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 :البحث ملخص

لألداء  -اليمن-هدف هذا البحث إلى الكشف عن مدى إتقان طلبة قسم تكنولوجيا التعليم بجامعة إب 

 العملي لمهارات مستحدثات تكنولوجيا التعليم وذلك من خالل اإلجابة على األسئلة اآلتية:

 ما مهارات مستحدثات تكنولوجيا التعليم التي ينبغي ألخصائي تكنولوجيا التعليم إتقان التعامل معها؟  .1

 تكنولوجيا التعليم؟ ما مدى إتقان الطلبة اخصائي تكنولوجيا التعليم لمهارات التعامل مع مستحدثات .2

ولتحقيققه هققدف البحققث واإلجابققة علققى اسققئلتا اسققتلدن الباوصققان المققنهم الوبقق ي وتحققدد مجتمققع البحققث  

( مقن طلبقة المسقتوى الصقاقي بقسقم 20بالطلبة اخصقائي تكنولوجيقا التعلقيم بجامعقة إبت اتقتملة عينقة البحقث علقى  

يارهم بطريقة قصديةت ومن خالل التحليل للدراسقات السقابقة تم اخت 2019/  2018تكنولوجيا التعليم للعان الجامعي 

وعدد من برامم تأهيل اخصائي تكنولوجيا التعليم واستطالع رأي عدد من اللبراء والمتلصصين تم التوبقل إلقى 

ة قائمة بمهارات مستحدثات تكنولوجيا التعلقيم التقي ينبغقي للطلبقة إتققان مهقارات التعامقل معهقات سمقا تقم اسقتلدان أدا

المالوظة تضمنة خمس مهارات أساسية ولكل مهارة عدد من المهارات ال رعية تقم تصقميمها وقيقاص خصائصقها 

السيكومترية وتى أببحة مناسبة لتحقيه أهداف البحثت وبعد تطبيقه أداة المالوظقة تقم معالجقة البياققات اوصقائيا  

ائي تكنولوجيقا التعلقيم لمهقارات مسقتحدثات ( وقد أظهرت النتائم مدى متوسط إلتققان الطلبقة اخصقSPSSبرقامم  

%( ثقققم اقتهقققى البحقققث بمجموعقققة مقققن التوبقققيات 79.02  ( وبنسقققبة129.60  تكنولوجيقققا القققتعلم وبمتوسقققط عقققان

 .والمقتروات

 .مستحدثات تكنولوجيا التعليمت الطلبة اخصائي تكنولوجيا التعليمت إتقان المهاراتت اليمن الكلمات المفتاحية:

Abstract   

This study attempted to investigate to what extent students of educational technology 

department at Ibb University in Yemen are competent in using ICT skills in education. The 

descriptive research method was used and a sample of 20 students was selected from the second-

year students for the academic year 2018/2019. An observation schedule was developed and 

standardized for measuring students’ ICT skills. A program for acquiring the uses of ICT skills in 

education was developed and implemented with the study sample. The result showed that 

students’ competency of ICT skills was average. The study also offers a set of recommendations 

to improve the effective use of ICT skills by students at the department of educational 

technology, Ibb University in Yemen. 

Key words: ICT skills in education, educational technology, Yemen. 
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 مقدمة:

إن مققا يعيشققا عققالم اليققون مققن تقققدن وتطققور تكنولققوجيي حققي ساحققة مجققا ت الحيققاة و  سققيما ثققورة 

تكنولوجيا الحاسوب وتطبيقاتا التي أببحة سمة من سمات هذا العصرت والذي يعد أساسا  لظهور سصير 

ومنها مستحدثات تكنولوجيا التعليم التي Technological Innovation لمستحدثات التكنولوجية من ا

ينبغققي علققى ساحققة ماسسققات التعلققيم مواسبققة تلققك المسققتحدثات التكنولوجيققة مققن خققالل تققدري  وتأهيققل 

تعليميقة منتسبيها على مهارات التعامل مع تلك المستحدثات التكنولوجية وتوظي هقا حقي تطقوير العمليقة ال

 وتسهيل عملية التعلم. 

ولقققد قققتم عققن المسققتحدثات التكنولوجيققة المعابققرة ظهققور سصيققر مققن م ققاهيم وأسققالي  وطرائققه 

ومهارات جديدة حي ميدان العملية التعليمية ستطبيقات تربوية لتلك المستحدثات التكنولوجية تندرج تحة 

(  Individual alized instruction مسققمى مسققتحدثات تكنولوجيققا التعلققيم حظهققر التعلققيم الم ققرد 

 digital( والمكتبقات الرقميقة  Smart Schools( والمدارص الذسيقة    Internetوالتعلم باإلقترقة  

libraries  وال صقول ا حترايقية )Virtual classes   وال يقديو الت قاعلي )Inter-active video )

 computer( ومققاتمرات الحاسققوب Multimedia technologyوتكنولوجيققا الوسققائط المتعققددة  

conferencing  ت وتكنولوجيققا الحاسققوب التعليمققيTechnology Instructional Computer )

(ت وغيرها من م اهيم ومهارات مستحدثات تكنولوجيا التعليم والتعلم E-learningوالتعلم ا لكتروقي   

يجعل لها د لة وأثرا  ملموسقا  حقي واققع العمليقة التي أثرت على عنابر المنظومة التعليميةت األمر الذي 

التعليمية ويتطل  استيعابها حقي منقاهم التعلقيمت وبقرامم إعقداد وتأهيقل الطلبقة بكليقات التربيقة واستسقاب 

؛ 1ت 2016الطلبة لمهارات التعامل معهات وتوظي ها حي تسهيل التعلم وتطقوير العمليقة التعليميقة  اللقتمت

 (.8ت 2006ت؛ خلف هللا143ت 2017تونت

إذ أن الماسسات التعليمية اليون بجاجة إلقى المسقتحدثات التكنولوجيقة حقي سقل بقف وحقي يقد سقل 

طال  ومعلم ألقها تعد بمصابة الورقة والقلم حي عصرقات إذ لم يعد مقبو   أن ي تقر أحراد مجتمع اليون إلى 

ا أ  امتالك مهارات التعامل مع مستحدثات تكنولوجيا التعليم حي ظل  ا جديقد  عصر أببح حيا لألمية بعقد 

وهو األمية الحاسوبية أو التكنولوجية حضال  عن األمية الهجائية قديما ت وعليا حإن على عاته الماسسات 

التعليمية يرورة التوظيف ال عال لتلقك المسقتحدثات التكنولوجيقة حقي سقل عنابقر النظقان التعليمقي بمقا 

؛ و يقوقست 2017ت124القرن الحقادي والعشقرين.  وسقين؛ والحيلقةت يمكنهم من اعداد الطلبة لمهارات 

 (.2006ت791والسيد ت
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ولقققد أثبتققة العديققد مققن الدراسققات والبحققوم العلميققة أهميققة إتقققان الطلبققةت   سققيما طلبققة التعلققيم 

الجامعي لمهارات التعامل مع مستحدثات تكنولوجيا التعليم ودورها الكبيقر حقي جعقل اللبقرات التعليميقة 

 (. 143ت 2017؛ تونت4 ت2011؛ مقبلت466ت 2014أسصر حعالية وقبو   للتطبيه  عليماتت 

إذ لم يعد اليون ا هتمان محصورا  قحو بذل الجهود التربوية إلسساب الطلبة المعارف والمعلومات 

بح والحقققائه والم ققاهيم التعليميققة المعتققادةت وققققل المعققارف وخبققرات الققتعلم مققن جيققل إلققى  خققرت بققل أبقق

يتعققداها إلققى يققرورة استسققاب مهققارات التعامققل مققع المسققتحدثات التكنولوجيققة وتنميققة القققدرات العقليققة 

لتوظيف تلك المستحدثات حي ول المشكالت اليوميةت أو التعلم للحياةت ولم يعد دور المعلقم قاققل للمعرحقة 

الققتعلم الققذاتي باسققتلدان بققل مسققهل لعمليققة الققتعلم ومعلمققا  للمققتعلم سيققف يققتعلمت وأبققبح إسسققاب مهققارات 

المستحدثات التكنولوجية وغرص و  المعرحقة وتحصقيلها وتنميقة عمليقات الت كيقر حقي عصقر ا ق جقار 

المعرحي والتكنولوجي أود أهم األهداف الرئيسة لتلك البرامم والمناهم الدراسية والماسسقات التعليميقة 

ى النظم التعليمية الحديصة مواسبة تلك التغيقرات حي أغل  دول العالم على اختالف حلس اتهات بما يتحتم عل

التكنولوجيةت وإدخالها حي العملية التعليميةت واستساب طلبة سليات التربية لمهارات تلك المستحدثات حقي 

؛ 124ت 2017العملية التعليميةت مسايرة  للتغيرات العلميقة والتكنولوجيقة المعابقرة ت وسقين؛ والحيلقةت 

 (.2017ت66؛ اواقدوت2012ت6سريت ؛ الدو21ت 2011مقبلت

وقظرا  لتلك األهمية التي يحظى بها إتقان مهارات التعامل مع مسقتحدثات تكنولوجيقا التعلقيم لقدى 

طلبة الماسسات التعليمية وطلبة التعليم الجامعي على وجقا اللصقو ت حقإن هقذا البحقث يحقاول سشقف 

بجامعة إب اليمنت والقذين يعقول علقيهم إتققان تلقك الواقع الحقيقي لدى الطلبة اخصائي تكنولوجيا التعليم 

 .                       المهارات أسصر من غيرهم بحكم تلصصهم حي ذلك

 مشكلة البحث:

إن ما يتميز با العصر الحالي مقن ثقورة معلوماتيقة وتقنيقة تلققى علقى ساهقل الماسسقات التعليميقة 

الطلبقة علقى توظيقف مسقتحدثات تكنولوجيقا  مهان وتبعات جسان ت رض عليهم يقرورة تقدري  وتأهيقل

التعليم ليحصل علقى العلقم بن سقا بقد   مقن أن وعقاء  سقتقبال المعرحقة وتلزينهقات لقذلك ابقبح مقن أهقم 

أهداف التربية الحديصة الترسيز على ت عيل دور المتعلم وإيجابيتا ومساعدتا حقي بنقاء تلصقيتا وتدريبقا 

ت العصقر ومسقتحدثاتات حعنقدما تاهقل الماسسقات التعليميقة الطلبقة ليكون قادرا  على التعامل مع متغيرا

وتدربهم على  ليات الحصقول علقى المعرحقة ووق  ا سقتطالع وا عتمقاد علقى القذات حقي عمليقة القتعلم 

ومهققارات التعامققل مققع متغيققرات العصققر ومسققتحدثاتا تكققون بققذلك قققد اسققدت لققا مققا يواجققا بققا تحققديات 

ذلك بار ا قموذج التقليدي حي التعليم والتعلم دون الترسيز علقى استسقاب المستقبل ومواسبة تطوراتات ل
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مهارات مستحدثات تكنولوجيا التعليم وإتقان مهقارات التعامقل معهقا غيقر مالئقم للتربيقة الحديصقة واعقداد 

بقة الطلبة للواقع الذي يعيشوقات ومن الواقع العملي للباوث تقم مالوظقة ا هتمقان الكبيقر القذي يوليقا الطل

اخصائي تكنولوجيا التعليم بجامعة اب بالحصول على النجاح حي المقررات التلصصية المققررة علقيهم 

و  يعيرون إتقان مهارات التعامل مع تقنيقات التعلقيم ومسقتحدثات تكنولوجيقا التعلقيم اهتمامقا ت سقذلك تقم 

ظققري بالمحايققرات مالوظقة طرائققه التققدريس لتلقك المقققررات التلصصققية با عتمققاد علقى الجاققق  الن

التعليمية أسصر من الجاق  التطبيقي لتلك المهاراتت مما تعر الباوصان بوجود خلل ومشكلة ققد تقنجم عقن 

ذلك تتمصقل بقإخراج قسقم تكنولوجيقا التعلقيم بجامعقة إب لملرجقات تعقاقي مقن يقعف حقي ققدراتهم علقى 

وتطوير العملية التعليمية بشكل عانت  التعامل مع مستحدثات تكنولوجيا التعليم وتوظي ها حي تسهيل التعلم

لذلك حإن البحث الحالي يحاول الكشف عن مدى ققدرات الطلبقة علقى التعامقل مقع مسقتحدثات تكنولوجيقا 

 التعليم تمهيدا  لكشف وقيقة الواقع الحاليت واقتراح الحلول.

 ؛2017ووحققققا  لمقققا سقققبه وعمقققال  بتوبقققيات عقققدد مقققن الدراسقققات والبحقققوم  وسقققين والحيلقققةت 

؛  يققققققققققة وبيرسققققققققققونت 2014ت والشققققققققققوري؛ عليققققققققققان 2011؛ المقطققققققققققريت 2008بابققققققققققالحت

(( التققي أوبققة بققإجراء المزيققد مققن الدراسققات والبحققوم لتشققلي  الواقققع Light&Piersonت2013

 وتقديم الحلول والتوبيات المناسبةت وعليا حيمكن تحديد مشكلة البحث الحالي بالساال الرئيس ا تي:

م تكنولوجيققا التعلققيم بجامعققة إب لققألداء العملققي لمهققارات مسققتحدثات مققا مققدى إتقققان طلبققة قسقق

 تكنولوجيا التعليم؟

 ويت رع من الساال الرئيس األسئلة ال رعية اآلتية: 

ما مهارات مستحدثات تكنولوجيا التعليم التي ينبغي للطلبة اخصائي تكنولوجيا التعليم حي جامعة إب  .1

 اليمنية إتقان التعامل معها؟ 

 ما مدى إتقان الطلبة اخصائي تكنولوجيا التعليم لمهارات التعامل مع مستحدثات تكنولوجيا التعليم؟ .2

 أهداف البحث: 

 :البحث إلى تحقيه األهداف اآلتية يسعى هذا

تحديد مهارات مستحدثات تكنولوجيا التعليم التي ينبغي للطلبة اخصائي تكنولوجيقا التعلقيم إتققان  .1

 مهارات التعامل معها.

الكشققف عققن مققدى قققدرات الطلبققة اخصققائي تكنولوجيققا التعلققيم علققى إتقققان مهققارات مسققتحدثات  .2

 تكنولوجيا التعليم.
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 أهمية البحث: 

 :يمكن إيجاز أهمية البحث والحاجة إليا سما يأتي

تتمصل األهمية إلجراء هذا البحقث حقي مويقوعات ويقث أققا سقيتناول مويقوعات ومهقارات وم قاهيم  -

كنولوجيا التعليم والتي تلقى اهتماما  حي جميع المجتمعات حقي الوققة الحايقرت مستحدثة حي مجال ت

  سيما وأن مجتمع هذا البحث لم تجر حيا دراسة حي هذا المجال وتى اآلن.  

يأتي هذا البحث استجابة لتوبيات عدد من البحوم والدراسات والمقاتمرات المحليقة واإلقليميقة التقي  -

من البحوم التي تسهم حي إعداد وتأهيل الطلبة اعدادا  يواس  التطقورات  قادت بأهمية إجراء المزيد

 المعابرة ويعدهم للواقع الذي يعيشوقا.

يسقهم هقذا البحققث حقي الكشقف عققن الواققع الحقالي لمققدى إتققان الطلبقة لمهققارات مسقتحدثات تكنولوجيققا  -

 هذا المجال. التعليم وتقديم الحلول والمعالجات المقتروة سأساص لمزيد من البحوم حي

يتم تقديم قائمة بمهارات مسقتحدثات تكنولوجيقا التعلقيم التقي ينبغقي للطلبقة اخصقائي تكنولوجيقا التعلقيم  -

 إتقان التعامل معها وتوظي ها حي تسهيل عملية التعلم وتطوير العملية التعليمية بشكل عان. 

ا  وإقليميققا  ومحليققا  بمسققتحدثات يققأتي هققذا البحققث مسققايرا  لمتطلبققات العصققرت وا هتمققان المتزايققد عالميقق -

تكنولوجيا التعليم والمعلومات ويرورة إتقان مهارات التعامل معها لحل مشكالت العملية التعليمية 

 ومواسبة التطورات المعابرة.

يسهم حي زيادة المعرحة بمجال مستحدثات تكنولوجيا التعليم وحتح أحاق جديدة بقأقواع تلقك المسقتحدثات  -

 ربوية والتعليمية وتنمية مهارات التعلم المستمر.وتطبيقاتها الت

يمصل هذا البحث إياحة قوعية للمعرحة ويسد ثغرة علمية وقدرة ملحوظة حي المكتبة اليمنية حيما يتعلقه  -

 .بالبحوم المتعلقة بمجال تقنيات التعلمت ومستحدثات تكنولوجيا التعليم

 :حـــدود البحــث

حقث علقى مهقارات مسقتحدثات تكنولوجيقا التعلقيم التقي تضقمنها اقتصقر هقذا الب الحدود الموضووعية: -

مقرر مستحدثات تكنولوجيا التعليم المتعمد لطلبة قسم تكنولوجيا التعليم منها:  مهارات استلدان تقبكة 

ا قترقققةت مهققارات التعامققل مققع أهققم األجهققزة ا لكتروقيققةت مهققارات البحققث حققي جوجققلت مهققارات 

لتعامل مع البرامم التطبيقية( ومعرحة مقدى إتققان طلبقة قسقم تكنولوجيقا العروض التقديميةت مهارات ا

 التعليم لهذه المهارات.

 عينة من طلبة قسم تكنولوجيا التعليم. الحدود البشرية: -

 .-اليمن-قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة إب الحدود المكانية: -



 ليمنية لمهارات مستحدثات تكنولوجيا التعليممدى إتقان طلبة قسم تكنولوجيا التعليم بجامعة إب ا
 

 

ISSN 2523 - 637764 

 

 ن. 2019/  2018امعي ال صل الدراسي الصاقي للعان الج الحدود الزمنية: -

   :مصطلحــات البحــث

 :إتقان المهارة 

يعقققرف اإلتققققان حقققي اللغقققة بمعنقققى اإلوكقققان: حيققققال أتققققن الشقققيء بمعنقققى أوكمقققا.  الحقققدابي  

ومن خالل  ( ت وحي ا بطالح تعددت تعري ات إتقان المهارات بتعدد طرق األداء2013ت85و خرونت

؛ 2000ت113لم هققون المهققارة ستعريققف  العققاقي والجميلققيتالنظققر إلققى التعري ققات حققي ا دب السققابه 

( قجد الترسيز حي معظم تلك التعري ات على السقهولة والسقرعة واختصقار الجهقود حقي 2011ت16مقبلت

أداء المهارات ولكنها أغ لة التوظيف ال عال لتلك المهارات حي مواقف جديدة وهو مقا يضقي ا التعريقف 

يمكققن للباوققث التعريققف النظققري لم هقون إتقققان المهققارة بأقهققا: ال هققم اللقا  بهققذا البحققثت ومققن خاللهقا 

العميه واألداء الدقيه والسهل للمهارات العملية بما يمكن من التوظيف ال عال لتلك المهارات العملية حي 

 مواقف جديدةت مع مراعاة ا ختصار للوقة والجهد والتكاليف حي ذلك. 

مهققارة إجرائيققا  بأقهققا: عبققارة عققن ال هققم العميققه واألداء ولغققرض هققذا البحققث يمكققن تعريققف ال    

الققدقيه والسققهل لمهققارات مسققتحدثات تكنولوجيققا التعلققيم بمققا يمكققن الطلبققة  عينققة البحققث الحققالي( مققن 

التوظيققف ال عققال لتلققك المهققارات حققي تحسققين وتطققوير العمليققة التعلميققةت مققع مراعققاة ا ختصققار للوقققة 

 والجهد والتكاليف حي سل ذلك.

 :مستحدثات تكنولوجيا التعليم 

؛ 125ت 2014السقابه  تققور تلم هون مستحدثات تكنولوجيا التعليم تعري قات متعقددة حقي ا دب  

( ووحقا  لتلك التعري قات السقابقة يمكقن للباوقث اختصقار م هقون 2014ت470؛ العليمات ت2006ت2تقنديل

ل للمسققتحدثات التكنولوجيققة حققي تلطققيط مسققتحدثات تكنولوجيققا التعلققيم بأقققا: علققم يشققمل التوظيققف ال عققا

 وتن يذ عملية التدريس على أسس علمية.

ويمكن تعريف مستحدثات تكنولوجيا التعليم اجرائيا  بأقها: مهارات مسقتحدثات تكنولوجيقا التعلقيم 

ت 2العمليققة التققي سققبه للطلبققة  عينققة البحققث الحققالي( دراسققتها حققي مقققرر مسققتحدثات تكنولوجيققا التعلققيم 

 نة حي اللطة األساديمية لقسم تكنولوجيا التعليم بجامعة إبت اليمن.والمتضم

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

يعققد مصققطلح مسققتحدثات تكنولوجيققا التعلققيم مققن أوققدم مققا توبققل إليققا علمققاء التربيققة حققي هققذا 

خدمقة مجقا ت العصرت حهي حكرا  متطورا ت ومنتجا  متقدما ت إذ تعنى بتوظيف األحكقار والملترعقات حقي 
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الحياة الملتل ة ومنها التعليمت وتشمل سل ما هو جديقد ومسقتحدم مقن وسقائلت وأجهقزةت وأدواتت يمكقن 

توظي هققا حققي خدمققة العمليققة التعليمققةت إذ أن م هققون مسققتحدثات تكنولوجيققا التعلققيم يشققير إلققى تطبيقققات 

مكن إدخالها حي العملية التعليميقة التكنولوجيا الحديصة بما تتضمنا من أجهزةت وأدواتت وموادت وبرامم ي

با سققتناد إلققى قظريققات التعلققيم والققتعلم وتطبيقاتهققا بمققا يسققهم حققي إثققراء عمليققة الققتعلمت ووققل مشققكالتها 

بصورة تتناس  مقع طبيعقة العصقر بقصقد تحقيقه تعلقم يتسقم بققدر سبيقر مقن ال اعليقة والك قاءة واإلتققان 

 (. 2011ت21 مقبلت

؛ عبققد 2016ت10بيققات التربويققة حققي مجققال تكنولوجيققا التعلققيم  اللققتمتولقققد ذسققرت العديققد مققن ا د

 222-221ت 2008؛ الشققققيميت وإسققققماعيلت 2013ت5؛ مصققققط ىت144-143ت 2000المققققنعمت قعققققيمت

( األسققباب الماديقة لظهقور م هققون 29-26ت2006؛ الحل قاويت 2006ت26؛ خلقف هللات 2011ت23مقبقلت

الم اهيم المنضوية تحة هذا المسمىت ويرجعون ذلك لطبيعة مستحدثات تكنولوجيا التعليمت والمهارات و

العصر الذي قعقي  حيقات والقذي يتسقم بقالتغيير المسقتمر القذي ارتقبط بالتققدن حقي مجقا ت متعقددة منهقات 

مجا ت ا تصا ت وتكنولوجيا البرمجيات المرتبطة بهات مما أدى إلقى ظهقور ثقورة المعرحقة  وظهقور 

دثات التكنولوجيققة المتمصققل بققاألجهزة الحديصققةت والمققواد التعليميققة والوسققائل الجاققق  المققادي مققن المسققتح

واألدواتت سما أن أسبابا  أخرى أدت إلى ظهور الجاق  ال كري للمسقتحدثاتت ومقا ارتقبط بهقا مقن مقواد 

تعليميققةت وبرمجيققات يتصققل بتلققك الصققورة التكنولوجيققةت وا ق جققار المعرحققي الحققادم حققي مجققال التربيققة 

 ة اإلحادة منها حي التعليم.ومحاول

وقاقشة بعض تلك المراجع التربوية المرتبطقة بتكنولوجيقا التعلقيم تطقور مسقتحدثات تكنولوجيقا  

 -التعليمت وتوظي ها حي تحسين العملية التعليميةت حيقرون بقأن القداحع الققوي لتغيقر النظقان التعليمقي الققائم 

جققة الملحققة للتطققوير التربققوي الققذي بققدوره تطلقق  قققد أدى إلققى ظهققور الحا -سوقققا   ي ققي بققالغرض منققا

التطويع للمستحدثات التكنولوجية وتوظي ها حي التعليمت حكان لعامل الرغبة حي التجديد التربقوي أثقر حقي 

 دحع عجلة التوظيف للمستحدثات التكنولوجية ألغراض التعليم دحعات قوية.

لمسقتحدثات التكنولوجيقة وثققورة حقي يقوء مقا يشققهد العصقر الحقالي مققن ط قرة هائلقة حقي مجققال ا

ا تصا ت وتكنولوجيا المعلومات ومقا ارتقبط بقا مقن تققدن لقم تعرحقا البشقرية مقن قبقلت و سقيما مجقال 

مستحدثات تكنولوجيا التعليمت لذلك أببح استلدان مستحدثات التكنولوجيا حي التعليم الجامعي أمرا  مهما  

يجيات التعليم وول مشكالت العملية التعليميقة وتطويرهقات من أجل تحسين الممارسات التعليمية واسترات

و سيما المشكالت التي يعاقي منها النظان التعليمي مصل زيادة أعداد الطلبةت وازدوقان المنقاهم التعليميقة 

 بالمويوعات المتعددة التي تميزت بها قظم المعرحة التي ت ريها الحياة المتجددة. 
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كنولوجيققا التعلققيم أثققر سبيققرا  حققي تسققهيل عمليققة الققتعلم وتحسققين ولتوظيققف واسققتلدان مسققتحدثات ت

وتطوير العملية التعليمية بشكل عان أثبة ذلك العديد من البحوم واألدبيات والدراسات السقابقة المتعلققة 

 2008؛علقيت وخضقريت2000ت143؛عبد المنعمت وقعيمتت 35-30ت 2007بتكنولوجيا التعليم   تمسان

؛ يقققوقست 35-33ت 2011 ؛ مقبقققلت 94 -91ت 2006؛ وققققيت 122-119ت 2008؛ بقققدويت240-239ت

(ت ومقن خقالل مراجعقة هقذه البحقوم والدراسققات التربويقة يمكقن للققارء استشقاف وجققم 50-47ت 2006

األثر الذي يحدثا التوظيف وا ستلدان ال اعل لمستحدثات تكنولوجيا التعليم حي جميع عنابر المنظومة 

لسقق ة التعلققيم و وسققائلة وأدواتققا وطرائققه التققدريس وأدوار المعلققم والمققتعلمت التعليميققة سققالتغيير حققي ح

وغيرهات وبالتالي حإن النظم التعليمية مطالبة بمواسبقة سقل تلقك المسقتحدثات التكنولوجيقة وإعقداد الطلبقة 

لطبيعة العصر الذي يعيشقوقا والتقدري  والتأهيقل علقى استسقاب مهقارات التعامقل مقع سقل مقا هقو جديقد 

حدم مققن وسققائلت وأجهققزةت وأدواتت يمكققن توظي هققا حققي خدمققة العمليققة التعليمققة ووققل مشققكالتها ومسققت

وتطويرهات و  سيما طلبة التعليم الجامعي ومن يتم إعدادهم حي سليات التربيقة سمتلصصقين حقي مجقال 

 تكنولوجيا التعليم ومستحدثاتها.

مقن القربط بقين م هقون مسقتحدثات  ولدراسة مويوع مهارات مستحدثات تكنولوجيا التعليم   بد 

تكنولوجيقا التعلقيم ومهقارات استسقابهات ومواسبقة األسقالي  وطرائقه اإلعقداد والتقدري  لطبيعقة المعرحققة 

 العلمية لمويوع إتقان مهارات مستحدثات تكنولوجيا التعليم.

وجقد  من خالل إطالع الباوصان ومراجعتهما للدراسات السابقة المتعلققة بمويقوع البحقث الحقالي

عدد من الدراسات التي تناولة مستحدثات تكنولوجيا التعليم من عدة جواق  ستواحرها وواقع استلدامها 

والتققي هققدحة إلققى الكشققف عققن واقققع اسققتلدان مسققتحدثات  (2017تووو) )ومعوقققات توظي هققا سدراسققةت 

ولوجيققا التعلققيم تكنولوجيققا التعلققيم حققي الجامعققات السققوداقية وعالقققة وعققي األسققتاذ الجققامعي بم هققون تكن

باستلداما للمستحدثات التكنولوجيةت وخلصقة الدراسقة القى عقدد مقن النتقائم أهمهقا: تقواحر مسقتحدثات 

تكنولوجيا التعليم واستلدامها   زال حي بداياتا حي الجامعات السوداقيةت وتوبقل الباوقث إلقى معوققات 

أهمهققا يققعف الققوعي بمهققارات  تعققوق اسققتلدان مسققتحدثات تكنولوجيققا التعلققيم حققي التققدريس الجققامعي

ومجققا ت اسققتلدان تلققك المسققتحدثات التكنولوجيققة وان هنققاك اتجاهققات إيجابيققة قحققو تلققك المسققتحدثات 

التكنولوجيةت وحي يوء قتائم الدراسة أوبى الباوصان بعدد من التوبيات أهمها: اعتبار عملية تدري  

م وتبصيرها بأهميتها من أهم القضايا المرتبطة أستاذ المستقبل على استلدان مستحدثات تكنولوجيا التعلي

والتققي هققدحة إلققى دراسققة اسققتلدان المسققتحدثات ( 2014شووقور )بتطققوير العمليققة التعليميققةت ودراسققة 

التكنولوجية حي مدارص الض ة الغربية وقطاع غزة مقن وجهقة قظقر المعلمقينت والمعوققات التقي تواجقا 
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أن  تغيراتت وخلصة الدراسة إلى عدد من النتقائم أهمهقا:المعلمين حي استلدامها حي يوء عدد من الم

واقع ا ستلدان للمستحدثات التكنولوجيقة حقي العمليقة التعليميقة مقن وجهقة قظقر المعلمقين متوسقطا ت وأن 

أعلى درجة لمعوقات اسقتلدان المسقتحدثات التكنولوجيقة حقي العمليقة التعليميقة يرجقع لعقدن تقوحر أجهقزة 

تعليم بشكل سافت إياحة إلى يعف قدرة عينة الدراسة على اسقتلدان وتوظيقف مستحدثات تكنولوجيا ال

بعض تلك المستحدثات التكنولوجية حي العملية التعليميةت وحي يوء قتائم الدراسة أوبى الباوث بعقدد 

مقققن التوبقققيات أهمهقققا: يقققرورة توعيقققة المعلمقققين بأهميقققة مسقققتحدثات تكنولوجيقققا التعلقققيم ومجقققا ت 

ابهم المهققارات األساسققية الالزمققة  سققتلدان وتوظيققف تلققك المسققتحدثات حققي العمليققة اسققتلدامهات واسسقق

التعليميةت وتم التوبية بإجراء المزيقد مقن الدراسقات والبحقوم اللابقة بدراسقة الواققع الحقيققي لمقدى 

ا سققتلدان والتوظيققف لمسققتحدثات تكنولوجيققا التعلققيم والكشققف عققن أثققر توظيققف تلققك المسققتحدثات حققي 

إلقى التعقرف علقى أثقر اسقتلدان ( 2016الخوتم )لعملية التعليمية وتسهيل التعلمت وهقدحة دراسقة تطوير ا

المستحدثات التكنولوجية حي تحقيه الجودة الشاملة حي ماسسات التعليم العاليت والكشف عن مدى ققدرة 

الى عدد من أعضاء هيئة التدريس على استلدان المستحدثات التكنولوجية حي التعليمت وخلصة الدراسة 

أن ألعضاء هيئة التدريس قدرة متوسقطة علقى اسقتلدان وتوظيقف مسقتحدثات تكنولوجيقا  النتائم أهمها:

التعليمت و  يوجد هناك معوقات  ستلدان المستحدثات التكنولوجية حي التعلقيم سقوى اإللمقان بالمهقارات 

راسققة تققم التوبققية بضققرورة دعققم األساسققية لققذلك ا سققتلدان حققي العمليققة التعليميققة وحققي يققوء قتققائم الد

ماسسات التعليم العالي وتح يزهم  ستلدان وتوظيف مستحدثات تكنولوجيا التعليمت والعمقل علقى تقذليل 

المعوقققات التققي قققد تحققد مققن ذلققك بمزيققد مققن التققدري  والتأهيققل علققى إتقققان مهققارات التعامققل مققع تلققك 

دان المعلمققين لمسققتحدثات تكنولوجيققا عققن مققدى اسققتل( 2014العليمووات ) المسققتحدثاتت وسشقق ة دراسققة

التعليم حي التدريس ما قبل الجامعي بمحاحظقة الم قرق األردنت وتوبقلة الدراسقة القى عقدد مقن النتقائم 

أن استلدان مستحدثات تكنولوجيا التعليم سان متوسطا ت وأن امتالك المهارة  ستلدان مستحدثات  أهمها:

ى ا ستلدان والتوظيف لتلك المستحدثات حي التدريست وحي يوء تكنولوجيا التعليم تاثر ايجابا  على مد

قتائم الدراسة تم التوبية بضرورة توحير المواد التقنية األساسية لتوظيف مستحدثات تكنولوجيا التعلقيم 

وسققذلك عقققد الققدورات والتأهيققل المسققتمر للمدرسققين وتققدريبهم علققى مهققارات اسققتلدان وتوظيققف تلققك 

س وإجراء المزيد من الدراسات والبحوم اللابة بالكشف عن مدى القدرة علقى المستحدثات حي التدري

 استلدان تلك المستحدثات وأثرها وحعاليتها حي تطوير العملية التعليمية.

 ومن خالل استعراض ومراجعة تلك الدراسات والبحوث السابقة تبين اآلتي:

حدثات تكنولوجيقا التعلقيم ويقرورة أسدت جميع تلقك الدراسقات علقى أهميقة إتققان التعامقل مقع مسقت  -

 استلدامها وتوظي ها حي العملية التعلمية.
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أتارت معظم الدراسات السابقة إلى وجود قق  وايح حي األداء العملي والتوظيف التطبيقي لتلقك   -

المستحدثات حي واقع العمليقة التعليميقةت ويقث تقم اسقت ادة الباوصقان مقن تلقك الدراسقات السقابقة حقي 

لنظري والمعرحة الشقاملة والت صقيلية بمقا يلق  مويقوع مسقتحدثات تكنولوجيقا التعلقيم التأطير ا

وا هتداء إلى مراجع ومصادر وبحوم ودراسات سابقة لم يطلع عليهقا الباوصقان مقن قبقلت وسقذلك 

ا سترتققاد باألسققالي  واللطققوات المنهجيققة واإلجققراءات المناسققبة لتن يققذ البحققث الحققالي واعققداد 

 أدواتا.

 .االتفاق واالختالف بين البحث الحالي والدراسات السابقة أوجه

يت ه البحقث الحقالي مقع معظقم الدراسقات السقابقة حقي المويقوع العقان للبحقث ومتغيراتقا والمتمصقل   -

 بدراسة مدى القدرة على التعامل مع مهارات مستحدثات تكنولوجيا التعليم والقدرة على توظي ها.

 الي هو المنهم الوب ي وهو المنهم المتبع حي معظم الدراسات السابقة.المنهم المتبع حي البحث الح  -

يلتلف البحث الحقالي عقن معظقم الدراسقات السقابقة حقي أن الدراسقات السقابقة اسقتلدمة ا سقتبيان   -

والمقابلة بينما تم ا ستلدان لبطاقة مالوظقة األداء العملقي لمهقارات مسقتحدثات تكنولوجيقا التعلقيم 

اقات البحث الحاليت سذلك يلتلقف البحقث الحقالي عقن الدراسقات السقابقة حقي مجتمقع سأداة لجمع بي

 باليمن. -البحث وعينتا والمتمصلة بطلبة قسم تكنولوجيا التعليم بجامعة إب

 :منهجية البحث وإجراءاته

 منهج البحث:

لوجيقا إعتمد الباوصان حي هقذا البحقث علقى المقنهم الوبق ي لدراسقتا مقدى إتققان طلبقة قسقم تكنو 

التعليم لمهارات مستحدثات تكنولوجيا التعليمت والذي يقدن معلومات ووققائه عقن واققع الظقاهرة الحاليقة 

ويمكقققققن اسقققققتلداما حقققققي تحقيقققققه أهقققققداف عديقققققده ققققققد تكقققققون وبققققق ية أو ت سقققققيرية أو استكشقققققاحية 

وجيققا (ت وذلققك مققن خققالل بنققاء أداة مالوظقة األداء العملققي لمهققارات مسققتحدثات تكنول2002ت33 ملحقمت

التعلققيمت ويققث تققم مالوظققة األداء العملققي مققن خققالل تلققك األداة ثققم تحليققل البياقققات وا سققتعاقة ببرقققامم 

 SPSS.إلجراء العمليات اإلوصائية عليها ) 

 مجتمع البحث:

يتحدد مجتمع البحقث الحقالي بطلبقة قسقم تكنولوجيقا التعلقيم بجامعقة إب الجمهوريقة اليمنيقة للعقان  

نت ووحقققا  لبياقققات عمققادة تققئون الطلبققة بكليققة التربيققة يققتم تقسققيم طلبققة قسققم  2019 - 2018الجققامعي 

 ن وحقا  للجدول التالي: 2019 - 2018تكنولوجيا التعليم للعان الجامعي 
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 ( البيانات التفصيلية لطلبة مجتمع البحث الحالي.1جدول )

 النسبة% إجمالي عدد الطلبة عدد الطلبة باقون عدد الطلبة مستجدون المستوى )

 %28.90 198 17 181 األول 1

 %31.09 213 34 179 الثاني 2

 %21.04 144 8 136 الثالث 3

 %18.97 130 8 122 الرابع 4

 %100 685 67 618 المجموع 5

 عينة البحث:

ار طلبقة ومن مجتمع البحث  طلبة قسم تكنولوجيا التعليم بجامعة إب الجمهورية اليمنية( تقم اختيق 

( طالبقا  وطالبقةت وتقم هقذه 213المستوى الصقاقي بطريققة قصقدية سعينقة للبحقث الحقاليت والبقال  عقددهم  

العينققة المويققوعية  –ا ختيققار القصققدي لعينققة البحققث قظققرا  ألن مقققرر مسققتحدثات تكنولوجيققا التعلققيم 

ص إ  لطلبققة المسققتوى الصققاقي حقققط دون غيققرهم مققن ال -للبحققث الحققالي مسققتويات األخققرىت وبعققد   يُققدر 

إجراء العمليات الالزمة لضبط المتغيرات اللارجية الدخيلة أو المصاوبةت ساستبعاد الطلبقة القذين لقديهم 

إذن غياب رسقمي مقن رئاسقة القسقمت أو الطلبقة غيقر المستجدين مقابقة داخليقةت أو محقولين مقن أقسقان 

لذين تم اختيارهم لتطبيه ا ستطالعي لضبط أخرىت أو معيدين بن س المستوى( وسذلك استبعاد الطلبة ا

أداة البحثت وسذلك استبعاد الطلبة الذين لديهم خبرات سابقة حي مقرر مستحدثات تكنولوجيقا التعلقيم مقن 

خالل دراسة المققرر سقابقا  أو لقديهم دورات أخقرى حقي ق قس محتويقات المققررت تقم التوبقل إلقى عينقة 

البققة تققم تطبيققه علققيهم أداة المالوظققة لققلداء العملققي لمهققارات ( طالبققا  وط50البحققث والبققال  عققددهم  

 مستحدثات تكنولوجيا التعليم وحقا  إلجراءات التطبيه الميداقي للبحث.

 أداة البحث:

لجمع بياقات البحث الحالي واإلجابة على أسئلتا قان الباوصان بإعداد وتصميم أداة مالوظة لقياص  

تُعقد أداة المالوظقة ويقث تعليم لمهارات مستحدثات تكنولوجيقا التعلقيمت مدى إتقان طلبة قسم تكنولوجيا ال

أقس  وسيلة لجمع البياقات عن الطلبة حي موقف السلوك التطبيققيت وققد تقم بنقاء ويقبط أداة المالوظقة 

 باتباع اللطوات اآلتية:

تعليم بجامعقة إب الهدف من األداة: تهدف بطاقة المالوظة إلى قياص مدى إتقان طلبة قسم تكنولوجيا ال -

 اليمن  عينة البحث( لمهارات مستحدثات تكنولوجيا التعليم.
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التوبققل إلققى قائمققة بمهققارات مسققتحدثات تكنولوجيققا التعلققيم وذلققك مققن خققالل التحليققل لبرقققامم إعققداد  -

وتأهيل طلبة قسم تكنولوجيا التعليم بجامعة إبت والبرامم المماثلة وسذلك تحليقل الدراسقات وا دبيقات 

علقة بهذا المويوعت ثم استطالع رأي عقدد مقن المتلصصقين حقي تكنولوجيقا التعلقيم لمعرحقة أهقم المت

مهارات مستحدثات تكنولوجيا التعليم التي ينبغي للطلبة اخصائي تكنولوجيا التعليم استسابهات وبذلك تم 

ضقمنة حقي مققرر التوبل الى قائمة بتلك المهارات المستحدثةت ومنها تم ا قتصار على المهارات المت

 2018ت المعتمد لطلبة قسم تكنولوجيا التعليم بجامعقة إب للعقان الجقامعي2مستحدثات تكنولوجيا التعليم

 نت سمهارات يتم تضمينها حي أداه المالوظة اللابة بهذا البحث. 2019 -

األسققلوب المناسقق  للمالوظققة: إن طبيعققة المهققارات المققراد مالوظتهققا مهققارات ظققاهرةت وسققلوسيات  -

علومققة لهققا قققدر مققن األهميققة أثنققاء الققتعلمت ويتطلقق  مالوظققة األداء المهققاري تحديققد قققوع السققلوك أو م

المهارة المطلوب أدائهقا مسقبقا  قبقل البقدء حقي عمليقة المالوظقة ثقم ربقد مقا يحقدم حقور قيقان الطالق  

المقات لتققدير باألداء الصحيح للمهارة من عدمات لذلك أختار الباوصان أسلوب المالوظقة باسقتلدان الع

 مستوى استساب الطلبة لمهارات مستحدثات تكنولوجيا التعليم.

تحديققد المهققارات الرئيسققية وال رعيققة: تققم بققياغة بطاقققات أداة المالوظققة مققن خققالل أسققلوب التحليققل  -

لعنابر المهارات الرئيسية لألداة  خمس مهارات رئيسية( ثم تحليل المهارات الرئيسية إلى مجموعة 

ال رعية التي ينبغي للمتعلم أداؤها حي تتابع معين لتحقيه الهدف المتمصقل بإتققان التعامقل  من المهارات

مقع تلققك المسقتحدثات التكنولوجيققةت ويققث تقم تقسققيم أداة المالوظقة إلققى خمققس بطاققات مالوظققةت وقققد 

روعي حي بياغة المهارات ال رعية حي سل بطاقة بأن تصف سلوسا  واودا  وبعبارات قصيرة محقددة 

 بطريقة إجرائية وغير من يةت ومرتبة بطريقة متسلسلة ووايحة.

التقدير الكمي لمستوى األداء المهاري: لقياص مسقتوى األداء المهقاري للطلبقة حقي سقل مهقارة حرعيقة   -

وبصورة دقيقةت تم استلدان التقدير الكمي إلتقان المهارات وهقو:  أداء المهقارة بطريققة بقحيحةت لقم 

( أمقان سقل عبقارة وتحقة √ل دور المالوظ لألداء المهاري للطلبقة بويقع عالمقة  ياد المهارة( ويتمص

مستوى التقدير لألداء المهاري وذلك بأن يعطقى الطالق  القذى أداء المهقارة بطريققة بقحيحة  درجقة 

واودة(ت والطال  الذى لم ياد المهارة مطلقا  أو أداها بطريقة خطأ بعد عدة محاو ت يعطقى  بق ر(ت 

األساص يتم ربد الدرجات التي يحصل عليها سل طال  حي أداءه المهاري حي سل بطاقات  وعلى هذا

 المالوظة. 

تعليمات استلدان بطاقات المالوظة: تم بياغة تعليمات ا ستلدان ألداة المالوظقة بعبقارات وايقحة  -

الهققدف ومحققددة لكققي يسققهل اسققتلدامها مققن قبققل الباوصققان أو مققن قبققل أي مالوققظ  خققرت وذلققك بتحديققد 
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الرئيسققي مققن األداةت وعنققاوين محتوياتهققا الرئيسققيةت وتعليمققات اسققتلدان أداة المالوظققةت وعالمققات 

 التقدير الكمي لمستوى األداء لكل مهاري حرعية. 

أداة المالوظة بصورتها األوليقة: بعقد أن تقم تحديقد الهقدف مقن أداة المالوظقة وبقياغة م رداتهقا مقن  -

ية إلى مهارات حرعيةت وتحديد أسقلوب التققدير الكمقي لقألداء المهقارى خالل التحليل للمهارات الرئيس

المناس  وبياغة تعليميقات األداةت تقم تجهيقز أداة المالوظقة بصقورتها األوليقةت مشقتملة علقى خمقس 

 بطاقات مالوظة لكل مهارة رئيسة بطاقة تتضمن مجموعة من المهارات ال رعية. 

بعد التوبل إلى الصورة األولية ألداة المالوظقة تقم يقبط  :اللصائ  السيكو مترية ألداة المالوظة -

خصائصققها السققيكو متريققة عققن طريققه التأسققد مققن الصققدق والصبققات ألداة المالوظققة وذلققك مققن خققالل 

 اإلجراءات األتية:

 :صدق األداة .أ

تم عرض أداة المالوظة بصورتها األولية على مجموعة من اللبراء والمحكمين لمعرحة  رائهقم  

 تهم حيما يلي:ومقتروا

 سالمة الصياغة اللغوية للعبارات.  -

 مناسبة التقدير المستلدن بالبطاقة.  -

 ويوح تعليمات استلدان البطاقة.  -

 مدى بالوية البطاقة للتطبيه.  -

 إياحة أية مالوظات أو مقتروات.   -

 اآلتي:وبناء على  راء وتوبيات المحكمين تم إجراء التعديالت المقتروةت وتمصلة التعديالت حي  

 إعادة الصياغة والتعديل لبعض م ردات بطاقات المالوظة.  -

 التعديل حي بياغة تعليميات استلدان بطاقات المالوظة.  -

 وذف بعض الم ردات البسيطة أو المكررة.  -

 وبذلك أببحة أداة المالوظة بادقة وقابلة للتطبيه حي تحقيه أهداف البحث الحالي.

 ثبات األداة:  .ب

المالوظة استلدن الباوصان طريقة وساب قسبة ا ت قاق بقين أسصقر مقن مالوقظ  داةأللتأسد من ثبات 

حي ظروف مماثلةت بهدف الكشف عن أن األداة سوف تعطي ق س النتائم تقريبا  إذا ما تم استلدامها مقن 

قبل أسصر من مالوظت ولحساب قسبة ات اق المالوظين تم مالوظة األداء المهارى ألربعة من طلبقة قسقم 
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نولوجيا التعليم من خارج عينة البحقثت مقن قبقل مالوظقان ملتل قانت وبعقد ربقد درجقات اسقتجابات تك

 (.Cooperالطلبة األدائية تم وساب قسبة ا ت اق بين المالوظان وحقا  لمعادلة سوبر  

الصققققورة النهائيققققة ألداة المالوظققققة: بعققققد التأسققققد مققققن بققققدق وثبققققات األداة تققققم التوبققققل إلققققى   -

ة ألداة المالوظققققةت والتققققي اتققققتملة علققققى خمققققس مهققققارات أساسققققية حققققي سققققل الصققققورة النهائيقققق

مهققققارة عققققدد مققققن المهققققارات ال رعيققققةت وبققققذلك أبققققبحة أداة المالوظققققة بمهاراتهققققا الرئيسققققية 

وال رعيقققة محكمقققة وبقققالحة لالسقققتلدان حقققي قيقققاص مقققدى إتققققان طلبقققة قسقققم تكنولوجيقققا التعلقققيم 

 لمهارات مستحدثات تكنولوجيا التعليم.

 :ت الميدانية للبحثاإلجراءا

بعققد ا قتهققاء مققن تحديققد قائمققة مهققارات مسققتحدثات تكنولوجيققا التعلققيم التققي ينبغققي علققى الطلبققة 

اخصائي تكنولوجيا التعليم إتقان مهارات استلدامها وتوظي ها حي العملية التعليميقةت وسقذلك تصقميم أداة 

البحث وتحقيه أهداحات وذلك من خالل قيان العينة ترع الباوصان حي التطبيه العملي ألداة  وتحديدالبحث 

الباوصان بأخذ المواحقات الالزمة إلجقراء التطبيقه الميقداقي علقى طلبقة قسقم تكنولوجيقا التعلقيم حقي قهايقة 

نت ومققن خاللهققا تققم تطبيققه أداة المالوظققة بقيققاص 2018/2019ال صققل الدراسققي الصققاقي للعققان الجققامعي 

نولوجيقا التعلقيم لقدى الطلبقة عينقة البحقث بحيقث تقم مالوظقة سقل الجاق  األدائي لمهارات مستحدثات تك

 طال  على ودهت وتم ربد قتائم استجابات الطلبة تمهيدا  لمعالجتها إوصائيا . 

إلجقققراء العمليقققات  (SPSS)برققققامم الحزمقققة اإلوصققائية للعلقققون ا جتماعيقققة  اسقققتلدانوقققد تقققم 

 (.20اإلوصائية  ستلال  قتائم هذا البحثت اإلبدار  

 نتائج البحث:

 تحديوود مققن أسققئلة البحققث الحققالي وتحقيققه الهققدف المتمصققل ب قق    اإلجابووة عوون السوووال األول تتموو

مهووووارات مسووووتحدثات تكنولوجيووووا التعلوووويم التووووي ينبقووووي تنميتهووووا لوووودى طلبووووة قسووووم 

(ت عقققن طريقققه اإلجقققراءات التقققي تقققم اتباعهقققا للتوبقققل تكنولوجيوووا التعلووويم بجامعوووة إب

مسقققتحدثات تكنولوجيقققا التعلقققيم التقققي ينبغقققي تنميتهقققا لقققدى  إلقققى قائمقققة بقققأهم مهقققارات

 طلبة قسم تكنولوجيا التعليم بجامعة إبت اليمن وذلك من خالل:

ا طقققالع والتحليقققل للبرققققامم األسقققاديمي المعتمقققد إلعقققداد وتأهيقققل طلبقققة قسقققم تكنولوجيقققا التعلقققيم  -

 ات العربية والدولية.بجامعة إبت وسذلك ا طالع والتحليل لبرامم مماثلة لعدد من الجامع
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قتققققائم اسققققتطالع رأي أعققققده الباوصققققان لمعرحققققة أهققققم المهققققارات التققققي ينبغققققي إسسققققابها للطلبققققة  -

اخصقققققائي تكنولوجيقققققا التعلقققققيم بجامعقققققة إبت مقققققن وجهقققققة قظقققققر عقققققدد مقققققن أسقققققاتذة الجامعقققققة 

 والتربويين واألساتذة المتلصصين.

وجيقققا التعلقققيمت والتحليقققل لعقققدد مراجعقققة وتحليقققل األدبيقققات والمراجقققع ذات العالققققة بمجقققال تكنول -

مقققن البحقققوم والدراسقققات السقققابقة ذات الصقققلة بإعقققداد وتقققدري  الطلبقققة حقققي مجقققال تكنولوجيقققا 

 التعليم.

ومققن خققالل عمليققات التحليققل وا ستقصققاء السققابقة تققم التوبققل إلققى قائمققة بمهققارات مسققتحدثات 

 معهقاالتعلقيم إتققان مهقارات التعامقل تكنولوجيا التعليم األساسية التي ينبغقي للطلبقة اخصقائي تكنولوجيقا 

وتوظي ها حي تحسين وتطوير العملية التعليميةت ومن خالل تلقك القائمقة بالمهقارات األساسقية تقم اختيقار 

خمس مهارات رئيسية لتكون عينة بطاقة المالوظة لألداء العملي التي من خاللها يتم التحقه من معرحة 

 م لمهارات مستحدثات تكنولوجيا التعليم وهي سا تي:مدى إتقان طلبة قسم تكنولوجيا التعلي

 المهققققارات األساسققققية  سققققتلدان جهققققاز الحاسققققوبت المهققققارات األساسققققية  سققققتلدان البرقققققامم   -

ت ومهققققققارات اسققققققتلدان MS Wordالتطبيقققققققي لمعالجققققققة النصققققققو  ميكروسققققققوحة وورد 

ت MS Power Pointالبرقققققامم التطبيقققققي للعققققروض التقديميققققة ميكروسققققوحة بوربوقققققة 

المهققققارات األساسققققية  سققققتلدان تققققبكة المعلومققققات الدوليققققة  اإلقترقققققة(ت المهققققارات األساسققققية 

ثققم تققم تحليققل سققل مهققارة رئيسققية  Google for eud) لتعامققل مققع تطبيقققات جوجققل التعليميققةت

إلققققى مجموعققققة مققققن المهققققارات ال رعيققققةت قققققان الباوصققققان بتصققققميم تلققققك المهققققارات األساسققققية 

أعطققى لكققل مهققارة ثققالم درجققات مققن األهميققة  مهمققة جققدا ت مهمققةت غيققر  وال رعيققة حققي اسققتباقة

مهمققققة( اسققققتعدادا  لعريققققها علققققى مجموعققققة مققققن اللبققققراء والمتلصصققققين  سققققتطالع أراءهققققم 

وولهققققا مققققع مراعققققاة ا لتققققزان بمققققا تققققم تدريسققققا للطلبققققة مققققن تلققققك المهققققاراتت وبعققققد المراجعققققة 

ة لقائمقققة مهقققارات مسقققتحدثات تكنولوجيقققا والتعقققديل لتلقققك المهقققارات تقققم اعتمقققاد الصقققورة النهائيققق

يمكقققن تللقققي  تلقققك  التعلقققيمت والتقققي تقققم مالوظقققة مقققدى إتققققان الطلبقققة لمهقققارات التعامقققل معهقققات

 المهارات الرئيسية وعدد المهارات ال رعية سما حي الجدول التالي:

 ة.( يلخص ما تضمنته قائمة مهارات مستحدثات تكنولوجيا التعليم األساسية والفرعي4جدول )

 المهارات الرئيسية لألداة   )
عدد المهارات 

 الفرعية

النسبة 

% 

 19.51  32 المهارات األساسية الستخدا) جهاز الحاسوب.                                             1

 21.34 35 المهارات االساسية الستخدا) بعض البرامج التطبيقية. 2
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 الكشووع عوون  : مققن أسققئلة البحققث وتحقيققه الهققدف المتمصققل ب قق  اإلجابووة عوون السوووال الثوواني تتموو

لطلبووووة اخصووووائي تكنولوجيووووا التعلوووويم اووووي إتقووووان مهووووارات التعاموووو  مووووع موووودى قوووودرات ا

(ت ويقققققث تقققققم اعتمقققققاد معيقققققار اإلتققققققان لقققققألداء المهقققققاري مسوووووتحدثات تكنولوجيوووووا التعلووووويم

لمهققققارات مسققققتحدثات تكنولوجيققققا التعليم بطاقققققة المالوظققققة( أقققققا إذا وصققققل الطلبققققة علققققى 

هقققاري يقققعيفت وإذا وصقققل %( حمسقققتوى األداء الم50 – 1قسقققبة سليقققة لقققألداء المهقققاري  

%( حالمسققققتوى متوسققققطت وإذا ساقققققة النسققققبة الكليققققة  80 – 51الطلبققققة علققققى قسققققبة سليققققة 

%( حمسقققققتوى األداء المهقققققاري مرت قققققعت ومقققققن خقققققالل مالوظقققققة األداء العملقققققي 100 -81 

لمهقققارات مسقققتحدثات تكنولوجيقققا التعلقققيم وذلقققك بتطبيقققه أداة المالوظقققة علقققى طلبقققة الشقققعبة 

ت  2019-2018ى الصققققاقي بقسققققم تكنولوجيققققا التعلققققيم للعققققان الجققققامعي الصاقيققققة مققققن المسققققتو

وذلقققك بصقققورة حرديقققة لكقققل طالققق ت وبعقققد ا قتهقققاء مقققن تطبيقققه أداة المالوظقققة علقققى سقققل 

اسقققتلراج المتوسقققطات الحسقققابيةت ويقققث تقققم الطلبقققة تقققم جمقققع البياققققات وتحليلهقققا إوصقققائيا ت 

لوجيقققا التعلقققيم علقققى حققققرات أداة وا قحراحقققات المعياريقققة  سقققتجابات الطلبقققة اخصقققائي تكنو

وأظهققققرت  مالوظقققة األداء المهقققاري للطلبقققةت والدرجقققة الكليقققة لكقققل بعقققد مقققن ابعقققاد األداةت

النتقققائم العامقققة مسقققتوى متوسقققط لمقققدى إتققققان الطلبقققة اخصقققائي تكنولوجيقققا التعلقققيم لمهقققارات 

 يويح ذلك: (5)والجدول رقممستحدثات تكنولوجيا التعليم 

لحسابية واالنحرااات المعيارية والنسب المئوية لمدى إتقان الطلبة اخصائي تكنولوجيا التعليم ( المتوسطات ا5جدول )

 لألداء المهاري لمهارات مستحدثات تكنولوجيا التعليم )بطاقة المالحظة(.

 عنوان المهارة الرئيسية )

عدد المهارات 

الفرعية التي 

 تم قياسها

 النسبة%
عدد 

 الطلبة

المتوسط 

 الحسابي

حراف االن

 المعياري

نسبة إتقان 

 المهارة.

مدى 

اإلتقان 

 للمهارة

 متوسط %78.59 2.300 25.15 20 %19.51 32 استخدا) جهاز الحاسوب 1

2 
استخدا) بعض البرامج 

 التطبيقية
 متوسط 77.14% 2.384 27.00 20 21.34% 35

3 
استخدا) شبكة المعلومات 

 الدولية اإلنترنت
 متوسط 75.83% 1.625 27.30 20 21.95% 36

4 
التعام  مع تطبيقات جوج  

 التعليمية
 متوسط 66.25% 1.963 21.20 20 19.51% 32

5 
استخدا) الصيانة الوقائية 

 لوسائط التخزين
 مرتفع 99.82% 1.605 28.95 20 17.69% 29

 متوسط %79.02 5.443 129.60 - %100 164 اإلجمالي الكلي

 

 21.95 36 لدولية )اإلنترنت(.مهارات استخدا) شبكة المعلومات ا 3

 19.52 32 مهارات الصيانة الوقائية لوسائط التخزين االلكترونية. 4

 17.68 29 مهارات التعام  مع تطبيقات جوج  التعليمية. 5

 %100 164 المجموع
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الطلبة اخصائي تكنولوجيا التعليم لقألداء العملقي لمهقارات ( مدى إتقان 5 يتضح من الجدول رقم 

مستحدثات تكنولوجيا التعليم وذلك بإظهار قتائم المتوسطات الحسقابية وا قحراحقات المعياريقة والنسق  

المئوية لألداء المهاري حي سل بعد من ابعاد أداة المالوظقة اللمسقةت والنتقائم الكليقة حقي سقل بعقدت ويقث 

( وقسقبة 5.443( وبقاقحراف معيقاري بلق  129.60حسابي الكلي لألداء المهاري للطلبة بل  المتوسط ال

(ت وبحس  معيار اإلتقان لألداء المهقاريت أظهقرت النتقائم مقدى متوسقط إلتققان %79.02مئوية سلية  

 الطلبة اخصائي تكنولوجيا التعليم لمهارات التعامل مع مستحدثات.

؛ 2014توبل إليها مع قتائم بعض الدراسقات السقابقةت  تققورتوتت ه قتائم هذا البحث التي تم ال

( والتققي سشقق ة قتائجهققا عقن مسققتوى متوسققط لواقققع القققدرة علققى األداء 2014؛ العليمققاتت2016اللقتمت 

( والتققي أظهققرت قتائجهققا وجققود 2017التعلققيمت وتلتلققف مققع دراسققة تققون   تكنولوجيققاالعملققي لمهققارات 

مهققارات مسققتحدثات تكنولوجيققا التعلققيمت وأن ا سققتلدان لتلققك يققعف ملحققوظ حققي قققدرات التعامققل مققع 

 المهارات  زال حي بدايتا.

ويمكن أن تعزى قتائم هذا البحث حي قدرتهم على تعدي مستوى الضعف إلى المسقتوى المتوسقط 

ألدائهققم المهققاري لمسققتحدثات تكنولوجيققا التعلققيم وذلققك سنتيجققة لطبيعققة تلصقق  الطلبققة عينققة البحققث 

خصائي تكنولوجيا التعليم_ والقذين مقن الم تقرض أن يكقون مسقتوى أدائهقم المهقاري مسقتوى الحالي_ ا

 مرت ع وليس متوسطت وترجع هذه النتيجة إلى أسباب عدة أهمها: 

طرائه التدريس التقليدية المعتادة حي تدريس الطلبة اخصائي تكنولوجيا التعليم لمهقارات مسقتحدثات  -

كن أن تتواحه مع طبيعة المقادة العلميقة لمهقارات مسقتحدثات تكنولوجيقا تكنولوجيا التعليم والتي   يم

التعلققيمت وذلققك أيققعف ا هتمققان بالجاققق  العملققي التطبيقققي لمهققارات مسققتحدثات تكنولوجيققا التعلققيم 

 سجزء مهم من برقامم ا عداد والتأهيل للطلبة اخصائي تكنولوجيا التعليم.

تقققويم النهققائي لدراسققة الطلبققة مقققررات تكنولوجيققا التعلققيم ا قتصققار علققى المعلومققات النظريققة حققي ال -

وإهمققال التقققويم العملققي التطبيقققي لقيققاص قققدرات الطلبققة علققى التعامققل مققع المهققارات العمليققة واألداء 

 التطبيقي لما تم دراستا.

عدن توحر المعامل المتكاملة والمجهزة بأجهزة وأدوات تكنولوجيقة وديصقة تمكقن الطلبقة مقن ممارسقة  -

 لمهارات التي تم دراستها وتطبيقها عمليا .ا

يعف تبني استلدان المستحدثات التكنولوجية حي عملية التعليم والتعلم الجامعي والتي أببحة سمة  -

 بارزة حي جميع جامعات العالم اليون.
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 توصيات البحث:

 من خالل النتائم التي تم التوبل إليها يوبي الباوصان بالتوبيات اآلتية:

رتقاء بأسقالي  وطرائقه تأهيقل واعقدد أخصقائي تكنولوجيقا التعلقيم حقي سليقات التربيقة بمقا يرورة ا  -

 يتواحه مع طبيعة تلصصهم ومواسبة التطورات التكنولوجية والمعرحية الحديصة.

قشققر الققوعي لققدى متلققذي القققرار حققي ماسسققات التعلققيم العققالي بأهميققة إتقققان مهققارات التعامققل مققع  -

 عليمت وحوائد توظي ها حي تحسين وتطوير العملية التعليمية. مستحدثات تكنولوجيا الت

يققرورة تشققجيع ودعققم الجامعققات لكققل العققاملين حيهققا علققى إتقققان مهققارات التعامققل مققع مسققتحدثات  -

تكنولوجيققا التعلققيمت وتققدريبهم علققى ا سققتلدان األمصققل لتلققك المسققتحدثات حققي التققدريست وقشققر الصقاحققة 

 التكنولوجية ومتابعة سل جديد.

توحير المقومات الالزمة والمتطلبات الضرورية إلعداد وتأهيل متلصصين بتكنولوجيا التعليم وحنيين  -

يمتلكون القدرة على التعامل مع المستحدثات التكنولوجيةت وتى يقادي قسقم تكنولوجيقا التعلقيم رسقالتا 

 ويحقه الهدف من إقشاءهت ومواسبة التطورات الحديصة.

لعملي التطبيقيت وعدن ا قتصار على الجاق  النظري حقط والتلقين حقي تلصي  وقة ساٍف للجاق  ا -

 تدريس الطلبة لمهارات مستحدثات تكنولوجيا التعليم.

توحير متطلبات ا تصال الدائم باإلقترقة حي الجامعةت وتجهيز معامل وأجهقزه مسقتحدثات تكنولوجيقا  -

 وتياجات التعليمية. التعليم بما يناس  التطورات الحديصةت وبأعداد ساحية لال

 مقترحات البحث:

إجراء بحث مماثل لهذه البحث يهتم بالكشف عن مدى إتقان مهقارات أخقرى مقن مهقارات مسقتحدثات  -

 تكنولوجيا التعليم لم يتطرق لها هذه البحث.

اجراء بحث ميداقي للكشف عن معوقات التمكن مقن اسقتلدان وتوظيقف مسقتحدثات تكنولوجيقا التعلقيم  -

 عملية التعليميةت وويع تصور مقترح لمواجهة تلك المعوقات.حي تسهيل ال

اجراء بحث تجريبي يقارن بقين القتعلم القذاتي عقن طريقه برمجيقات تعليميقةت والطرائقه المعتقادة حقي  -

 تدريس الطلبة لمهارات مستحدثات تكنولوجيا التعليم.

 المراجع:

لودى تالميوا المرحلوة األساسوية اوي مودار   ووت  معوقات تنمية مهارات التفكيور اإلبوداعي( 2017اواقدوت سيسي  

 15ت العقدد المجلقة الدوليقة لتطقوير الت قوقت ديفوار )ساح  العاج( مون وجهوة نظور موديريها ومعلميهوا

 . 18المجلد
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أثر استخدا) الحاسب اآللي اي تدريس الرياضيات على تنمية القودرة المكانيوة (. 2008بابالحت خالد سلمان عبود.  

 رسالة ماجستير غير منشورةت جامعة وضرموتت اليمن. .ية التربيةلدى طلبة  ل

اعاليووة مقوورر مقتوورن اووي تنميووة  فايووات الطالبووات المعلمووات اووي تكنولوجيووا (. 2008قرقققي.   يعبققد الغنققبققدويت أمققل 

رسقالة دستققوراه غيقر منشققورةت سليققة البنقات لققمداب والعلقون والتربيققةت القققاهرةت  .المعلوموات التعليميووة

 مصر.

مجلقة النيقل ت واقع استخدا) مسوتحدثات تكنولوجيوا التعلويم اوي الجامعوات السوودانية(. 2017تونت اسيا برير محمد.  

 ت جامعة وادي النيلت اللرطونت السودان.1ت العدد ا ولت المجلدللعلون التربوية

والسوبورة التفاعليوة أثر استخدا) الحاسب الشخصوي (. 2017وسينت سهير مصط ى خالد؛ والحيلةت محمد محمود.  

. لتدريس العلو) اي التفكير اإلبداعي لتالميا الصوع الثواني األساسوي اوي المودار  الخاصوة األردنيوة

 (.14 8المجلة الدولية لتطوير الت وقت 

المقاتمر ت تكنولوجيا التعليم اي الوطن العربي الواقع والطموون: دراسوات وبحووث(. 2006 الكريم. وقيت واتم جاد 

 القاهرةت مصر. ت2006لسنوي الصاقي للجمعية العربية لتكنولوجيا التعليمت الجزء ا ولت العلمي ا

. عمانت األردن: دار ال كر للنشقر مستحدثات تكنولوجيا التعليم اي عصر المعلوماتية(. 2006الحل اويت وليد سالم.  

 والتوزيع. 

ناقوود لوودى طلبووة جامعووة العلووو) والتكنولوجيووا مسووتوى التفكيوور ال(. 2013الحققدابيت داود عبققد الملققك؛ و خققرون.  

 (.7  4المجلة العربية لتطوير الت وقت اليمنية.

المستحدثات التكنولوجية اي موسسات التعليم العالي وأثرهوا اوي تحقيول الجوودة (. 2016اللتمت سمية محمد علي.  

دان للعلقون والتكنولوجيقات رسالة ماجستير غير منشورةت سلية التربيةت جامعة السو .الشاملة اي التربية

 السودان. 

ااعلية برنامج تدريسي من بعد باإلنترنت على مهارات اسوتخدا) بورامج الحاسووب (. 2006خلف هللات محمد جابر.  

. أطرووقة دستقوراه غيقر والتحصيلي واالتجاه نحو التدريب بالشبكة لودى أخصوائي تكنولوجيوا التعلويم

 رت القاهرةت مصر.منشورةت سلية التربيةت جامعة األزه

برنووامج توودريبي مقتوورن قووائم علووى االنترنووت لتنميووة مهووارات تو يووع (. 2012منيققر.   عبققد هللاالدوسققريت متعقق  

المسووتحدثات التكنولوجيووة والتفكيوور االبتكوواري لوودى معلمووي الموودار  المتوسووطة بالمملكووة العربيووة 

 . أطرووة دستوراه غير منشورةت جامعة القاهرةت مصر.السعودية

 القربيوة الضوفة مودار  اوي ذلوك ومعوقوات التكنولوجيوة المسوتحدثات تو يوع واقوع(. 2014قورت علي زهدي.  ت

(ت 27 2اإلقسقاقية(ت  لألبحقام  العلقون النجقاح جامعقة مجلقةت المعلموين نظور وجهوة غوزة مون وقطواع

 قابلست حلسطين.

يوا المعلوموات لطلبوة  ليوة التربيوة بجامعوة برنوامج مقتورن اوي تكنولوج(. 2007أومقد.   عبد هللا معبد الكريتمسانت 

 أطرووة دستوراه غير منشورةت معهد الدراسات التربويةت جامعة القاهرةت القاهرة. مصر. تعز.

 . عمانت األردن: دار ال كر.مقدمة اي تقنيات التعليم(. 2008الشيميت قادر سعيد وإسماعيلت سامح سعيد.  

. الققاهرةت مصقر: المرسقز طرائول التودريس والتودريب المهنوي(. 2000م.  العاقيت طارق علي والجميليت أسرن جاسق

 العربي للتدري  المهني وإعداد المدربين.

(. توظيف تكنولوجيقا الوسقائط المتعقددة حقي تعلقيم العلقون الطبيعيقة 2000ت عرحة أومد.  وقعيمعبد المنعمت على محمد 

وقائع ندوة تطوير أسواليب تودريس الصقاحة والعلونت بمرولة التعليم األساسيت المنظمة العربية للتربية و

 ت مسقطت عمان.العلو) اي مرحلة التعليم األساسي باستخدا) تكنولوجيا التعليم

أثور اسوتخدا) حقيبوة تعليميوة محوسوبة اوي تحصوي  المفواهيم (. 2014ت محمد أومقد.  والشورىعليانت تاهر ربحي 

. دى طلبة المرحلة الثانوية اوي المملكوة العربيوة السوعوديةالفيزيائية وتنمية مهارات التفكير العلمي ل

 (.2ت العدد  المجلة العربية للتربية العلمية والتقنية
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. الققاهرةت مصقر: عقالم األسوس التربويوة للتعلويم اإللكترونوي(. 2008عليت سعيد إسماعيل وخضقريت هنقاء عقودة.  

 الكت  للنشر.

) معلمووي العلووو) للمسووتحدثات التكنولوجيووة اووي تدريسووهم بمحااظووة واقووع اسووتخدا(. 2014العليمققاتت علققي مقبققل.  

 (ت جامعة  ل البيةت محاحظة الم رقت األردن. 20  1مجلة المنارة للبحومت  المفرق.

 . القاهرةت مصر: عالم الكت  للنشر.التدريس بالتكنولوجيا الحديثة(. 2006قنديلت أومد إبراهيم.  

 .دار النهضة العربيةت القاهرة ،تصميم البرامج التعليمية يري ساظم:ترجمة اومد خ( 1987سم  جيرولد.  

 . جامعة المنيات دبلون خا . مستحدثات تكنولوجيا التعليم(. 2013مصط ىت إمان.  
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برنووامج توودريبي مقتوورن قووائم علووى الووتعلم الووااتي لتنميووة مهووارات تو يووع  (.2011  مقبققلت إدريققس سققلطان أومققد.

. أطرووقة دستقوراه غيقر مستحدثات تكنولوجيا التعليم لمعلمي المرحلوة الثانويوة بالجمهوريوة اليمنيوة

 لتعليمت جامعة القاهرةت مصر.منشورةت معهد الدراسات التربويةت قسم تكنولوجيا ا

برنامج مقترن لتنمية مهارات تكنولوجيا التعليم واالتجاهات نحوهوا لودى (. 2011المقطريت سمير الصغير غال .  

 . أطرووة دستوراه غير منشورةت سلية التربيةت جامعة تعزت اليمن.طلبة معلمي التعليم األساسي

 ي التربية وعلم الن ست عمانت دار المسيرة.(. مناهم الدراسة ح2002ملحمت سامي محمد.  

المقاتمر العلمقي السقنوي الصقاقي عالمعلوماتيقة ت التكنولوجيا بين التعليم والتربيوة(. 2006.  حعبد ال تايوقست إبراهيم 

 (ت القاهرةت مصر.1ت المجلد  ومنظومة التعليمع الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية

ت المقاتمر دور تكنولوجيوا المعلوموات واالتصواالت اوي التعلويم(. 2006ت محمقد ققور.  يوقست محمقد إبقراهيم؛ والسقيد

العلمي السقنوي الصقاقي للجمعيقة العربيقة لتكنولوجيقا التعلقيمت المعلوماتيقة ومنظومقة التعلقيمت المعلومقات 

 (ت جامعة القاهرةت مصر.2الجزء الصاقيت العدد   ومنظومة التعليمت

Light, D. & Pierso, E. (2013). Changing Classroom Practices through One-to-One Laptop Program 

in Rural Argentina: Experiences of Schools in Luis. International Journal for e-

Learning Security (IJeLS)243-236 ,(1/2)3 ت. 
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