـويم الـذاتي    "والتي تنص على ) 12( الفقرة رقم    -
  ). %52( بوزن نسبي ة عشرالرابعةالمرتبة 

 عدم معرفة الطلبة المعلمين بالتقويم الذاتي و هذا قد يكون سـببا فـي                الى  الباحث ذلك  رجعو ي 
  . بة هذه الفقرة تدني نس

  
  :اإلجابة عن السؤال الخامس

 ما مستوى مهارات تدريس التكنولوجيـا   :على من أسئلة الدراسة     الخامسسؤال  ينص ال 
  لدى الطلبة المعلمين في ضوء المعايير العالمية لألداء ؟

مهارة مـن   قام الباحث بإيجاد المتوسطات والوزن النسبي لكل   السؤال ولإلجابة عن هذا   
  :وضح ذلك التالي ي والجدول ت التنفيذمهارا

  )5.4( رقم جدول
  )35=ن (  مهارة من مهارات تدريس التكنولوجيالكلوالترتيب المتوسطات والوزن النسبي 

 المهارة
  متوسط

 المــشاهدة 
  األولى

  متوسط
 المشاهدة 

  الثانية
  متوسط

  المشاهدتين
ــوزن  الـ
ــسبي  النـ
 للمشاهدتين

  الترتيب

 2 67.29 53.829 53.571 54.086 مهارة التخطيط 

 1 70.82 56.657 55.743 57.571  مهارة التنفيذ

 3 65.06 45.543 45.486 45.600  مهارة التقويم

  67.84 156.029 154.800 157.257  الدرجة الكلية

  
أن مستوى تدريس التكنولوجيا لدى الطلبة التي يـتم فـي           ) 5.4(يتضح من الجدول رقم     

 هـو    ريس التكنولوجيا لدى الطلبـة المعلمـين بالجامعـة اإلسـالمية          ضوئها تقويم مهارات تد   
  :تمثل النسبة الكلية للمهارات الفرعية التالية و هذه النسبة %) 67.84(

  %) 70.82( مهارة تنفيذ تدريس التكنولوجيا و التي احتلت المرتبة األولى بنسبة 
  %)67.29(الثانية بنسبة مهارة التخطيط لتدريس التكنولوجيا و التي احتلت المرتبة 

  %)65.06(مهارة تقويم تدريس التكنولوجيا و التي احتلت المرتبة الثالثة بنسبة 
و تتفق هذه النتيجة إلى حد ما مع بعض نتائج الدراسات السابقة المتعلقة بمهارات التدريس لـدى          

ى الطلبـة   حيث احتلت مهارة تنفيذ الـدروس لـد       ) 1997زقوت ،   (الطلبة المعلمين مثل دراسة     
يليها مهارة التخطـيط الترتيـب       %) 78.72(المعلمين بالجامعة اإلسالمية الترتيب األول بنسبة       

، كما اتفقت إلـى      %) 64.63(ثم مهارة التقويم الترتيب الثالث بنسبة        %) 73.44(الثاني بنسبة   
ة لـدى  في نفس ترتيب المهـارات التدريـسي    ) 2002شحاتة و الشيخ ،     (حد ما مع نتائج دراسة      
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معلمات الرياضيات في المدارس النموذجية بقطر حيث كان ترتيب المهارات الثالثة كمـا يلـي                  
  )تقويم تدريس الرياضيات – التخطيط لتدريس الرياضيات –تنفيذ تدريس الرياضيات ( 

 الباحث ذلك إلى أن مهارة تنفيذ تدريس التكنولوجيا و التي احتلت المرتبـة األولـى أن                 رجعو ي 
لبة المعلمون و من خالل المالحظة الميدانية ألدائهم يركزون على إنهاء المحتوى التعليمـي              الط

أمـا  . من حيث إيصاله للمتعلمين داخل الصف و ذلك حتى ينهي الدرس المقرر لهذه الحـصة                
 الباحث ذلك إلـى  رجعبالنسبة لمهارة التخطيط لتدريس التكنولوجيا و التي احتلت المرتبة الثانية ي   

 التخطيط يتصف باالرتجالية لدى الطلبة المعلمين و أمـا بالنـسبة لمهـارة تقـويم تـدريس                  أن
 الباحث ذلـك إلـى ضـعف الطلبـة          رجعالتكنولوجيا و التي احتلت المرتبة الثالثة و األخيرة ي        

  .المعلمين في مهارة التقويم و ذلك الن الطلبة المعلمين يعتقدون أن ذلك ليس من صالحياتهم 
  

  :لفرض األولاختبار ا
ال يصل مستوى مهارة التخطيط     " : نص الفرض األول من فروض الدراسة على ما يلي        

  "في ضوء المعايير العالمية لألداء%) 80(لدى الطلبة المعلمين إلى مستوى إتقان 
و ذلك عـن   ) 64(و الختبار هذا الفرض قام الباحث بحساب المتوسط االفتراضي و هو            

     عدد فقرات مهـارة التخطـيط و العـدد    ) 16(علما بان العدد  ) x 4 16( طريق ناتج الضرب 
و النسب على ) 1- 2- 3- 4- 5(هو الدرجة االفتراضية الن درجات بطاقة المالحظة هي  ) 4( 

  %) .80(لذلك مستوى اإلتقان االفتراضي  % ) 20- 40- 60- 80- 100(التوالي  
 One-Sample T .Testاختبـار  وللتحقق من هذا الفرض قام الباحـث باسـتخدام   

  :والجدول التالي يوضح ذلك
   )5.5 (  رقمجدول

  لمهارة التخطيط في بطاقة المالحظة" ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

  2.04) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 34( عند درجة حرية ةالجدولي" ت"قيمة 
 2.75) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 34الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

  فـي الجدوليـة " ت"يمة كبر من قأالمحسوبة " ت" أن قيمة  )5.5(رقم  يتضح من الجدول    
 )α =  0.01( عند مستوى         داللة إحصائية   ، وهذا يدل على وجود فروق ذات      مهارة التخطيط   

ال يصل مستوى مهارة التخطـيط لـدى    ه، أي أناالفتراضيكانت الفروق لصالح المتوسط     حيث
 وهذا يحقق الفرضية    في ضوء المعايير العالمية لألداء    %) 80(الطلبة المعلمين إلى مستوى إتقان      

كلي ، و يرجع الباحث ذلك إلى أن الطلبة المعلمون لم يمتلكوا مهارة التخطـيط لتـدريس                 ل  بشك

عــدد 
  الفقرات

  المتوسط 
  االفتراضي

  المتوسط
   الحسابي

  االنحراف
   المعياري

ــأ  الخطـــ
المعياري في  

  المتوسط
  ةمستوى الدالل  "ت"قيمة

   0.01دالة عند  6.253 1.626 9.624 53.829 64 16



 120 

و ذلـك   ) 5.1(هذا ما أكدته النتائج في جـدول         %) 80(التكنولوجيا بالمستوى المطلوب و هو      
بسبب أن الطلبة المعلمون لم يتدربوا بالشكل المطلوب على ممارسة مهارة التخطـيط لتـدريس               

 بشكل عملي و واقعي و لكن تتم دراسة هذه المهارة بشكل نظري ضـمن المـساقات      التكنولوجيا
المقررة عليهم خالل الدراسة ، كذلك واقع المدارس التي يتدرب فيها الطلبة المعلمون إمكاناتهـا               
محدودة من حيث الوسائل التعليمية و األجهزة التعليمية و موادها ممـا يعيـق ذلـك التخطـيط                  

جيا و الن منهاج التكنولوجيا في مراحل التعليم األساسي يحتاج إلـى إمكانـات              لتدريس التكنولو 
خاصة لتدريسه ، اعتماد الطلبة المعلمين بشكل كبير على معلـم التكنولوجيـا الرسـمي داخـل           
المدرسة في أعمال كثيرة مثل إعداد الخطط الفصلية لمنهاج التكنولوجيا ، إعداد الخطة اليوميـة               

لتكنولوجيا و االعتماد على تحضير المعلـم الرسـمي ، إنتـاج الوسـائل              لتدريس موضوعات ا  
التعليمية ، إعداد المواد اإلثرائية في موضوعات التكنولوجيا ، و كذلك المشرف التربوي الـذي               
يتابع الطلبة المعلمين في المدارس أثناء فترة التربية العملية يركز كثيرا على كيفية تنفيذ الطلبـة                

 التكنولوجيا داخل الفصل دون االهتمام بالـشكل المطلـوب بمهـارة التخطـيط         المعلمون لدرس 
  .لتدريس التكنولوجيا 

  
  :اختبار الفرض الثاني

 التنفيـذ ال يصل مستوى مهارة     " : نص الفرض الثاني من فروض الدراسة على ما يلي        
  "في ضوء المعايير العالمية لألداء%) 80(لدى الطلبة المعلمين إلى مستوى إتقان 

و ذلك عـن   ) 64(و الختبار هذا الفرض قام الباحث بحساب المتوسط االفتراضي و هو            
 ) 4( عدد فقرات مهارة التنفيذ و العـدد   ) 16(علما بان العدد  ) x 4 16( طريق ناتج الضرب 

و النـسب علـى   ) 1- 2- 3- 4- 5(هو الدرجة االفتراضية الن درجات بطاقة المالحظة هـي  
   .%)80(لذلك مستوى اإلتقان االفتراضي )  % 20- 40- 60- 80- 100(التوالي  

  
 والجدول One-Sample T .Testوللتحقق من هذا الفرض قام الباحث باستخدام اختبار 

  :التالي  يوضح ذلك
    )5.6 ( رقمجدول

  لمهارة التنفيذ في بطاقة المالحظة" ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

عــدد 
  الفقرات

  وسط المت
  االفتراضي

  المتوسط
   الحسابي

  االنحراف
   المعياري

الخطــــأ 
المعياري في  

  المتوسط
  مستوى الداللة  "ت"قيمة

   0.01دالة عند  4.200 1.748 10.343 56.657 64 16
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 الجدوليـة فـي  " ت"يمة كبر من قأالمحسوبة " ت" أن قيمة  )5.6(رقم  يتضح من الجدول    
ها ولقد كانت الفروق لـصالح       فروق ذات داللة إحصائية في     ، وهذا يدل على وجود    مهارة التنفيذ   

 لدى الطلبة المعلمين إلـى مـستوى        التنفيذال يصل مستوى مهارة      ه، أي أن  االفتراضيالمتوسط  
  .كلي وهذا يحقق الفرضية بشكل في ضوء المعايير العالمية لألداء%) 80(إتقان 

وا بالشكل المطلوب على ممارسـة تنفيـذ        و يرجع الباحث ذلك إلى أن الطلبة المعلمون لم يتدرب         
تدريس التكنولوجيا و لكن اقتصرت مهارة التنفيذ لدى الطلبة المعلمين على مهارة إلقاء موضوع              
التكنولوجيا أمام المتعلمين مما أكد ذلك أن الطلبة المعلمين لديهم درجة كبيرة من الـتمكن فـي                 

إال أن هناك أسباب حالـت      ) 5.2(نتائج في جدول    المادة العلمية التي يدرسونها و ذلك ما أكدته ال        
دون وصول مستوى اإلتقان في مهارة تنفيذ تدريس التكنولوجيا لـدى الطلبـة المعلمـين إلـى                     

و هذه األسباب قلة توفر اإلمكانات المناسبة لتدريس منهاج التكنولوجيا فـي المـدارس          %) 80(
موادها و إن توفر بعضها فان كثيـر مـن مـدراء         مثل الوسائل التعليمية و األجهزة التعليمية و        

المدارس لم يسمحوا للطلبة المعلمين  بتوظيفها في تدريس التكنولوجيا ألنه ليس من صـالحياتهم       
استخدامها ألنها عهدة يجب المحافظة عليها ، و إن توفرت أيـضا فهنـاك كثيـر مـن الطلبـة         

تناسبها ، باإلضافة إلى أن كثير مـن الطلبـة       المعلمون لم يوظفوها ألنها تحتاج إلى بيئة تعليمية         
المعلمون لم يمتلكوا مهارات استخدام الوسائل و األجهزة التعليمية و موادها ، كذلك يعتمد الطلبة               
المعلمون على مهارة إلقاء موضوع التكنولوجيا و قد يوظفون لوحة تعليمية دون التنويـع فـي                 

 النظري ، و كذلك في مهارة إدارة و ضبط الفصل           أساليب التدريس و التي تم ذكرها في اإلطار       
و قدرتهم على توظيف أساليب التعزيز المناسبة في تدريس التكنولوجيا خاصة تعزيز المبـادرات   

  . الذاتية للمتعلمين داخل الفصل 
  

  :اختبار الفرض الثالث
 التقـويم ال يصل مستوى مهـارة      " : نص الفرض الثالث من فروض الدراسة على انه         

  " في ضوء المعايير العالمية لألداء%)80(ى الطلبة المعلمين إلى مستوى إتقان لد
و ذلـك عـن     ) 56(الختبار هذا الفرض قام الباحث بحساب المتوسط االفتراضي و هو           

 ) 4( عدد فقرات مهارة التقويم و العـدد  ) 14(علما بان العدد  ) x 4 14( طريق ناتج الضرب 
و النسب على التـوالي  ) 1- 2- 3- 4- 5(رجات بطاقة المالحظة هي هو الدرجة االفتراضية الن د

  ) .%80(لذلك مستوى اإلتقان االفتراضي  )  20%- 40- 60- 80- 100(
  

 والجدول One-Sample T .Testوللتحقق من هذا الفرض قام الباحث باستخدام اختبار 
  :التالي يوضح ذلك
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  )5.7 ( رقمجدول
  لمهارة التقويم في بطاقة المالحظة" ت"ارية وقيمة المتوسطات واالنحرافات المعي

 الجدوليـة فـي  " ت"يمة اكبر من ق المحسوبة" ت" أن قيمة  )5.7(رقم  يتضح من الجدول    
ها ولقد كانت الفروق لـصالح      ، وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية في         مهارة التقويم   

 لدى الطلبة المعلمين إلـى مـستوى        التقويمال يصل مستوى مهارة      ه، أي أن  االفتراضيالمتوسط  
  .كليضية بشكل  وهذا يحقق الفرفي ضوء المعايير العالمية لألداء%) 80(إتقان 

و يرجع الباحث ذلك إلى أن مهارة التقويم في تدريس التكنولوجيا مهارة صعبة إلى حد مـا الن                  
التقويم يعتبر من المراحل العقلية العليا حسب تصنيف بلوم ، فكثير من الطلبة المعلمون يعتقدون               

م يقوم المتعلمون بحل    أن التقويم فقط هو إعطاء نشاط داخل الفصل بعد إنهاء درس التكنولوجيا ث            
هذا النشاط و يتابع المعلم ذلك بتصحيح الكراسات ، لكن هذا يعتبر جزء من التقـويم ، ضـعف                  
الطلبة المعلمين في التمييز باستخدام أنواع التقويم القبلي و التكويني و الختامي ، هذا نتيجة لقلـة             

 الطلبة المعلمون بشكل أساسي علـى       ممارسة الطلبة المعلمين لمهارة التقويم عملياً ، كذلك يعتمد        
معلم التكنولوجيا الرسمي داخل المدرسة في متابعة األنشطة التكنولوجية و األعمال التحريريـة             
لدى المتعلمين و إعداد االختبارات التحصيلية و تصحيحها ، قد يكون ذلك بسبب عـدم سـماح                 

حياتهم ، قلة توفر اإلمكانات سـواء       إدارة المدرسة للطلبة المعلمين القيام بذلك ألنه ليس من صال         
كانت وسائل تعليمية بصرية أو سمعية أو سمعية بصرية أو أجهزة تعليمية و موادهـا التعليميـة          
مما يعيق ذلك عملية التقويم ، أو إن توفرت تلك اإلمكانات قد يكون الطلبة المعلمون ليس لـديهم          

  .  ي عملية التقويم القدرة الكافية على توظيف تلك الوسائل التعليمية ف
  

  :اختبار الفرض الرابع
ات تـدريس   ال يصل مستوى مهار   " : نص الفرض الرابع من فروض الدراسة على انه         

  "في ضوء المعايير العالمية لألداء%) 80(لدى الطلبة المعلمين إلى مستوى إتقان التكنولوجيا 
و ذلك عن   ) 184(هو  و الختبار هذا الفرض قام الباحث بحساب المتوسط االفتراضي و           

 ) 4( عدد فقرات مهارة التقويم و العـدد   ) 46(علما بان العدد  ) x 4 46(طريق ناتج الضرب 
و النـسب علـى   ) 1- 2- 3- 4- 5(هو الدرجة االفتراضية الن درجات بطاقة المالحظة هـي  

  ) .%80(لذلك مستوى اإلتقان االفتراضي  )  %20- 40- 60- 80- 100(التوالي 
  

عــدد 
  الفقرات

  المتوسط 
  االفتراضي

  المتوسط
   الحسابي

  االنحراف
   المعياري

الخطــــأ 
المعياري في  

  المتوسط
  مستوى الداللة  "ت"قيمة

   0.01دالة عند  6.490 1.611 9.533 45.543 56 14
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  والجدولOne-Sample T .Testقق من هذا الفرض قام الباحث باستخدام اختبار وللتح
  :التالي يوضح ذلك

  
   )5.8 (  رقمجدول

لمهارات تدريس التكنولوجيا في بطاقة " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 
  المالحظة

 الجدوليـة فـي  " ت"يمة كبر من قأالمحسوبة " ت" أن قيمة  )5.8(رقم  يتضح من الجدول    
انـت  ها ولقد ك  ، وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية في         مهارات تدريس التكنولوجيا    

 لـدى   ات تدريس التكنولوجيا  ال يصل مستوى مهار    ه، أي أن  االفتراضيالفروق لصالح المتوسط    
 وهذا يحقق الفرضية    في ضوء المعايير العالمية لألداء    %) 80(الطلبة المعلمين إلى مستوى إتقان      

  .كليبشكل 
 النتائج التي تم التوصل إليها في الفروض السابقة و هـي الفـرض األول و الفـرض           و

الثاني و الفرض الثالث و الفرض الرابع و هي فروض صفرية تنص على انه ال يصل مـستوى            
للعينـة الواحـدة و تـم حـساب         ) ت  ( و استخدم الباحث اختبـار      % ) 80( اإلتقان إلى نسبة    

الجدوليـة  ) ت  ( المحسوبة و قيمة    ) ت  ( المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية و قيمة        
الجدولية و يدل ذلك على وجود فـروق دالـة          ) ت  ( المحسوبة اكبر من قيمة      ) ت( لكن قيمة   

إحصائيا لصالح المتوسطات االفتراضية أي أن جميع الفروض السابقة تحققت أن مستوى اإلتقان             
في مهـارات التخطـيط لتـدريس التكنولوجيـا و         % ) 80( لدى الطلبة المعلمين ال يصل إلى       

ولوجيا و مهارات تقويم تدريس التكنولوجيا و كذلك المجمـوع الكلـي       مهارات تنفيذ تدريس التكن   
لمهارات تدريس التكنولوجيا و ذلك في ضوء المعايير العالمية لألداء لم يصل ايضاً إلى مستوى               

  % ) .80( إتقان 
يرجع الباحث ذلك إلى أن الطلبة المعلمون لم يتدربوا بالقدر المطلوب و العملي علـى ممارسـة             

  ) . التقويم – التنفيذ –التخطيط ( تدريس التكنولوجيا و هي مهارات 
كذلك عدم االستناد بشكل أساسي إلى المعايير العالمية األدائية لمهـارات تـدريس التكنولوجيـا               
الثالثة من حيث تدريب الطلبة المعلمين على ممارستها و تقويم أدائهم التدريسي في ضوء هـذه                

راسي لدى المتعلمين في المدارس متدني و هذا قد يكـون سـبباً             المعايير ، مستوى التحصيل الد    
مهماً في تدني مستوى مهارات تدريس التكنولوجيا لدى الطلبة المعلمين و عدم وصول المستوى              

، قلة توفر اإلمكانات الخاصة بتدريس منهاج التكنولوجيا في المـدارس            %) 80(في اإلتقان إلى    

عــدد 
  الفقرات

  المتوسط 
  االفتراضي

  المتوسط
   الحسابي

  االنحراف
  ي المعيار

الخطــــأ 
المعياري في  

  المتوسط
  مستوى الداللة  "ت"قيمة

    0.01دالة عند  5.735 4.877 28.853 156.029 184 46
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برات حاسوب حال دون وصول مـستوى مهـارات تـدريس           سواء كانت وسائل تعليمية أو مخت     
   %) .80(التكنولوجيا لدى الطلبة المعلمين إلى مستوى إتقان 

  
  :الخامسالفرض  اختبار

ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية       " : من فروض الدراسة على   الخامس   الفرضنص  
طلبة المعلمين فـي    في مهارة التخطيط لتدريس التكنولوجيا لدى ال      ) α ≥  0.05(عند مستوى   

  )".ذكر ، أنثى(متغير الجنس ضوء المعايير العالمية لألداء  تعزى ل
 مـستقلتين  لعينتـين    مان ويتنـي        اختبار استخدم الباحث وللتحقق من صحة هذا الفرض      

Man-Whitney Test يوضح ذلكالتالي  والجدول.  
  

  )5.9  ( رقم لجدو
  ومستوى الداللة للتعرف وقيمة الداللة "Z" وقيمة "U"متوسط الرتب وجمموع الرتب وقيمة 

  الذكور واإلناث  رتبإىل الفروق يف متوسطات

 العدد الجنس
ــط  متوس

  الرتب
ــوع  مجم

 الرتب
قيمـــة 

"U" 
 "Z"قيمة 

قيمـــة 
 مستوى الداللة  الداللة

 184 16.727 11 ذكور
 446 18.583 24 إناث

  غير دالة إحصائيا 0.619 0.498 118

 1.96) = 0.05(ند مستوى داللة  الحرجة ع(Z)قيمة

 2.58) = 0.01( الحرجة عند مستوى داللة (Z)قيمة
  

 غير دالة إحصائيا عنـد مـستوى        المحسوبة" Z" أن قيمة    )5.9( رقم   الجدوليتضح من   
يعني إننا نقبل الفـرص الـصفري و نـرفض          ، وهذا    مهارة التخطيط    في  )α =  0.05(داللة  

 مهـارة التخطـيط لتـدريس     داللة إحـصائية فـي   فروق ذات أي انه ال توجد      الفرض البديل ،  
     متغيـر الجـنس    لـألداء  تعـزى ل      ةالتكنولوجيا لدى الطلبة المعلمين في ضوء المعايير العالمي       

  )".ذكر ، أنثى(
يرجع الباحث ذلك إلى أن ظروف التربية العملية للطالب المعلمين و الطالبات المعلمات متشابهة              

ربويون هم أنفسهم و التوجيهات ،  حيث يعتبـر الطـالب المعلمـون و               من حيث المشرفون الت   
الطالبات المعلمات أن التخطيط لتدريس التكنولوجيا هو من مهمات معلم التكنولوجيا الرسمي في             

  .المدرسة 
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  :السادسالفرض  اختبار
ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية       " : من فروض الدراسة على   الخامس   الفرضنص  

في مهارة التنفيذ لتدريس التكنولوجيا لدى الطلبة المعلمـين فـي            )α ≥  0.05(توى  عند مس 
  )".ذكر ، أنثى(متغير الجنس ضوء المعايير العالمية لألداء  تعزى ل

  مـستقلتين لعينتـين    مان ويتنـي        اختبار استخدم الباحث وللتحقق من صحة هذا الفرض      
Man-Whitney Test يوضح ذلكالتالي  والجدول.  

  
  )5.10 ( رقم لجدو

ومستوى الداللة للتعرف إىل الفروق يف  وقيمة الداللة "Z" وقيمة "U"متوسط الرتب وجمموع الرتب وقيمة 
  الذكور واإلناث  رتبمتوسطات

 العدد الجنس
ــط  متوس

 الرتب
مجموع 
 الرتب

قيمـــة 
"U" 

 "Z"قيمة 
قيمـــة 

 مستوى الداللة  الداللة

 189 17.227 11 ذكور
 440 18.354 24 إناث

  غير دالة إحصائيا 0.763 0.302 123.5

 غير دالة إحصائيا عند مـستوى داللـة           المحسوبة" Z" أن قيمة    )5.10( رقم   الجدوليتضح من   
)α =  0.05(  يعني إننا نقبل الفرض الـصفري و نـرفض الفـرض           ، وهذا    مهارة التنفيذ    في

 لتـدريس التكنولوجيـا لـدى       التنفيذة   مهار  ذات داللة إحصائية في    البديل أي انه ال توجد فروق     
  )".ذكر ، أنثى(متغير الجنس  لألداء  تعزى لةالطلبة المعلمين في ضوء المعايير العالمي

يرجع الباحث ذلك إلى أن كال من الطالب المعلمين و الطالبات المعلمات يتشابهون فـي البيئـة                 
وضوع التكنولوجيا قبـل انتهـاء      التدريسية التي يتدربون بها ، حيث إنهم يركزون على إنهاء م          

وقت الحصة الدراسية ، عدم توفر اإلمكانات الخاصة بتدريس منهاج التكنولوجيا مثل الوسـائل              
التعليمية و األجهزة التعليمية و موادها المناسبة ، االعتماد على مدرس التكنولوجيا الرسمي فـي              

  . لمين على المشاهدة و المتابعة فقط المدرسة لتنفيذ التدريس و يقتصر دور كثير من الطلبة المع
  

  :السابعالفرض  اختبار
ال توجـد فـروق ذات داللـة        " : من فروض الدراسة على   السابع   الفرض السؤالينص  

في مهارة التقويم لتـدريس التكنولوجيـا لـدى الطلبـة            )α ≥  0.05(إحصائية عند مستوى    
  )".ذكر ، أنثى(ير الجنس متغالمعلمين في ضوء المعايير العالمية لألداء  تعزى ل

 مـستقلتين  لعينتـين    مان ويتنـي        باستخدام اختبار  جرىوللتحقق من صحة هذا الفرض      
Man-Whitney Test يوضح ذلكالتالي والجدول .  
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  )5.11  ( رقم لجدو
ومستوى الداللة للتعرف إىل الفروق يف  وقيمة الداللة "Z" وقيمة "U"متوسط الرتب وجمموع الرتب وقيمة 

  الذكور واإلناث  رتبوسطاتمت

 العدد الجنس
ــط  متوس

 الرتب
مجموع 
 الرتب

قيمـــة 
"U"   قيمة"Z" 

قيمـــة 
 مستوى الداللة  الداللة

 192 17.455 11 ذكور
 438 18.250 24 إناث

  غير دالة إحصائيا 0.831 0.213 126

  

وى  غير دالة إحصائيا عند مـست      المحسوبة" Z" أن قيمة    )5.11( رقم   الجدوليتضح من   
يعني إننا نقبل الفرض الصفري و نرفض الفـرض  ، وهذا  مهارة التقويم   في  )α = 0.05(داللة  

 لتـدريس التكنولوجيـا لـدى    التقويم مهارة  ذات داللة إحصائية في البديل أي انه ال توجد فروق     
  )".ذكر ، أنثى(متغير الجنس  لألداء  تعزى لةالطلبة المعلمين في ضوء المعايير العالمي

ع الباحث ذلك إلى التشابه في المساقات الدراسية في التقويم التربوي التي يدرسها كـالً مـن    يرج
الطالب المعلمون و الطالبات المعلمات و التشابه إلى حد مـا فـي تحـصيلهم الدراسـي لهـذه       

  . المساقات و تطبقها عملياً خاصة لمهارات التقويم في تدريس التكنولوجيا داخل الفصل 
  

  : الثامنفرضال اختبار
ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية        " : من فروض الدراسة على   الثامن   الفرضينص  
في مهارات تدريس التكنولوجيا لدى الطلبة المعلمين فـي ضـوء           ) α ≥  0.05(عند مستوى   

  )".ذكر ، أنثى(متغير الجنس المعايير العالمية لألداء  تعزى ل
 مـستقلتين  لعينتـين    مان ويتنـي        اختبار ثاستخدم الباح وللتحقق من صحة هذا الفرض      

Man-Whitney Test يوضح ذلكالتالي  والجدول.  
  ) 5.12 ( رقم لجدو

ومستوى الداللة للتعرف إىل الفروق يف  وقيمة الداللة "Z" وقيمة "U"متوسط الرتب وجمموع الرتب وقيمة 
  الذكور واإلناث  رتبمتوسطات

 العدد الجنس
ــط  متوس

 الرتب
ــوع  مجمـ

 الرتب
قيمـــة 

"U"   قيمة"Z" 
قيمـــة 

 مستوى الداللة  الداللة

 187.500 17.045 11 ذكور
 442.500 18.438 24 إناث

  غير دالة إحصائيا 0.709 0.373 121.5
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 غير دالة إحصائيا عند مـستوى       المحسوبة" Z" أن قيمة    )5.12( رقم   الجدوليتضح من   
يعني إننا نقبل الفرض الـصفري و        وهذا   ، مهارات تدريس التكنولوجيا     في  )α  = 0.05(داللة  

تدريس التكنولوجيا   مهارات    ذات داللة إحصائية في    نرفض الفرض البديل أي انه ال توجد فروق       
  )".ذكر ، أنثى(متغير الجنس  لألداء  تعزى لةلدى الطلبة المعلمين في ضوء المعايير العالمي

  
ستخدم الباحث اختبار مـان ويتنـي لعينتـين    أما بالنسبة لنتائج الفروض المتعلقة بمتغير الجنس ا   

) U(المحسوبة المقابلة لقيمـة  ) Z(فكانت قيمة   ) U(و استخدم اختبار    ) ذكور ، إناث    ( مستقلتين  
في كل مـن مهـارة التخطـيط لتـدريس      ) α ≥  0.05( غير دالة إحصائيا عند مستوى داللة      

 و مهارات تدريس التكنولوجيا     التكنولوجيالتكنولوجيا و تنفيذ تدريس التكنولوجيا و تقويم تدريس ا        
بشكل كلي و ذلك في ضوء المعايير العالمية لألداء أي انه الفروض الصفرية تحققـت و التـي                  

تعـزى   ) α ≥  0.05(تنص على انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة                
  .لمتغير الجنس 

لمـين و الطالبـات المعلمـات فـي     ويرجع الباحث عدم وجود فروق  بين الطالب المع       
مستوى مهارات تدريس التكنولوجيا و هي التخطـيط لتـدريس التكنولوجيـا و تنفيـذ تـدريس            

  :التكنولوجيا و تقويم تدريس التكنولوجيا إلى ما يلي 
 المدة الزمنية التي يستغرقها الطلبة المعلمين في التربية العملية و هي يوم من كل أسبوع غير                 -

 هناك ظروف يعيشها الطلبة مثل أن يكون امتحانات الطلبة في الجامعة تتزامن مـع               كافية و أن  
  .زمن التربية العملية 

 تركيز معظم الطلبة المعلمون على الدرجات النهائية التي يضعها المشرفون  لتقيـيم الطلبـة                -
لنيل درجات  المعلمين لذلك يكون تركيز الطلبة المعلمين هو إرضاء المشرفين أو مدير المدرسة             

 .أفضل في نهاية فترة التدريب 

 قصور بعض المدارس في توفير اإلمكانات المناسبة للطلبة المعلمين لتدريس التكنولوجيا مثـل   -
 .التقنيات التكنولوجية كالحواسيب و أجهزة العرض و اللوحات التعليمية  

 علـى أداء الطلبـة       مستوى تحصيل و دافعية المتعلمين في المدارس ضعيف مما يؤثر سـلباً            -
 .المعلمين 

 معرفة المتعلمين في المدارس بان الطلبة المعلمين الذين يعلمونهم أنهم يتدربون و ليس لـديهم            -
الصالحية في اتخاذ اإلجراءات مثل المعلم الرسمي مما يسبب ذلك نوعاً من الالمبـاالة و عـدم                 

  .االنتباه داخل الفصل
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  توصيات الدراسة
  :لتي توصلت إليها هذه الدراسة فإن الباحث يوصي بما يلي في ضوء النتائج ا

االستفادة من المعايير العالمية لألداء و توظيفها عمليا في برامج إعـداد و تـدريب                •
 .الطلبة المعلمين على مهارات تدريس التكنولوجيا 

 ما  تدريب الطلبة المعلمين عملياً على ممارسة مهارة التخطيط لتدريس التكنولوجيا و           •
 التركيز على أن ال يقل مـستوى اإلتقـان لـديهم            تشتمل عليه من معايير فرعية و     

  . في ضوء المعايير العالمية %)80(لمهارة التخطيط عن 

 مـا   تدريس التكنولوجيـا و   تنفيذ  تدريب الطلبة المعلمين عملياً على ممارسة مهارة         •
إلتقـان لـديهم     التركيز على أن ال يقل مـستوى ا        تشتمل عليه من معايير فرعية و     

 .في ضوء المعايير العالمية  %) 80( عن التنفيذلمهارة 

 تدريس التكنولوجيـا و   التقويم في   تدريب الطلبة المعلمين عملياً على ممارسة مهارة         •
 التركيز على أن ال يقل مستوى اإلتقـان لـديهم         ما تشتمل عليه من معايير فرعية و      

  . العالمية في ضوء المعايير %)80( عن قويملمهارة الت

االهتمام بتزويد الطلبة المعلمين بمهارات تدريس التكنولوجيا العملية و بشكل متكامل            •
بدالً من التركيز على الجانب النظري في المساقات الدراسية التي يدرسـها الطلبـة              

 .المعلمون 
توظيف التقنيات التربوية في تدريب الطلبـة المعلمـين علـى مهـارات تـدريس                •

في ضوء المعايير العالمية لألداء و ذلك بعرض مواقف تعليمية نموذجية           التكنولوجيا  
 و عـرض  LCDباستخدام أجهزة العرض مثل أجهزة الفيديو و  أجهـزة عـرض         

أو غيرهـا مـن التقنيـات     P.H.Oالجوانب النظرية في التدريب باستخدام أجهزة     
 .التربوية المناسبة 

لبة المعلمين على ممارسة جميع المهـارات       اهتمام برامج التربية العملية بتدريب الط      •
التي يمارسها المعلمون خاصة إعداد الخطط الدراسية الفصلية و اليوميـة و إعـداد            
اختبارات التحصيل و المواد االثرائية و الوسـائل التعليميـة التـي يعتقـد الطلبـة             

 .المعلمون أنها ليست من صالحياتهم بالشكل المطلوب 
لتي يستغرقها الطلبة المعلمين في التربية العملية داخل المدارس         زيادة المدة الزمنية ا    •

 .ليكتسب الطلبة المعلمون مهارات التدريس بشكل عملي 
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  مقترحات الدراسة
  :يقترح الباحث إجراء دراسات لالستفادة منها في 

تطوير برامج إعداد المعلمين في كافة التخصصات في ضوء المعايير العالمية لألداء في              •
 .يات التربية بجامعات فلسطين كل

 .وضع معايير ألداء المعلمين تتالءم مع طبيعة المجتمع الفلسطيني  •

 .تنوع الدراسات الخاصة بمهارات تدريس التكنولوجيا  •

 .أساليب تقويم خاصة بأداء المعلمين في تدريس منهاج التكنولوجيا  •
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   العربيةالمراجع
  
 القران الكريم ) 1

،  " أساسيات التدريس و مهاراته و طرقه العامة) : " 2001(أبو الهيجاء ، فؤاد حسين  )2
  . ، دار المناهج للنشر و التوزيع ، عمان 1ط

مرحلة األساسية الـدنيا    تقويم استخدام الوسائل في ال    ) : " 1997(أبو جراد ، سليمان بدر       ) 3
، كليـة التربيـة ، الجامعـة        ) غير منـشورة  ( ، رسالة ماجستير     "بمدارس محافظات غزة    

  .اإلسالمية 
،  " القياس و التقويم في التربية و علم الـنفس        ) : " 2002(أبو حويج ، مروان و آخرون        ) 4

  . ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان 1ط
فعالية برنـامج تـدريبي لمعلمـي العلـوم بالمرحلـة         " ) : 2003(أبو زيد ، عادل حسين       ) 5

الجودة الشاملة في   " ، المؤتمر السنوي الحادي عشر ،       " اإلعدادية لتدريس مادة التكنولوجيا     
  .، جامعة حلوان )  مارس 12-13" (إعداد المعلم بالوطن العربي أللفية جديدة 

األساليب العالميـة الحديثـة فـي       االتجاهات و   ) : " 1998( صالح   ناألزرق ، عبد الرحم    ) 6
  ) .22(، مجلة كلية التربية جامعة الفاتح ، العدد  " برامج إعداد المعلمين

 ،  4 ، ط  البحث التربوي عناصـره ، مناهجـه ، أدواتـه         ) : " 2002(األغا ، إحسان خليل      ) 7
  .الجامعة اإلسالمية ، غزة 

 ،  2، ط  " ميم البحث التربوي  مقدمة في تص  ) : " 2000(األغا ، إحسان و األستاذ ، محمود         ) 8
  .مطبعة الرنتيسي للطباعة و النشر ، غزة 

تقويم مهارة استخدام السبورات و الشفافيات التعليمية لدى        " ) : 2004(البحيصي ، فاطمة     ) 9
غبـر  (، رسـالة ماجـستير       " الطالبات المتدربات تخصص لغة عربية في جامعات غـزة        

  .المية ، كلية التربية ، الجامعة اإلس) منشورة
برنامج مقترح لتنمية بعض مهـارات التـدريس        ) : " 2001(البحيصي ، محمد صالح      ) 10

، جامعة عين شـمس     ) غير منشورة   (، رسالة ماجستير    " لدى معلمي كلية فلسطين التقنية      
  .و كلية التربية الحكومية ، برنامج الدراسات العليا المشترك 

لتقويم أداء الطالب المعلمين في التربيـة   بناء مقياس   ) : " 1996(البدن ، بهية محمود      ) 11
، مجلة دراسات في المناهج و طرق التدريس ، الجمعية المصرية            " العملية بجامعة البحرين  

  ) .36(للمناهج و طرق التدريس ، العدد 
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 ،  1، ط  " تكنولوجيا التعليم بين النظرية و التطبيق     ) : " 1998(الحيلة ، محمد محمود      ) 12
  .و التوزيع و الطباعة ، عمان دار المسيرة للنشر 

 ، دار   1، ط  " التكنولوجيا التعليمية و المعلوماتيـة    ) : " 2001(الحيلة ، محمد محمود      ) 13
  .الكتاب الجامعي ، العين ، اإلمارات العربية المتحدة 

 3، ط  " أساسيات تصميم و إنتاج الوسائل التعليمية     " ) : 2006(الحيلة ، محمد محمود      ) 14
  .شر و التوزيع و الطباعة ، عمان ، دار المسيرة للن

 ، دار المـسيرة     2، ط  " مهارات التدريس الـصفي   ) : " 2007(الحيلة ، محمد محمود      ) 15
  .للنشر و التوزيع و الطباعة ، عمان 

اثر أسلوب التـدريس المـصغر فـي أداء بعـض          " ) : 1999(الخزندار ، نائلة نجيب      ) 16
 ، رسـالة    "ية التربية الحكومية بغـزة      المهارات التدريسية لدى طلبة شعبة الرياضيات بكل      

، جامعة عين شمس و كلية التربية الحكوميـة بغـزة ، برنـامج              ) غير منشورة   (ماجستير  
  .الدراسات العليا المشترك 

 " أسس بناء المناهج التربوية و تصميم الكتاب التعليمـي  ) : " 2007(الخوالدة ، محمد     ) 17
  .عة ، عمان  ، دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطبا2ط

مشكالت تعليم مقرر التكنولوجيا فـي مرحلـة التعلـيم          " ) : 2006(الزعانين ، جمال     ) 18
،  المؤتمر العلمي األول ، التجربة الفلسطينية        " األساسي بفلسطين من وجهة نظر المعلمين       

، كلية التربية ، جامعة األقـصى ،   )  ديسمبر 19-20(في إعداد المناهج الواقع و التطلعات ،        
  .ة غز

التربية التكنولوجية ضرورة القرن الحـادي و       ) : " 2001 (هالزعانين ، جمال عبد رب     ) 19
  .، مكتبة آفاق ، غزة " العشرين 

   ، عمان 5، ط " الوسائل التعليمية و تكنولوجيا التعليم) : " 1983(السيد ، محمد علي  ) 20
 ، دار المسيرة    1، ط " التربية العملية و تدريس العلوم      " ) : 2003(السيد علي ، محمد      ) 21

  .للطباعة و النشر و التوزيع ، عمان 
فعالية بيئة التعلم التكنولوجية المطـورة فـي        " ) : 2004(الشرقاوي ، جمال مصطفى      ) 22

تدريس مقرر تكنولوجيا التعليم في تحصيل طالب كلية التربية و مهاراتهم فـي اسـتخدام               
رفة ، الجمعية المـصرية للقـراءة و      ، مجلة القراءة و المع     "هذه البيئة و اتجاهاتهم نحوها      

  ) .37(المعرفة ، كلية التربية ، جامعة عين شمس ، العدد 
القيـاس و التقـويم النفـسي و        ) : " 2004( و الدرابيع ، مـاهر       الصمادي ، عبد اهللا    ) 23

  . ، دار وائل للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن 1، ط" التربوي 
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،  " التكنولوجيا الحديثة و التربيـة و التعلـيم   ) : "2002( إسماعيل الصوفي ، عبد اهللا    ) 24
  . ، مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع ، عمان 1ط

 1، ط "  األداء   – التـدريب    – المفهوم   – كفايات التدريس ) : " 2003(الفتالوي ، سهيلة     ) 25
  .، دار الشروق للنشر و التوزيع ، عمان 

سي اللفظـي الـصفي لمعلمـي       تقويم األداء التدري  ) : " 2004(الفرا ، إسماعيل صالح      ) 26
، مؤتمر النوعيـة فـي      " مرحلة التعليم األساسية الدنيا من متخرجي الجامعات الفلسطينية         

  .، جامعة القدس المفتوحة ، رام اهللا )  يوليو3-5(التعليم الجامعي الفلسطيني ، 
ـ      " المدخل إلى تكنولوجيا التعلـيم    ) : " 1999 (الفرا ، عبد اهللا    ) 27 شر و  ، دار الثقافـة للن

  .التوزيع ، عمان 
، دار  " التربية التكنولوجية و تكنولوجيـا التعلـيم    ) : " 1997(الفرجاني ، عبد العظيم      ) 28

  .غريب للنشر و التوزيع ، القاهرة 
، دار الهدى للنـشر      " تكنولوجيا المواقف التعليمية  ) : " 2000(الفرجاني ، عبد العظيم      ) 29

  .و التوزيع ، المنيا 
، دار غريـب     " التكنولوجيـا و تطـوير التعلـيم      ) : " 2002(ظيم  الفرجاني ، عبد الع    ) 30

  .للطباعة و النشر و التوزيع ، القاهرة 
الضغوط المدرسية و عالقتها بـأداء      " ) : 2006(الكحلوت ، عماد و الكحلوت ، نصر         ) 31

 ، المؤتمر العلمي األول ، التجربة الفلسطينية      " معلمي التكنولوجيا بالمرحلة األساسية العليا      
، كلية التربية ، جامعة األقـصى ،   )  ديسمبر 19-20(في إعداد المناهج الواقع و التطلعات ،        

  .غزة 
 ، دار   2، ط  " التكنولوجيا في عمليـة التعلـيم و الـتعلم        ) : " 1999(الكلوب ، بشير     ) 32

  .الشروق للنشر و التوزيع ، عمان 
يمية في عملية التعليم و     استخدام األجهزة التعل  " ) : 1996 (مالكلوب ، بشير عبد الرحي     ) 33

  . ، دار إحياء العلوم ، بيروت 5 ، ط"التعلم 
إثراء محتوى مقرر التكنولوجيـا للـصف الـسابع         ) : " 2007(النادي ، عائدة خضر      ) 34

، كليـة التربيـة ،      ) غير منشورة ( ، رسالة ماجستير     "األساسي في ضوء المعايير العالمية      
  .الجامعة اإلسالمية ، غزة 

تنمية كفايات الطالب المعلمين في مجال تكنولوجيـا   " ) : 1990(جاح محمد   النعيمي ، ن   ) 35
، كلية التربية ، جامعـة      ) غير منشورة ( ، رسالة دكتوراه     "التعليم بكلية التربية جامعة قطر      

  .عين شمس ، القاهرة 
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 ، دار   1، ط  " االتصال التربوي و تكنولوجيا التعليم    ) : " 2001(الهاشمي ، محمد هاشم      ) 36
  .ناهج للنشر و التوزيع ، عمان الم

 ، دار الكتاب الجـامعي ،       1، ط  " مهارات التدريس الفعال  ) : " 2002(الهويدي ، زيد     ) 37
  .العين ، اإلمارات العربية المتحدة 

 ، دار 2، ط " بناء المنـاهج و تنظيمهـا  ) : " 2007(الوكيل ، حلمي و المفتي ، محمد        ) 38
  .مان المسيرة للطباعة و النشر و التوزيع ، ع

فاعلية برنامج مقتـرح لتنميـة بعـض مهـارات          " ) : 2003(الياس ، اسما جرجس      ) 39
، مجلة رسـالة     " التدريس لدى الطالبات المعلمات في كلية التربية في جامعة الملك فيصل          

  ) . 16(التربية و علم النفس ، العدد 
ت تنفيـذ و  طرق التدريس العامة و مهارا" ) : 2002 (م عبد السال  نجامل ، عبد الرحم    ) 40

  . ، دار المناهج للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن 3، ط " تخطيط عملية التدريس
 ، دار الصفا للنـشر و       1، ط  " التدريس الفعال ) : " 2008(جرادات ، عزت و آخرون       ) 41

  .التوزيع ، عمان 
،  " التقويم و القياس في التربية و علم الـنفس ) : " 2000 (محبيب ، مجدي عبد الكري   ) 42

  . ، المجلد الثاني ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة 1ط
برنامج تقني لتنمية مهارة العـروض العمليـة فـي          " ) : 2005(حسن ، منير سليمان      ) 43

، كلية التربية ،    ) غير منشورة (، رسالة ماجستير     " تدريس التكنولوجيا لدى الطالبة المعلمة    
  .الجامعة اإلسالمية 

معايير اعتماد المعلم في مصر في ضوء       ) : " 2002(حمد  حسين ، سالمة و إبراهيم ، م       ) 44
، مجلة مستقبل التربية العربية ، المركز العربي للتعلـيم           " بعض االتجاهات العالمية الحديثة   

  ) .24(و التنمية ، العدد 
تطوير برامج تدريب معلمي الطالب الموهـوبين و        ) : " 2006(حمادة ، محمد محمود      ) 45

ت بالمرحلة الثانوية في ضوء احتياجاتهم التدريبية و المـستويات          المتفوقين في الرياضيا  
  ) .30(، مجلة كلية التربي ، جامعة حلوان ، العدد " المعيارية العالمية للمعلم 

التربية العملية للطالب المعلمين مفاهيمها و كفاياتها       " ) : 1997(حمدان ، محمد زياد      ) 46
  .ية الحديثة ، سوريا  ، دار الترب6، ط  "و تطبيقاتها المدرسية

تقويم برنامج التربية العمليـة بكليـة التربيـة         ) : " 1997 (ححمدان ، محمد عبد الفتا     ) 47
، مجلة كلية التربيـة   " الحكومية بغزة من وجهة نظر المعلمين الدائمين و الطلبة المتدربين   

  ) .1(، العدد ) 1(الحكومية ، المجلد 
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 ، دار   1، ط  " التـدريس و ترجمتهـا عمليـا      النظرية في   ) : " 2001(دروزة ، أفنان     ) 48
  .الشروق للنشر و التوزيع ، عمان 

مدى تـأثير اسـتخدام   ) : " 2005( و بهبهاتي ، إقبال عيسى ددشتي ، فاطمة عبد الصم   ) 49
التكنولوجيا كوسيلة تعليمية على التحصيل العلمي في مادة اللغة االنجليزية لـدى تالميـذ              

  ) .77(، العدد ) 20(التربوية ، المجلد ، المجلة  " المرحلة االبتدائية
تقديرات طلبة التأهيل التربوي بالجامعة اإلسـالمية       ) : " 1997(زقوت ، محمد شحادة      ) 50

، مجلـة كليـة     " في غزة لمدى اكتسابهم لمهارات تخطيط الدروس و تنفيذها و تقويمهـا             
  ) .2(، العدد ) 1(التربية الحكومية ، المجلد 

 ،  1، ط  " مهارات التدريس رؤية في تنفيذ التدريس     " ) : 2001(زيتون ، حسين حسن      ) 51
  .عالم الكتب ، القاهرة 

 ، عـالم  1، ط " التدريس نماذجـه و مهاراتـه    ) : " 2003 (دزيتون ، كمال عبد الحمي     ) 52
  .الكتب للنشر و التوزيع ، القاهرة 

ح للنـشر   ، مكتبة الفال1، ط  " تكنولوجيا التعليم و التدريب   ) : " 2005(سلطان ، عادل     ) 53
  .و التوزيع ، الكويت 

فعالية برنامج تدريبي مقترح في تنميـة       ) : " 2002(شحاتة ، محمود و الشيخ ، نوال         ) 54
، مجلة دراسات فـي      " المهارات التدريسية لدى معلمات الرياضيات في المرحلة االبتدائية       

  ) .83(المناهج و طرق التدريس ، الجمعية المصرية للمناهج و طرق التدريس ، العدد 
 " متطلبات إعداد المعلم في ضوء التحديات العالميـة " ) : 2005(شريف ، سهير محمد   ) 55

، مجلة دراسات في التعليم الجامعي ، مركز تطوير التعليم الجامعي ، جامعة عين شـمس ،                 
  ) .9(العدد 

تقويم أداء معلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية فـي        ) : " 2005(شلبي ، احمد سمير      ) 56
، كليـة التربيـة ،      )  غير منـشورة  (، رسالة ماجستير     " المعايير المهنية المعاصرة  ضوء  

  .جامعة المنوفية ، مصر 
فاعلية برنامج مقترح لتنمية مهارة البرمجـة لـدى         " ) : 2007(عابد ، عطايا يوسف      ) 57

، كليـة التربيـة ، الجامعـة        ) غير منـشورة  (، رسالة ماجستير     " معلمي التكنولوجيا بغزة  
  .مية اإلسال

 ، 2، ط " منـاهج البحـث العلمـي و أسـاليبه    ) : " 1987(عريفج ، سامي و آخرون   ) 58
  .مطبعة ضياء ، عمان ، األردن 
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معايير تدريب المعلمات أثناء الخدمة بالمملكـة العربيـة         ) : " 1995(عساس ، فتحية     ) 59
ج و  ، مجلة دراسات في المناهج و طرق التدريس ، الجمعية المـصرية للمنـاه             " السعودية  

  ) . 30(طرق التدريس ، العدد 
اثر تدريب الطلبـة المعلمـين فـي الجامعـة          ) : " 1999 (حعسقول ، محمد عبد الفتا     ) 60

، مجلـة   " اإلسالمية على بعض مهارات التدريس في تغيير اتجاهاتهم نحو مهنة التدريس            
  ) .1(، العدد ) 7(الجامعة اإلسالمية بغزة ، المجلد 

الوسائل و التكنولوجيا في التعليم بين اإلطـار        ) : " 2005( حعسقول ، محمد عبد الفتا     ) 61
  .، غزة ، فلسطين  " النظري و اإلطار الفلسفي التطبيقي

 ، 1، ط " االستراتيجيات الحديثة في التدريس الفعـال ) : " 2008(عطية ، محسن علي   ) 62
  .دار الصفا للنشر و التوزيع ، عمان 

  . ، غزة ، فلسطين 3ط "  تقويمهاتخطيط المناهج و) : " 1996(عفانة ، عزو  ) 63
اإلحـصاء  :  الجـزء الثـاني      اإلحصاء التربـوي   ") : 1998(عفانة ، عزو إسماعيل      ) 64

  . ، مطبعة المقداد للطباعة و النشر ، غزة 1 ، ط"االستداللي 
 ، مكتبـة آفـاق      1، ط  " أساليب تدريس الحاسوب  ) : " 2005(عفانة ، عزو و آخرون       ) 65

  .فلسطين للطباعة و النشر  ، غزة ، 
برنامج مقترح متعـدد الوسـائل التعليميـة لمعلـم          " ) : 1995(علي ، محمد إبراهيم      ) 66

غيـر  ( ، رسـالة دكتـوراه       "التكنولوجيا في التعليم االبتدائي في ضوء كفايات تدريـسها          
  .، كلية التربية ، جامعة المنوفية ) منشورة

 االتصال و تكنولوجيا    وسائل) : " 1999(عليان ، يحيى مصطفى و الدبس ، محمد عبد           ) 67
  . ، دار الصفا للنشر و التوزيع ، عمان 1، ط" التعليم 

فاعلية برنامج مقترح في طرائق تدريس الحاسـوب        " ) : 2003(عودة ، رحمة محمد      ) 68
غيـر  (، رسـالة دكتـوراه      "  جامعة األقصى بغـزة      –لدى الطلبة المعلمين بكلية التربية      

  .قصى ، برنامج الدراسات العليا المشترك ، جامعة عين شمس و جامعة األ) منشورة
تحليل كتب التكنولوجيا للصفوف مـن      " ) : 2006(عياد ، فؤاد و أبو جحجوح ، يحيى          ) 69

السابع إلى العاشر بفلسطين في ضوء معايير التنور التكنولوجي للجمعية الدولية للتربيـة             
إعـداد المنـاهج الواقـع و       ، المؤتمر العلمي األول ، التجربة الفلسطينية في          " التكنولوجية
  .، كلية التربية ، جامعة األقصى ، غزة ) ديسمبر19-20 ( التطلعات ، 

، مكتبة الوراق    " أساليب تدريس التكنولوجيا  " ) : 2006(عياد ، فؤاد و عوض ، منير         ) 70
  .، غزة ، فلسطين 
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المشكالت التـي تواجـه تطبيـق       ) : " 2006( و عبده ، ياسين      نقصيعة ، عبد الرحم    ) 71
، المؤتمر العلمي األول     " هاج التكنولوجيا في المرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلمين        من

، كلية التربية   )  ديسمبر 19-20(، التجربة الفلسطينية في إعداد المناهج الواقع و التطلعات ،           
  .، جامعة األقصى ، غزة 

فكر للطباعة و    ، دار ال   2، ط  " تصميم التدريس " ) : 2002(قطامي ، يوسف و آخرون       ) 72
  .النشر و التوزيع ، القاهرة 

القياس و التقييم و أساليب القيـاس و التـشخيص فـي            ) : " 2003(كوافحة ، تيسير     ) 73
  . ، دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة ، عمان 1 ، ط"التربية الخاصة 

ت   التطبيقـا   اتجاهات حديثة في المناهج و طرق التدريس      ) : " 2001(كوجك ، كوثر     ) 74
 ، عـالم الكتـب للنـشر و التوزيـع و     2، ط) " اقتصاد منزلي ( في مجال التربية األسرية   

  .الطباعة ، القاهرة 
مفهومات المنهج الدراسي و التنمية المتكاملة فـي       ) : " 2006(محمود ، صالح الدين      ) 75

  . ، عالم الكتب للنشر و التوزيع و الطباعة ، القاهرة 1، ط " مجتمع المعرفة
 للصفوف مـن  ةمنهاج التكنولوجيا و العلوم التطبيقي) : " 1998(وير المناهج   مركز تط  ) 76

  .، وزارة التربية و التعليم ، فلسطين  " الخامس إلى الحادي عشر
الـدليل  ) : "2002(مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الـدول العربيـة ، و آخـرون               ) 77

 ، مكتب اليونـسكو     1، ط  " عليم العام اإلرشادي إلدخال و تطوير التربية التكنولوجية في الت       
  .اإلقليمي ، بيروت 

 ، دار 1، ط " مناهج البحث فـي التربيـة و علـم الـنفس       ) : " 2000(ملحم ، سامي     ) 78
  .المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة ، عمان 

 ، 3، ط" القياس و التقويم في التربية و علم الـنفس  ) : " 2005(ملحم ، سامي محمد      ) 79
  .للنشر و التوزيع و الطباعة ، عمان دار المسيرة 

برنامج مقترح لتطوير اإلعداد التربـوي للطالـب        " ) : 2006(نشوان ، تيسير محمود      ) 80
، مجلـة كليـة التربيـة ،     "  جامعة األقصى–المعلم لمرحلة التعليم األساسي بكلية التربية      

  ) .30(جامعة األقصى ، العدد 
ية لتطـوير أداء المعلـم فـي ضـوء          رؤى مـستقبل  ) : " 2005(نصر ، محمد علي      ) 81

، المؤتمر العلمي الـسابع عـشر ، منـاهج        " المستويات المعيارية لتحقيق الجودة الشاملة    
  .، جامعة عين شمس ، القاهرة )  يوليو 26-27(التعليم و المستويات المعيارية ، 

دراسات في المنـاهج و األسـاليب       " ) : 1984(هندي ، صالح ذياب و عليان ، هشام          ) 82
  . ، جمعية عمال المطابع التعاونية ، عمان 3 ط،" العامة 
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  ية لبطاقة المالحظة الصورة األول )1( ملحق رقم 

   غزة     –الجامعة اإلسالمية 
  عمادة الدراسات العليا

  قسم المناهج و طرق التدريس
  

       المحترم........................................./ السيد المحكم 
  

  .السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته 
  

يس التكنولوجيا لدى الطلبة تقويم مهارات تدر" يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان  
حيث تتطلب هذه " المعلمين بالجامعة اإلسالمية في ضوء المعايير العالمية لألداء 

الدراسة أداة بطاقة مالحظة لمهارات تدريس التكنولوجيا متضمنة ثالثة معايير 
   .  كما هو موضحرئيسة

  
  :يرجى تحكيم هذه البطاقة من حيث 

  .وجيا معيار التخطيط لتدريس التكنول -
 .معيار تنفيذ تدريس التكنولوجيا  -

 .معيار تقويم تدريس التكنولوجيا  -
  

  شكرا لحسن تعاونكم
  الباحث                                                                            

  بهجت إسماعيل
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   )2( ملحق رقم 
  

  أسماء السادة المحكمین ألداة الدراسة
  
  

  الجامعة  التخصص  اسم المحكم  م
  الجامعة اإلسالمية   تكنولوجيا التعليم–دكتوراه في مناهج و طرق تدريس   د محمد عسقول.ا 1
  الجامعة اإلسالمية   علوم-دكتوراه في مناهج و طرق تدريس  د  فتحية  اللولو 2
  جامعة األقصى   تكنولوجيا التعليم–دكتوراه في مناهج و طرق تدريس   حسن النجار. د 3
  جامعة األقصى   تكنولوجيا التعليم–دكتوراه في مناهج و طرق تدريس   فؤاد  عياد . د 4
  الجامعة اإلسالمية   تكنولوجيا التعليم– وطرق تدريس جماجستير في مناه  محمود  الرنتيسي.أ 5
  الجامعة اإلسالمية  ماجستير في مناهج و طرق تدريس تكنولوجيا التعليم  مجدي  عقل.أ 6
  الجامعة اإلسالمية  ماجستير في مناهج و طرق تدريس تكنولوجيا التعليم  بعلوجيادهم  ال.أ 7
  جامعة األقصى  ماجستير في مناهج و طرق تدريس تكنولوجيا التعليم  نهدى سعد الدي.أ 8
  الجامعة اإلسالمية  ماجستير في مناهج و طرق تدريس تكنولوجيا التعليم  منير  حسن.أ 9
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  صورة النھائیة لبطاقة المالحظة ال  ) 3( ملحق رقم 
 

  التقدیر  قائمة المھارات  م

  ضعیف        مھارة التخطیط لتدریس التكنولوجیا  
1 

  متوسط
2 

  جید
3 

  اجید جد
4 

  ممتاز
5 

            .تمكن المعلم من موضوعات التكنولوجیا التي سیقوم بتدریسھا  1
 لتدریس وحدات مقرر) خطة فصلیة (یحدد المعلم جدول زمني  2

  .التكنولوجیا 
          

یحدد المعلم األھداف العامة المراد تحقیقھا عند تدریس التكنولوجیا  3
.  

          

            .یحدد المعلم طرق التدریس المناسبة لتحقیق األھداف  4
یراعي المعلم الفروق الفردیة بین المتعلمین عند تحضیر دروس  5

  .التكنولوجیا 
          

            نولوجیا تنظیما منطقیا حتى یسھل تعلمھ ینظم المعلم موضوع التك 6
            یجید المعلم صیاغة أھداف موضوع التكنولوجیا بصورة سلوكیة  7
معرفیة ، مھاریة ، (یجید المعلم التنویع في صیاغة األھداف إلى  8

  ) .وجدانیة 
          

یحدد المعلم معاییر اإلتقان المطلوبة في موضوعات التكنولوجیا  9
  .یق األھداف عند تحق

          

            .یحدد المعلم األنشطة التكنولوجیة الالزمة لتحقیق األھداف  10
) أجھزة العرض و موادھا التعلیمیة ( یختار المعلم التقنیات  11

  .المناسبة لموضوعات التكنولوجیا 
          

العینات ، النماذج المجسمة ، ( ینتج المعلم الوسائل التعلیمیة  12
  ) .معینة ، المواد التعلیمیة اللوحات ال

          

            .یحدد المعلم أسالیب التقویم المناسبة لموضوعات التكنولوجیا  13
یراعي المعلم التكامل و الترابط و الشمول في التخطیط لتدریس  14

  .التكنولوجیا 
          

یعد المعلم مواد اثرائیة في موضوعات التكنولوجیا تراعي حاجات  15
  .المتعلمین 

          

یھیئ المعلم البیئة الصفیة التي تناسب  تدریس موضوعات  16
  . التكنولوجیا 

          

  ضعیف          مھارة تنفیذ تدریس التكنولوجیا  
1 

  متوسط
2 

  جید
3 

  اجید جد
4 

  ممتاز
5 

            .یثیر المعلم دافعیة المتعلمین لتعلم موضوعات التكنولوجیا  1
 لكل فعالية في تدريس موضوعات يلتزم المعلم بالزمن المحدد 2

  التكنولوجيا

          

            .یقدم المعلم موضوع التكنولوجیا بمداخل متنوعة  3
یربط المعلم الخبرات السابقة لدى المتعلمین بالخبرات التكنولوجیة  4

  .الجدیدة 
          

            .یعرض المعلم موضوعات التكنولوجیا بلغة واضحة و دقیقة  5
 طرح األسئلة الصفیة إلثارة المناقشة في تدریس یجید المعلم 6

  .التكنولوجیا 
          

ینوع المعلم في توظیف طرق وأسالیب تدریس التكنولوجیا التي  7
  .تناسب خصائص المتعلمین 
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            .یتدرج المعلم في عرض موضوع التكنولوجیا منطقیا  8

            .س التكنولوجیا یوظف المعلم أسالیب إدارة الفصل بفاعلیة في تدری 9

            یوظف المعلم أسالیب التعزیز في تدریس موضوعات التكنولوجیا  10

العینات ،النماذج ، اللوحات ( یوظف المعلم الوسائل التعلیمیة  11
  .في تدریس التكنولوجیا ) المعینة 

          

یدرب المعلم المتعلمین على التطبیقات العملیة الستخدام برامج   12
  .سوب التطبیقیة و االنترنت و الوسائط المتعددةالحا

          

األجھزة و موادھا التعلیمیة (یوظف المعلم التقنیات التعلیمیة  13
في تدریس التكنولوجیا ) البصریة و السمعیة و السمعیة البصریة 

  .بشكل جید 

          

            .یوظف المعلم األمثلة البیئیة ذات العالقة بموضوع التكنولوجیا  14

یشجع المعلم المبادرات الفردیة للمتعلمین أثناء تدریس التكنولوجیا  15
.  

          

یقدم المعلم تلخیص ختامي ألھم ما ورد في درس التكنولوجیا في  16
  .نھایة الحصة 

          

 ضعیف           مھارة تقویم تدریس التكنولوجیا  
1 

 

  متوسط
2 

 

  جید
3 

  اجید جد
4 

  ممتاز
5 

لخبرات التكنولوجیة في الدرس السابق لدى المتعلمین یقوم المعلم ا 1
  ).تقویم قبلي (

          

یقوم المعلم تعلم المتعلمین لموضوعات التكنولوجیا أثناء الدرس  2
  ) . تقویم تكویني (

          

یقوم المعلم تعلم المتعلمین لموضوعات التكنولوجیا في نھایة  3
  ) .تقویم بعدي(الدرس 

          

 في استخدام أسالیب تقویم تعلم موضوعات التكنولوجیا ینوع المعلم 4
  .لدى المتعلمین 

          

یراعي المعلم مواصفات التقویم الجید في تقویم تعلم المتعلمین  5
  .لموضوعات التكنولوجیا 

          

یستفید المعلم من نتائج التقویم في عالج أخطاء المتعلمین في تعلم  6
  .موضوعات التكنولوجیا 

          

یتابع المعلم األعمال التحریریة لموضوعات التكنولوجیا لدى  7
  .المتعلمین 

          

            .یتابع المعلم األنشطة التكنولوجیة التي ینتجھا المتعلمون  8
یراعي المعلم الفروق الفردیة بین المتعلمین أثناء تقویم تعلم  9

  .التكنولوجیا لدیھم 
          

یمیة في تقویم تعلم التكنولوجیا لدى یوظف المعلم التقنیات التعل 10
  .المتعلمین 

          

یوظف المعلم التغذیة الراجعة في تحسین تعلم موضوعات  11
  .التكنولوجیا لدى المتعلمین 

          

            .یشجع المعلم المتعلمین على التقویم الذاتي  12
یجید المعلم وضع االختبارات التحصیلیة لتقویم تعلم موضوعات  13

  .نولوجیا لدى المتعلمین التك
          

            .یستفید المعلم من نتائج التقویم في تعدیل أداءه  14
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    )4 ( ملحق رقم 
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    )5 ( ملحق رقم 
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   )6( رقم ملحق 
عدد الطلبة   مدارس وزارة التربية و التعليم  الرقم 

  المعلمين
  2   للبنات)أ ( القاهرة األساسية الدنيا  1
 2  الرملة األساسية العليا للبنات 2
 1  للبنات) أ ( أسماء بنت أبي بكر األساسية الدنيا  3
 1  للبنين) ب ( المعتصم باهللا األساسية الدنيا  4
 4  مصطفى حافظ األساسية العليا للبنات 5
 1  للبنات) ب ( أسماء بنت أبي بكر األساسية الدنيا  6
 2  عليا للبنات حمامة األساسية ال 7
 1  الزهاوي األساسية العليا للبنين 8
 2  للبنات) ب ( عطا الشوا الثانوية  9

  ----  مدارس وكالة الغوث  ---
 1  لالجئين) أ ( أسماء االبتدائية المشتركة  10
 2  لالجئين) أ ( ذكور الشاطئ االبتدائية  11
 1  لالجئين) ب ( ذكور غزة الجديدة اإلعدادية  12
 1  لالجئين) ه ( الشاطئ االبتدائية المشتركة  13
 1  لالجئين) أ ( ذكور غزة الجديدة االبتدائية  14
 1  لالجئين) أ ( غزة االبتدائية المشتركة  15
 1  بنات الرمال اإلعدادية لالجئات   16
 1  لالجئين ) أ ( ذكور الزيتون اإلعدادية  17
 2  لالجئات) أ ( بنات الشاطئ اإلعدادية  18
 1  لالجئين) ب ( ذكور غزة الجديدة اإلعدادية  19
 1  ذكور الرمال اإلعدادية لالجئين 20
 1  لالجئين ) ج ( الشاطئ االبتدائية المشتركة  21
  1  لالجئين) ب ( ذكور الزيتون اإلعدادية  22
 1  لالجئات) ب ( بنات الشاطئ اإلعدادية  23
 1  ئين لالج) ب ( غزة االبتدائية المشتركة  24
 1  بنات الزيتون اإلعدادية لالجئات  25
 1  لالجئين) أ ( ذكور الفالح اإلعدادية  26
 35  المجموع  
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  ) 7 (ملحق رقم 
  

  قائمة المعاییر
  :التخطيط: المهارة األولى

 المعايير   م
 تمكن المعلم من موضوعات  التكنولوجيا التي ستقوم بتدريسها 1

 لتدريس وحدات مقرر التكنولوجيا) خطة فصلية( يحدد المعلم جدول زمني  2

 يحدد المعلم األهداف العامة المراد تحقيقها عند تدريس التكنولوجيا 3

 يحدد المعلم طرق التدريس المناسبة لتحقيق األهداف 4

 يراعي المعلم الفروق الفردية بين المتعلمين عند تحضير دروس التكنولوجيا 5

 تكنولوجيا تنظيما منطقيا حتى يسهل تعلمهينظم المعلم موضوع ال 6

 .يجيد المعلم التنويع في صياغة أهداف موضوع التكنولوجيا بصورة سلوكية 7

 )معرفية ، مهارية، وجدانية( يجيد المعلم صياغة أهداف موضوع األهداف إلى  8

  هدافيحدد المعلم معايير اإلتقان المطلوبة في موضوعات التكنولوجيا عند تحقيق األ 9
  يحدد المعلم األنشطة التكنولوجية الالزمة لتحقيق األهداف 10
 المناسبة لموضوعات التكنولوجيا) أجهزة العرض وموادها التعليمية( يختار المعلم التقنيات  11

 )العينات، النماذج المجسمة، اللوحات المعينة، المواد التعليمية( ينتج المعلم الوسائل التعليمية  12

  حدد المعلم أساليب التقويم المناسبة لموضوعات التكنولوجياي 13
 يراعي المعلم التكامل والترابط والشمول في التخطيط لتدريس التكنولوجيا 14

 يعد المعلم مواد اثرائية في موضوعات التكنولوجيا تراعي حاجات المتعلمين 15

 التكنولوجيايهيئ المعلم البيئة الصفية التي تناسب تدريس موضوعات  16

  :نفيذالت: الثانيةالمهارة 
 المعايير  م
 يثير المعلم دافعية المتعلمين لتعلم موضوعات التكنولوجيا 1

 يلتزم المعلم بالزمن المحدد لكل فعالية في تدريس موضوعات التكنولوجيا  2

 يقدم المعلم موضوع التكنولوجيا بمداخل متنوعة 3

  لدى المتعلمين بالخبرات التكنولوجية الجديدةيربط المعلم الخبرات السابقة 4

  يعرض المعلم موضوعات التكنولوجيا بلغة واضحة ودقيقة 5
  يجيد المعلم طرح األسئلة الصفية إلثارة المناقشة في تدريس التكنولوجيا 6
  ينوع المعلم في توظيف طرق وأساليب تدريس التكنولوجيا التي تناسب خصائص المتعلمين 7
  ج المعلم في عرض موضوع التكنولوجيا منطقيايتدر 8
  يوظف المعلم أساليب إدارة الفصل بفاعلية في تدريس التكنولوجيا 9

  يوظف المعلم أساليب التعزيز في تدريس التكنولوجيا 10
  في تدريس التكنولوجيا) العينات، النماذج، اللوحات المعينة(يوظف المعلم الوسائل التعليمية  11
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 المعايير  م

12 
المعلم المتعلمين على التطبيقات العملية الستخدام برامج الحاسوب التطبيقية واالنترانت والوسـائط     يدرب  
  المتعددة

13 
فـي  ) األجهزة وموادها التعليمية البصرية والسمعية والسمعية البصرية     ( يوظف المعلم التقنيات التعليمية     

  تدريس التكنولوجيا بشكل جيد
  .يئية ذات العالقة بموضوع التكنولوجيايوظف المعلم األمثلة الب 14
  .يشجع المعلم المبادرات الفردية للمتعلمين أثناء تدريس التكنولوجيا 15
  .يقدم المعلم تلخيص ختامي ألهم ما ورد في درس التكنولوجيا في نهاية الحصة 16

  :التقويم: الثالثةالمهارة 
 المعايير   م
 ).تقويم قبلي(في الدرس السابق لدى المتعلمين يقوم المعلم الخبرات التكنولوجية  1

 ).تقويم تكويني(يقوم المعلم تعلم المتعلمين لموضوعات التكنولوجيا أثناء الدرس  2

 ).تقويم بعدي(يقوم المعلم تعلم المتعلمين لموضوعات التكنولوجيا في نهاية الدرس  3

 لتكنولوجيا لدى المتعلمينينوع المعلم في استخدام أساليب تقويم تعلم موضوعات ا 4

 .يراعي المعلم مواصفات التقويم الجيد في تقويم تعلم المتعلمين لموضوعات التكنولوجيا 5

 .يستفيد المعلم من نتائج التقويم في عالج أخطاء المتعلمين في تعلم موضوعات التكنولوجيا 6

 لمتعلمينيتابع المعلم األعمال التحريرية لموضوعات التكنولوجيا لدى ا 7

 .يتابع المعلم األنشطة التكنولوجية التي ينتجها المتعلمون 8

 .يراعي المتعلم الفروق الفردية بين المتعلمين أثناء تقويم تعلم التكنولوجيا لديهم 9

 يوظف المعلم التقنيات التعليمية في تقويم تعلم التكنولوجيا لدى المتعلمين 10

  في تحسين تعلم موضوعات التكنولوجيا لدى المتعلمينيوظف المعلم التغذية الراجعة 11

 يشجع المعلم المتعلمين على التقويم الذاتي 12

 يجيد المعلم وضع االختبارات التحصيلية لتقويم تعلم التكنولوجيا لدى المتعلمين 13

 .يستفيد المعلم من نتائج التقويم في تعديل أداءه 14
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Abstract of study  
 

This study aimed to limit the Evaluation changes for Technology 
skills teaching for perspective teachers in Islamic University 
according to Global evaluation through . 
- Recognizing to Global standard duties and through it to evaluate 
Technology skills teaching for perspective teachers . 
- To limit planning skills level to teach technology for perspective 
teachers according to Global standards . 
- Limitation of skills level to do technology teaching for perspective 
teachers according to Global standards . 
- Limitation of skills level and performance of technology teaching for 
perspective teachers according to global standards . 
- Limitation of three skills teaching planning of technology teaching , 
implementation technology teaching , standardization technology 
teaching .  
- Limitation if skills level of technology teaching reach perfect level    
 ( 80 %) according to Global standards of act . 
- Limitation of differences between two sex of technology teaching 
skills level (0.05 ≥ α) according to Global standards of  act . 
Researcher methodology of research analytic because its suited to 
thin study which evaluate technology study kills and the researcher 
chose sample of perspective teachers from Islamic university who 
studies technology in Gaza governorates and implemental notes 
card to technology skills which contains a group of standards and 
each notice has (16) standards for skills planning and (16) standards 
for skills implementation and (14) standards skills evaluation 
technology teaching , so it contains (46) standards .  

A 
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And this study got these results : 
- Level of planning skills of technology teaching for perspective 
teachers according to global standards (67.29 %) . 
- Level of implementation technology skills teaching for perspective 
teachers according to global standards (70.82 %) . 
- Level of evaluation skills of technology teaching for perspective 
teachers according to global standards (65.05 %) . 
- Level of technology skills teaching which are ( planning for 
technology teaching , implementation for technology teaching and 
evaluation of technology teaching ) for perspective teachers don't 
reach to perfect level (80 %) according to global standards 
performance . 
- Three are no differences which have statistical indication to level   
(0.05 ≥ α) in technology teaching skills , ( planning , implantation , 
evaluation ) for  perspective teachers according to global standards 
and this because of sex change . 
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