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  دراسة تقويمية لبرنامج دبلوم
  )كادر(نولوجيا المعلومات و االتصاالت التربية في تك

  
  :المخلص التنفيذي

يمثل هذا التقرير نتائج تقويم برنامج دبلـوم التربيـة فـي تكنولوجيـا المعلومـات      
إن برنامج دبلوم التربية في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يهدف إلى ) .كادر(واالتصاالت 

هـذا   يطـرح  واالتصاالت فـي التـدريس ،إذ  تأهيل المعلمين لتوظيف تكنولوجيا المعلومات 
وجامعة دلفـت   INHollandمن خالل جامعة اليرموك بالتعاون مع جامعة انهولند  البرنامج

Delft University   ، معلمة في العام الدراسي /معلما 350وقد تم تخريج حوالي الهولنديتين
2005/2006 .  
التعليم في توفير أدلة حول فاعليـة  وة التربية هذه الدراسة تلبية لرغبة وزار إعداديأتي       

انطالقاً مـن ذلـك، حاولـت    و ، تاالتصاالوبرنامج دبلوم التربية في تكنولوجيا المعلومات 
  :الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية

مدى يستخدم المعلمون الحاصلون على دبلوم التربية في تكنولوجيا المعلومات  أي إلى -1
التدريس الحديثة التي تستفيد من وسائل تكنولوجيا المعلومـات   أساليباالتصاالت و
  االتصاالت ؟و

هل يختلف المعلمون الحاصلون على دبلوم التربيـة فـي تكنولوجيـا المعلومـات      -2
االتصاالت عن نظرائهم الذين لم يحصلوا عليه من الجوانب التي تميز في أسـاليب  و

التقيـيم المسـتخدمة،    وأساليبفي، المناخ الصوالتدريس المستخدمة، ودور الطلبة، 
 الذاتية للمعلمين؟ والفاعلية

أي مدى يقوم المعلمون الحاصلون على دبلوم التربية في تكنولوجيا المعلومـات   إلى -3
وهل يختلفون في ذلك عن نظرائهم من . في المدرسة" عامل تغيير"االتصاالت بدور و

 االتصاالت؟ووجيا المعلومات المعلمين غير الحاصلين على دبلوم التربية في تكنول

ما مدى االستفادة من برنامج دبلوم التربية في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وما  -4
 هي سلبيات وإيجابيات البرنامج من وجهة نظر المتدربين؟

  
لإلجابة عـن تلـك    )mixed method approach( استخدمت الدراسة منحى تعدد الطرق      
حى التقويم على المالحظة الصفية ،ومسح رضا المعلمين ،ومقابلـة شـبه   إذ اعتمد من.األسئلة

من % 20شملت عينة الدراسة حوالي .لمدارس امغلقة مع المعلمين وزمالء المعلمين ومديري 
سون حاليا في مدارس وزارة التربية والتعلـيم،إذ  يدرمتطلبات البرنامج و الذين انهوا المعلمين



 ذ 

فقد تم مزاوجة كل معلم من خريجي كادر بمعلم نظيـر   ،المتماثلةتم استخدام تصميم األزواج 
في نفس المدرسة أو في مدرسة مجاورة بحيث تم ضبط متغيرات الجـنس ،والخبـرة فـي    
، التدريس، والتخصص،ودورات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي تدرب عليها المعلـم 

مقارنـة معلمـي كـادر     إلىالوصول  وبذلك تم مرتين ، لكل معلم وتم إجراء مالحظة صفية
تم . بنظرائهم من خالل فحص الفروق في تكرار استخدام التكنولوجيا وطرق التدريس الحديثة

تم  إذفي تقويم برامج التدريب ،   )Kirkpatrick’s model(االعتماد على نموذج كيرك باتريك 
وعة المعلمين الذين تلقوا من خالله مالحظة السلوكيات واالتجاهات والممارسات الصفية لمجم

تم استخدام تحليل التباين لفحص وجـود فـروق ذات داللـة    ،والتدريب وللمجموعة الضابطة
) logit model(نموذج االنحدار اللوجسـتي  بين المجموعتين باإلضافة إلى استخدام   إحصائية

بيوتر في تعلـيم  التي استخدمت فان احتمال استخدام معلم كادر للكم نماذج االنحداربناء على .
وبلغ احتمال طلب معلم كادر من الطلبة البحث عن معلومات فـي  % 91الطلبة بلغت حوالي 
فيما يصل احتمال مالحظة المعلم النظير يستخدم الحاسوب في تعليم %.84المواقع االلكترونية 

واحتمال طلب المعلم النظير من الطلبة البحث عن معلومات فـي المواقـع   % 53طلبته إلى 
  %.16االلكترونية إلى 

بصورة عامة ، قدمت النتائج دالالت ايجابية لمصلحة معلمي كادر على المعلمـين   
يظهر أن الطريـق ال   ،الحديثةممارسات التدريس النظراء،ولكن اعتمادا على تكرار ونوعية 

تغير ذي داللة في الممارسات الصفية وخصوصا في تنفيذ المنحى  إلىللوصول  يزال طويال
  ).constructivist approach(بنائي أل

بتنفيذ التغييرات ،ومن نتائج  اأن معلمي كادر بدئوما يشير إلى من الواضح أن هناك 
  : ما يلي الدراسة

  : بما يلي هناك فروق بين معلمي كادر ونظرائهم من المعلمين فيما يتعلق -1
  .تكرار استخدام الحاسوب في التدريس -    
تقـديم  أسـلوب الـتعلم التعاوني،  :م طرائق تدريس حديثة مثـل  تكرار استخدا -    

،إعطاء دور اكبر  ،البحث عن معلومات في المواقع االلكترونية عروض علمية
أسـلوب المالحظـة ،وأسـلوب تقيـيم     (للطالب،استخدام أساليب تقويم بديلـة 

  .)األقران،وساللم التقدير
ـ  مقارنةنحو التعليم  أكثركادر اتجاهات ايجابية والتزام  معلمواظهر  -2 زمالئهم المعلمـين  ب

  .النظراء
نشاطا في مدارسهم وذلـك فـي مجـال    معلمي كادر يظهرون  أن إلىهناك ثمة ما يشير -3

وعلى استخدام طرق التدريس الحديثة التي تعلموها  ،مساعدة زمالئهم على استخدام الحاسوب



 ر 

معلمـي كـادر    أنعلى  معلمينوزمالء ال المدارس واتفق مديركما .من خالل برنامج كادر 
على استخدام أدوات ومصـادر  يتميزون عن المعلمين النظراء في تشجيع ومساعدة زمالئهم 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في صفوفهم ،ومن جهة أخرى لم تظهر أدلة على انخـراط  
ل حل معلمي كادر في مشاريع أو أنشطة منظمة لترويج أفضل الممارسات الصفية أو في مجا

  .المشكالت التي تواجه عمليات التعلم والتعليم
بصورة عامة ، أعطى معلمو كادر البرنامج تقديرا عاليا ، إذ قدروا عاليا تعلمهم  -4

،ويرى   ICTكيفية التدريس باستخدام طرق حديثة في التدريس تدمج وسائل وأدوات 
مدارس غير مجهزة ن انه من الصعوبة تطبيق تلك الطرق وذلك كون اليمعظم المعلم

  .أو أنهم ال يملكون الوقت الكافي لتطبيق ما تعلموه  ،على نحو مناسب  ICTبأدوات 
  :بناء على النتائج ومناقشتها، توصي الدراسة بما يلي 

، وعمل ملفات تعليمية تظهر االهتمام  أكثر بتدريب المعلمين مهارات بيداغوجية - 
  . رنامج كادر في المدرسةقصص نجاح بعض المعلمين في تطبيق مكونات ب

تحسين شروط ومتطلبات البرنامج من حيث تأهيل المدربين،واسـتخدام وسـائل    - 
 .،وحسن إدارة وقت البرنامج تقويم متنوعة وأكثر فاعلية 

إنشاء نظام متابعة بشراكة بين القائمين على البرنامج ووزارة التربيـة والتعلـيم    - 
 .لمساعدة المعلمين على تطبيق ما تعلموه

تحسين ظروف العمل المدرسية ،بما فيها تجهيـز المـدارس بوسـائل وأدوات     - 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،ومنح الوقت الكافي للمعلمـين لتطبيـق مـا    

 .تعلموه
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Evaluation Study for Education Diploma program in communication and 
information technologies (CADER) 

  
Executive Summary 
 
     This report presents the results of the evaluation of CADER training 

program. CADER is a diploma program in teaching with technology that is 

designed, mainly, for school teachers to help utilize new teaching methods 

and technology in instructions. This education diploma program is offered by 

Yarmouk University in collaboration with In-Holland and Delft Universities 

in the Netherlands. In the last two years MOE sponsored about 300 school 

teachers to go through this program and majority of them have already 

completed it. 

  

    This evaluation study intended to answer the following research questions: 

 

1- To what extent do teachers utilize ICT tools and resources together with 

new instructional methods in their classrooms? 

 

2- Do CADER graduates differ from their peers in terms of : instructional            

techniques, student role, classroom environment, use of assessment 

methods, and teacher efficacy? 

 

3- To what extent CADER graduates play a role of “change agents” in their 

schools? 

 

4-How do graduates view the CADER program? 

  

     The study utilized a mixed method approach to answer these questions. 

The evaluation approach is based on classroom observation, satisfaction 

surveys and semi-structured interviews with CADER completers, their peers, 

and school administrators. The study sample covered 30 percent of the 

program completers who are currently teaching at MOE schools. Each 

CADER completer was matched with a peer-teacher at the same school 

(controlling for gender, experience, and discipline) and multiple classroom 

sessions were observed. Hence a “CADER” “non-CADER” comparison was 

achieved to see the differences in the frequency of use of technology and 

modern teaching methods. The study design built on Kirkpatrick’s model for 

evaluation of training in which behaviors, attitudes, and practices were 

observed for the intervention and control groups. Analysis of variance was 

utilized to test for the existence of differences between the two groups of 

teachers in addition to logit models in which “use/not use” was dependent 

variable and a dummy variable represented CADER/non-CADER as 



 س 

independent variable controlling for other variables such as gender, subject, 

and experience. Based on these models there was 38% more chance to observe 

the use of computer in student’s teaching to the advantage of CADER 

teachers over their peers, and  there was 68 % more chance to observe the 

request from students to search for information from electronic site to the 

advantage of CADER teachers over their peers.  

  

 The overall picture sounds positive to the advantage of CADER 

teachers relative to the comparison groups .But based on the frequency and 

quality of use of modern instructional practices there is still a long path 

toward a significant change to classroom practices especially in implementing 

a constructivist approach and in utilizing different techniques to accomplish 

learning. Clearly there is an indication that the CADER teachers have started 

to implement changes. Among the findings of the study are: 

 

1- There is a significant difference between CADER teachers and their peers in 

terms of:  

a- Frequency of use of computers in instruction 

  

b-Frequency of use of modern teaching methods ,such as: cooperative 

learning, utilizing internet to get information, student’s engagement, 

students’ scientific presentations, using alternative assessment methods 

(peers assessment, rating scale, observation method) 

 

2-CADER teachers showed more positive attitudes and enthusiasm toward 

teaching in their instructions than their peers. 

  

3. There were also signs that the CADER teachers are active at their schools in 

helping their peers in computer use and new teaching methods they 

learned from the CADER program. School principals and peer-teachers 

agreed that CADER teachers are distinguished in encouraging and 

assisting their colleagues to use technology and resources in their classes. 

On the other hand, there was no evidence of CADER teachers are involved 

in projects or organized activities to promote best teaching practices or 

tackling problems hindering learning and teaching processes.  

 

4-CADER teachers gave high ratings to the program as a whole. Although 

they highly acknowledge the benefit of learning how to teach using 

modern teaching methods with the help of technology, the majority found 

it difficult to apply. Teachers found Schools weren’t fully equipped with 

the needed ICT resources, or didn’t have sufficient time to apply what 

they learned. 



 ش 

  Based on the study findings. The study introduces the following 

recommendations: 

- Train teachers pedagogical skills ,and establish learning profile 

contains success stories for teachers implemented the CADER's 

components in there schools. 

- Improve program’s conditions and requirements in terms of 

upgrading trainer’s professionalism, using alternatives techniques, 

and re -manage the program times. 

- Establish follow-up system between MoE and the program’s 

organizer in order to help teachers applying what they learned. 

- Improve equipping schools with information and communications 

technology and giving teachers sufficient time so as to apply what 

they learned.  
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  )كادر(االتصاالت لتربية في تكنولوجيا المعلومات ودراسة تقويمية لبرنامج دبلوم ا
  

  :خلفية الدراسة

أوضـاعاً يصـعب معهـا     المتغيرة االقتصاديةو االجتماعيةولد األوضاع السياسة وتُ
بوي ساليب التربوية التقليدية، إذ ال بد من إبداع تغييرات في النظام الترفي تبني األ راراالستم

ردن استطاع النظام التربوي فـي األ في التعليم، وعلى هذا الصعيد  ةنوعي ةحداث نقلتسمح بإ
زيـادة  تحقيق مكتسبات كمية مقبولة مقارنة بالمستويات العالمية من حيث معدالت االلتحاق وال

ن جودة التعليم المدرسي لم تحظى بالقبول لدى العديـد مـن   المدارس إال أ عدادأبيرة في الك
عية التعلـيم المدرسـي   الخاص، ولذلك بدأت دائرة االهتمام بنووالعام  ينفي القطاع المعنيين

التي تميـزت باهتمامهـا بـالنوع     )1998-1989(تطوير التربوي المن خطة  تتسع إبتداءاً
  .)2001، حسن(تطوير التسهيالت التربوية وسي التربوي بالتطوير المؤسو
  

في نهج التغييـر التربـوي    االستمرارم على عاتقها أخذت وزارة التربية والتعلي لقد  
لى دمج اعتماداً ع لى هدف عام يتمثل في جعل األردن محوراً للتجارة واالستثمار،للوصول إ

 إلكسـاب العمل وخاصة بالتعليم ميادين الفي جميع ال ICT االتصاالتوتكنولوجيا المعلومات 
أت وزارة التربية دعالميا، ولذلك بومحليا  الفاعلة االقتصاديةبها المشاركة فراد مهارات تتطلاأل

-2003(عـوام  لأل (ERfKE1)المعرفـي   لالقتصادم بتنفيذ مشروع تطوير التعليم و التعلي
، الحيـاة مـدى  /التعلم المستمر: اليةمبادرات الوطنية العريضة التالذي استند على ال ،)2008

 االتصـاالت تكنولوجيا المعلومات وصول إلى تلبية متطلباته، الوو االقتصادلتطوير  االستجابة
  :ربعة مكونات هيلتعليم، إذ تألف هذا المشروع من أتحسين نوعية االحديثة و
اإلصالح  الستراتجيات التربوية من خاللاواألهداف و إعادة توجيه السياسة التربوية -1

  .دارياإلوالحكومي 
 اقتصـاد مخرجات تعليمية تنسجم مـع  الممارسات التربوية لتحقيق وتغيير البرامج  -2

 .المعرفة
 .توفير الدعم لتجهيز بيئات تعليمية مادية تتميز بالجودة -3
 وحـدة (تنمية االستعداد للتعلم من خالل التربية، ابتداء من مرحلة الطفولة المبكـرة   -4

 .)2003، التنسيق التنموي
  

يتعامل  باعتبارهير التربوي في عملية التطو أساسياًن المكون الثاني قد شكل محوراً أ وبدا
ـ   إطارفي  فيهماالتوقعات المتعلقة والتعليم ومع طبيعة التعلم  ممت المناهج الجديدة التـي ص
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المي المبني الع االقتصادالمهارات الالزمة للمشاركة في و االتجاهاتولتزويد الطلبة بالمعارف 
  .على المنافسة

  
تمكينهم من استغالل تكنولوجيا وساس، جاء تطوير ورفع كفاءة المعلمين وعلى هذا األ  

طـوير التربـوي   في صلب عمليـة الت التعليمية  -ةالتعلميفي العملية  تاالتصاالوالمعلومات 
فيد من تكنولوجيا لى الطرق التي تستمن الطرق التقليدية في التدريس إ االنتقاللتسهيل عملية 

 :العالمية مثل االقتصاديةتطلبها المنافسة ، بغية تزويد الطلبة بمهارات تاالتصاالتوالمعلومات 
القيادة، التواصل ووبداعي، مهارات التفكير اإلو، االستقصاءوالبحث ومهارات حل المشكالت 

فـي تحديـد    ساسيةأ ركيزةمنها  االستفادةوسبل  االتصاالتوذ شكلت تكنولوجيا المعلومات إ
هناك دالئل متعاظمة تشير  نأبار لمون، على اعتطبيعة البرامج التدريبية التي يخضع لها المع

انـب، وأنهـا   عملية التدريس من عدة جو دوات تكنولوجيا المعلومات تحسنوأ سائلوأن  إلى
هم مـن  تحليلها بطريقة تمكـنّ والتعليم وعلومات حول عملية التعلم ع معلى جم ربينتساعد الم
بهذه الطريقـة   التكنولوجيا استخدامفإن  لذلكو ،تقويم البرامج التربويةو داء الطلبةتشخيص أ

  . )Dellitت،.د(  المستخدمةيستلزم تغيير البيداغوجيا 
من البرامج التدريبية  التعليم بتقديم مجموعة متنوعةووبناء عليه، قامت وزارة التربية 

امج بروجيات التقييم ياستراتو المحوسبةالمناهج وهج الجديدة تدريب المعلمين على المنا: منها
برنامج الرخصة الدولية في قيـادة الحاسـوب   : شملت االتصاالتفي تكنولوجيا المعلومات و 

(ICDL)بية برنامج دبلوم التر وبرنامج ورلد لينكس، وكذلكنتل التعليم للمستقبل، ، وبرنامج إ
الذي يطرح من خالل جامعة اليرموك بالتعاون _ كادر_ االتصاالتوفي تكنولوجيا المعلومات 

الهولنديتين لتـدريب    Delft Universityوجامعة دلفت   INHolland    مع جامعة انهولند
  .التي توفرها التكنولوجيا لعملية التدريس اإلمكانياتالمعلمين على كيفية االستفادة من 

  
  )كادر( االتصاالتوت بية في تكنولوجيا المعلومابرنامج دبلوم التر

لـى تأهيـل المعلمـين    إ االتصاالتوبية في تكنولوجيا المعلومات يهدف برنامج التر
اليب التدريس دمجها مع أسداخل الغرفة الصفية و االتصاالتولتوظيف تكنولوجيا المعلومات 

بحيث ينجح في مخاطبة طلبتـه بلغـة عصـرهم،     ،لى رفع كفاءة المعلمالحديثة، كما يهدف إ
تطـوير رؤيـة   و ،مساهمته في تحقيق الرؤيـة المدرسـية  اعده أيضا على تحديد دوره ويسو

  .شخصية لتطوير التعليم انطالقا من غرفته الصفية
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م إلى ثالثة فصول دم على مدار عام دراسي واحد يقسقّيتكون برنامج كادر من ستة مساقات تُ
مجلس التعليم العالي من قبل  اعتمادهم ساعة معتمدة، وت 27بواقع ) أسبوعا 48(دراسية 

يطّبق البرنامج في عدة و، االتصاالتوبية في تكنولوجيا المعلومات في التر دبلوما عالية
جامعة اليرموك وفي  ارتباطفي الوسط مكاتب وعة اليرموك، جام/ في الشمال : مناطق هي

محطة المعرفة ومحطة المعرفة في الطفيلة ومحطة المعرفة في العقبة والجنوب جامعة مؤتة 
 والمدارس التعليمومة من وزارة التربية معلما ومعل 775في وادي موسى، وقد تم تخريج 

  .2005/2006 يالدراسالخاصة في العام 
دمجها و، االتصاالتوسائل تكنولوجيا المعلومات و يقوم محتوى البرنامج على توظيف  

ية تتيح للطالب فرص بناء وتطـوير  تعليمو تعلميهمع األساليب التربوية الحديثة لخلق بيئات 
  :البرنامج من المساقات التاليةالتعلم المستمر، ويتكون والتفكير ومهاراته في التواصل 

يتضمن هذا المساق طرق وأدوات تنظيم : تجارب في الغرفة الصفية/ األول  المساق -أ 
يـة  يهدف إلى خلق بيئـة تعليم العصف الذهني، ووالذهنية المعلومات كعمل الخرائط 

 اسـتخدام وإلثارة دافعية المعلم وتحفيزه للتغيير، ولتبني أساليب تعليمية حديثة مناسبة 
   .االتصاالتوسائل تكنولوجيا المعلومات و

يتنـاول هـذا   : االتصاالت في التعلـيم  ودور تكنولوجيا المعلومات / المساق الثاني  -ب
في التعليم، إذ يهدف هذا  صاالتاالتوالمساق االستخدامات المتعددة لتكنولوجيا المعلومات 

ة مرتبطـة بتكنولوجيـا   تقييم أنشطة صفيتطوير مهارات المعلم في تصميم و إلىالمساق 
 .االتصاالتالمعلومات و

يتناول هذا المساق بعـض النظريـات   : اإلدارة الصفيةوأنماط التعلم / المساق الثالث -ج
بـدور تكنولوجيـا المعلومـات    معلـم  التربوية وأساليب التعليم، ويهدف إلى تعريـف ال 

 .األساليب وزيادة فاعليتهافي دعم هذه النظريات و االتصاالتو
يتناول هذا المساق أنواع التفكيـر  : موضوعات ومواد تعليمية خاصة/ المساق الرابع -د

ـ ز علـى  ومستوياته المختلفة، وأساليب تنمية التفكير عند الطلبة، كما يركّ  ادور تكنولوجي
 .في تنمية األنواع المختلفة من التفكير تصاالتواالالمعلومات 

يتم : في المنهاج االتصاالتوجيات دمج تكنولوجيا المعلومات ياسترات/ المساق الخامس -ه
التركيز في هذا المساق على مهارات المعلم في استثمار المعرفة التي اكتسبها لتوظيفها في 

العمل على مشروع وسس للتخطيط مشاريع تخدم مدرسته، ويتم في هذا المساق وضع األ
مفهوم إدارة التغييـر  بالتخرج، باإلضافة إلى ذلك فإن هذا المساق يهتم بتعريف المتدربين 

 .المراحل التي تمر بهوجياتها ياستراتو
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يتألف هذا المساق من جزأين، يهدف الجـزء األول  : مشروع التخرج/المساق السادس -و
، وأمـا الجـزء   االتصاالتومن تكنولوجيا المعلومات  إلى تحسين تعلم الطلبة باالستفادة

الثاني فيهدف إلى نقل بعض الخبـرات فـي مجـال اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات       
 .التربوية الحديثة إلى زمالء المعلمومع األساليب التعليمية  مدموجة االتصاالتو

ـ  :أسلوبينيتم تنفيذ برنامج كادر وفق  رات، واألسـلوب  األسلوب النظري من خالل المحاض
  :العملي الذي يتضمن ثالث فعاليات هي

السبت وأحد أيام  أيامورشة عمل جامعية أسبوعية واحدة تعقد في مختبرات حاسوب  -1
  .فترة المسائية في مواقع الدراسة المعتمدةالاألسبوع األخرى في 

ورشة عمل ميدانية أسبوعية واحدة بمجموعات صغيرة في إحدى المدارس القريبـة   -2
 .علم بعد انتهاء الدوام الرسميللم

  .الغرفـة الصـفية  ة صفية فردية لكل معلم في مدرسته و متابعته ميدانيا فـي  رزيا -3
 .)2006الكادر العربي، (

 

  أساليب التدريس الحديثة

تعتبر النظرية البنائية في التعلم مثال على التحول من التعلم الـذي يعتمـد علـى       
ي يعتمد على المنحى المعرفـي ، وقـد لخـص فوسـنت     المنحى السلوكي إلى التعلم الذ

)Fosnot ,as quoted in Gagnon & Collay (    أهم المالمح التطبيقيـة للنظريـة السـلوكية
والنظرية البنائية ، وذكر أن النظرية السلوكية تركز على الـذكاء ،ومجـال األهـداف ،    

أن المتعلمـين ينشـئون   ومستويات المعرفة ،والتعزيز ، فيما تفترض النظريـة البنائيـة   
 أربعةمعرفتهم الخاصة على قاعدة التفاعل مع البيئة المحيطة بهم ، وذكر في هذا الصدد 

  :النظرية البنائية هي  جوهرافتراضات تشكل 
  .المعرفة من خالل المتعلمين الذين ينخرطون في تعلم نشط  إنشاءيتم  - 
ومـون بعمـل تمثيـل    المعرفة رمزيا من خالل المتعلمين الذين يق إنشاءيتم  - 

 .ألفعالهم
 .من خالل عملية تفاوض اجتماعي  مبإعادة بناء معرفته المتعلمونيقوم  - 
يتم إنشاء المعرفة نظريا من خالل المتعلمين الذين يقومون بشرح األشياء التي  - 

 .شكل كامل بلم تفهم 
بيئات التعلم  قلة من المعلمين ينطلقون من هذه االفتراضات عند تصميم أن إلى األبحاثوتشير 

   إلى ),Bonnstetter ت.د( وذكر بونستيتر.), Gagnon &Collayت .د( اإلداريةبسبب الضغوط 
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عندما يـتم تطـوير برنـامج     ،التدريسية المختلفة التصاميمحول  إضاءةقدمت  الدراسات أن
  :معلم يطبق مبادئ المنحى البنائي تتضمن ما يلي  إلعدادتدريبي 

  .جارب الطلبة السابقةوت من معرفةاالنتفاع  - 
 "العمل الحقيقي " بناء منهاج يكون محتواه موجها نحو سياقات العمل  - 
 .تطوير مجتمعات تعلم  - 
 .المعرفة جزئية وموقفية  أنالطلبة  إفهام - 
مناقشة أساليب التقييم للوصول إلى بناء أدوات التقييم الحقيقي واألدوات التي  - 

 .تقيس األداء
 .فيه طرح األسئلة ،والتأمل في التجارب أسلوب حياةإيجاد مناخ تعليمي يكون  - 

وهناك عدة نماذج تدريسية اقترحت في ضوء أفكار البنائية بحيث يكون التلميذ فـي  
إطارها ايجابيا ونشطا وفعاال في بناء معرفته وأفكاره وتصوراته ،إذ تشـتمل تلـك النمـاذج    

إعطاء الطلبة الفرص الكافيـة  : نها التعليمية م/التدريسية على مجموعة من الخطوات التعلمية
للمناقشة المقيدة ومفتوحة النهاية في مجموعات تعاونية ، وقيـام الطلبـة باسـتخدام األدوات    
والمواد والعروض وإجراء التجارب العملية ، وقيام الطلبـة بإعطـاء األمثلـة والظـواهر     

تشجيع الطلبة على إثارة أسئلة والمشكالت المختلفة من واقع حياتهم اليومية والعالم الواقعي ، و
  .) 2005عبد السالم ، (جديدة حول المفاهيم وتجاوز الخبرة الحالية 

 Twentلمجموعة من الباحثين في جامعة توينـت   *في نفس السياق تناولت دراسةو
: محاور هـي   أربعةحددت الدراسة  إذالهولندية الممارسات التعليمية الجديدة في المدارس ، 

وقد بينت الدراسـة   ،حتوى ، ودور المعلم ،ودور الطالب ، والمواد والبنية التحتيةالهدف والم
التركيز على المهارات في التعلم ، واسـتخدام  : الممارسات الواعدة في كل محور نذكر منها 

المعلم طرق تدريس تعتمد على تحفيز التعلم النشط ، وقيام المعلم بتوجيه عملية الـتعلم بـين   
 أنتنويع في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصـاالت ، واعتبـرت الدراسـة    الطلبة ، وال

  :منطلقات التصميم التربوي في المدارس هي 
أن الطلبة يتعلمون من خالل الصورة أكثر مما يتعلمون من خالل االمتحان ،  - 

  .وتساعد التكنولوجيا على التعلم والتعليم من خالل الوسائل المرئية 
 .وجيا على تلبية الحاجات الفردية تساعد التكنول - 
 .أن عصر المعلوماتية يستلزم تعليم الطلبة مهارات إدارة الصف  - 
  .أن على الطلبة تعلم مهارات االستماع واإلدارة  - 

  
 :*  n,��*��*p-s" وop%qr ا �8"���u ) . 2006. (ا��tدر ا�s��w وا�.�دس / د�,v ا�x�  . 15ص .ا��.�y,7 ا
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اعتمدت مراحـل نمـوذج   إذ البنائي على ربط العلم بالتقنية والمجتمع ، ويؤكد نموذج التعلم 

في تمكين المتعلم من إنشاء المفاهيم العلمية من  التي تتلخص التعلم البنائي على الفلسفة البنائية
تسير هذه المراحل بشكل متتابع في خطة سير الدرس ، ويمتاز  حيثالعمليات العقلية ، خالل 
ة قشنائي بأنه يجعل المتعلم محور العملية التعليمية ، ويتيح للمتعلم فرصة المناالتعلم البنموذج 

،  يوالحوار ، ويجعل المتعلمين يفكرون بطريقة علمية ،ويشجع على استخدام التفكير اإلبداع
  .)2007الخريف ، (وعلى العمل في مجموعات 

                
  :وأسئلتها هدف الدراسة

لقرار في كثير من األحيان على تـوفير التكنولوجيـا داخـل    ينصب اهتمام متخذي ا  
الصفوف وعلى تطوير المناهج المحوسبة، بينما يأتي تدريب المعلمين على كيفيـة التـدريس   

ت، مما يثير التكنولوجيا في مرتبه متأخرة ضمن سلم األولويا إمكانياتالفعال الذي يستفيد من 
التعلـيم  ولذلك فقد اهتمت وزارة التربية . رغوب فيهاتحقيق األهداف المشكوكاً حول إمكانية 

 االقتصـاد في تدريب المعلمين لزيادة فاعليتهم في تحقيق مرامي مشروع تطوير التعليم نحو 
  .(ERfKE)المعرفي 
برنـامج دبلـوم التربيـة فـي     في وزارة التربية و التعليم  التحق عدد من معلميلقد   

 2005/2006العـام الدراسـي   في  ذ بلغ عدد الخريجين، إواالتصاالتتكنولوجيا المعلومات 
، وتبدي الوزارة رغبتها في ترشيح أعداد إضافية من المعلمـين؛ إال  معلما ومعلمة (*))347(

حول فعالية البرنامج لتتمكن في ضوء تلك األدلة من اتخاذ القـرار  أنها ترغب في توفير أدلة 
وزارة  لتحقيق هـذا الغـرض طلبـت   ونامج، برفي االستفادة من ال االستمرارالمناسب حول 

التقييم في المركـز الـوطني لتنميـة المـوارد البشـرية      والتربية والتعليم من وحدة المتابعة 
(NCHRD)     تصميم وإعداد دراسة تهدف إلى تقويم برنامج دبلوم التربيـة فـي تكنولوجيـا
لمدى الذي يتم فيه توظيف ، إذ سيتم تقويم فعالية البرنامج من خالل قياس ا)كادر(المعلومات 

ودمجها مع أساليب التدريس الحديثة،  ،داخل الغرفة الصفية االتصاالتوتكنولوجيا المعلومات 
مـن  " :change agent عامل تغيير"ومون بدور باإلضافة إلى فحص ما إذا كان المعلمون يق

 وإقنـاعهم معهـم،  التحاور و، ومشاركتهم المعرفة تقديمهم المساعدة لزمالئهم المعلمينخالل 
لذلك فقد صممت الدراسة وبضرورة التغيير و لعب دور ايجابي يتعدى حدود الغرفة الصفية، 

  -:لإلجابة عن األسئلة التالية

                                                 
 تحديث التعليموحصائية، الكادر العربي لتطوير النشرات اإل(*)
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مدى يستخدم المعلمون الحاصلون على دبلوم التربية في تكنولوجيـا   أي إلى -1
 االتصاالت أساليب التدريس الحديثة التي تستفيد مـن وسـائل  والمعلومات 

  ؟االتصاالتوتكنولوجيا المعلومات 
في تكنولوجيا المعلومات هل يختلف المعلمون الحاصلون على دبلوم التربية  -2

الذين لم يحصلوا عليه من الجوانب التي تميز في االتصاالت عن نظرائهم و
التقييم  وأساليبساليب التدريس المستخدمة، ودور الطلبة، و المناخ الصفي، أ

  علية الذاتية للمعلمين؟المستخدمة، و الفا
مدى يقوم المعلمون الحاصلون على دبلوم التربية فـي تكنولوجيـا    أيلى إ -3

وهل يختلفون في . في المدرسة" عامل تغيير"االتصاالت بدور والمعلومات 
لتربيـة فـي   ذلك عن نظرائهم من المعلمين غير الحاصلين علـى دبلـوم ا  

 ؟االتصاالتتكنولوجيا المعلومات و
من برنامج دبلوم التربيـة فـي تكنولوجيـا المعلومـات      ستفادةاال ما مدى -4

 ايجابيات البرنامج من وجهة نظر المتدربين؟و، وما هي سلبيات االتصاالتو

  محددات الدراسة

اقتصرت الدراسة على عينة من معلمي دبلوم التربية فـي تكنولوجيـا المعلومـات    
محافظة إربد ممن تخرجوا في واصمة في محافظة الع التعليميةمديريات الواالتصاالت ضمن 

فقط، واستخدمت الدراسة تصميم األزواج المتماثلة لإلجابة عـن   2005/2006العام الدراسي 
أسئلتها، وبذلك فإن حدود الدقة لنتائج هذه الدراسة تعتمد على القدر الذي تتوفر فيـه شـروط   

بقدر ما تتمتـع بـه مـن    ودواتها التماثل بين أزواج المقارنة، كما تتحدد نتائج هذه الدراسة بأ
 ذلـك أن العشوائية لم تتحقق بصورة تامة بجدر االنتباه إلى كما .خصائص سيكومترية مقبولة

  .أن اختيار مجموعة المعلمين التي خضعت للتدريب لم يكن على أساس عشوائي 
  

  :طريقة الدراسة وإجراءاتها
  تصميم الدراسة -أ

،وتصنف  (Summative Evaluation Study)ختامية عتبر هذه الدراسة دراسة تقويمية تُ
هـتم بفحـص أثـر    ، إذ ت)Outcomes –Based Evaluation(على أنها دراسة تقويم مخرجات 

على الممارسات الصـفية وغيـر    االتصاالتوبرنامج دبلوم التربية في تكنولوجيا المعلومات 
للمعلمـين   يريـة يالتغألدوار المديرين في اوالصفية للمعلمين، واستقصاء وجهة نظر الزمالء 

االتصاالت، ومن المؤمل أن تقدم هذه والحاصلين على دبلوم التربية في تكنولوجيا المعلومات 
التعليم من اتخاذ قـرارات مناسـبة حيـال    ات موثوقة، تمكن وزارة التربية والدراسة معلوم
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ج كيـرك  ذدا على نمـو تم بناء تصميم الدراسة اعتما.في المستقبل االستفادة من هذا البرنامج
ج مالحظـة  ذالنمـو  هـذا تم من خـالل   إذ لتقويم التدريب ، )Kirkpatrick’s model(باتريك

سلوكيات واتجاهات وممارسات مجموعة المعلمين التي تلقت التدريب ومجموعـة المعلمـين   
هذه الدراسة هـو تصـميم    سئلةأستخدم لإلجابة عن االتصميم اإلحصائي الذي  إن.الضابطة 

، إذ تم تحديد أزواج متماثلة من المعلمين ممن (matched – subject design)واج المتماثلة األز
 الصفوف التي يدرسـونها،  ومستوى الجنس،: حضروا البرنامج وممن لم يحضروه من حيث

الخبـرة  والتخصـص،  والتي حصـلوا عليهـا،    االتصاالتوودورات تكنولوجيا المعلومات 
في متغير الحصول على دبلوم التربية كان ضمن الزوج الواحد  االختالفأن  ىالتدريسية عل

  .االتصاالتوفي تكنولوجيا المعلومات 
 عينة الدراسةومجتمع -ب

التعليم الذين حصلوا على دبلوم ووزارة التربية تألف مجتمع الدراسة من جميع معلمي 
، إذ بلغ عددهم 2005/2006في العام الدراسي  االتصاالتوالتربية في تكنولوجيا المعلومات 

معلمة، كما شمل مجتمع الدراسة جميع المعلمين الـزمالء  معلماً و) 347(_  ا ذكرنا سابقاًكم_ 
ألغـراض  مديري تلك المدارس، و إلىالذين يدرسون في مدارس أولئك المعلمين، باإلضافة 

ضمن مديريات م اعتبار المعلمين الذين يدرسون في المدارس التي تقع تاختيار عينة الدراسة 
الختيار العينة، إذ بلـغ   إحصائيامحافظة اربد إطاراً والتعليم في محافظة العاصمة، والتربية 

االتصاالت في المدارس وعدد المعلمين الحاصلين على دبلوم التربية في تكنولوجيا المعلومات 
 إطـار لك مثّـل  معلمة، وبذومعلماً ) 117(التابعة للمديريات التعليمية في هاتين المحافظتين 

  .من حجم المجتمع اإلحصائي%) 33.7(ما نسبته  ةلمعاينا
المعاينة، تم اختيار جميع المعلمين الحاصلين على دبلوم التربية في  إطاراعتماداً على   

اللغـة العربيـة،   والرياضـيات،  في تخصصات العلوم، و االتصاالتوتكنولوجيا المعلومات 
سون في مدارس تقع ضـمن  يدر اللغة االنجليزية، وممنو، اإلسالمية التربيةوواالجتماعيات، 
  .معلماً ومعلمة) 70(لتلك المحافظتين، حيث بلغ عددهم مديريات التربية 

لتربية فـي تكنولوجيـا المعلومـات    عينة المعلمين الحاصلين على دبلوم ا إلىاستناداً   
لحاصلين على دبلوم التربية تم اختيار عينة المعلمين النظراء من المعلمين غير ا االتصاالتو

ـ   االتصاالتفي تكنولوجيا المعلومات و  ن ، إذ روعي عند اختيارها أن يكـون أفرادهـا مم
يدرسون في مدارس عينة المعلمين الحاصلين على دبلوم التربية في تكنولوجيـا المعلومـات   

عينـة  بحيث تكون هـذه العينـة مماثلـة ل   ، ، وإن تعذر ذلك ففي مدرسة مجاورةاالتصاالتو
من حيث الجنس،  االتصاالتوالمعلمين الحاصلين على دبلوم التربية في تكنولوجيا المعلومات 
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التخصـص، وسـنوات الخبـرة، ودورات تكنولوجيـا     ويدرسونها،  إليمستوى الصفوف و
  .) ، إنتل ، ورلدلينكسICDL(التي حصلوا عليها  االتصاالتوالمعلومات 

المدارس التـي يـدرس فيهـا    عتبر جميع مديري قد ُأفيما يتعلق بعينة المديرين ف أما  
 هم عينة مديرو االتصاالتلتربية في تكنولوجيا المعلومات وعلى دبلوم ا لحاصلونا المعلمون
  .المدارس
لتربية في تكنولوجيا المعلومـات  عينة المعلمين الحاصلين على دبلوم ا إلىباإلضافة   

المديرين، تم اختيار عينة من زمالء المعلمـين   عينةوعينة المعلمين النظراء ، واالتصاالتو
، إذ تم اختيار ثالثة زمالء االتصاالتوالحاصلين على دبلوم التربية في تكنولوجيا المعلومات 

 ،تصـاالت لتربية في تكنولوجيا المعلومات وااللكل معلم من المعلمين الحاصلين على دبلوم ا
  .معلمةومعلماً ) 210(وبذلك بلغ حجم عينة المعلمين الزمالء 

غيـاب  : تم استبعاد سبع مدارس أثناء جمع البيانات من الميدان السباب مختلفة منهـا   
أثناء فترة  االتصاالتلتربية في تكنولوجيا المعلومات ودبلوم ا على المعلم أو المعلمة الحاصل

ـ  / معلم  إيجادجمع البيانات أو عدم القدرة على  االت معلمة نظير، كما تم استبعاد خمـس ح
أو لعدم صـالحية  / بعد جمع البيانات عنها، وذلك بسبب عدم تحقيقها لشرط التماثل و  أخرى

  :عينات الدراسة على النحو التالي أحجامالبيانات للتحليل، و بذلك تكون 
  .معلماً و معلمة 58/ عينة معلمي كادر  -1
 .معلماً ومعلمة 58/  النظراء معلمينالعينة  -2
 .مديراً و مديرة 58/ عينة مديري المدارس  -3
  .معلماً ومعلمة 174/ عينة المعلمين الزمالء  -4
  أدوات الدراسة -ج

على صحيفة المالحظـة   اشتملتلتحقيق أغراض هذه الدراسة تم إعداد أدوات مختلفة 
المعلمـين  والصفية للكشف عن ممارسات المعلمين الصفية،كما تم مقابلة مـديري المـدارس   

يري المدارس وصحيفة مقابلة المعلمين الزمالء، باإلضافة لذلك الزمالء وفق صحيفة مقابلة مد
من برنـامج دبلـوم    االستفادةمقياس لتقدير درجة وتم بناء أداة لقياس الفاعلية الذاتية للمعلم، 

  .من وجهة نظر المتدربين تصاالتواالالتربية في تكنولوجيا المعلومات 
  :وفيما يلي وصفاً لهذه األدوات

  :الصفية صحيفة المالحظة -1

نت أداة المالحظة الصفية من تسعة أجزاء صممت لتقييم أداء المعلم في الغرفة الصـفية،  تكو
معلومات عن الباحث، ومعلومـات عامـة عـن المعلـم      :وقد اشتملت على الجوانب التالية

دور المعلم، ودور الطالب ومدى اهتمامـه،  وأسلوب التدريس و، ومديرية التربية المدرسة و
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الوسـائل التـي يسـتخدمها    واألدوات والمناخ الصفي، واستخدام الحاسوب، والصف إدارة و
وات ووسـائل تكنولوجيـا   المعلم في تنفيذ المهام باسـتخدام أد  استغرقهالزمن الذي والمعلم، 

الرئيسة لصحيفة المالحظـة   األجزاءنت ونها، وقد تكودأو ب (ICT) االتصاالتالمعلومات و
فوف، فقـد  يمارسها المعلمون داخل الص تعليمية-ميةات تعلسلوك لىإالصفية من فقرات تشير 

المتعلق بدور الجزء ، وياتكسلو) 10(الجزء المتعلق بأسلوب التدريس ودور المعلم من  تألف
) 9( مـن  اسـتخدام الحاسـوب  و ياتسـلوك ) 8(من البيئة الصفيةسلوك، و) 14( من الطلبة
سلوك، وأما الجزء الثـامن  ) 12( أدوات التقييم، كما تضمن الجزء المتعلق بوسائل وياتسلوك

بدائل تشير إلى أدوات ووسائل يستخدمها المعلم في الحصة الصفية، وأمـا  ) 9(فقد تألف من 
المعلم في تعليم  يستغرقهفما يتعلق بالجزء التاسع فقد تألف من فقرتين تشيران إلى الزمن الذي 

  ).أنظر الملحق(أو بدونها  االتصاالتولومات أدوات ووسائل تكنولوجيا المع باستخدامطلبته 
  صحيفة مقابلة مديري المدارس -2

لتحديد ما إذا كان المعلمون  مديري المدارس من خمسة أجزاء صممتنت صحيفة مقابلة تكو
 منظـرائه يتميزون عـن   االتصاالتالحاصلون على دبلوم التربية في تكنولوجيا المعلومات و

فيمـا   ،االتصـاالت لتربية في تكنولوجيا المعلومات وى دبلوم ايحصلوا عل لم المعلمين الذين
في مدارسهم، إذ تضمنت هذه االداه معلومات  "عامل تغيير"ؤالء المعلمون بدور يرتبط بقيام ه
التي  ICTالمديرية التعليمية، ودورات و المدرسةومعلومات عامة حول المعلم وحول الباحث، 

بسؤال مفتوح حـول نـواحي    متبوعاً مقيداًزء يمثل سؤاالً إلى ج ةباإلضافالتحق بها المعلم، 
فقـرات مقيـدة   ) 9(تألف من  دالرابع فقبين معلمي كادر و نظرائهم، وأما الجزء  االختالف

ال مفتوح حول ما إذا كان اإلجابة، وأما الجزء الخامس فكان عبارة عن سؤال مقيد متبوع بسؤ
أنظـر  ( برامج تدريبية  الختيارتيحت لهم الفرصة سيختارون برنامج كادر فيما لو ا المديرون

  .)الملحق
  صحيفة مقابلة المعلمين الزمالء -3

نت صحيفة مقتكومعلمـو لتقديم أدلة أخرى حول قيـام   ممتابلة الزمالء من أربعة أجزاء ص 
، وما إذا كان هؤالء المعلمون يختلفون في هذا المجال عن نظـرائهم  "عامل تغيير"كادر بدور 

إذ  االتصـاالت، بية في تكنولوجيا المعلومات ولمين الذين لم يحصلوا على دبلوم الترمن المع
المدرسـة  ومعلومات عامة عن المعلم والثاني معلومات حول الباحث وتضمن الجزءان األول 

فقرات مقيدة اإلجابـة، وأمـا الجـزء    ) 10(، فيما تألف الجزء الثالث من ةالتعليميالمديرية و
متبوعا بسؤال مفتوح اإلجابة حول ما إذا كان بارة عن سؤال مقيد اإلجابة الخامس فقد كان ع

الفرصة أمامهم الختيـار البـرامج    إتاحةبرنامج كادر في حالة  سيختارون ءالزمال المعلمون
  .التدريبية
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  الفاعلية الذاتية للمعلممقياس  -4

عـن  وعن المعلـم  وحث تكون مقياس الفاعلية الذاتية باإلضافة إلى المعلومات العامة عن البا
فقرة إيجابية، تقع اإلجابة عنهـا علـى مقيـاس ليكـرت     ) 17(فقرة منها ) 19(المدرسة من 

غيـر   إلـى درجـة   )درجات 5(تراوحت اإلجابة عنها بين درجة الموافقة بشدة ، إذ الخماسي
  .19أدنى درجة و 95، وبذلك تبلغ أعلى درجة على هذا المقياس )درجة واحده( الموافقة بشده 

  مجمن البرنا االستفادةمقياس تقدير درجة  -5

عن المدرسة من  وعن المعلم ون هذا المقياس باإلضافة إلى المعلومات العامة عن الباحث تكو
درجة االسـتفادة   هذه الفقرات فقرة تقع اإلجابة عنها على مقياس ليكرت الخماسي تقيس) 20(

من وجهة نظـر المتـدربين،    االتصاالتولتربية في تكنولوجيا المعلومات من برنامج دبلوم ا
  .20وأدنى درجة  100درجة على هذا المقياس بذلك تبلغ أعلى و

فقرات المجال السلوكي الـذي اشـتمل   المثل وعي عند بناء أدوات الدراسة أن تلقد ر
كمـا تـم تحقيـق صـدق      ،االتصاالتوعليه برنامج دبلوم التربية في تكنولوجيا المعلومات 

لوطني لتنمية المـوارد  األدوات من خالل عرضها على الباحثين في المركز ا المحتوى لجميع
بعض التعديالت في ضوء المالحظات التي أبداها الباحثون حول مـدى   إجراءإذ تم البشرية، 

وضوح الفقرة، ومدى مالئمة الفقرة لقياس األهداف السلوكية التي ينشدها برنامج دبلوم التربية 
  .االتصاالتوات في تكنولوجيا المعلوم

  طريقة جمع البيانات-د

  ت  المدارس التي عتوزحاصلين على دبلوم التربية فـي تكنولوجيـا   المعلمين الضم
مشـرفاً تربويـاً فـي    ) 36(مدرسـة علـى   ) 70(التي بلغ عددها و االتصاالتوالمعلومات 

اللغـة  و، الميةاإلسالتربية و، واالجتماعياتتخصصات العلوم، و الرياضيات، واللغة العربية، 
أو مدرستين أو ثالث مدارس، وقد  وي مدرسة واحدةاإلنجليزية، إذ خصص لكل مشرف ترب

 الواحـدة تم تدريب المشرفين على أدوات الدراسة جميعها، وطُلب منهم المكوث في المدرسة 
حصة لدى المعلم النظيـر  واليوم األول حضور حصة لدى معلم كادر  في يومين على أن يتم

بتحديده بالتعاون مع مدير المدرسة في ضوء الشروط التي تـم ذكرهـا   وم المشرف الذي يق
المعلـم  وحضور حصة صفية أخرى عند معلم كـادر  ب ياليوم التالسابقاً، ويقوم المشرف في 

صحيفة مقابلـة مـديري    باستخدامالنظير، على أن يجري المشرف مقابلة مع مدير المدرسة 
المعلمين الزمالء باستخدام صحيفة مقابلة المعلمـين الـزمالء،   المدارس ومقابلة مع ثالثة من 

المعلم النظير اإلجابة ووذلك بعد المالحظة الصفية الثانية،كما طلب المشرفون من معلم كادر 
فقرات مقياس تقـدير درجـة    عنفقرات مقياس الفاعلية الذاتية، ومن معلم كادر اإلجابة  عن

  .من البرنامج االستفادة
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ً  أواللباحثون في المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية بمتابعة عملية جمع البيانات لقد قام ا
ن تحديد المعلم النظيـر لمعلـم كـادر    أالباحثين الميدانيين بش أسئلةعن  اإلجابةتمت  إذ،بأول

،ومناقشة المؤشرات الدالة على السلوك المالحظ،وتذليل العقبـات الميدانيـة التـي واجهـت     
  .بعضهم
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  نتائج الدراسة
نتائج الدراسة مرتبة حسب تسلسل أسئلتها، ولكن قبل الشروع بذلك،  ضااستعرسيتم   

سيتم استعراض خصائص عينة تصميم األزواج المتماثلة للدراسة، إذ سنستعرض خصـائص  
  .نظراء كما أظهرها التحليلعينة المعلمين الوعينة معلمي كادر 

  
  ئص عينة تصميم األزواج المتماثلةخصا -1

 12عدد المعلمات في عينة كادر بلـغ   أنأدناه ، 1لقد أظهرت النتائج المبينة في جدول 
تساوي و، معلمةومعلماً 58الكلي الذي بلغ من العدد % 24.1معلمة مشكالً هذا العدد ما نسبته 

معلماً ومعلمـة   24بينت النتائج أن ن النظراء، كما هذه النسبة نسبة المعلمات في عينة المعلمي
م العينة الكلي تدربوا على برنامج إنتـل،  جمن ح% 41.4أي ما نسبته  من عينة معلمي كادر

المعلمات الذين تدربوا على برنامج إنتل من عينة المعلمين النظـراء  وفيما بلغ عدد المعلمين 
وفيما يتعلق بعدد المعلمـين   من حجم العينة الكلي،%) 44.8(معلماً ومعلمة بنسبه بلغت  26
معلمين ومعلمات في عينة معلمي  7على برنامج ورلدلينكس فقد بلغ  المعلمات الذين تدربواو

أن  لقد بينـت النتـائج  . من حجم العينة الكلي %12.1بما نسبته  أيالمعلمين النظراء وكادر 
قد حصلوا  االتصاالتو المعلوماتجميع المعلمين الحاصلين على دبلوم التربية في تكنولوجيا 

وهذا يعنى ان هذه الشهادة تعتبـر   (ICDL)على شهادة الرخصة الدولية في قيادة الحاسوب 
االتصاالت، فيما بلـغ عـدد   ومتطلباً للترشيح لبرنامج دبلوم التربية في تكنولوجيا المعلومات 

 لمعلمين النظراءة االمعلمين الحاصلين على شهادة الرخصة الدولية في قيادة الحاسوب في عين
  .من حجم العينة الكلي %91.4لماً ومعلمة أي بما نسبته مع ) 53(

علمـين  النتائج أن عدد معلمي العلوم في عينة معلمي كـادر وعينـة الم   أشارتلقد   
، فيما بلغ عـدد معلمـي   من حجم العينة الكلي% 36.2 ةسبنمعلمة ب/ معلماً  21بلغ النظراء 

/ معلمين  6اإلسالمية ، وبلغ عدد معلمي التربية %34.5 ةة بنسبمعلم/ معلما  20الرياضيات 
 2اللغـة اإلنجليزيـة   ومعلمة، /معلم 4واللغة العربية  معلمة،/معلم 5 االجتماعياتمعلمات، و

  .معلمة/معلم
) 15( سنة في عينة معلمي كادر) 15-5(ن بلغ عدد المعلمين الذين تتراوح خدمتهم بي  
معلماً ) 26(، فيما بلغت نسبتهم في عينة المعلمين النظراء %25.9ت معلمة بنسبة بلغ/ معلماً 

سـنة  ) 25-15(ذين تتراوح خدمتهم بين بلغ عدد المعلمين ال، و%44.8معلمة بنسبه بلغت / 
% 53.5بلغت هذه النسـبة  ، و%72.4معلمة وبنسبه بلغت / اً معلم 42في عينة معلمي كادر 

علمين النظراء، وأما عدد المعلمين الذين تزيد خدمتهم عن معلمة في عينة المومعلماً  31وبعدد 
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الثانوية  سالمدارد ، وتجدر اإلشارة إلى أن عدفقد بلغ معلماً واحداً في كلتا العينتينسنه ) 25(
ر تلك يمن حجم عينة المدارس الكلي، وتش% 58.6ما نسبته  تمدرسة مثل 34 في العينة بلغ 

 بمسـتوى عينة المعلمين النظراء قد تحققت ونة معلمي كادر النتائج إلى أن المزاوجة بين عي
  .أسئلة الدراسة عنيسمح بإجراء المقارنات المختلفة لإلجابة 

   أعداد ونسب معلمي كادر والمعلمين النظراء في عينة تصميم األزواج المتماثلة .1جدول 
 ICTدورات   ا�7894  ا�65  ا���234ات

�2H�I   رE2FEGت  �D�م  أA@?  ذآ�
  �2�Kإ�

ور�MH�D  E  N  اE2DE�4Lت
5O2�  

P4Aا  ICDL 

 M��R�
  آEدر

)75.9(  
46  

)24.1(  
12  

)36.2(  
21  

)34.5(  
20  

)10.3(  
6  

)8.6(  
5  

)6.9(  
4  

)3.4(  
2  

)12.1(  
7  

)41.4(  
24  

)100(  
58  

ا����R�ن 
  ا��Uاء

)75.9(  
46  

)24.1(  
12  

)36.2(  
21  

)34.5(  
20  

)10.3(  
6  

)8.6(  
5  

)6.9(  
4  

)3.4(  
2  

)12.1(  
7  

)44.8(  
26  

)91.4(  
53  

  
 :النتائج المتعلقة بالسؤال األول -2

إلى أي مدى يستخدم المعلمون الحاصلون على دبلوم التربيـة فـي تكنولوجيـا المعلومـات     
 االتصاالتو تلوجيا المعلوماوتكنأساليب التدريس الحديثة التي تستفيد من وسائل  االتصاالتو

  داخل الغرفة الصفية؟
    

لسؤال، سيتم استعراض نتائج المالحظة الصفية بتسلسل يسمح بتناول لإلجابة عن هذا ا
التي تؤلف مجاالت لها عالقة بطرق التدريس الحديثة التي تستفيد مـن  واألبعاد التي تضمنتها 
  .(ICT) االتصاالتوتكنولوجيا المعلومات 

  أسلوب التدريس ودور المعلم-أ

التـدريس،   بأسلوبلها عالقة  تاكسلوبلغ عدد فقرات هذا الجزء عشرة فقرات تمثل   
وذلـك لنتـائج    0.72المحسوب بطريقة كرونباخ ألفا لهـذا الجـزء    (*)وقد بلغ معامل الثبات

  .لنتائج المالحظة الصفية الثانية 0.68فيما بلغ  ،الصفية األولى المالحظة
علـى  موجباً وقوياً بين نتائج المالحظة الصفية األولى  ارتباطابينت النتائج أن هناك 

  .0.96 بيرسون ارتباطهذا الجزء ونتائج المالحظة الصفية الثانية، إذ بلغ معامل 
يربطون موضوع الدرس بمشكلة أو ظاهرة حياتية  ت النتائج أن غالبية المعلمينكشف

يهتمون  أظهرت النتائج أن غالبية المعلمينمن عدد المعلمين الكلي، كما % 80إذ بلغت نسبتهم 
 إلى، كما أن المعلمين يميلون %78إذ بلغت نسبتهم  ،مهارات تفكير عليابطرح أسئلة تتطلب 

من المعلمين استخدموا هذه الطريقة، % 76إذ أن  ،استخدام طريقة المجموعات في تعلم الطلبة
من المعلمين في المعدل استخدموا الحاسوب في تعليم طلبتهم، إال % 53النتائج أن  أشارتكما 

                                                 
���ت ا��*2"ار(*) v�������ت ا�2,�س 7,8 �"�r ا���pرة-��8  ;��/  0.34 -ا��ي �p," إ�%� .α=  0.05وآ�ن دال إ9���,� '&% �.*-ى ا
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إذ  ،الحاسوب عند مالحظتها في المـرة األولـى   استخدمتأقل  ان نسبة ىإل االنتباه دريجأنه 
فقط، كما أن نسبة أقل من المعلمين طلبت من الطلبة البحـث  %  35بلغت هذه النسبة حوالي 

  . من العدد الكلي للمعلمين% 31عن معلومات في المواقع األلكترونيه إذ بلغت هذه النسبة 
مون بدور التالميذ فـي الحصـة الصـفية، إذ كشـفت     لقد بينت النتائج اهتمام المعل

ـ أن أكثر من نصف المعلمين يوفرون ل إلى) 10(الفقرة ة فـي اختيـار المسـائل    لطلبة الحري
المواد التعليمية التي تستجيب لخصائصهم، كما أن غالبية المعلمين يهتمون بأخطاء واألنشطة و

من عدد المعلمين % 94لذين يقومون بذلك ها معهم، فقد بلغت نسبة المعلمين انويناقشو، الطلبة
نسب المعلمين إزاء كل سلوك قام المعلمون  يبين )2(ولدالجووذلك كمعدل في مرتي الزيارة، 
  .به أثناء الحصة في مرتي الزيارة

" أسلوب التدريس ودور المعلم" بـ  نسب المعلمين إزاء عناصر السلوك التعليمي المرتبطوأعداد  .2جدول
  .ي مرتي الزيارةالمالحظ ف

رقم 

  الفقرة

  معدل  **المالحظة الصفية الثانية  المالحظة الصفية األولى  السـلوك

  النسب

%  
  *النسبة  ال  نعم

%  

  *النسبة  ال  نعم

%  
���� ا���� ���رس �������   1

��ه�ة و���� ����/����/������  
  
47  

  
11  

  
81  

  
45  

  
13  

  
78  

  
80  

���ح ا���� أ()�� '���� &��رات   2
�,�- �,�.'  

44  
  

14  76  46  12  79  78  

  72  72  16  42  72  16  42  ا���34 &.������2ح ا���� أ()��   3
>�; '��:��9م ا���� و(�67 &���دة   4

  �?��� '2<,=�ت
  
33  

  
25  
  

  
57  

  
43  

  
15  

  
74  

  
66  

�:��9م ا���� AB -�ض ا��رس   5
  أ(�2ب ا���2�C& AB D-�ت

  
40  

  
18  

  
69  

  
48  

  
10  

  
83  

  
76  

6 ا���� &2<2ع ا��رس ��>,� أو ���  6
�,'�,� ���C' ه�ة أو��  

  
47  

  
11  

  
81  

  
49  

  
9  

  
85  

  
83  

7   ;- G=H�ا �H���ا ;& ���� ا����
 AB 2&�ت�ا�&� IJ2ا��,Kو����Lا  

  
17  

  
41  

  
29  

  
19  

  
39  

  
33  

  
31  

8   ,��' AB ا�=�(2ب �:��9م ا����
  ا��Mب

20  38  34.5  41  17  70.7  53  

9  OP�  ا������� �H���و��ء ا ���J�R�
��&  

57  1  98  52  6  90  94  

����� AB ا�O,�ر ��B2 ا���� ا�=��� �  10
  'S,.Rه�ا����م ا�?.,� و

  
33  

  
25  

  
57  

  
30  

  
28  

  
52  

  
56  

  تمثل المعلمين الذين ظهر في صفوفهم السلوك*:
لمعلمين الذين ظهر في صفوفهم السلوك في مرتي الزيارة وذلك عند مستوى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين نسب ا عدم للعينات المترابطة  t اختبارأظهر **:

  .0.05α= الداللة
  دور الطلبة-ب

لة تحتاج إلـى بيـداغوجيا تحقـق    االتعليم الفعوبات من المعروف، أن عملية التعلم   
لـيم  التعومتطلبات األجيال الجديدة من الطلبة،إذ أن من بين التحديات التي تواجه عملية التعلم 

ة في التدريس التـي  التقليدي ةتعد الطريقإيجاد طرق تحفّز القدرات اإلبداعية لدى الطلبة، ولم 
لتحقيـق   ألنجـح االمحاضرة التي تتجاهل دور الطلبة هي الطريقـة   تقوم على أساس أسلوب
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عليه ومنافسة تمتلك مهارات يتطلبها اقتصاد المعرفة،  بية مبتغاها في الوصول إلى نتاجاتالتر
 -التعلميـة  ي يجعل من الطالب محور العمليـة فقد غدا التدريس الفعال، هو ذلك التدريس الذ

 ولـيس عن المعرفـة   وباحثاشاط الذاتي له، ويعتبره مشاركاً إيجابياً والتعليمية، ويزيد من الن
ـ . متلقيا لها سلبياً ه دور ولهذا فإن المعلم يبتعد عن دور التلقين إلى الدور الجديد الذي يلعب في

أن الـتعلم   (serbessa, 2006)بيسـا  سير توفي هذا المعنى اعتبر ،الميسر لعملية تعلم الطلبة
معالجـة  والمرتكز على الطالب ساهم في تغيير التركيز من التعليم إلى التعلم، ومن امـتالك  

  .المعاني بأنفسهم إنشاءفاعليتهم في والطلبة للمعلومات إلى استقاللية الطلبة 
 نالميـدانيو  دوار التي يقوم بها الطلبة في الحصة الصفية، قـام البـاحثون  إلبراز األ

ذلك ضمن الجزء المخصص لهذه و ، التي أظهرها الطلبة في مرتي الزيارة تالسلوكيابرصد 
سلوك تدور حول دور الطلبة في الحصة الصفية، إذ بلغ معامل ) 14(تكون من ، والذي الغاية
 0.83وفي المالحظة الصفية األولى  0.82يقة كرونباخ ألفا هذا الجزء المحسوب بطر* ثبات

بين نتائج المالحظـة الصـفية    بيرسونارتباط  معامل كما بلغ ، في المالحظة الصفية الثانية
   .0.88المالحظة الصفية الثانية ونتائج األولى 

مشـاركة  " مالحظتها هـو   لقد أظهرت النتائج أن السلوك األكثر شيوعاً في الصفوف التي تم
إذ بلغت نسبة المعلمين الذين ظهر في صفوفهم هـذا السـلوك   " الشرحوفي الطلبة في النقاش 

" تفسيرهاومشاركة الطلبة في تلخيص المعلومات "سلوك تاله% 97.5كمعدل في مرتي الزيارة 
إعطاء الطلبة الفرصة النجاز بعض المهمـات بصـورة   "معلماً ثم سلوك % 94بنسبة بلغت 

ظهوراً هو قيام الطلبة بتصميم وإعداد  ت، فيما كان أقل السلوكيا%90.5نسبة بلغت ب" مستقلة 
قيام الطلبة بالبحث عن معلومات من مصادر "فقط ، تاله سلوك % 25المشاريع و بنسبة بلغت 

من % 64أن ما نسبته  ، كما بينت النتائج%40.6بنسبة بلغت بالمعدل  "غير الكتاب المدرسي
% ) 98-% 51(تضمنتها قائمة الرصد قد ظهرت لدى نسبة تراوحت بـين  التي  تالسلوكيا

  .من إجمالي عدد المعلمين الذي تم مالحظة صفوفهم
 
 
 
 
 
 

  
  

 .α= 0.01 الداللة مستوى دعن إحصائياوكان دال  0.35بلغ معامل ثبات االستقرار *: 
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مرتبط بأدوار الطلبة نسب المعلمين إزاء عناصر السلوك التعليمي الويبين أعداد  .3الجدول و
  .المالحظ في مرتي الزيارةو
  

  .المالحظ في مرتي الزيارةوأعداد و نسب المعلمين إزاء عناصر السلوك التعليمي المرتبط بأدوار الطلبة  .3الجدول 

رقم 

  الفقرة

  المالحظة الصفية  السـلوك

  **األولى

  معدل  **المالحظة الصفية الثانية

  النسب

  *النسبة  ال  نعم  %

%  

  *النسبة  ال  نعم

%  
  79.3  87.9  7  51  70.7  17  41  ����ون ا���AB �H &���ت &���آ�  1
  19  ���م ا����H -�وض -��,�  2

  
39  32.8  30  28  51.7  42.3  

3  Iوإ-�اد &��ر� ,�?�� �H���25.0  29.3  41  17  20.7  46  12  ��2م ا  
 اL(��?�ء���رس ا����H أ(��,�   4

 W�2ل اY2�ا AB تM����ا Dو�
  �B����ا

  
34  

  
24  

  
58.6  

  
40  

  
18  

  
69.0  

  
63.8  

  �ICT   19  39  32.8  40  18  69.0  50.9:��9م ا����H أدوات و&?�در   5
���A ا���� ا����H ا�.��CK4 �Yز   6

  ��^ ا�����ت �?2رة &:����
  
51  

  
7  

  
87.9  

  
54  

  
4  

  
93.1  

  
90.5  

��2م ا���G=H��� �H -; &��2&�ت &;   7
A)در _,� ا����ب ا���ر�?&  

  
19  

  
39  

  
32.8  

  
28  

  
30  

  
48.3  

  
40.6  

8   `,9�' AB ���رك ا����H ا����
  '.:,�ه�وا����2&�ت 

  
53  

  
5  

  
91.4  

  
56  

  
2  

  
96.6  

  
94.0  

���رك ا���AB �H ا�O,�ر &2�C-�ت   9
  ا���D و '=��� أدواره�

  
24  

  
34  

  
41.4  

  
29  

  
29  

  
50.0  

  
45.7  

  97.5  69.6  2  56  98.3  1  57  ا���حو���رك ا���AB �H ا���Rش   10
���A ا���� ا����H ا�.��OL �Y,�ر   11

  آ,.,� 'S,.R ��^ ا����م ا�?.,�
  
36  

  
22  

  
62.1  

  
44  

  
14  

  
75.9  

  
69.0  

12    87.0  86.2  8  50  87.9  7  51  ��2م ا����H ���ح أ()�� -�W ا����
13   �ً<��  أ-��ل ��>�,,��� �H���44  46.6  31  27  41.4  34  24  ��2م ا  
- �H�W ا���3ت ز&���7M�d ا���  14  67.2  67.2  19  39  67.2  19  39  

  تمثل المعلمين الذين ظهر في صفوفهم السلوك*:
بين نسب المعلمين الذين ظهر في صـفوفهم السـلوك فـي     إحصائيةوجود فروق ذات داللة  للعينات المترابطة t اختبارأظهر **:

  .0.05α=وذلك عند مستوى الداللة  مرتي الزيارة
  

  الصفيناخ مالوالصف  إدارة-ج

تعتبر إدارة الصف من الجوانب المهمة في عملية التدريس، إذ أن ما يقوم به المعلـم    
شمل وت. من الفاعلية بمستوىاجتماعي يتسم ويساعد على إيجاد جو تعليمي  إنسانيةمن أنشطة 

تنظـيم  والمناسب،  االجتماعيوتوفير المناخ العاطفي : إدارة الصف جملة من الفعاليات منها
هناك وتقويمهم، ومتابعتهم ومالحظة الطلبة، وحفظ النظام، وتوفير الخبرات التعليمية، والتعلم، 

األسلوب الفوضوي، وأسلوب التحفيز، : أساليب مختلفة يتبعها المعلمون في إدارة صفوفهم منها
  .، واألسلوب التسلطييالديمقراطواألسلوب 

غير "درجة توفر السلوك على سلم تقدير يتدرج من بتقدير  الميدانيون لقد قام الباحثون  
 اكرونباخ ألف *تفقرات بلغ معامل ثبا) 8(حيث بلغ عدد فقرات هذا الجزء " كبير"إلى " متوفر
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 .0.75 نيةالثا لنتائج المالحظة الصفيةو 0.67 على هذا الجزء األولى فيةالصلنتائج المالحظة 
ن النسبة األعلى من المعلمين توفر فـي صـفوفهم   أ 4لقد أظهرت النتائج المبينة في الجدول 

ي صفوفهم نسبة المعلمين الذين ظهر ف بلغتفيما يتعلق بهذا البعد، إذ  ايجابيةمظاهر سلوكية 
من إجمـالي عـدد    %70.7انغماسهم في الحصة الصفية كان كبيراً أن مدى اهتمام الطلبة و

في المالحظة الصـفية  % 67.2 منسبة ارتفعت هذه الن إذ، كمعدل في مرتي الزيارة المعلمين
، كما ظهر تفاعل الطلبة مع المعلـم بدرجـة   في المالحظة الصفية الثانية% 74.1األولى إلى 
، وأظهـرت النتـائج ايضـاً أن     كمعدل في مرتي الزيارة  من المعلمين% 68.1كبيرة لدى 

ي تتمتـع بـإدارة   المعلمين يوزعون زمن الحصة بصورة مناسبة، إذ بلغت نسبة المعلمين الت
% 72.4في المالحظة الصفية األولى ارتفعت إلى % 63.8مناسبة لزمن الحصة بدرجة كبيرة 

الصفي لـدى صـفوف    المناختشير النتائج بصورة عامة، أن وفي المالحظة الصفية الثانية، 
مريحا المعلم، كما أظهرت النتائج أن وضعاً وبين الطلبة  ايجابياهؤالء المعلمون يعكس تفاعالً 

ظهر في صفوفهم أن الطلبة يطرحون األسئلة  الصفوف، إذ ان نسبة المعلمين الذين كان يسود
، كمعدل في مرتي الزيارة % 86.3 تبلغ فأعلىو يبدون آرائهم دون تهيب بدرجة متوسطة 

األمـر   فـأكثر  2 تاي، فقد بلغ متوسط الدرجات على جميع السلوك5وكما يظهر في الجدول 
التـي بلـغ   ) 5(باستثناء الفقرة  درجة توفر السلوكيات كانت أعلى من متوسط الذي يعني أن

بأحاديث  ةانشغال الطلب"إذ أنها تشير إلى سلوك  ،باعتبارها فقرة سلبية 0.78متوسط درجاتها 
الطلبة كانوا منخرطين بما يجـري داخـل الغرفـة     أنوهذا يشير بطبيعة الحال إلى " جانبية
  . الصفية

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  α=0.01 الداللة عند مستوى إحصائياوهو دال  0.50بلغ معامل ثبات االستقرار :* 

  .ةالزيارالمالحظ في مرتي السلوك المرتبط بالمناخ الصفي و نسب المعلمين إزاء عناصروأعداد  .4جدول
  ر�� 
  ا����ة

  ا�&%$#  ا�"�!  ا�()'!   ا�&%$#  ا�"�!  ا�و��   ا��ـ��ك
  آ0!�  /.�-,  ��!+*!�   آ0!�   /.�-,  ��!+*!� 
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�2�./  �2�./  
1   �H���اه���م ا

 AB و�)��eKا
  ا�=?� ا�?.,�

)0.0(  
0  

)3.4(  
2  

)29.3(  
17  

)67.2(  
39  

)0.0(  
0  

)1.7(  
1  

)24.1(  
14  

)74.1(  
43  

2   ��,B �H���ا D-�.'
�R,�  

)3.4(  
2  

)10.3(  
6  

)31.0(  
18  

)55.2(  
32  

)0.0(  
0  

)8.6(  
5  

)32.8(  
19  

)58.6(  
34  

3  D-�.'  I& �H���ا
  ا����

)0.0(  
0  

)1.7(  
1  

)34.5(  
20  

)63.8(  
37  

)1.7(  
1  

)1.7(  
1  

)24.1(  
14  

)72.4(  
42  

4   AB �H���ا hB�R'
  '6,�9 و 'S,.R ا����م

)6.9(  
4  

)20.7(  
12  

)32.8(  
19  

)39.7(  
23  

)1.7(  
1  

)6.9(  
4  

)43.1(  
25  

)48.3(  
28  

5   �H���ل ا�e�Kا
�,HK�3 Gد���P�  

)36.2(  
21  

)53.4(  
31  

)6.9(  
4  

)3.4(  
2  

)43.1(  
25  

)43.1(  
25  

)10.3(  
6  

)3.4(  
2  

6   ��()i� �H���ح ا�j
  أرا�7 و إ��اء

)6.9(  
4  

)8.6(  
5  

)39.7(  
23  

)46.6(  
2  

)3.4(  
2  

)10.3(  
6  

)36.2(  
21  

)50.0(  
29  

7   ��' &����� ا����
ا����H &; &:���2ت 

 D,?=��ا
&�ا-�ة (ا���9�.�

  )ا�.�وق ا�.�د��

  
)1.7(  

1  
  

  
)12.1(  

7  

  
)39.7(  

23  

  
)46.6(  

27  

  
)1.7(  

1  

  
)8.6(  

5  

  
)32.8(  

19  

  
)56.9(  

33  

�2زع ا���� ز&;   8
ا�=?� �?2رة 

�H)�R&  

)0.0(  
0  

)3.4(  
2  

)32.4(  
19  

)63.8(  
37  

)1.7(  
1  

)5.2(  
3  

)20.7(  
12  

)72.4(  
42  

   .والمالحظ في مرتي الزيارةالمرتبط بالمناخ الصفي  االنحرافات المعيارية لعناصر السلوكوالمتوسطات، . 5جدول 
  ر��
  ا����ة

  ا�&%$#  ا�"�!  ا�()'!   ا�&%$#  ا�"�!  ا�و��  ا��ــ��ك
ا5'�4اف   ا�&.�-,

  ا�&7!)ري
ا5'�4اف   ا�&.�-,

  ا�&7!)ري
 AB ا�=?� اه���م ا����H و  1�)��eKا

  ا�?.,�
  
2.64  

  
0.55  

  
2.72  

  
0.49  

2  �R,� ��,B �H���ا D-�.'  
  

2.38  0.81  2.50  0.66  

3    '.�-D ا���I& �H ا����
  

2.62  0.52  2.67  0.60  

4   6,�9' AB �H���ا hB�R'ا����مو S,.R'  2.05  0.94  2.38  0.70  
5  �,HK�3 Gد���P� �H���ل ا�e�K0.79  0.74  0.73  0.78  ا  
أ��اء أرا�7 دون �jح ا���i� �H()�� و  6

�,�'  
2.22  0.88  2.33  0.80  

 ا��  7��' ��H &; &:���2ت &����� ا����
&�ا-�ة ا�.�وق (ا��=?,D ا���9�.�

  )ا�.�د��

  
2.31  

  
0.75  

  
2.45  

  
0.73  

�2زع ا���� ز&; ا�=?� �?2رة   8
�H)�R&  

2.60  0.56  2.64  0.67  

  
  استخدام الحاسوب -د

في وتيرة تجهيز المدارس األردنية بالتكنولوجيـا،   تسارعاًحدث في السنوات األخيرة   
التعلـيم،  وفي عملية التعلم  االتصاالتوتكنولوجيا المعلومات  ذي تلعبهوذلك ألهمية الدور ال

في دعم اتصال الطلبـة فيمـا   ائل وأدوات تكنولوجيا المعلومات بفوائد استخدام وس ولالعتقاد
 هحفزوتطريقة تناسب الطالب، تحوير طرق التدريس ب إمكانيةالمدرسة، ووبين الطلبة وبينهم 

 إلى ةباإلضافالستطالع من خالل توفير مصادر متعددة للمعلومات، حب اوعلى التعلم الذاتي، 
  .تجهيز الطلبة لسوق العمل من خالل تعويدهم على استخدام تطبيقات حاسوبية مختلفة
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خصوصاً عنـد  وا الحاسوب، واستخدمكشفت النتائج عن ان نسبه عالية من المعلمين   
من المعلمين بالمعـدل اسـتخدموا   % 52.6،فقد ظهر أن ما نسبته مالحظتهم في المرة الثانية

فـي المالحظـة   % 34.5 من ، إذ ارتفعت نسبة المعلمين الذين استخدموا الحاسوبالحاسوب
استخدام ب بنسهذه النسب  ةبمقارنفي المالحظة الصفية الثانية، و % 70.7الصفية األولى إلى 

طلبتهم الحاسوب، إذ أن  من المعلمين استخدم% 41.4 نسبتهالطلبة للحاسوب نجد ان طلبة ما 
فـي المـرة    ممالحظتهمن المعلمين قاموا باستخدام الحاسوب كما تم % 25.9 طلبة ما نسبته

  .المالحظة الصفية الثانيةي ف% 56.9هذه النسبة إلى  ارتفعتاألولى، 
فقد  استخدمها المعلمونالتي  االتصاالتوت تكنولوجيا المعلومات أما فيما يتعلق بأدوا  
سـائل عـرض   بالصفوف كانت اسـتخدام المعلمـون و   نسبة لوحظت أعلىتائج أن بينت الن

،إذ وصلت نسبة المعلمين الـذين اسـتخدموا   %38.8 بنسبة بلغت (power point)المعلومات 
في  % 53.4ته نسب ما  إلى ارتفعتالزيارة األولى في  %24.1 وسائل عرض المعلومات إلى

متوافقة مع استخدام الطلبة ألدوات تكنولوجيا المعلومات  الزيارة الثانية، وقد جاءت هذه النسب
 وسائل العـرض لـدى   باستخدامالفرصة للطلبة في عرض معلومات  أتيحت، إذ االتصاالتو

في الزيارة  أتاحوا لطلبتهم عرض المعلومات من المعلمين% 19 من المعلمين ،إذ أن% 26.8
أما النسبة التي تلتها فقـد كانـت   .الثانية في الزيارة% 34.5إلى  هذه النسبة ارتفعت ،األولى

 ،إذ بلغت%31.9 بالمعدل بنسبة بلغت) word(ون لبرنامج معالجة النصوص استخدام المعلم
في الزيارة الثانية، أمـا أقـل ادوات   % 34.1 ارتفعت إلىفي الزيارة األولى % 20.7النسبة 

نسـبة   تراوحـت إذ  ،لكترونـي استخداما كانت البريد اإل االتصاالتتكنولوجيا المعلومات و 
عدد المعلمين  إجماليمن %) 8.6–% 5.2(الطلبة للبريد االلكتروني بين / ستخدام المعلمين ا

  .في مرتي الزيارة
ومن المالحظ بصفة عامة، ان نسب استخدام أدوات ووسائل تكنولوجيـا المعلومـات   

إذ  ،دوات المستخدمةاألورغم من تنوع المصادر التوسطة على كانت قليلة إلى م تاالتصاالو
من إجمالي عدد المعلمـين  فـي مرتـي    %) 53.4 -% 5.2( ل بين معدتراوحت النسب ك

من المعلمين لم يستنفذوا أي وقـت فـي   % 65.5وفي نفس اإلطار، بينت النتائج أن  ،الزيارة
 في الزيارة% 29 إلىفي الزيارة األولى انخفضت هذه النسبة  ICTوسائل و أدوات  استخدام

لدى  واالتصاالتالثانية، و لوحظ بصورة عامة أن هناك ميالً قليالً لدمج تكنولوجيا المعلومات 
دقيقة في عملية  30دقيقة إلى  15من  استنفذواإذ بلغت نسبة المعلمين الذين  ،بعض المعلمين

 لدى مالحظتهم% 8.6 االتصاالتوأدوات تكنولوجيا المعلومات وبوسائل  باالستعانةالتدريس 
في الزيارة الثانية، فيما بلغت نسبة المعلمـين الـذين   % 25.9إلى  ارتفعتالزيارة األولى  في
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كما لوحظت في الزيـارة   ICTفي استخدام ادوات ووسائل ) دقيقة 45-30( ما بين  استنفذوا
  .في الزيارة الثانية% 30ارتفعت هذه النسبة إلى % 22.4األولى 

حصص التي تم مالحظتها جرت فـي مختبـر   من ال% 47.4 كما أظهرت النتائج أن
من الحصص التي تم مالحظتها في المرة األولى جرت % 29.3 الحاسوب ، إذ أن ما نسبته 

في المرة الثانية، فيما تم تدريس الطلبة % 65.5 إلىهده النسبة  ارتفعت ،في مختبر الحاسوب
ـ و ،رة من المعلمين كمعدل في مرتي الزيـا % 44لدى   االعتياديةبالصفوف   6،7دوالن الج

 ، حسـب مجـال االسـتخدام    ICTمصادر ويظهران نسب المعلمين الذين استخدموا أدوات 
  .هااستخداموأولئك الذين أتيح لطلبتهم 

  .حسب مجال االستخدام ICTأعداد و نسب المعلمين الذين استخدموا أدوات و مصادر  .6جدول 

رقم 

  الفقرة

  

  االستخدام

  معدل  **المالحظة الصفية الثانية  المالحظة الصفية األولى

  النسب

%  
  *النسبة  ال  نعم

%  

  *النسبة  ال  نعم

%  
  m.?'  8  50  13.8  14  44  24.1  19.0 ا� lK��KL�G=H -; &��2&�ت  1
  4  اn���ب ا����,�,�  2

  
54  6.9  10  48  17.2  12.0  

&�C���&) �,C&�� Dp ا�R?2ص  3
  )ا���2د

12  46  20.7  25  33  43.1  31.9  

  6.05  5.2  55  3  6.9  54  4  اL����وAKام ا����H ا(��9  4
AB -�� �2ارات &I  اlK��KLا(��9ام   5

�-2�C&  
6  52  10.3  5  53  8.6  9.5  

ا���Rهr ( اL����وAKا(��9ام ا��=�2ى   6
�H)2=��ا(  

7  51  12.1  19  39  32.8  22.5  

7   r&ا�� Dp& �,�,��' ت�,C&�� ا(��9ام
  ا����<,�ت

7  51  12.1  17  11  29.3  20.7  

  PP  14  44  24.1  31  27  53.4  38.8--�ض ا����2&�ت   8
  16.4  19.0  47  11  13.8  50  8  )اآ:D( اL����وK,�ا(��9ام ا��Cاول   9

  .تمثل نسبة المعلمين الذين ظهر في صفوفهم هذا االستخدام*:
  

  
  

  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  .سب مجال االستخدامح ICTأدوات و مصادر  تخدم طلبتهمأعداد و نسب المعلمين الذين اس . 7 جدول 

    رقم الفقرة
  االستخدام

  معدل  المالحظة الصفية الثانية  المالحظة الصفية األولى
  *النسبة  ال  نعم  *النسبة  ال  نعم  النسب
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%  %  %  
  m.?'  9  49  15.5  15  43  25.9  20.7 ا� lK��KL�G=H -; &��2&�ت  1
  4  اn���ب ا����,�,�  2

  
54  6.9  13  45  22.4  14.7  

3  �C���& 2ص?R�ا���2د(ا �,C&�� Dp&(  8  50  13.8  18  40  31.0  22.4  
4   ���H�ا(��9ام اAKو����L7.8  8.6  53  5  6.9  54  4  ا  
AB -�� �2ارات &I  اlK��KLا(��9ام   5

�-2�C&  
5  53  8.6  6  52  10.3  9.5  

ا���Rهr ( اL����وAKا(��9ام ا��=�2ى   6
�H)2=��ا(  

5  53  8.6  11  47  19.0  13.6  

��&C,�ت '��,�,� &Dp ��ا&r ا(��9ام   7
  ا����<,�ت

6  52  10.3  10  48  17.2  13.8  

  PP  11  47  19.0  20  38  34.5  26.8--�ض ا����2&�ت   8
  14.7  15.5  49  9  13.8  50  8  )اآ:D( اL����وK,�ا(��9ام ا��Cاول   9

  .ICTلذين استخدم طلبتهم أدوات ومصادر تمثل نسبة المعلمين ا*:

  وسائل وأدوات التقييم-هـ

لـى اسـتخدام أسـلوب    يميل المعلمون الذين يستخدمون أساليب التدريس التقليديـة إ   
علـى  دات عديـدة  اقد وجهت لهذا األسلوب انتقوالقلم لمراقبة تعلم الطلبة، وة اختبارات الورق

بعداً واحـداً للمهـارة أو    سيقياس غير المباشر ألداء الطلبة وكونه يقاعتبار أنه يعتمد على ال
  (alternative assessment)ي أغلب األحيان، ولذلك تعزز استخدام التقييم البديلالمعرفة ف

الذي يعتمد على أدوات توضح ما يستطيع الطلبة أن يفعلوه في مواقف حقيقية، ويتم التركيـز  
الة صورة فعبتعمل  على مناحي القوة ال مناحي الضعف لدى الطلبة، إذ أن طرق التقييم البديلة

يعطي الطلبة الفرصة  باعتبارهركز على الطالب ملتي تستخدم فيها بيداغوجيا تتفي الصفوف ا
لزمالئهم ، األمر الذي يهيـأ للطلبـة   و ألنفسهم التعلم من تقييمهم لىلتقييم تعلمهم، باإلضافة ا

  .(Hancock &Charles , 1994)الفرصة للتأمل في تعلمهم 
حيث بلغت نسـبة   ، بتقييم طلبتهم امين قامومن المعل% 94.9ما نسبته  أن لقد أظهرت النتائج

هذه النسـبة   ارتفعت% 93.1 المالحظة الصفية األولىالمعلمين الذين قاموا بتقييم طلبتهم في 
  .في المالحظة الصفية الثانية% 96.6إلى 

وعند النظر إلى األدوات التي استخدمها المعلمون في متابعة تعلم طلبـتهم نجـد أن     
استخدموا أسلوب تصـحيح  كمتوسط في مرتي الزيارة % 62.9سبة بلغت بنومعظم المعلمين 
األعلى من بين جميـع األسـاليب التـي     النسبةتمثل هذه النسبة ومن قبلهم، المهمات الصفية 

نصف المعلمـين اسـتخدموا أسـلوب     من أكثرهرت النتائج أن ظالمعلمون، كما أ أستخدمها
تقييمها ذاتياً، إذ وتالها قيام الطلبة بتأمل إجاباتهم  %57.8إذ بلغت نسبتهم بالمعدل  ،المالحظة

لوحظ أن حوالي ثلث المعلمين استخدموا هذا األسلوب، ثم تاله أسلوب تقييم األقـران بنسـبة   
، إذ (portfolio)فكان استخدام حقائب اإلنجاز  استخداما، أما أقل أدوات التقييم %27.6بلغت 

ـ  % 2.6تهم استخدمها قلة من المعلمين بلغت نسب أسـلوب   امن إجمالي عدد المعلمـين، تاله
الورقـة   اتاختبار، وأما أسلوب %5.2تصحيح المهمات البيتية بمشاركة الطلبة بنسبة بلغت 



 23

نسـب  ويبين أعـداد   .8، و الجدول %10.4 لغت نسبة المعلمين الذين استخدموهالقلم، فقد بو
  .تي الزيارةفي مر المعلمين إزاء أساليب التقييم التي استخدموها

  .في مرتي الزيارة استخدموهاأعداد ونسب المعلمين إزاء اساليب التقييم التي  .8جدول 

رقم 

  الفقرة

  معدل  **المالحظة الصفية الثانية  *المالحظة الصفية األولى  وسائل وأدوات التقييم

  النسب

%  
  %النسبة  ال  نعم  %النسبة  ال  نعم

1  m,=?' ا��� ا�?.,� ا����م DHJ ;&�  34  24  58.6  39  19  67.2  62.9  
'?=,m ا�����ت ا�?.,� ����رآ�   2

����� �H���ا  
15  
  

43  25.9  15  43  25.9  25.9  

3    m,=?'  6  52  10.3  5  53  8.6  9.5 ا�����ت ا�DHJ ;& �,�,H ا����
'?=,m ا�����ت ا�H,�,� ����رآ�   4

����� �H���ا  
3  55  5.2  3  55  5.2  5.2  

5   AB �H���ا D&P'�3إ  34.5  32.8  39  19  36.2  37  21  ذا',ً� و'�,,��� ��'�
 ا�JLان  6,,�'  27.6  29.3  41  17  25.9  43  15  
  2  56  3.4  1  57  1.7  2.6 (portfolio)ا(��9ام ����7 ا�CKLز  7
  57.8  60.3  23  35  55.2  26  32  ا���M{� أ(�2با(��9ام   8
 ا������  9�M)  8  50  13.8  14  44  24.1  19.0  
10  �H�Oا�رات ا �Jوا�2ر��  6  52  10.3  6  52  10.3  10.3  
  2J  5  53  8.6  7  51  12.1  10.4ا7 ا����  11

  .األسلوبتمثل نسبة المعلمين الذين استخدموا *: 
يهم السلوك في مرتي دن ظهر لبين نسب المعلمين الذي إحصائيةعدم وجود فروق ذات دالله  للعينات المترابطة t اختباراظهر **: 
  .0.05α=د مستوى الداللة عن ةالزيار

  

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني -3

االتصاالت عن لتربية في تكنولوجيا المعلومات وهل يختلف المعلمون الحاصلون على دبلوم ا
نظرائهم الذين لم يحصلوا عليه من الجوانب التي تميز في أساليب التدريس المستخدمة، ودور 

  الفاعلية الذاتية للمعلمين؟ولتقييم المستخدمة، أساليب اوالمناخ الصفي، والطلبة 
لغرض اإلجابة عن هذا السؤال تم حساب نسب المعلمين النظراء إزاء كل سلوك ظهر   

، و تم مقارنتها بالنسب التي تم حسابها مناسبتينالتي تم مشاهدتها في وفي حصصهم الصفية، 
ثم فحص داللة الفروق بين نسب عن السؤال األول في هذه الدراسة، وقد  إجابتنافي معرض 
سيتم ويلكوكسن إلشارة الرتب، وونسب المعلمين النظراء من خالل إجراء اختبار  معلمي كادر

  .السؤال األول عنعرض النتائج بنفس الترتيب الذي ظهرت فيه عند اإلجابة 
  
  دور المعلموالتدريس  أسلوب-أ

فـي   α=  0.05 الداللةستوى النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية عند م أظهرت  
إذ كانت أعلـى   ،نظرائهم من المعلمينومجموعة من الممارسات التدريسية بين معلمي كادر 

معلمـي  ، إذ بلغت نسـبة  الفروق في مجال إستخدام معلمي كادر أسلوب العمل في مجموعات
كمـا   تهمبلغت نسـب  فقد ،كمعدل في مرتي الزيارة% 76الذين استخدموا هذا األسلوب  كادر
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في المالحظة الصـفية الثانيـة   % 83 إلىارتفعت  ،%69 المالحظة الصفية األولىأظهرتها 
  .كمعدل في مرتي الزيارة لدى المعلمين النظراء  %36.5 نة مع ما نسبتهرمقا

 α= 0.05 الداللـة عند مستوى  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  ،النتائج أظهرتكما   
إذ بلغـت   ،ستخدام وسائط متعددة تتضمن توضيحات بصريةبين معلمي كادر و نظرائهم في ا

من المعلمين النظراء فـي المالحظـة   % 33مقابل % 56الذين قاموا بذلك  نسبة معلمي كادر
لدى معلمي % 74وازدادت هذه النسب في المالحظة الصفية الثانية إذ بلغت  ، الصفية األولى

  .لدى المعلمين النظراء% 40كادر و 
وجود فروق ذات داللة إحصائية في مجـال   -13المبينة في جدول -لنتائجا أظهرتكما   

 ،وطلب المعلمين من الطلبة البحث عن معلومات في المواقع االلكترونيـة  ,استخدام الحاسوب
يبين نسب  )المبين في الملحق( 1الجدول و ، اإلجابةمفتوحة  ألسئلةطرح المعلمين  إلىباإلضافة 

فحص  إلىالمعلمين النظراء، باإلضافة ولوك التعليمي لمعلمي كادر المعلمين إزاء عناصر الس
  .للفروق اإلحصائيةاللة دال

نسـب  وبصورة عامة، يمكن مالحظة وجود فروق ظاهرة بين نسب معلمي كـادر  و  
باستثناء  الجزء من المالحظة الصفية هذا ات التي رصدهايالمعلمين النظراء في جميع السلوك

اهتمام المعلمـين بأخطـاء الطلبـة    لدرس بظواهر أو مشكالت حياتية، واقيام المعلمين بربط 
  .مناقشتها معهمو
  
  دور الطلبة -ب

عنـد   إحصـائية لقد بينت نتائج المالحظة الصفية لهذا الجزء وجود فروق ذات داللة 
وكاً مذكوراً في هذا الجـزء،  من أربعة عشر سل تايسلوكفي خمسة  α=0.05مستوى الداللة 

عشـرة فـي    إلـى  تاالسلوكتضاعفت هذه  الحظة الصفوف في الزيارة األولى،ذلك لدى مو
يبين أن هناك احد عشر سلوكا ظهر فيها فـروق ذات   13،والجدول المالحظة الصفية الثانية

ادوار الطلبة لدى صفوف معلمي كادر وصفوف نظرائهم مـن المعلمـين    فيداللة إحصائية 
  .المالحظة الصفية الثانيةأو /وذلك في المالحظة الصفية األولى و

نظرائهم كان في مشـاركة  والنتائج أن أعلى الفروق بين نسب معلمي كادر  أظهرت  
تحديد أدوارها، إذ بلغت نسبة معلمي كادر الذين سجل في والطلبة في اختيار مجموعات العمل 

ين للمعلم% 12مقارنة مع  ، كمعدل في مرتي الزيارة %45.5صفوفهم ممارسة هذا السلوك 
    .النظراء
المرتبة الثانية من حيث الفروق بين  مشتركة لقد احتل سلوك تعاون الطلبة في مهمات  

نسب المعلمين النظراء، إذ ظهر هذا ونسب معلمي كادر الذين ظهر في صفوفهم هذا السلوك 
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في المالحظـة  % 71النسبة من  تارتفع حيث ،من معلمي كادر% 79.5السلوك في صفوف 
لدى صفوف المعلمين % 49.5مقابل  ،في المالحظة الصفية الثانية% 88ى إلى الصفية األول

  .النظراء
فـي اسـتخدام الطلبـة ألدوات     إحصائيةكما اظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة   

مصادر ومعلمي كادر التي استخدم الطلبة في حصصهم أدوات  ة، إذ بلغت نسبICTمصادر و
ICT 33 %  فـي  % 69 إلىن في المالحظة الصفية األولى ارتفعت عدد المعلمي إجماليمن

  .الثانية الصفية المالحظة
لصالح  إحصائيةوقد انضمت ممارسات تعليمية أضافية ظهر فيها فروقات ذات داللة   

وممارسة الطلبة  ،علمية عروض تقديم الطلبة: هيومعلمي كادر في المالحظة الصفية الثانية 
المعرفة، وقيـام الطلبـة بإنجـاز     إلىلمشكالت في الوصول أو حل ا/ أساليب االستقصاء و 

قيام الطلبة بالبحث عن معلومات من غيـر الكتـاب المدرسـي،    والمهمات بصورة مستقلة، 
طـرق تنفيـذ    باختيارقيام الطلبة وتفسيرها، وومشاركة الطلبة للمعلم في تلخيص المعلومات 

ية السلوكيات المرتبطة بادوار الطلبة يبين بصورة أجمال 13، والجدول بعض المهمات الصفية
  .والتي ظهر فيها فروق دالة إحصائيا لصالح معلمي كادر

إزاء  منظـرائه يقدم تفصيالً لنسب معلمي كادر و  )المبين في الملحق( 2الجدول كما أن   
لفروق في نسب الممارسـة بـين   ل اإلحصائيةالداللة  إلىعناصر السلوك التعليمي باإلضافة 

  .نظرائهموي كادر صفوف معلم
  
  المناخ الصفيوإدارة الصف -ج

 بـانحراف  17.6النتائج على هذا البعد أن متوسط درجات معلمي كادر بلغ  أظهرت 
وذلـك فـي    3.3معيـاري   بانحراف 16.2، فيما بلغ متوسط درجات نظرائهم 3.2معياري 

معيـاري   حرافبان 18.4 إلىالمالحظة الصفية األولى، وارتفع متوسط درجات معلمي كادر 
 16درجات المعلمين النظراء عند حدود  متوسط في المالحظة الصفية الثانية، فيما استقر 3.3

تمثل توافر السلوك بدرجـة  – 24متوقعة هي  درجةأعلى  بان، علماً 3.8 معياري  بانحراف
  .-تمثل عدم توافر السلوك التعليمي نهائيا– 0درجة هي  ادنيفيما  -كبيرة

عند مسـتوى   إحصائيةوجود فروق ذات داللة للعينات المترابطة  tار بلقد أظهر اخت  
، و الجدول في مرتي الزيارة نظرائهم من المعلمينوبين درجات معلمي كادر  α=0.05الداللة 

  .tيبين نتائج اختبار  9
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وصفوف وف معلمي كادر لفحص فروق الدرجات المتعلقة بالمناخ الصفي في صف للعينات المترابطة  tاربنتائج اخت .9جدول 

  .من المعلمين نظرائهم

االنحراف    متوسطات الفروق  المالحظة الصفية

  المعياري

مستوى الداللة   درجات الحرية tقيمة 
p 

  األولى
  

-1.396  4.234  -2.512  57  0.015  

  0.00  57  3.753-  4.652  2.293-  الثانية

  α=05. الداللةعند مستوى  إحصائياة الفروق دال*: 

  
أظهرت النتائج كمـا هـو    ،فحص داللة الفروق على مستوى كل سلوك تعليميوعند 

 0.05عند مستوى الداللة  إحصائيةفي الملحق أن هناك فروقاً ذات داللة  3مبين في الجدول 
= α ُتنفيذ المهام، إال أنه وتنافس الطلبة في تخطيط مجال تفاعل الطلبة فيما بينهم، وجلت في س

التي تعبر عن توفر أركان المناخ الصفي االيجابي التي ظهـر   تلسلوكياايالحظ ارتفاع عدد 
تفاعل الطلبة  تاالسلوكومن هذه  كادر في المالحظة الصفية الثانيةها فروق لصالح معلمي في

يبين أن هنـاك   13،والجدول مع المعلم، ومتابعة تعلم الطلبة من مستويات التحصيل المختلفة
سواء كان ذلـك   اخ الصفي ظهر فيها فروق لصالح معلمي كادرسبعة سلوكيات مرتبطة بالمن

  .في المالحظة الصفية األولى أو في المالحظة الصفية الثانية
  استخدام الحاسوب-د

يشير األدب النظري الذي يتناول البيداغوجيا التي توظف أدوات تكنولوجيا المعلومات 
في التأثير علـى عمليـات الـتعلم     االتصاالتوقدرة تكنولوجيا المعلومات  إلىاالتصاالت و
ان استخدام الحاسوب يساهم في تعزيز مسـتوى التعـاون    إلىالتعليم، إذ يشير ذلك األدب و
 & John)ويعزز القدرة على بناء المعرفة و تنمية التفكيـر   ، المعلمينوبين الطلبة  االتصالو

sutherlan,2004) .  
الحاسوب، و مجاالت  استخدامقة بنسب فيما يلي سيتم استعراض نتائج الدراسة المتعل

  .ذلك االستخدام
  نسب االستخدام •

بين  α=0.01عند مستوى الداللة  إحصائيةلقد اظهرت النتائج أن هناك فروقاً ذات داللة 
نسب نظرائهم من المعلمين، إذ بلغـت نسـبة   ونسب معلمي كادر الذين يستخدمون الحاسوب 

للمعلمـين النظـراء، حيـث    % 24.1مقابل % 52.6 معلمي كادر الذين استخدموا الحاسوب
فـي  للمعلمين النظـراء   % 8.6و لمعلمي كادر %34.5 ارتفعت نسب استخدام الحاسوب من

 إجـراء لدى للمعلمين النظراء % 15.5معلمي كادر و ل% 70.7 إلىالمالحظة الصفية األولى 
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الحاسوب فـي   باستخدامبة كما بلغت نسبة معلمي كادر التي قام الطلالمالحظة الصفية الثانية، 
لمعلمي كادر % 25.9النسبة من  ارتفعت  للمعلمين النظراء ،إذ%8.6مقابل  %41.4صفوفهم 

% 10.3لمعلمي كادر و% 56.9األولى إلى المالحظة الصفية  فيللمعلمين النظراء  % 6.9و 
ين تلك النسب وقد أظهر فحص داللة الفروق ب . للمعلمين النظراء في المالحظة الصفية الثانية

يبينـان تلـك    11، 10و الجدوالن  ،α=  0.01عند مستوى الداللة  إحصائياأنها كانت داله 
  .النتائج

  
  .الذين استخدموا الحاسوب في مرتي الزيارة معلمي كادر والمعلمين النظراء ونسب عدادأ. 10جدول 

  المتغير
  المالحظة الصفية الثانية  المالحظة الصفية األولى

 *Z  النظراء  كادر *Z  نظراءال  كادر

  -5.33  9  41  3.44-  5  20  العدد
    15.5  70.7    8.6  34.5  النسبة

  α = 0.01عند مستوى  إحصائيادال *:

  

  .الذين استخدم طلبتهم الحاسوب في مرتي الزيارة معلمي كادر والمعلمين النظراء إعداد ونسب. 11جدول 

  المتغير
  ية الثانيةالمالحظة الصف  المالحظة الصفية األولى

 *Z  النظراء  كادر *Z  النظراء  كادر

  -4.85  6  33  2.67-  4  15  العدد
    10.3  56.9    6.9  25.9  النسبة

  α = 0.01 الداللةعند مستوى  إحصائياالفروق داله *:

  
  ماالستخدامجال  •

بـين   α=  0.05عند مستوى الداللة  إحصائيةأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة 
ونسب المعلمين النظراء عند جميع مجـاالت االسـتخدام التـي مارسـها      نسب معلمي كادر

في مجـال عـرض المعلومـات     اإلحصائيةفروق ذات الداللة ال أعلى،وقد سجلت  المعلمون
  .بوسائل العرض التكنولوجية

نسب المعلمين النظراء الذين مارس وكادر  يبالفروق في نسب معلم قيتعلوأما فيما 
حد أو أكثر من مجاالت االستخدام التي تضمنتها صـحيفة المالحظـة   الطلبة في صفوفهم وا

بجميع  α= 0.05عند مستوى الداللة  إحصائيةأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة  ،الصفية
نسـب المعلمـين إزاء   و عـداد أيظهران  -في الملحق- 5،4 نالجدوالومجاالت االستخدام، ، 

داللـة  و ، الطلبةوجيا المعلومات من قبل المعلمين تكنولو وأدواتمجاالت االستخدام لوسائل 
  .تلك النسبلالفروق 
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داللـة إحصـائية فقـد     ويالحظ بصورة عامة ،انه على الرغم من وجود فروق ذات
كشفت النتائج أن توزيع نسب االستخدام لمعلمي كادر حسب المجاالت التي تضمنتها صحيفة 

من المعلمين عنـد كـل   % 30ك النسب حاجز المالحظة الصفية كانت قليلة ،إذ لم تتخطى تل
وعـرض   )word(مجال من مجاالت االستخدام باستثناء استخدام برنامج معالجة النصـوص  

وأما فيما يتعلق بمجاالت استخدام الطلبة فقد لوحظ انخفاض نسب الصفوف  pp –المعلومات 
يقدم ملخصا  13، والجدول % 30التي ظهر فيها ذلك االستخدام ،إذ لم تتجاوز أية نسبة حدود 

  .لمجاالت االستخدام التي ظهرت فيها الفروق
  
  وسائل وأدوات التقييم  –ه 

حصائية عند مستوى الداللة ذات داللة إ أظهرت نتائج المالحظة الصفية وجود فروق
0.05= α أسلوب تصحيح المهمات الصفية بمشـاركة   ابين نسب معلمي كادر الذين استخدمو
، واستخدام ونسب نظرائهم من المعلمين ، وكذلك في مجال استخدام تقييم األقران للمعلم الطلبة

داللة إحصائية بين نسب معلمي ، فيما لم تظهر فروق ذات  أسلوب المالحظة، وساللم التقدير
 ،والتقييم الـذاتي وقـوائم الشـطب  ،كادر ونسب نظرائهم في مجال استخدام حقائب اإلنجـاز  

أن نسبة معلمي كادر التي استخدمت ساللم التقدير في تقييم الطلبة قلـت   13واظهر الجدول ،
أساليب وأدوات  يبين نسب المعلمين الذين استخدموا -الملحق في - 6الجدول كما ان،%30عن 

  .التقييم المشار لها ، باإلضافة إلى الداللة اإلحصائية لفروق النسب 
  

  الفاعلية الذاتية  –ز 

، وتشير الفاعلية الذاتية فـي  علم دورا مؤثرا في عملية التعليمتلعب الفاعلية الذاتية للم
فهــا ويعر ، أحــد صــورها إلــى ثقــة المعلــم بقدرتــه علــى تشــجيع الطلبــة للــتعلم

أنها نشاط فكري يتولد لدى الفرد من خالل اعتقاد ثابت حـول   على) (Bandura,1977اندوراب
  .اإلنجازقدرته على تحقيق مستوى محدد من 

ميل المعلم لإلبـداع ،  : وترتبط الفاعلية الذاتية بجملة من المتغيرات ذات الداللة مثل 
،  نأن مسـتوى اإلتقـا   إلـى  دافعية الطلبة ،وتشير الدراساتو، استراتيجيات إدارة الصفو

ومستوى الخبرة ، والحالة االنفعالية ، والثقافة االجتماعية من العوامل التي لها عالقة بتحديـد  
  .مستوى الفاعلية الذاتية 

في هذا الجزء سيتم اختبار داللة الفروق في مستوى الفاعلية الذاتية بين معلمي كادر 
  .والمعلمين النظراء 
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وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح معلمي كادر مقارنـة بـالمعلمين   لقد أظهرت النتائج 
، فيما بلغ متوسـط  5.7 بانحراف معياري 81.2النظراء ، إذ بلغ متوسط درجات معلمي كادر

 ، علما بان أعلى درجة على المقياس 5.4بانحراف معياري   77.9 درجات المعلمين النظراء
نتائج اختبار ويلكوكسن إلشارة الرتب لفحص داللة  يبين 12 ، والجدول 19 أدنى درجةو 95

  .الفروق 
    

  لفحص داللة الفروق في مستوى الفاعلية الذاتية بين معلمي كادر والمعلمين النظراء tنتائج اختبار. 12 جدول

  متوسط الفروق  المتغير
االنحراف 

  المعياري
  درجات الحرية tقيمة 

  مستوى الداللة

  
  الفاعلية الذاتية

  

3.24 7.05 3.5 57 

 
0.01 

  α = 0.01 الداللةالفروق داله عند مستوى *:       

  
وعند النظر إلى فحص الداللة اإلحصائية للفروق بين متوسطات تقديرات معلمي كادر 

كما  -نالحظلمقياس ومتوسطات تقديرات المعلمين النظراء على مستوى كل فقرة من فقرات ا

فـي   tالفروق كانت ذات داللة إحصائية كما أظهره اختبار أن  – في الملحق 7يظهر في الجدول 
االسـتفادة  و التعاوني،مستوى ثقة معلمي كادر على استخدام أسلوب التعلم  :منهاعدة مجاالت 

من المصادر والوسائل المتاحة في المدرسة لتحقيق نتاجات التعلم ، واعتقادهم بان باستطاعتهم 
وقدرتهم على إقناع اآلخرين في المدرسة الستخدام وسائل تحسين درجة إتقان الطلبة للمهام ، 

وأدوات  تكنولوجيا المعلومات وتدريبهم على استخدامها ، وكذلك قدرتهم على دمـج وسـائل   
ICT  في التدريس.  

وبصورة إجمالية ،فقد أمكن تلخيص مجموعة السلوكيات التي ظهرت عنـدها فروقـا دالـة    
أسلوب التـدريس ،ودور الطلبـة   :في مجاالت  النظراء إحصائيا بين معلمي كادر والمعلمين

،وأســاليب  ICT الطلبــة أدوات ومصــادر/ ،والمنــاخ الصــفي ، واســتخدام المعلمــون 
  . 13وفقا لما هو مبين في جدول ،وذلكالتقييم،والفاعلية الذاتية

Nه�b Eوق �M��R� `�E8 آEدر ��6�NL13 . �DولD �de M4ت ا�E2آ�ا��� f2��R��EH �AرEg� hاء، وذ��UMb ا���UkK ا��2j8  ا�
 .أو ا���UkK ا��2j8 ا�@�2AE /اlو�? و

رno   ا��E6ل
  ا��gjة

  ا����ك

5GرN4ب ا��يطرح المعلم أسئلة مفتوحة اإلجابة  3  أ��  

  يستخدم المعلم وسائط متعددة تتضمن توضيحات بصرية  4

  يستخدم المعلم في عرض الدرس أسلوب العمل في مجموعات  5
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  يطلب المعلم من الطلبة البحث عن معلومات في المواقع اإللكترونية  *7

  يستخدم المعلم الحاسوب في تعليم الطلبة  8

�s�tيتعاون الطلبة في مهمات مشتركة  1  دور ا�  
  يقدم الطلبة عروض علمية  2
  يقوم الطلبة بتصميم وإعداد مشاريع  *3
  المشكالت في الوصول إلى المعرفةأو حل /يمارس الطلبة أساليب االستقصاء و  4
  ICTيستخدم الطلبة أدوات ومصادر   5
  يعطي المعلم الطلبة الفرصة النجاز بعض المهمات بصورة مستقلة  6
  يقوم الطلبة بالبحث عن معلومات من مصادر غير الكتاب المدرسي  7
  يشارك الطلبة المعلم في تلخيص المعلومات وتفسيرها  8
  بة في اختيار مجموعات العمل و تحديد أدوارهايشارك الطل  9
  يعطي المعلم الطلبة الفرصة الختيار كيفية تنفيذ بعض المهمات الصفية  11
  يقوم الطلبة بتقييم أعمال بعضهم بعضاً  13

Mj8خ ا�E  اهتمام الطلبة وانغماسهم في الحصة الصفية  1  ا��
  تفاعل الطلبة فيما بينهم  2
  مع المعلمتفاعل الطلبة   3
  تنافس الطلبة في تخطيط و تنفيذ المهام  4
  طرح الطلبة لألسئلة وإبداء أرائهم دون تهيب  6
  )مراعاة الفرق الفردية(متابعة المعلم تعلم الطلبة من مستويات لتحصيل المختلفة  7

ا�N94ام ا����R�ن 
أدوات و�E8در 

ICT  v�k
  �E6ل اN94�wام

  
  
  
  

  
  

1*  H�� lK��KLا m.?'2&�ت��& ;- G=  

  اn���ب ا����,�,�  *2

  )&C&�� Dp,� ا���2د(&����C ا�R?2ص  3

4*  AKو����Lا ���H�ا(��9ام ا  

5*  �-2�C& I& 2ارات� ��- AB lK��KLا(��9ام ا  

6*   AKو����Lا(��9ام ا��=�2ى ا)�H)2=��ا rه�R��ا(  

  ا(��9ام ��&C,�ت '��,�,� &Dp ��ا&r ا����<,�ت  *7

  PP–�ض ا����2&�ت -  8

9*   �,Kو����Lاول ا�C�ا(��9ام ا)D:اآ(  

 �s�tام ا�N94ا�
أدوات و�E8در 

ICT  v�k
  �E6ل اN94�wام

  '?.m ا� lK��KL�G=H -; &��2&�ت  *1

  اn���ب ا����,�,�  *2

  )&C&�� Dp,� ا���2د(&����C ا�R?2ص  *3

4*  AKو����Lا ���H�ا(��9ام ا  

5*  lK��KL2-� ا(��9ام ا�C& I& 2ارات� ��- AB  

6*   AKو����Lا(��9ام ا��=�2ى ا)�H)2=��ا rه�R��ا(  

  ا(��9ام ��&C,�ت '��,�,� &Dp ��ا&r ا����<,�ت  *7

  PP–-�ض ا����2&�ت   *8  

9*   �,Kو����Lاول ا�C�ا(��9ام ا)D:اآ(  

n22g4ا� v2�Eأ�  
  
  

  
  

2  ����� �H���ا�����ت ا�?.,� ����رآ� ا m,=?'  
 ا�J4ان  6,,�'  
8  }�M��2ب ا�ا(��9ام أ(�  
 ا������  *9�M)  

�2Iاx�2 ا��DEjاستخدام أسلوب التعلم التعاوني  5  ا�  
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  استخدام البرمجيات الجاهزة في التعليم  6
  عندما ال يصل أحد الطلبة إلى درجة اإلتقان للمهام المتوقعة فذلك يعني أني استطيع تحسين  11

  .مستوى إتقانه 
إذا اظهر زمالئي في المدرسة ميالً لعدم استخدام وسـائل و أدوات تكنولوجيـا المعلومـات      16

  واالتصاالت فإني امتلك الوسائل إلقناعهم بأهمية استخدامها
إذا رغب أحد زمالئي بالتدرب على كيفية استخدام وسائل وأدوات تكنولوجيـا المعلومـات     18

  .دريبهواالتصاالت فإني أمتلك المهارة لت
عندما تتوفر الوسائل التكنولوجية المناسبة فإني أمتلك القدرة علـى دمجهـا مـع األسـاليب       19

  .التربوية الحديثة بطريقة تحقق قيمة مضافة
����� آ�در '7 *:  /�.1 v2r30% . 

  
وللتعرف على مجموعة المتغيرات التي تفسر استخدام المعلمين للحاسوب في تعليم الطلبة ، تم 

إذ اعتبـرت  ،    )logistic regression model binary(خدام نموذج االنحدار اللوجستي الثنـائي  است
متغيرات جنس المعلم،وتخصص المعلم،والمستوى التعليمي للمعلم ،وسنوات خبرته،كمتغيرات 

ر كمتغي) التحاق المعلم بالبرنامج أو عدم التحاقه(مستقلة ،فيما اعتبر معلم كادر والمعلم النظير 
فيما اعتبر متغير استخدام المعلم للحاسوب في تعليم الطلبة كمتغير ،  )Dummy Variable(وهمي 

  .يبين نتائج التحليل 14والجدول .تابع
  
  
  
  
  
  
  
  

  نتائج تحليل انحدار استخدام الحاسوب في تعليم الطلبة .14جدول 
معامالت   المتغير

  βاالنحدار

الخطأ 

 S.Eالمعياري

 p Odd ratioالداللةمستوى   درجات الحرية
Exp(β)  

TK  2.356  0.367  1  0.00  10.547  
SE  -0.411  0.424  1  0.332  0.663  
EL  0.08  0.654  1  0.902  1.083  
EY  -0.397  0.353  1  0.26  0.672  
TS  0.083  .109  1  0.447  1.086  
  0.420  0.320  1  0.873 0.868-  ثابت

  
  :حيث 
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TK :لم بالبرنامج أو عدم التحاقهالتحاق المع(معلم كادر والمعلم النظير(  
SE :جنس المعلم  
EL :المستوى التعليمي  
EY:سنوات الخبرة  
TS:تخصص المعلم  

لقد أظهرت نتائج التقدير وجود عالقة قوية بين استخدام الحاسوب في تعليم الطلبة وبين متغير 
معادلـة  ،اذ ان ) كـادر (الحصول على دبلوم التربية في تكنولوجيا المعلومات واالتصـاالت  

  :في هذه الحالة تكتب على الصورة  راالنحدا
  

Log(using computer in students’ teaching)=-0.868+2.356 TK* - 0.411 SE + 0.08 EL- 0.397 EY + 0.083 TS            

        

ويمكن مالحظة أن احتمال مالحظة  معلمي كادر يستخدمون الحاسوب في تعليم الطلبة تساوي 
 المتغيـرات المسـتقلة   تحييدوذلك عند  %53ا يكون احتمال مالحظة المعلم النظير فيم 91%

  .األخرى
إيجاد معادلة االنحـدار اللوجسـتي الثنـائي     باإلضافة لمعادلة االنحدار الموصوفة أعاله ، تم

ـ " طلب المعلم من الطلبة البحث عن معلومات في المواقع االلكترونيةي"للمتغير التابع  رات ونفس المتغي
وقد بينت النتـائج كمـا   ).معلم كادر أو المعلم النظير(المتغير الوهمي نفس المستقلة السابقة و
للمتغير الوهمي مع   α=0.05وجود عالقة ايجابية ذات داللة عند مستوى  15يظهر في الجدول 

ما كانت داللـة  في"   طلب المعلم من الطلبة البحث عن معلومات في المواقع االلكترونيةي"المتغير التابع
  .العالقة لباقي المتغيرات المستقلة ال تختلف عن الصفر

  
  
  
  

   نتائج تحليل انحدار طلب المعلم من الطلبة البحث عن معلومات في المواقع االلكترونية .15جدول 
معامالت   المتغير

  βاالنحدار

الخطأ 

 S.Eالمعياري

 p Odd ratioمستوى الداللة  درجات الحرية
Exp(β)  

TK  1.692 0.588  1  0.004  5.432  
SE  -0.291  0.696  1  0.676  0.747  
EL  1.506  1.506  1  0.097  4.509  
EY  0.116  0.643  1  0.857  1.123  
TS  0.023  0.171  1  0.892  1.023  
  0.071  0.10  1  1.610 2.650-  ثابت
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يطلب من الطلبة البحث عن معلومات في  ”احتمال مالحظة معلم كادر أنيمكن استنتاج 
يطلب من  ”، فيما يبلغ احتمال مالحظة المعلم النظير% 84يساوي  ”مواقع االلكترونيةال

المتغيرات  تحييدوذلك عند % 16  ”الطلبة البحث عن معلومات في المواقع االلكترونية
�� . المستقلة األخرى�*�  :وtr-ن ���د�/ ا�q1%ار '�; ا�&q- ا

  
Log(students search for information from electronic site)= -2.650+1.692 TK* -0.29 SE + 1.506 EL- 0.116 EY + 0.023   TS  

  
  :الثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال  - 4

إلى أي مدى يقوم المعلمون الحاصلون على دبلـوم التربيـة فـي تكنولوجيـا المعلومـات      
هم مـن  وهل يختلفون في ذلك عـن نظـرائ  .في المدرسة " عامل تغيير "واالتصاالت بدور 

  المعلمين غير الحاصلين على التربية في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ؟
أن المعلمين المبدعين هم أولئك المعلمـون الـذين   ) Thomas, 1998( يرى ثوماس 

يمتلكون اإلرادة لتحمل المخاطر ، ويحاولون القيام بنشاطات جديدة ،ويقومون بعمل ما تحتاج 
التغيير عملية طبيعية تحدث في كافة مجاالت الحياة ويظهر وغيير ، إليه مدارس المستقبل من ت

التكنولوجيـا ،   دمواالجتماعية والسياسية ، وتق ةتغيير األوضاع االقتصادي: في صور عديدة 
  .وتغيير أنماط اإلدارة في المنظمات 

 ،وأماوالطـرق واألسـاليب    ، والمعدات تألدواا تغييرويشمل التغيير التكنولوجي  
التغيير اإلنساني كذلك فان و ،ينصب على العالقات الوظيفية والبناء الهيكليفلتغيير التنظيمي  ا

يتعلق بأفكار الناس واتجاهاتهم وعاداتهم وقيمهم ودوافعهم وطموحاتهم ، وعلى هذا األسـاس  
 لزيادة المكاسب من التغييرات فـي البيئـة  " عامل تغيير " كان ال بد من قيام المعلمين بدور 

  .)ت .، د يقاتروب( الداخلية والخارجية وتقليل الخسائر إلى أقصى درجة ممكنة 
 واتم تحديد المجـاالت التـي يـرى مـدير    ولإلجابة على هذا السؤال الذي يرتبط بالتغيير ، 

المدارس أن معلمي كادر يختلفون فيها عن نظرائهم من المعلمين من خالل ترميز إجابـاتهم  
عن نظرائهم في اد نسب المديرين الذين يرون أن معلمي كادر يتميزون وتصنيفها ، كما تم إيج
  .التي اعتبرت مؤشرات على قيام هؤالء المعلمين بدور عامل تغيير  تامجموعة من  السلوك

ن عن المدارس على سؤال حول ما إذا كان معلمو كادر يختلفو وفي إطار إجابة مدير
ري المدارس يرون أن هنـاك اخـتالف بـين    من مدي %74.1أظهرت النتائج أن  نظرائهم،

مـديرين أن معلمـي كـادر    المن  %48.3إذ رأى  مختلفة،نظرائهم من نواح معلمي كادر و
 التـدريس، عن نظرائهم في مجال استخدام أدوات ووسائل تكنولوجيا المعلومات في  نيختلفو

 ،ل ضمن فريقكادر يختلفون في مهارات العممن المديرين يرون أن معلمي  %37.9كما أن 
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يبين إجابات مديري المدارس حول نواحي اختالف معلمي كادر عـن نظـرائهم    12والجدول
  .المعلمين

  .المدارس واالمعلمين النظراء كما يراها مديرنواحي اختالف معلمي كادر عن  .16 جدول

 

وأما فيما يتعلق بإجابات مديري المدارس حول ما إذا كان معلمي كادر يتميزون عن 
مقابلة المديرين والتي تعتبر فقراتها  صحيفة التي تضمنتها تاالسلوكنظرائهم من المعلمين في 

لنتـائج أن غالبيـة   تغيير ، أظهـرت ا  التسعة مؤشرات تدور حول قيام المعلمين بدور عامل
يرون أن معلمي كادر يتميزون عن زمالئهم في مجال توظيـف   )%77.6(مديري المدارس

لتهـا نسـبة   تين تميز معلمي كادر عن نظـرائهم،  التكنولوجيا في التعليم وهي أعلى نسبة تب
يرغب من  المديرين الذين يرون أن معلمي كادر يتميزون عن نظرائهم في مجال تدريب من

والجدول  ،%70.7 وبنسبة بلغت نولوجيا في التعليمالمعلمين الزمالء على كيفية استخدام التك
 تاالسـلوك لمعلمي كادر عن نظرائهم في  اًتميزيبين نسبة المديرين الذين يرون أن هناك  13

  .المدارسالتي رصدتها صحيفة مقابلة مديري 
  

  .ز معلمي كادر عن نظرائهم في القيام بدور عامل تغييرعدم تمي/ ز ن تميأعداد ونسب المديرين الذين يرو .17جدول 

  

  التميز السلوك رقم الفقرة 
                             

  ال  نعم  

  )67.2( المساهمة في حل مشكالت تعليمية يواجهها زمالؤه - 1
39 

(32.8) 
19 

  )(77.6 توظيف التكنولوجيا في التعليم   - 2
45 

22.4)(  
13 

 )(32.8 )(67.2تعليم وأدوات تكنولوجيا المعلومات في توعية زمالئه بأهمية استخدام وسائل   -3

 %نسبة المديرين  المجال التسلسل

  لتدريساستخدام أدوات ووسائل تكنولوجيا المعلومات في ا -1
 

48.3 

  أو األهالي الزمالء،أو  األخرى،التواصل مع المدارس  - 2
 

19.0 

  استخدام أساليب تدريس حديثة  - 3
 

15.5 

  مهارات العمل ضمن فريق  - 4
 

37.9 

  مهارات إدارة الصف  - 5
 

27.6 

  بصورة عامة مالتطور المهني للمعل  - 6
 

13.8 

 25.9 )لطلبة ، استخدام أساليب تقويم حديثة،الخ تصميم مشاريع ، زيادة حماسة ا(أخرى   - 7
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 19 39 وتعلم الطلبة 

التواصل مع المجتمع المحلي وخصوصا أولياء األمور لمناقشة مواضيع   - 4
 أبنائهم مترتبط بتعل

(56.9) 
33 

43.1)(  
25 

  )(60.3 أو مدارس أخرى  معلمينالقيام بأعمال مشتركة مع   - 5
35 

(39.7) 
23 

القيام بأعداد مشاريع لمعالجة مشاكل معينة تواجه عملية التعلم والتعليم في   - 6
 المدرسة 

46.6)(  
27 

53.4)(  
31 

 (69.0) يهتم بإرشادات مدير المدرسة   - 7
40 

(31.0) 
18 

  )(70.7 في التعليم تدريب من يرغب من المعلمين على كيفية استخدام التكنولوجيا   - 8
41 

29.3)(  
17 

 (63.8) اقتراح مبادرات لتحسين البيئة التعليمية في المدرسة  - 9
37 

36.2)( 
21 

  

بصورة عامة ،يالحظ أن مديري المدارس يميلون إلى االعتقاد بـان معلمـي كـادر    
صـحيفة ، إذ زادت نسـب   التي تضـمنتها ال  تالسلوكياميزون عن نظرائهم المعلمين في تي
باستثناء سلوك واحد هو قيـام المعلمـين بأعـداد     تالسلوكياإزاء جميع  %50لمديرين عن ا

 %46.6والتعليم في المدرسة بنسبة بلغت  مشاكل معينة تواجه عملية التعلم ةمشاريع لمعالج
من وجهة -فقط من المديرين ، وتدل تلك النتائج على أن معلمي كادر يقومون بأدوار تغييريه

منها ما يرتبط بالتواصل مع المجتمع المحلي ، أو القيام بدور توعوي ألهمية   -مدرائهم  نظر
التكنولوجيا ، أو في مجال إطالق المبادرات التحسينية ، أو في مجال تدريب زمالئهم علـى  

  .في التدريسICT  استخدام أدوات ومصادر 
كنولوجيـا المعلومـات   ولدى سؤال المديرين عن إمكانية اختيار برنامج دبلوم التربية فـي ت 

لتـدريب المعلمـين فـي مدارسـهم     ار البرنـامج  يصاالت لو أتيحت لهم الفرصة الختواالت
وعند سؤالهم عن سـبب ذلـك أمكـن     ،سيختارون البرنامج أنهممن المديرين  %84.6أجاب

  .14على النحو المبين في جدول  تصنيف إجاباتهم
  
  

  رس يختارون برنامج كادر من وجهة نظرهماألسباب التي تجعل بعض مديري المدا . 18جدول

  الرقم

 المتسلسل
 %نسبة المديرين  األسباب

 استخدام وسائل وأدوات تكنولوجيا المعلومات في التدريس - 1
48.3)(  
28 

 استخدام أساليب تدريس حديثة  - 2
20.7)(  
12 

 زيادة فعالية الطلبة ومستواهم العلمي  - 3
(24.1)  
14 

 مع المحليتعلمين فيما بينهم ومع الطلبة والمجتحسين تواصل الم  - 4
(13.8) 
8 
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 تحسين مخرجات التعليم  - 5
(32.8) 
19 

 مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية  - 6
29.3)(  
17 

 التنمية المهنية للمعلم  - 7
(20.7) 
12 

  

سبة األخرى من مديري المدارس التي ترى أنها لن تختـار هـذا   نأما فيما يتعلق بال
فقد ذكرت األسباب التي تقـف   ،لبرنامج فيما لو أتيحت لهم الفرصة الختيار برامج التدريبا

  .15ألسباب على النحو المبين في جدولصنفت تلك ا وقدوراء هذا الرأي ،
  

  .التي تجعل مديري المدارس ال يختارون برنامج كادر من وجهة نظرهم األسباب .19جدول 

  %ديرينملنسبة ا  االسباب  الرقم المتسلسل
  )6.9(  المدارسالتجهيزات في و اإلمكانياتعدم توفر   1

4  
  )5.2(  عدم فاعلية البرامج التدريبية  2

3  
  )10.3(  وجود برامج تدريبية بديلة أخرى  3

6  
المادية، وقت البرنامج  األعباءضيق الوقت، (أخرى   4

  )الخ....
)17.2(  

10  

  

بينت النتائج أن غالبية الزمالء تـرى أن  وأما فيما يتعلق برأي زمالء المعلمين، فقد 
 )%69(معلمي كادر يتميزون عن نظرائهم في مساعدة الزمالء في تحسين طرق تدريسـهم  

وفـي انجـاز    )%79.3(االتصـاالت  ووفي توعية زمالئه بأهمية استخدام وسائل تكنولوجيا 
وفي تدريب ، )%60.3(أعمال مشتركة مع معلمين في مدرسته أو معلمين في مدارس أخرى 

االتصـاالت  ومن يرغب من المعلمين في المدرسة على اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات    
، وفي المساهمة )%73(و في اقتراح مبادرات لتحسين البيئة التعليمية في المدرسة  )64.9%(

فيما انخفضت نسب المعلمـين   )%70.1(في تقييم تعلم الطلبة  اإلدارةوااليجابية مع المعلمين 
أكثـر مـن    إلىالء الذين يرون تميز معلمي كادر عن نظرائهم المعلمين بحيث وصلت الزم

الطلبـة  والنصف بقليل في مجال تصميم وأعداد مشاريع تعليمية يسـتفيد منهـا المعلمـون    
تنفيـذها  ووفي مجال المشاركة الفعالة مع المعلمين اآلخرين في التخطيط للدروس  )52.9%(
ة في إعداد الخطط العالجية للطلبة ذوي التحصـيل المـنخفض   وفي المشاركة النشط )52.9(
المعلمين الزمالء الذين يرون تميز معلم كادر عن المعلم  نسب يبين 16الجدول و ، )51.9%(

  .بدور عامل تغيير المعلم مبقياذات العالقة  تالسلوكياالنظير في 
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  .ز معلمي كادر عن نظرائهم في القيام بدور عامل تغييردم تميع/ ز ونسب المعلمين الزمالء الذين يرون تمي أعداد . 20جدول

  

  رقم

  الفقرة

  التمـــيز  الســلوك

  ال  نعم
  )69.0(  مساعدة الزمالء في تحسين طرق تدريسهم  1

120  
)31.0(  

54  
وسائل تكنولوجيا المعلومات  استخدام بأهميةتوعية زمالئه   2

   واالتصاالت
)79.3(  

138  
)21.0(  

36  
في مدرسته أو معلمين في تركة مع معلمين أعمال مشز إنجا  3

  مدارس أخرى 
)60.3(  

105  
)39.7(  

69  
  )64.4(  المساهمة في حل مشكالت تعليمية يواجهها زمالؤه   4

112  
)35.6(  

62  
 استخدامتدريب من يرغب من المعلمين في المدرسة على   5

  إلتصاالت اتكنولوجيا المعلومات و
)64.9(  

113  
)35.1(  

61  
  )73.0(  مبادرات لتحسين البيئة التعليمية في المدرسة  اقتراح  6

127  
)27.0(  

47  
  )52.9(  تصميم وأعداد مشاريع تعليمية يستفيد منها المعلمون و الطلبة  7

92  
)47.1(  

82  
و  المشاركة الفعالة مع المعلمين اآلخرين في التخطيط للدروس  8

  تنفيذها
)52.9(  

92  
)47.1(  

82  
الخطط العالجية للطلبة ذوي  إعدادالنشطة في المشاركة   9

  التحصيل المنخفض
)51.7(  

90  
)48.3  

84  
  )70.1(  في تقييم تعلم الطلبة اإلدارةالمساهمة االيجابية مع المعلمين و   10

122  
)29.9(  

52  
  

  

 قـالوا  %)83(ن غالبية المعلمين الزمالء أ ،لقد أظهرت نتائج مقابلة المعلمين الزمالء
اذا ما اتيحت لهم  لوجيا المعلومات واالتصاالتوارون برنامج دبلوم التربية في تكنسيخت أنهم

لهم يختارون هذا البرنامج  ن األسباب التي تجعر برامج تدريبية ، ولدى سؤالهم  عفرصة اختيا
من المعلمين الزمالء ان هذا البرنامج يساعدهم على تعلم  أسـاليب تـدريس   %  41.4ذكر 

ر منهم  ان البرنامج يطو% 31المعلومات ، كما أشار  تكنولوجيال وأدوات حديثة تدمج وسائ
يبين تصنيف اجابات المعلمين الزمالء   17جدول العملية التعليم ويواكب تطورات العصر ، و

   .اء كل سببم برنامج كادر ، ونسب المعلمين ازالسباب اختياره
  يختارون برنامج كادر من وجهة نظرهم التي تجعل بعض المعلمين الزمالء األسباب .21جدول 

  %نسبة المعلمين الزمالء   األسباب  الرقم المتسلسل

و  تعلم أساليب تدريس حديثة تدمج وسائل وأدوات تكنولوجيا المعلومات  - 1
  االتصاالت

)41.4(  
72  

  )31.0(  تطوير التعليم ومواكبة تطورات العصر  - 2
54  
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  )ICT  )21.0يها استخدام أدوات ووسائل تنمية مهارات المعلم المهنية بما ف  - 3
37  

  )5.7(  تفعيل دور الطلبة   - 4
10  

  )10.9(  تعدد مصادر المعرفة و سهولة الحصول عليها  - 5
19  

  )2.9(  القدرة على تصميم و إعداد المشاريع التعليمية  - 6
5  

التفكير، التواصل، حل المشكالت، (المعرفي ت االقتصاد تعليم الطلبة مهارا  - 7
  )الخ....

)6.9(  
12  

  )3.4(  )الخ..اكتساب معارف جديدة ،مساعدة الزمالء، توصيل المعلومات للطالب بسهولة(أخرى   - 8
6  

  

% 17قالوا أنهم لن يختاروا هذا البرنامج فقد بلغت نسبتهم أما المعلمين الزمالء الذين 
مـنهم  % 5.8ر ا البرنامج ذكذوفي معرض ذكرهم لألسباب التي تجعلهم ال يختارون ه ، فقط
وذكر  بديله،أنهم يعتقدون بوجود برامج تدريبيه % 4.7فيما ذكر  بالبرنامج،غير مقتنعين  أنهم
ان هناك ظروف خاصة تمنعهم من اختيار هذا البرنامج منها عدم تفرغهم ، وضـيق  % 4.1

فـي   ICT أنهم لم يالحظوا فوائـد اسـتخدام ادوات ومصـادر    % 1.8وذكر  ،الوقت لديهم
منهم ان المدارس ال توفر التجهيزات الالزمة بشكل كاف لتطبيـق  % 1.2فيما رأى  المدارس

  .مها البرنامج المهارات التي يعلّ
  
  
  

  .الرابعبالسؤال  النتائج المتعلقة -5

 هـي  ومـا  ،واالتصاالتدبلوم التربية في تكنولوجيا المعلومات  من برنامجاالستفادة  ما مدى
  ؟ نلمتدربيا جهة نظروإيجابيات البرنامج من و سلبيات
 تقدير درجة االستفادة  •

هذا السؤال تم استخدام مؤشرات اإلحصاء الوصفي لتقويم درجة االسـتفادة   عنلإلجابة  
  .من برنامج دبلوم التربية في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من وجهة نظر المتدربين 

رنامج كادر من وجهـة نظـر   ون مقياس تقدير درجة االستفادة من بتكّ سابقا،كما ذكرنا 
ـ  0.95فقره، بلغ معامل ثباته المحسوب بطريقه كرونباخ ألفا ) 20(من ن المتدربي اً بـأن  علم

  . 20 درجةوأدنى  100 أعلى درجه على المقياس هي
  إذ بلغ معامل االلتواء  ،نحو اليسار توزيع درجات معلمي كادر ملتوٍ أنلنتائج ابينت 

(skewness)1.06- ،86والوسـط   84.5متوسط الدرجات علـى هـذا المقيـاس     كما بلغ 
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 78.7يسـاوي  ) 25P(، باإلضافة إلى ذلك اظهرت النتائج ان المئين األول  76والمنوال 
مر الذي يشير إلى ان معلمي كادر يرون ان درجة ، اال 92يساوي ) 75P(والمئين الثالث 

على هذا  ع درجات معلمي كادريبين توزي .1والشكل  .امج كانت كبيرةمن البرن استفادتهم
   .المقياس

  .توزيع درجات معلمي كادر على مقياس تقدير درجة االستفادة من البرنامج . 1شكل 

وعند النظر إلي تقيم درجة االستفادة من البرنامج بصوره تفصيلية على مستوى كـل  
ن كبيراً عند جميع الفقرات باستثناء الفقـرة  كاتقدير درجة استفادة معلمي كادر فقره نجد ان 

 لمعلمين في المدارس األخرى،اصل مع التي تشير إلى اكتساب معلم كادر مهارات التوا) 12(
التي تشـير إلـي   ) 10(والفقرة   3.33إذ بلغ متوسط تقديرات معلمي كادر على هذه الفقرة 
وعلى الرغم  ،3.88متوسط بالذاتي  مقيياكتساب المعلمين القدره على تعليم الطلبه مهارات الت

لت سـج و. 3يبلـغ  ن أعلى من متوسط التدريج الذي ن ذلك فإن متوسطات هذه الفقرات كام
إلـى اكتسـاب    4لكل منها حيث تشير الفقـرة   4.55أعلى المتوسطات اذ بلغ  5،4الفقرتان 

المعلمين مهارات دمج  إلى اكتساب 5وتشير الفقرة  ، يالمعلمين مهارات أسلوب التعلم التعاون
يبين  الملحق في 8والجدول  ، اساليب التدريس الحديثةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مع 

  .تقديرات معلمي كادر على مستوى كل فقره لالمتوسطات  الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 إيجابيات وسلبيات البرنامج •

ي كادر وتصنيفها ، وإيجاد النسـب المئويـة   لإلجابة على هذا الجزء تم ترميز اجابات معلم 
  .السلبيات التي تم تحديدها وإلعداد معلمي كادر بموازاة  االيجابيات 

من ايجابيـات برنـامج دبلـوم     يرون أن من معلمي %  46.6كشفت النتائج أن لقد 
وأدوات تكنولوجيـا   التربية في تكنولوجيا المعلومات االتصاالت تعلم كيفيـة دمـج وسـائل   

من المعلمين ان البرنامج اكسبهم مهارات استخدام % 44.8 أشار مامعلومات في التدريس، فيال
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إلى ان البرنامج اكسبهم مهارات التواصـل مـع   % 27.7وأشار  أساليب التدريس الحديثة، 
  .الطلبة ومع زمالئهم المعلمين 
ان معلمـي كـادر يـرون     أن ،بصوره عامـه  18الجدول  في وتشير النتائج المبينة

ين حول المعلم أراءعلى الرغم من بروز تباين في ، فالبرنامج اكسبهم مدى واسع من المعار
  .المزايا الرئيسية للبرنامج

  ايجابيات برنامج كادر من وجهة نظر المعلمين .22جدول 

  %النسبة   اإليجابيات  الرقم التسلسل

  )44.8(  استخدام أساليب تدريس حديثة في تعليم الطلبة  - 1
26  

  )46.6(  في التدريس ICTدمج وسائل وأدوات   - 2
27  

  )ICT  )27.6استخدام وسائل و أدوات  تاكتساب مهارا  - 3
16  

  )27.6(  التمركز حول الطالب في التعليم  - 4
16  

  )29.3(  مهارات التواصل مع الطلبة و المعلمين  - 5
17  

  )13.8(  تصميم األنشطة و المشاريع  - 6
8  

  )12.1(  لتعاونيتوظيف أساليب التعليم ا  - 7
7  

8 -  
استقصاء، حل المشكالت، (اكتساب القدرة على تعليم مهارات االقتصاد المعرفي

  ....)ربط المعرفة بالحياة،
)13.8(  

8  

  )12.1(  )الخ...الصفأساليب تقويم حديثة، مراعاة الفروق الفردية، إدارة (أخرى   - 9
7  

  

% 24.1فقد ذكر ما نسبته    -و كادركما يراها معلم-وأما فيما يتعلق بسلبيات البرنامج 
أشـار   ، فيمـا في المدارس ICT من سلبيات البرنامج نقص ادوات ووسائل من المعلمين ان

واعتبـر   ،تطلبهـا يسلبيات البرنامج كثرة الواجبات والمهام إلـي   من من المعلمين ان% 19
يم المستخدمة غير التقو ، وان وسائلربين غير كافيهدمن المعلمين ان مهارات الم%16حوالي 

    .كادرمعلمو  ايبين سلبيات البرنامج كما يراه 19ولدوالج .فعاله
  سلبيات برنامج كادر من وجهة نظر المعلمين . 23جدول

  %النسبة   السلبيات  الرقم التسلسل

1 -  
صعوبة تطبيق المهارات المكتسبة من البرنامج ألسباب مختلفة منها التجهيزات 

  .عدم كفاية الوقتورس ، في المدا التكنولوجية
)37.9(  

22  

  )19.0(  كثرة الواجبات والمهام  - 2
11  

  )15.5(  عدم كفاية تأهيل المدربين  - 3
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9  

  )15.5(  عدم فاعليه اساليب التقويم المستخدمة  - 4
9  

  )10.3(  عدم مناسبة وقت البرنامج  - 5
6  

  )3.4(  طول ساعات التدريب  - 6
2  

  )5.2(  اء البرنامجعدم متابعة المتدربين بعد انته  - 7
3  

  )8.6(  افتراض امتالك المعلم مهارات استخدام الحاسوب  - 8
5  

9 -  
صعوبة إدارة الصف عند استخدام وسائل  األهداف،عدم وضح ( أخرى 

ICT...... الخ(  
)12.1(  

7  
  

  
  
  
  
  

  
  

  مناقشة النتائج والتوصيات
  

يا المعلومات واالتصاالت تكنولوجتقويم برنامج دبلوم التربية في إلى  الدارسةهدفت هذه 
 تكنولوجيا التربية فيعلى دبلوم  اء مدى استخدام المعلمون الحاصلونمن خالل استقص) كادر(

المعلومات  ئل تكنولوجياوسات اساليب التدريس الحديثة التي تستفيد من المعلومات واالتصاال
لمعلمي  التعليمية-ميةعلتما اذا كانت الممارسات ال حص، وفةالصفي ت داخل الغرفةواالتصاال

،  ةودور الطلب ،كادر تختلف عن المعلمين النظراء من الجوانب التي تميز في اساليب التدريس
، والفاعلية الذاتية للمعلمين،  باإلضافة إلى ذلـك   المستخدمة موأساليب التقيي ،يوالمناخ الصف

ومـدى  في المدرسة ،  "ريعامل تغي" رمدى قيام معلمي كادر بدو ءعت الدراسة إلى استقصاس
اختالفهم في ذلك عن المعلمين النظراء، وأخيراً حاولت الدراسة تقدير درجة االسـتفادة مـن   

  .االتصاالت من وجهة نظر المعلمينوبرنامج دبلوم التربية في التكنولوجيا المعلومات 
بصورة  سيتم في هذا الجزء مناقشه تلك النتائج النتائج،إلى جملة من  لت الدراسةلقد توص

  متكاملة وتقديم مجموعه من التوصيات في ضوء تلك المناقشة 
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استخدموا  -كمعدل في مرتي الزيارة -نتائج الدراسة ان أكثر من نصف معلمي كادر أظهرت
المعلمـين   ، وان أغلبيةوسائل وادوات تكنولوجيا والمعلومات واالتصاالت في تدريس طلبتهم

اذ تم اسـتخدامها   ،استخدموا تلك األدوات رمن معلمي كادنية المرة الثلالذين تمت مالحظتهم 
استخدمت فـي عـدة    ICTادوات ومصادر  أن حظولولفترات متفاوتة في الحصص الصفيه 

حيث استخدمت النسبة األكبر من  ارةً ومن قبل الطلبه تارةً أخرى،ن قبل المعلمين تممجاالت 
مجال اسـتخدام برنـامج معالجـة    لعرض المعلومات او في  ICTالمعلمين وسائل ومصادر 

فيمـا   مـا أوكان استخدام المحتوى االلكتروني والبريد االلكتروني قليالً ، ) (wordالنصوص
في البحث عن معلومات في وفي عرض المعلومات  ICTادوات  يتعلق بالطلبة فقد استخدموا

علمـين  االنترنت ، وعلى الرغم من ذلك اظهرت النتائج وجود تفاوت واضح فـي نسـب الم  
  .ي الزيارة في مرت ICTوالطلبة الذين استخدموا وسائل وادوات 

الثانية  الصفيةظة حكما ظهرت في المال ان دروس معظم معلمي كادر وبذلك يمكن القول،
التحفظ في تكوين حكم  يفضل، إال انه  )(Blendedكانت تتسم ببعض صفات الدرس المختلط 

كون النتائج كشفت عن تركيـز اسـتخدام    تالمعلوماقطعي حول جودة االستخدام لتكنولوجيا 
  .في مجال عرض المعلومات من قبل الطلبه ومن قبل المعلمين  ICTوسائل وادوات 
مالمح البيداغوجيا التي تتمركز حول الطالب لدى أغلبيـة معلمـي    من العديد لقد برزت

فـي النقـاش    ةر الطلب، كما ظهر دو ة، اذ تم استخدام طريقة المجموعات في تعلم الطلبدركا
في معظم صفوف معلمي كادر  ة، كما لوحظ ان الطلب ةوالشرح ، وتعاونهم في مهمات مشترك

لوحظ من نشاطات تعلميه وتعليمية، و ةصفيكانوا مهتمين ومنغمسين فيها يجري في الغرفة ال
رصاً أمام من معلمي كادر أتاحوا ف% 98استخدام طريقة المناقشة فقد بينت النتائج ان حوالي 

ر ظهر في صفوفهم من معلمي كاد% 87حوالي  أن افي النقاش والشرح كم للمشاركة ةالطلب
توفر فـي  كان يمن المعلمين % 85نسته  ما أنلوحظ ومعلم، أسئلة على ال قيام الطلبه بطرح

أغلبيـة معلمـي    أن بداوالطلبه في إبداء أرائهم ، من عدم تهيب  صفوفهم قدر متوسط فأعلى
واسـئلة تتطلـب    ،تعديل طريقة المحاضرة من خالل طرح أسئلة مفتوحـه  إلى ميلونكادر ي

مهارات تفكير عليا ، كما ان غالبية المعلمين يربطون موضوع الدرس بظـاهره او مشـكلة   
 الطلبـة  مع بعضهم وبـين  قنعاً لبدء حوار ونقاش بين الطلبةه االمر الذي شكل اساساً ميحيات

فيما بينهم كان اقل من  ألطلبهتفاعل  أن أظهرت الصفيةظة حالمال على الرغم من ان ،والمعلم
ت المتدنيـه ال يعـانون مـن    ذوي القـدرا  ألطلبه أن أيضاولوحظ  ،طلبه مع المعلم تفاعل ال
  .دى طلبتهم بصوره كبيره المعلمين يراعون الفروق الفرديه ل، اذ ان حوالي نصف االهمال

كشـفت   الستخدام بيداغوجيا تتمركز حول الطالبفي مقابل مالمح تلك الصوره المشجعه 
بينـت   إذ ، في صفوف معلمي كادر ةالتعليميه ظهرت بنسب قليل تالنتائج ان بعض الممارسا
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أو التعلم  (project-based learning)النتائج ان التعلم الذي يستند إلى تصميم واعداد المشاريع 
أو التعلم الذي يعتمـد   (inquiry-based learning)الذي يمارس فيه الطلبة أساليب االستقصاء 

حيث لم تظهر  ،لم يمارس في أغلب الصفوف (problem-based learning)على حل المشكالت 
من معلمـي  % 65بة لدى ممارسة الطلبة ألساليب االستقصاء أو حل المشكالت في تعلم الطل

% 58اد مشاريع لدى حـوالي  يقم الطلبه بتصميم واعد لم كما -ةرمرتي الزياكمعدل في  -كادر
بالبحث عن معلومات من مصادر غير الكتاب  ةباإلضافة إلى عدم قيام الطلب ،من معلمي كادر

استنتاجاً موضوعيا ودقيقا حول مستويات االستخدام  أن إالمنهم ، % 60المدرسي لدى حوالي 
  .بتين زمنياً مالحظه الممارسات الصفيه في مناسبتين متقار هلهذه األساليب قد ال تتيح

فإن تلك األدلة تقدم إشارات على ان معلمي كادر افلتوا نسبياً مـن نمـط    عامه،وبصوره 
اخذوا يلعبـون أدوارا   اذ بدا ان الطلبه في صفوفهم ،التدريس التقليدي الذي يرتكز على المعلم

   .دى حدود االستماع واإلجابة على أسئلة المعلمينايجابيه تتع
اغلبيه  أنالنتائج  أظهرت ،ليب التي يتبعها المعلمون لمراقبة أداء طلبتهموفيما يتعلق باألسا

تصـحيح المهمـات الصـفيه    معلمي كادر يقومون بتقييم طلبتهم أثناء الحصة وأنهم يقومون ب
فرصه مشاركة الطلبه في تصحيح تلك المهمات اقل ، كما بينت النتائج ان  بأنفسهم فيما تكون

ما تواضعت نسـب المعلمـين   استخدموا أسلوب المالحظة ، في درمن معلمي كا% 58حوالي 
استخدام حقائب االنجاز او تقييم  :الذين استخدموا األدوات واألساليب األخرى في التقويم مثل

استخدام أسلوب المالحظة لم يتم  عبر توظيـف ادوات قيـاس موضـوعيه     أنكما  ،اإلقران
وبالتالي فإن ذلك يدعونا  ،م تلك األدوات كان قليالاذ ان استخدا ،كساللم التقدير وقوائم الشطب

ن خالل المالحظة الصـفيه  الصفي في تعديل األساليب التدريسية م مللتساؤل حول فائدة التقيي
  . العابرة وغير الموثقة

فإن هناك ثمة ما يشير إلى ان معلمي كادر قد نجحوا في التخلـي عـن    القول،وخالصة 
 واتجهوا إلعطـاء  المعرفة ،والتي تتمثل في أحكام السيطرة واحتكار األدوار التقليدية للمعلم 
لكنها مشاركه ال تخلوا مـن  -اذ بدا الطالب مشاركاً في الحصة الصفيه طلبتهم ادوار متعددة،

بعض النواقص ذلك ان الطلبه لم يكن لهم  دور في التخطيط للدرس وفي اختيار مجموعـات  
بة معلمي كادر استخدموا وسائل وادوات تكنولوجيـا  طل أنكما  -العمل لدى اغلب الصفوف
المعلومات واالتصاالت وسالـرغم مـن    ل تنوعاً في مجاالت استخدام تلك الوسائل علـى ج

معلمي كادر تمكنوا من بث الحياة في المعرفه التـي   محدودية ذلك االستخدام، كما ان غالبية
  .حياتيه او مشكالت واقعيه يقدمونها لطلبتهم من خالل ربط موضوع الدرس  بظواهر

فقـد اظهـرت    ،من المعلمـين رائهم باالختالفات بين معلمي كادر ونظ وأما في ما يتعلق
مـا  بالمعلمين النظراء فية ادر مقارنإحصائية لصالح معلمي ك ةالنتائج وجود فروق ذات دالل
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ر لمسـتوى  تقدير معلمي كـاد اذ ظهرت الفروق في مجال  للمعلمين،يتصل بالفاعلية الذاتية 
ة من المصادر والوسائل المتاحـة فـي   واالستفاد ،ي استخدام أسلوب التعلم التعاونيف فاعليتهم

ـ   ،التعلم المدرسة لتحقيق نتاجات  ةواعتقادهم بأنهم يمتلكون القدره لتحسين درجه إتقـان الطلب
ـ  للمهام ، وقدرتهم على إقناع اآلخرين في المدرسـة السـتخدام وسـائل وادوات    ا تكنولوجي

قدرتهم على دمج وسـائل وادوات  المعلومات واالتصاالت، وتدريبهم على استخدامها، وكذلك 
ICT     في التدريس ، وقد بدا ان االختالفات في مستوى الفاعلية الذاتية بـين معلمـي كـادر

في الممارسة الصفيه الفعليـة ، اذ بينـت     عديده اختالفاتهم قد انعكست على ظهور ونظائر
عند معظم عناصر  رائهممعلمي كادر ونسب نظ فروق ظاهريه في نسب ممارسةج وجود النتائ

تلك الفروق اظهر عـدم تـوفر الداللـة     لةالسلوك التعليمي ، إلى ان الفحص اإلحصائي لدال
   .بعض النسبلاإلحصائية 

مجـال اسـتخدام وسـائل وادوات     إحصائية فـي  ةلقد كانت الفروق واضحة وذات دالل
درسون في صفوف ت في التدريس من قبل المعلمين ومن قبل الطلبه الذين يتكنولوجيا المعلوما

المجاالت التي تم فيها استخدام ادوات  جميع، كما ظهرت تلك الفروق في يدرسها معلمو كادر
الفروق كانت ذات دالله إحصائية في مجال استخدام أسـلوب الـتعلم    أنكما  ، ICTووسائل 

في صفوف معلمي كـادر   ةيتعاونون على انجاز مهمات مشترك ةالتعاوني ، اذ ظهر ان الطلب
إحصائية في مجاالت  ةاكبر من صفوف المعلمين النظراء ، كما ظهرت فروق ذات دالل ةبنسب

، ومستوى التواصل بين الطلبه والمعلم ، اذ ظهـر  قة بدور الطلبه في الحصة الصفيهلها عال
مع المعلم ، وكذلك ظهرت  ةتوى تفاعل الطلبما بينهم ومساختالف في مستوى تفاعل الطلبه في

  .من مستويات التحصيل المختلفة ةتلك الفروق في متابعة تعلم الطلب
ـ   ةان هناك فروق ذات دالل ،لقد بينت النتائج م يإحصائية في مجال استخدام اسـاليب تقي

، ةلصفيل استخدام أسلوب المالحظة افقد ظهرت فروق في مجا عند مراقبة تعلم الطلبه،حديثه 
ي كادر والمعلمين النظـراء  م األقران على الرغم من تواضع نسب معلميوساللم التقدير وتقي

ائية بين نسب معلمي كادر ونسـب  إحصة ، كما ظهرت فروق دالالذين استخدموا هذه الوسائل
ويقودنـا   .او حل المشـكالت  /و  من المعلمين في مجال استخدم اساليب االستقصاءرائهم نظ

االستنتاج بأن هناك مظاهر سلوكيه عديدة ارتبطت بأهداف برنامج دبلوم التربية في ذلك إلى 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اكتسبها وطبقها المعلمون الذين خضـعوا لهـذا البرنـامج    

ات معلمين الذين يمارسون تلك السلوكمقارنةً مع زمالئهم النظراء مع مالحظة تواضع نسب ال
بين مرتي الزيارة   تالذين يمارسون تلك السلوكيا واختالف نسب المعلمين ،في بعض األحيان
  .في أحيان أخرى 
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ال يعني ان صفوف المعلمين النظراء قد خلت من المظـاهر السـلوكية   ان ما ذهبنا إليه 
ربط المعلمـين  اذ لم يظهر على سبيل المثال فروق ذات دالله إحصائية في مجال  ،االيجابية

ة للطالب في اختيـار المهـام الصـفية،    ، وفي توفير الحريظاهرة حياتيهلموضوع الدرس ب
ومهارة المعلم في توزيع زمن الحصة بصورة مناسـبة   ،في النقاش والشرح ومشاركة الطلبة

  .وغيرها
ير أشارت النتائج إلى ان معلمي كادر  يتميزون ييتعلق بقيام المعلمين بدور عامل تغ وفيما

قد بدا ان المـديرين والمعلمـين الـزمالء    ف،  ريهيلعبهم ادوار تغي عن المعلمين النظراء في
يعتقدون أن معلي كادر يتميزون عن زمالئهم في المجاالت التي سئلوا عنها باستثناء مجـال  

تواجه عملية التعلم والتعليم في المدرسـة،   ةقيام المعلمين بإعداد مشاريع لمعالجة مشاكل معين
هم معلي كادر ال يتميزون بذلك عـن نظـرائ  عن اعتقادهم أن  من المديرين% 53.4ر اذ عب

في مجال قيام معلمي كادر  رائهمنظ علىالمعلمين، فيما ظهر أن معلي كادر كان لهم أفضلية 
المعلومات واالتصاالت،  في المدرسة على استخدام تكنولوجيا بتدريب من يرغب من المعلمين

توعوي لزمالئهم بأهمية استخدام وسائل تكنولوجيا باإلضافة إلى قيام معظم معلي كادر بدور 
وزارة التربيـة   المعلومات واالتصاالت وهم بذلك يمسون جوهر عملية التغيير التي تقوم بها

غالبية مديري  أنكما ،  لالستفادة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المدارس والتعليم
هم في مجال اقتـراح  كادر يتميزون عن نظرائ ون أن معليالمدارس والمعلمين الزمالء يعتقد

مية في المدرسة، كما أن هنـاك نسـبة متوسـطة مـن     التعل-ات لتحسين البيئة التعليمةمبادر
ين الزمالء يعتقدون أن معلمي كادر يتميزون عن المعلمين النظراء في مجال تصـميم  مالمعل

ركة النشـطة مـع   اضافة إلى المشباإل ،واعداد مشاريع تعليمية يستفيد منها المعلمون والطلبة
في إعداد الخطط العالجية للطلبة ذوي التحصيل المنخفض، ومن االشـارات الدالـة   المعلمين 

ان هناك قناعات لدى مديري المدارس والمعلمين الزمالء بأهمية ومسـتوى المهـارات    على
برنـامج  ختيـار  ي اف هؤالء يكسبها برنامج كادر للمعلمين رغبة والمعارف واالتجاهات التي

تعلم اساليب حديثـة  : مدارسهم في مجاالت رات فييلتدريب المعلمين بهدف إحداث تغيكادر 
، وزيادة فعالية الطلبـة ومسـتواهم   تدمج وسائل وادوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

  .العلمي 
وجيـا  يعتقد معلمي كادر بصفة عامة، ان استفادتهم من برنامج دبلوم التربيـة فـي تكنول  

بدا واضحاً اعتقـادهم باكتسـاب مهـارات دمـج      إذ ،ة المعلومات واالتصاالت كانت كبير
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مع اساليب التدريس الحديثة، واكتسابهم مهـارات الـتعلم  

اصـل  ن تقييمهم لدرجة استفادتهم منه في اكتساب مهارات التوالتعاوني بدرجة كبيرة، فيما كا
تشيران  اللتينط الدرجات على الفقرتين م الطلبة أقل، اذ بلغ متوسلتقييم الذاتي لتعلومهارات ا



 46

وعلى الرغم من التقدير المرتفع لدرجة االستفادة فـي   ،على التوالي 3.88و  3.33إلى ذلك 
العديد من المهارات والمعارف واالتجاهات فقد كان نجاح معلمي كادر بترجمة ما اعتقدوه إلى 

جاح في استخدام اسـاليب تـدريس   فبينما تحقق ن ،س في حصصهم الصفية متفاوتاًواقع ملمو
لمراقبـة   التقويم البديلة أساليب توظيف عملية التعلم كان النجاح محدود في الطالب في تشرك

  -مية تتجاوز عرض المعلوماتفي نشاطات تعل ICTوسائل و أدواتفي تسخير و تعلم الطلبة
 ppبرنامج ر إلى أن هناك سلبيات مختلفة يعتقدون أنها تحد من فاعلية ال، وقد أشار معلمي كاد

في المدارس، وكثرة الواجبات والمهام، وعدم كفاية  نقص التجهيزات التكنولوجية: ذكروا منها
تأهيل المدربين، وعدم فاعلية وسائل التقويم المستخدمة، وقد تكون تلك السلبيات خصوصاً ما 

فيذ البرنامج في تهم على تنبوجود عوامل خارجية تقلل من قدر لمعلمينارتبط منها باعتقادات ا
  .تواضع توظيف بعض ما اكتسبوه في الحصص الصفية المدارس سبباً في

 يه بما يليه يمكن التوصوعلى المناقشة فان ،على النتائج بناء:  
   

  :صاالتتكنولوجيا المعلومات واالتفي  التربيةببرنامج دبلوم  خاصةتوصيات : أوال
      

األمور التالية  ذتدريب المعلمين مهارات بيداغوجية جديدة بصورة اكبر من خالل اخ -1     
  :باالعتبار 

 أكثـر بصوره  ICTاستخدام وسائل وادوات  علىالتركيز على زيادة مهارات المعلمين -أ
 يـتم  قفاآ إلى التطبيقيةبعض البرامج  واستخدام ،فاعليه تتجاوز حدود عرض المعلومات

المتدربين  وتوليدها وتطبيقها من خالل تعريضالمعرفه  إدارةفيها استخدام التكنولوجيا في 
على تطبيقهـا فـي   و ،ICTوسائل  أدواتاستخدام  ةلتجارب تساعدهم على تحسين جود

  .المدارس 
تعليم المعلمين طرائق التدريس التي تعتمد على اساليب حل البرنامج ب ماهتماتوسيع دائرة -ب

 تشجع الطلبه على التفكير بطريقة مبتكـرة  تعليميةاالستقصاء لخلق بيئة  وأساليبالمشكالت 
 .وإبداعية

وذلـك   ،استخدامها وطرق البديلةمهارات المعلمين المتدربين في بناء ادوات القياس  صقل-ج
يداغوجي الب طوير النموذجت و لدعم ، وتقييم االقرانوحقائب االنجاز ،في مجاالت التقييم الذاتي

  .المتمركز على الطالب
فإنـه   تتمركز على الطالب،التي  الحديثةل معلمي كادر نحو اساليب التدريس تحو إطارفي -د

طلبتهم تساهم  بينهم وبين حقيقيةلبناء شراكه  أفضللهم بشكل  الجديدة األدوارالبد من تعرف 
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، والتخطيط النجاز المهام ،لهم بالنسبة المقبولة األداءر يفي تحديد معاي طلبتهم دور تعزيز في
  .وطرق تنفيذ تلك المهام

من  ته على تحقيق الغايات التي ينشدهاامج لدعم قدرنتحسين شروط ومتطلبات تنفيذ البر -2
وقت البرنامج والتأكد  ةأدار، وحسن  ةفاعلي أكثرواستخدام وسائل تقويم  المدربين،تأهيل حيث 
  .قبل السير بتنفيذ البرنامج متالك المتدربين مهارات حاسوبيهمن ا
  .والتعليم التربيةبوزارة  خاصةتوصيات  :ثانياً

في تكنولوجيا المعلومات  التربيةمع القائمين على برنامج دبلوم  بشراكة ةإنشاء نظام متابع-1
  أيضـا البرنامج ولكن بعد االنتهاء منـه   إثناءواالتصاالت بهدف متابعة المتدربين ليس فقط 

  .النتائج أفضلبما يضمن تحقيق و لمين على تطبيق ما تعلموه ،لمساعدة المع
بما فيها تجهيز المـدارس بوسـائل وادوات تكنولوجيـا     ةيالمدرسظروف العمل  تحسين-2

  .لتطبيق ما تعلموه المريحةظروف العمل ومنح المعلمين الوقت الكافي و ، ماتالمعلو
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  مـــــلــــحــــق
  )الجداول(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .والمالحظ في مرتي الزيارة" أسلوب التدريس"نسب معلمي كادر و المعلمين النظراء إزاء عناصر السلوك التعليمي  .1جدول 

رقم 

  الفقرة
  السلوك

  المالحظة الصفية الثانية  المالحظة الصفية األولى

  **كادر

%  

  **النظراء

%  
  Zقيمة

كادر**

%  
 Zقيمة   %النظراء**

1  
يمهد المعلم للدرس بتقديمه 

ظاهرة / حالة/ لمشكلة 
  ويطلب حلها

81  67  1.79-  78  81  0.45-  

2  
يطرح المعلم أسئلة تتطلب 

  مهارات تفكير عليا
76  67  1.15-  79  69  1.60-  

3  
يطرح المعلم اسئلة مفتوحة 

  اإلجابة
72  57  1.96-*  72  62  1.34-  

4  
يستخدم المعلم وسائط 

متعددة تتضمن توضيحات 
  بصرية

56  33  2.99-*  74  40  3.78-*  

  *-4.46  40  83  *-4.60  24  69يستخدم المعلم في عرض   5
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الدرس أسلوب العمل في 
  مجموعات

6  
يربط المعلم موضوع 

الدرس بقضية أو ظاهرة أو 
  تجربة حياتية

81  74  1.00-  85  81  0.54-  

7  
يطلب المعلم من الطلبة 

معلومات في  عنالبحث 
  المواقع اإللكترونية

29  10  2.67-*  33  9  3.13-*  

8  
يستخدم المعلم الحاسوب في 

  تعليم الطلبة
38  10  3.41-*  76  16  5.60-*  

9  
يهتم المعلم بأخطاء الطلبة و 

  يناقشها معهم
98  91  1.63-  90  97  1.41-  

10  
يوفر المعلم الحرية للطالب 
في اختيار المهام الصفية و 

  تنفيذها
57  47  1.18-  52  45  0.86-  

  .α=0.05ى الداللة عند مستو إحصائيافروق داله ال*: 
  .نسب المعلمين الذين ظهر في حصصهم السلوك**: 

  
  
  
  
  
  

  .النظراء إزاء العناصر السلوك التعليمي المرتبطة دور الطلبة المالحظة في مرتي الزيارة المعلميننسب معلمي كادر و. 2جدول 

رقم 

  الفقرة
  السلوك

  المالحظة الصفية الثانية  المالحظة الصفية األولى

  **كادر

%  

  **النظراء

%  
  Zقيمة

  **كادر

%  

  **النظراء

%  
 Zقيمة 

1  
يتعاون الطلبة في مهمات 

  مشتركة
71  47  3.22-*  88  52  4.73-*  

  *-2.28  33  52  -0.89  26  33  يقدم الطلبة عروض علمية  2

3  
يقوم الطلبة بتصميم واعداد 

  مشاريع
21  7  2.40-*  29  12  2.46-*  

4  

يمارس الطلبة أساليب 
أو حل /االستقصاء و

المشكالت في الوصول إلى 
  المعرفة

59  45  1.82-  69  45  2.92-*  

5  
يستخدم الطلبة أدوات 

 ICTومصادر 
33  10  3.21-*  69  21  5.85-*  

  *-2.46  76  93  -1.93  74  88يعطي المعلم الطلبة الفرصة   6
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النجاز بعض المهمات 
  بصورة مستقلة

7  
يقوم الطلبة بالبحث عن 

معلومات من مصادر غير 
  لكتاب المدرسيا

33  19  1.82-  48  22  3.40-*  

8  
يشارك الطلبة المعلم في 

تلخيص المعلومات 
  وتفسيرها

91  90  0.38-  97  84  2.43-*  

9  
يشارك الطلبة في اختيار 
مجموعات العمل و تحديد 

  أدوارها
41  12  3.97-*  50  12  5.90-*  

10  
يشارك الطلبة في النقاش 

  الشرحو
98  100  1.00  97  93  1.43-  

11  
يعطي المعلم الطلبة الفرصة 
الختيار كيفية تنفيذ بعض 

  المهمات الصفية
62  57  0.41-  76  52  2.80-*  

12  
يقوم الطلبة بطرح أسئلة 

  على المعلم
88  76  1.73-  86  78  1.40-  

13  
يقوم الطلبة بتقييم أعمال 

  بعضهم بعضاً
41  24  2.20-*  47  38  1.09-  

14  
يعلق الطلبة على إجابات 

  زمالئهم
67  53  1.48-  67  52  1.84-  

  .α=0.05فروق داله إحصائيا عند مستوى الدالله ال*: 
  نسب المعلمين الذين ظهر في حصصهم السلوك**: 
  .لمعلمي كادر والمعلمين النظراء المرتبطة بالمناخ الصيفي في مرتي الزيارة تالسلوكيامتوسطات تقديرات درجة توفر . 3جدول 

رقم 

  الفقرة
  السلوك

  المالحظة الصفية الثانية  ظة الصفية األولىالمالح

 Zقيمة   النظراء  كادر  Zقيمة  النظراء  كادر

1  
اهتمام الطلبة وانغماسهم في 

  الحصة الصفية
2.6  2.6  0.76-  2.7  2.6  2.04-*  

  *-3.06  2.1  2.5  - *2.75  2.0  2.3  ما بينهميتفاعل الطلبة ف  2
  *-1.83  2.5  2.7  -0.93  2.5  2.6  تفاعل الطلبة مع المعلم  3

4  
تنافس الطلبة في تخطيط و 

  تنفيذ المهام
2.1  1.7  2.47-*  2.4  1.7  4.03-*  

  *-0.24  0.72  0.74  -0.78  0.69  0.78  انشغال الطلبة بأحاديث جانبية  5

6  
طرح الطلبة لألسئلة وإبداء 

  أرائهم دون تهيب
2.2  2.1  1.16-  2.3  2.0  1.96-*  

7  

متابعة المعلم تعلم الطلبة من 
يات لتحصيل مستو
مراعاة الفرق (المختلفة

  )الفردية

2.3  2.2  0.41-  2.4  2.2  1.96-*  

  -1.51  2.4  2.6  -1.37  2.5  2.6يوزع المعلم زمن الحصة   8
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  بصورة مناسبة
  .α=0.05فروق داله إحصائيا عند مستوى الدالله ال*: 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .حسب مجال االستخدام ICTمصادر واستخدموا أدوات المعلمين النظراء الذين ونسب معلمي كادر . 4جدول 

رقم 

  الفقرة
  االستخدام

  المالحظة الصفية الثانية  المالحظة الصفية األولى

 Zقيمة   %النظراء  %كادر Zقيمة  %النظراء  %كادر

1   ;- G=H�� lK��KLا m.?'
  &��2&�ت

13.8  1.7  2.65-*  24.1  3.4  3.21-*  

  *-3.00  1.7  17.2  -1.34  1.7  6.9  اn���ب ا����,�,�  2

&�C���&) �,C&�� Dp ا�R?2ص  3
  )ا���2د

20.7  5.2  2.71-*  43.1  8.6  4.08-*  

4  AKو����Lا ���H�1.00  1.7  5.2  *-2.00  0.0  6.9  ا(��9ام ا-  

5   ��- AB lK��KLا(��9ام ا
�-2�C& I& 2ارات�  

10.3  1.7  2.24-*  8.6  1.7  1.63-  

6   AKو����Lا(��9ام ا��=�2ى ا
)R��ا�H)2=��ا rه�(  

12.1  8.6  0.63-  32.8  3.4  3.90-*  

7   Dp& �,�,��' ت�,C&�� ا(��9ام
  ��ا&r ا����<,�ت

12.1  1.7  2.12-*  29.3  1.7  4.00-*  

  *-PP  24.1  5.2  2.84-*  53.4  10.3  4.81--�ض ا����2&�ت   8

9   �,Kو����Lاول ا�C�ا(��9ام ا
)D:اآ(  

13.8  1.7  2.65-*  19.0  3.4  2.50-*  

  .α=0.05وق داله إحصائيا عند مستوى الداللة فرال*: 
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  .حسب مجال االستخدام في مرتي الزيارة ICTنسب معلمي كادر و المعلمين النظراء الذين استخدم طلبتهم مصادر . 5جدول 

رقم 

  الفقرة
  االستخدام

  المالحظة الصفية الثانية  المالحظة الصفية األولى

 Zقيمة   %النظراء  %كادر  Zقيمة  %ظراءالن  %كادر

1   ;- G=H�� lK��KLا m.?'
  &��2&�ت

15.5  1.7  2.99*  25.9  5.2  4.04-*  

  *-2.20  3.4  22.4  -0.89  1.7  6.9  اn���ب ا����,�,�  2

&�C���&) �,C&�� Dp ا�R?2ص  3
  )ا���2د

13.8  3.4  2.31-*  31.0  5.2  2.36-*  

4  AKو����Lا ���H�2.75  3.4  8.6  -1.79  0.0  6.9  ا(��9ام ا-*  

ا(��9ام اAB lK��KL -�� �2ارات   5
�-2�C& I&  

8.6  1.7  1.98-*  10.3  3.4  4.67-*  

6   AKو����Lا(��9ام ا��=�2ى ا
)�H)2=��ا rه�R��ا(  

8.6  5.2  2.98-*  19.0  1.7  2.36-*  

7   Dp& �,�,��' ت�,C&�� ا(��9ام
  ��ا&r ا����<,�ت

10.3  1.7  1.79-  17.2  0.0  3.13-*  

  *-PP  19.0  5.2  0.38-  34.5  6.9  2.33--�ض ا����2&�ت   8

9   �,Kو����Lاول ا�C�ا(��9ام ا
)D:اآ(  

13.8  1.7  3.55-*  15.5  3.4  4.69-*  

  .α=0.05فروق داله إحصائيا عند مستوى الداللة ال*: 
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  .لمستخدم في مرتي الزيارةنسب معلي كادر و المعلمين النظراء ازاء اسلوب التقييم ا. 6جدول 

رقم 

  الفقرة
  اساليب التقييم

  المالحظة الصفية الثانية  المالحظة الصفية األولى

 Zقيمة   %النظراء  %كادر  Zقيمة  %النظراء  %كادر

1    -m,=?'  59  52  0.82-  67  55  1.53 ا����م &; DHJ ا����

'?=,m ا�����ت ا�?.,�   2
����� �H���رآ� ا����  

26  12    2.31-*  26  16  1.60-  

3   DHJ ;& �,�,H�ا�����ت ا m,=?'
  ا����

10  16  0.91-  9  19  2.12-*  

'?=,m ا�����ت ا�H,�,� ����رآ�   4
����� �H���ا  

5  3  0.45-  5  7  0.45-  

'D&P ا���AB �H إ���3'� و '�,,�ً�   5
  ذا',ً�

36  28  1.15-  33  36  0.45-  

 ا�J4ان  6,,�'  1.69  17  29  *-2.32  10  26-  

ا(��9ام ����7   7
 (portfolio)ا�CKLز

3  0.0  1.41-  2  0.0  1.00-  

8  �}�M��2ب ا�2.99  36  60  -1.50  45  55  ا(��9ام أ(-*  
 ا������  9�M)  14  10  0.63-  24  10  2.31-*  
10  �J و �Jرات ور�H�O0.71  14  10  -1.73  5  10  ا-  
  -2J  9  9  0.00  12  10  0.33ا7 ا����  11

  .α=0.05ئيا عند مستوى فروق داله إحصاال*: 
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  المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لدرجات معلمي كادر والمعلمين النظراء على فقرات مقياس الفاعلية الذاتية .7جدول

رقم 

  الفقرة
  الفقرة

   النظراء  كادر
 
Z الوسط  

االنحراف 

  المعياري
  الوسط

االنحراف 

  المعياري

1  
ييم أعمال الطلبة باستخدام األساليب تق

الحديثة كالمالحظة وحقيبة اإلنجاز 
.الخ..وساللم التقدير  

4.29  0.50  4.16  0.64  1.03-  

2  
تسهيل اتصال الطلبة بعضهم ببعض 
  .لمناقشة مواضيع ذات عالقة بالمبحث

4.36  0.64  4.33  0.74  0.19-  

3  
تنفيذ استراتجيات تدريس تأخذ باالعتبار 

المعتمد على االستقصاء وحل  التعليم
  .المشكالت

4.41  0.53  4.34  0.58  0.68  

4  
تحديد االحتياجات التعليمية الفردية 

  .للطلبة
4.26  0.64  4.21  0.64  0.51 -  

  *-3.28  0.84  4.24  0.47  4.69  استخدام أسلوب التعلم التعاوني  5

6  
  استخدام البرمجيات الجاهزة في التعليم

  
4.34  0.74  3.81  0.93  3.43-*  
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7  
الوسائل واالستفادة من المصادر 

التعليمية المتاحة في المدرسة لتحقيق 
  نتاجات التعلم

4.62  0.49  4.57  0.57  0.55-  

8  
عندما يعجز الطلبة عن فهم موضوع 
معين فإني امتلك الحلول للتغلب على 

  تلك المشكلة
4.43  0.62  4.52  0.50  0.82-  

9  
عندما يكون محتوى الكتاب المدرسي 
قاصراً استطيع تقديم مصادر أخرى 

  .للمعلومات والمعارف
4.50  0.60  4.40  0.72  0.84-  

10  
إذا أصبح الطلبة في الحصة غير 
منغمسين وغير مهمتين فأنا بالتأكيد 

  امتلك وسائل إلثارة دافعتيهم
4.52  0.54  4.52  0.50  0.00  

11  
عندما ال يصل أحد الطلبة إلى درجة 

ة فذلك يعني أني اإلتقان للمهام المتوقع
  .استطيع تحسين مستوى إتقانه

4.14  0.71  3.88  0.96  1.96-*  

12  
عندما ال يعود الطلبة قادرين على فهم 
الموضوع فإني امتلك خيارات محدودة 
  .للتغلب على الصعوبات التي يواجهونها

3.62  1.11  3.60  1.08  0.20-  

13  
إذا رغب أولياء األمور في رؤية أبنائهم 

ة، فيمكن لي ان أحقق تلك أكثر مهار
  .الرغبة

3.98  0.81  3.95  0.83  
0.41-  
  

14  
عندما أتلقى تغذية راجعة من الطلبة 
فإني استطيع جعلها جزء من الحصة 

  الصفية
4.53  

  
0.50  
  

4.55  0.50  0.24-  

15  

عندما أعطى الطلبة حرية المشاركة في 
إدارة و تنفيذ المهام التعليمية فإني 

ى وقت الحصة استطيع السيطرة عل
  .لتحقيق النتاجات المتواخاه

  
4.43  

  
0.57  

  
4.36  

  
0.74  

 
-0.51 

  

16  

إذا اظهر زمالئي في المدرسة ميالً لعدم 
استخدام وسائل و أدوات تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت فإني امتلك 
  الوسائل إلقناعهم بأهمية استخدامها

  
4.21  

  
0.74  

  
3.64  

  
0.89  

3.31-*  

17  
الصفية بين الطلبة مع بعضهم المناقشات 

وبينهم و بيني تجعلني غير قادر على 
  .إدارة وقت الحصة

2.02  1.02  1.91  0.88  0.64-  

18  

إذا رغب أحد زمالئي بالتدرب على 
كيفية استخدام وسائل وأدوات تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت فإني أمتلك 

  .المهارة لتدريبه

4.26  0.81  3.55  1.10  3.86-*  

19  
عندما تتوفر الوسائل التكنولوجية 

المناسبة فإني أمتلك القدرة على دمجها 
4.55  0.60  4.25  0.66  2.63-*  
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مع األساليب التربوية الحديثة بطريقة 
  .تحقق قيمة مضافة

  .α=0.05فروق داله إحصائيا عند مستوى ال*: 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .لدرجات معلمي كادر على فقرات مقياس درجة االستفادة من البرنامجاالنحراف المعياري والمتوسط الحسابي، . 8جدول 

رقم 

  الفقرة
  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  الفقرة

  0.75  4.38  تحسين مهاراتي على االتصال مع المعلمين ومع الطلبة   1

2  
ساللم التقدير،حقائب : مثل(تحسن مهاراتي في استخدام وسائل تقييم حديثه

  )لخا..االنجاز،
4.07  0.81  

  0.74  4.26  تحسين قدراتي على التنظيم و التخطيط للدرس  3
  0.65  4.55  اكتساب مهارات اسلوب التعلم التعاوني  4

5  
االتصاالت مع اساليب هارات دمج تكنولوجيا المعلومات واكتساب م

  التدريس
4.55  0.71  

  0.69  4.26  اكتساب مهارات تنمية التفكير لدى الطلبة  6
  0.76  4.50  اب مهارات ربط التعليم بالحياةاكتس  7
  0.80  4.17  زيادة كفاءة في تصميم المشاريع الطالبية الجماعية وادارتها  8

9  
اكتساب القدرة على تعليم الطلبة كيفية الوصول الى المعرفة و استخدامها 

  بصورة فعالة
4.24  0.63  

  0.84  3.88  ذاتياكتساب القدرة على تعليم الطلبة مهارات التقييم ال  10
  0.87  4.33تمكيني من مهارة تصميم انشطة صفية مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات   11
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  واالتصاالت
  0.92  3.33  اكتساب مهارات التواصل مع المعلمين في المدارس األخرى  12
  0.71  4.31  تهذيب قدرتي على الحوار و المناقشة و االقناع  13
  0.81  3.98  للمشكالت التي تواجه المدرسة تحسين قدرتي على ابتكار حلول  14

15  
اكتساب اتجاهات ايجابية نحو استخدام تكنولوجيا المعلومات و 

  االتصاالت في التعليم
4.47  0.68  

16  
التي يبديها المعلمون و الطلبة حيال  الراجعة زيادة اهتمامي بالتغذية

  اسلوبي في التدريس
4.22  0.750  

  0.72  4.40  الطلبةور و النقاش مع المعلمين تحسين مهاراتي في الحوا  17
      زيادة قدرتي على ادارة الصف بشكل فاعل  18
  0.74  4.26  استخدامهااالثرائية وفي الوصول الى البرامج التعلمية  كفاءتيزيادة   19

20  
زيادة قدرتي على تدريب الطلبة مهاراتي التعلم القائم على حل المشكالت 

  أو االستقصاء/ و 
4.28  0.77  

  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ملــــــحـــق
  أدوات الدراســــة
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        صحيفة املالحظة الصفيةصحيفة املالحظة الصفيةصحيفة املالحظة الصفيةصحيفة املالحظة الصفية
  

   معلومات حول الباحث. 1
  ---------------: تاريخ الزيارة    ----------------: اسم الباحث 

  ----------------:تلفون الباحث                                                
   المعلومات العامة. 

  : ..................الرقم الوطني للمدرسة �  : ..........................اسم المدرسة  �
 ريف    �مدينة      �: موقع المدرسة  �

 ����إناث    ����ذكور    ����:  جنس المدرسة �
                                      مختلط

 ......: ................المديرية التعليمية  �

أساسية    �ثانوية    �: مستوى المدرسة  �

  :..................................اسم المعلم  �
    أنثى �ذكر        �:   جنس المعلم  �
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  دكتوراه �ماجستير    �بكالوريوس    �دبلوم كلية مجتمع     �: المؤهل العلمي للمعلم  �
  دكتوراه تربية �ماجستير تربية    � دبلوم تربية    � : المؤهل التربوي للمعلم  �
    : ..........................سنوات الخبرة  �
  
  : التي التحق بها المعلم ICTدورات  �
  )كادر(دبلوم تربية في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت �   
  انتل �  
  ورلد لينكس �  
  � ICDL                

 ....................):...................رجاء حددها(أخرى �

 : ...................................الصف   : ..................................المبحث 

  : ..................................الحصة 
  :...............................وقت البداية

  
  : ..........................موضوع الدرس 

  ...........................:....وقت النهاية 
 

                     �2/2        �1/2: تسلسل الزيارة   ■ 
أخـرى   □مختبر الحاسوب     □مختبر العلوم     □الغرفة الصفية    □  :مكان الحصة  ■
  )رجاء حدده(
  أسلوب التدريس ودور المعلم. 3

لتدريسية التي من المحتمل حدوثها العبارات المبينة في الجدول هي مجموعة من الممارسات ا
) x(حدد ما إذا كانت تلك الممارسات قد حدثت أم ال، وذلك بوضع إشارة . في الغرفة الصفية 

  .تحت اإلجابة المناسبة
  

  الممارسة
  اإلجابة

  ال  نعم

ظـاهرة  /حالـة /يمهد المعلم للدرس بتقديمه لمشـكلة   �
  .ويطلب من الطلبة حلها

    

      .طلب مهارات تفكير عليايطرح المعلم أسئلة تت �
      .يطرح المعلم أسئلة مفتوحة اإلجابة �
      .يستخدم وسائط متعددة تتضمن توضيحات بصرية �
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يستخدم المعلم في عرض الدرس أسلوب العمل فـي   �
  .مجموعات

    

يربط المعلم موضوع الدرس بقضـية أو ظـاهرة أو    �
  .تجربة حياتية

    

ـ  � ات فـي  يطلب المعلم من الطلبة البحث عن معلوم
  .ةالمواقع االلكتروني

    

      .يستخدم المعلم الحاسوب في تعليم الطالب �
      .يهتم المعلم بأخطاء الطلبة ويناقشها معهم  �
يوفر المعلم الحرية للطالب في اختيار المهام الصفية  �

  .وتنفيذها
    

  
  
  
  
  
  
  
  دور الطلبة. 4

تالحظـه فـي الغرفـة    اختر ما ينطبق على ما . كيف تصف دور الطالب في غرفة الصف 
في حالة ظهور السلوك لمرة واحده كحد " نعم "تحت اإلجابة ) x(الصفية وذلك بوضع إشارة 

  .إذا لم يظهر السلوك بتاتا " ال"تحت اإلجابة ) X(أدنى ووضع اإلشارة 
  

  الممارسة
  درجة توفرها

  ال  نعم

      . يتعاون الطلبة في مهمات مشتركة �
      . يقدم الطلبة عروض علمية �
      . يقوم الطلبة بتصميم وإعداد مشاريع �
أو حل المشكالت /يمارس الطلبة أساليب االستقصاء و �

  .في الوصول إلى المعرفة
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      . ICTيستخدم الطلبة أدوات ومصادر  �
يعطي المعلم الطلبة الفرصة النجاز بعض المهمـات   �

  .بصورة مستقلة
    

يقوم الطلبة بالبحث عن معلومات من مصـادر غيـر    �
  .لكتاب المدرسيا

    

يشارك الطلبة المعلـم فـي  تلخـيص المعلومـات      �
  .وتفسيرها

    

يشارك الطلبة في اختيار مجموعات العمـل وتحديـد    �
  .أدوارها

    

      .يشارك الطلبة في النقاش والشرح �
يعطي المعلم الطلبة الفرصة الختيار كيفية تنفيذ بعض  �

  .المهام الصفية
    

      .المعلميقوم الطلبة بطرح أسئلة على  �
      .يقوم الطلبة بتقييم أعمال بعضهم بعضا  �
      .يعلق الطلبة على إجابات زمالئهم �

  
  
  البيئة الصفية. 5

  .في الخانة المناسبة) X(بوضع إشارة . احكم على درجة توافر السلوكات التالية في الصف

  السلوك
  درجة توفرها

  قليلة  متوسطة  كبيرة
غير 
  متوفرة

          غماسهم في الحصة الصفيةاهتمام الطلبة وان �
          تفاعل الطلبة فيما بينهم   �
          تفاعل الطلبة مع المعلم �
          تنافس الطلبة في تخطيط وتنفيذ المهام �
          انشغال الطلبة بأحاديث جانبية �
طرح الطلبة لألسئلة وإبداء آراءهم دون تهيب  �

 .  
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متابعة المعلم تعلـم الطلبـة مـن مسـتويات      �
مراعـاة المعلـم للفـروق    (المختلفة  التحصيل
  )الفردية

        

          .يوزع المعلم زمن الحصة بصورة مناسبة  �
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  استخدام الحاسوب في الغرفة الصفية. 6

 :هل استخدم المعلم أو الطالب الحاسوب في الحصة  �
  ال ����نعم        ����:   المعلم  -
  ال ����نعم        ����:   الطالب -

   :، هل استخدم الحاسوب في كل مما يلي )نعم(بة إذا كانت اإلجا

  االستخدام
  المستخدم

  الطالب  المعلم

      تصفح االنترنت للبحث عن معلومات  �
      األلعاب التعليمية  �
      )مثل برمجية الويرد(معالجة نصوص  �
      استخدام البريد االلكتروني �
      استخدام االنترنت في عقد حوارات مع مجموعة  �
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      ) المناهج المحوسبة(لمحتوى االلكترونياستخدام ا �
      استخدام برمجيات تعليمية مثل برامج الرياضيات �
      PP-عرض المعلومات  �
      )مثل اكسل(استخدام الجداول االلكترونية  �

  
  
  وسائل وأدوات التقييم. 7

  هل قام المعلم بتقييم طلبته أثناء الحصة الصفية ؟ . 7.1

  ال �نعم        �
  : أجب عن السؤال التالي" نعم"اإلجابة إذا كانت 

  التي استخدمها المعلم في التقييم ؟ ) األدوات(ما األساليب. 7.2

  تصحيح المهمات الصفية من قبل المعلم  �
  تصحيح المهمات الصفية بمشاركة الطلبة للمعلم�       

  المهمات البيتية من قبل المعلم تصحيح �
  الطلبة للمعلمتصحيح المهمات البيتية بمشاركة �
  تأمل الطلبة في إجاباتهم وتقييمها ذاتياً  �
  تقييم األقران �
  )portfolio(استخدام حقائب االنجاز  �
  .استخدام أسلوب المالحظة  �
  ساللم التقدير  �
  اختبارات ورقة وقلم�          
          �vt�ا� nا��o  

  صة عدا السبورة والكتاب المدرسي؟ ما األدوات والوسائل التي يستخدمها المعلم في الح. 8

  .تقارير وأوراق عمل �
  الحاسوب �
  آلة حاسبة � 

  التلفزيون أو المذياع �

  Data showوسائل عرض  �
  برامج كمبيوتر جاهزة�
  الطابعة�
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 CD أقراص مدمجة �

  ) : ...............................رجاء حددها( أخرى �

9 .n�Rا�� �o�34ي ا�xا� fر ا���Nّo �2�E4م ا�Ed��� �x2jI Mb:  
  

�)��ت أآ�دx*��8 /,�p%ام أدوات  � �# �=&*.���7 ا��  دICT  : -----------------  2,yا

�)��ت أآ�د�p,/ دون ا�*x%ام و���v وأدوات الزمن المستنفذ في  �  ICT  ---------- 

 2,yد  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

        صحيفة مقابلة الزمالءصحيفة مقابلة الزمالءصحيفة مقابلة الزمالءصحيفة مقابلة الزمالء
        
        

   معلومات حول الباحث. 1
  ---------------: تاريخ الزيارة    ----------------: الباحث  اسم

  ----------------:تلفون الباحث                                              
  

  معلومات عامة . 2
الـــرقم الـــوطني للمدرســـة  ■:.......................... اســـم المدرســـة  �

...................:  
 مختلط  �إناث      �كور     ذ �: جنس المدرسة  �

 أساسية    �ثانوية    �: مستوى المدرسة  �
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  أنثى �ذكر      �: جنس المعلم : .................................. اسم المعلم �
 دكتوراه �ماجستير      �بكالوريوس      �دبلوم      �: المؤهل العلمي للمعلم  �

 دكتوراه تربية �ماجستير تربية    � ية    دبلوم ترب� : المؤهل التربوي للمعلم  �

 :...................................سنوات الخبرة  �

  
 

  : التي التحق بها المعلم ICTدورات  �
  )كادر(دبلوم تربية في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت �   
  إنتل �  
  ورلد لينكس �  
  � ICDL                

رجاء (أخرى �
 .................................):......حددها

 

  
زميلـــــــــه / بمـــــــــا أنـــــــــك زميـــــــــل  .3

ــم ــة/للمعلـ ــم.....................................المعلمـ ــة /والمعلـ المعلمـ
أرجو أن تحـدد إن  .بناء على مالحظاتك وتفاعلك معهم ...........................

زميلتهـا  /زميلـه  يتميـز عـن  ...........................المعلمـة  / كان المعلـم  
تحت اإلجابة التي تراها مناسبة إزاء ) X(وذلك بوضع إشارة ......................

 : كل عبارة من العبارات المذكورة 

  العبـارة
  اإلجابة 

  ال  نعم

      . مساعدة الزمالء في تحسين طرق تدريسهم �
توعية زمالئه بأهمية استخدام وسائل تكنولوجيـا   �

  .تالمعلومات واالتصاال
    

إنجاز أعمال مشتركة مع معلمين في مدرسته أو  �
  . معلمين في مدارس أخرى

    

    المساهمة في حل مشـكالت تعليميـة يواجههـا     �
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  .زمالؤه
تدريب من يرغب من المعلمين في المدرسة على  �

  .استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
    

اقتراح مبادرات لتحسين البيئة التعليمية التعلميـة   �
  . في المدرسة

    

تصميم وإعداد مشاريع تعليميـة يسـتفيد منهـا     �
  المعلمون والطلبة 

    

المشاركة الفعالة مـع المعلمـين اآلخـرين فـي      �
  . التخطيط للدروس وتنفيذها

    

المشاركة النشطة في إعـداد الخطـط العالجيـة     �
  .للطلبة ذوي التحصيل المنخفض

    

في تقييم  المساهمة االيجابية مع المعلمين واإلدارة �
  .تعلم الطلبة

    

  ): رجاء حددها(أخرى 
            .............................................................................  

فهل سـتختار  . إذا أتيحت لك فرصة اختيار برامج تدريبية لتطوير قدراتك المهنية  .4
 ؟ ) كادر(التصاالت برنامج دبلوم التربية في تكنولوجيا المعلومات وا

  نعم        �
  ال     � 

  :فاذكر أسباب  ذلك ". نعم"إذا كانت اإلجابة 
........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

...................  
  

  :فاذكر أسباب ذلك ". ال"إذا كانت اإلجابة 
........................................................................................

........................................................................................
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........................................................................................
........................................................................................

...................  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        
        صحيفة مقابلة مديري املدارسصحيفة مقابلة مديري املدارسصحيفة مقابلة مديري املدارسصحيفة مقابلة مديري املدارس

        
   معلومات حول الباحث. 1

  ---------------: تاريخ الزيارة    ----------------: اسم الباحث 
            --------------- :تلفون الباحث                                                   

        
  معلومات عامة . 2
  

 : ..................الرقم الوطني للمدرسة ■:..........................اسم المدرسة   �

 : ......................المديرية التعليمية  ■ ريف    �مدينة    �: موقع المدرسة  �

 إناث       �ر     ذكو �: جنس المدرسة  �

 أساسية �ثانوية    �: مستوى المدرسة  �

 أنثى �ذكر        �:   جنس المدير ■     : ............................اسم المدير  �
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 �ماجستير    �بكالوريوس    �دبلوم كلية مجتمع     �: المؤهل العلمي للمدير   �
 دكتوراه

  
 

  دكتوراه تربية �ماجستير تربية    � بية    دبلوم تر� : المؤهل التربوي للمدير  �
  : ..................................سنوات الخبرة  �

 

  : التي التحق بها المدير ICTدورات  �
  )كادر(دبلوم تربية في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت �   
  انتل �  
  ورلد لينكس �  
  � ICDL                

رجاء (أخرى �
 .................................):......حددها

 

  
ــم . 3 ــين أداء المعل ــاً ب ــظ اختالف ــل تالح ــه/ه وأداء ............................المعلم

  ؟............................المعلمة/المعلم

  ال       �نعم        �      
  :فمن أية نواحٍ" نعم"إذا كانت اإلجابة 

  .…………………………………………………………………………:أ     
  …………………………………………………………………………:ب    
  . …………………………………………………………………………:ج    
  . …………………………………………………………………………:د    
بناء على مالحظاتك وخبرتك،  حدد ما إذا كـان  . سأعرض عليك مجموعة من العبارات. 4

لـــه يتميـــز عـــن زمي....................................المعلمـــة / المعلـــم
تحت اإلجابة التي ) X(وذلك بوضع إشارة .............................. المعلمة/المعلم

  :تراها مناسبة 
  

  اإلجابة  العبــارة
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  ال  نعم

      .المساهمة في حل مشكالت تعليمية يواجهها زمالؤه �
      . توظيف التكنولوجيا في التعليم �
ولوجيـا  توعية زمالئه بأهمية اسـتخدام وسـائل وأدوات تكن   �

  . المعلومات في تعليم وتعلم الطلبة
    

التواصل مع المجتمع المحلي وخصوصا أولياء األمور لمناقشة  �
  .مواضيع ترتبط بتعلم أبنائهم

    

      .القيام بأعمال مشتركة مع معلمين أو مدارس أخرى �
القيام بإعداد مشاريع لمعالجة مشاكل معينة تواجه عملية التعلم  �

  .سةوالتعليم في المدر
    

      .يهتم بإرشادات مدير المدرسة �
تدريب من يرغب من المعلمين على كيفية استخدام التكنولوجيا  �

  .في التعليم
    

      .اقتراح مبادرات لتحسين البيئة التعليمية التعلمية في المدرسة �
  
 

إذا طلب منك اختيار برامج تدريبية لتطوير أداء المعلمين في مدرستك ، فهـل سـتختار   5. 
 ؟) كادر(نامج دبلوم التربية في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بر

  نعم        �
  ال �

  
  .فاذكر أسباب ذلك ". نعم"إذا كانت اإلجابة 

  : .........................................أ 
  : .........................................ب
  ..: ......................................ج 

  
  .فاذكر أسباب ذلك ". ال"إذا كانت اإلجابة 

  : .........................................أ 
  : .........................................ب
  : ........................................ج 
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        مقياس الفاعلية الذاتيةمقياس الفاعلية الذاتيةمقياس الفاعلية الذاتيةمقياس الفاعلية الذاتية

        
        

   معلومات حول الباحث. 1
  ---------------: تاريخ الزيارة    ----------------: اسم الباحث 

  ----------------:تلفون الباحث                                              
  
    معلومات عامة. 2

 : ..................الرقم الوطني للمدرسة: .............................. اسم المدرسة  �

 :........................المديرية التعليمية  ■ ريف    � مدينة   �: موقع المدرسة  �

 مختلط �إناث     �ذكور      �: جنس المدرسة  �

  أساسية �ثانوية         �: مستوى المدرسة  �
 

 :....................................اسم المعلم �

 أنثى �ذكر      �:   جنس المعلم  �

 : ........................سنوات الخبرة  ■.... : ....................تخصص المعلم  �
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 دكتوراه �ماجستير      �بكالوريوس      �دبلوم      �: المؤهل العلمي للمعلم  �

 دكتوراه تربية �ماجستير تربية    �دبلوم تربية    �: المؤهل التربوي للمعلم  �

  
    

 :التي التحق بها المعلم ICTدورات  �
  كادر� 
  إنتل �
  ينكسورلد ل �
� ICDL  
  ): ................................حددها(أخرى  �
  
  
  
  

أرجو تحديد مدى موافقتـك عليهـا باختيـارك    . سأعرض عليك مجموعة من العبارات. 3
  :الدرجة التي تراها مناسبة 

  
  :أشعر بالثقة في قدرتي على القيام بما يلي     

  

  العبـارة
  اإلجـابـة

موافق 
ال   موافق  بشدة

  فأعر
غير 
  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

تقييم أعمال الطلبة باستخدام األسـاليب الحديثـة    �
كالمالحظة وحقيبـة االنجـاز وسـاللم التقـدير     

  .الخ.....

          

تسهيل اتصال الطلبة بعضهم بـبعض لمناقشـة    �
  مواضيع ذات عالقة بالمبحث

          

تنفيذ استراتيجيات تدريس تأخذ باالعتبار التعلـيم   �
  االستقصاء وحل المشكالت المعتمد على

          

            تحديد االحتياجات التعليمية الفردية للطلبة �
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  العبـارة
  اإلجـابـة

موافق 
ال   موافق  بشدة

  فأعر
غير 
  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

            استخدام أسلوب التعلم التعاوني  �
            استخدام البرمجيات الجاهزة في التعليم �
االستفادة من المصادر والوسائل التعليمية المتاحة  �

  .في المدرسة لتحقيق نتاجات التعلم 
          

الطلبة عن فهم موضوع معين فإني  عندما يعجز �
  .أمتلك الحلول للتغلب على تلك المشكلة

          

عندما يكون محتوى الكتاب المدرسـي قاصـراً    �
أســتطيع تقــديم مصــادر أخــرى للمعلومــات 

  .والمعارف

          

إذا أصبح الطلبة في الحصة غير منغمسين وغير  �
  .مهتمين فأنا بالتأكيد امتلك وسائل إلثارة دافعيتهم

          

عندما ال يصل أحد الطلبة إلى درجـة اإلتقـان    �
للمهام المتوقعة فذلك يعني أني استطيع تحسـين  

  .مستوى إتقانه

          

عندما ال يعود الطلبة قادرين على فهم الموضوع  �
فإني امتلك خيـارات محـدودة للتغلـب علـى     

  .الصعوبات التي يواجهونها

          

هم أكثـر  إذا رغب أولياء األمور في  رؤية أبنائ �
  .مهارة، فيمكن لي أن أحقق تلك الرغبة

          

عندما أتلقى تغذية راجعة من الطلبة فاني استطيع  �
  .جعلها جزء من الحصة الصفية
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  العبـارة
  اإلجـابـة

موافق 
ال   موافق  بشدة

  فأعر
غير 
  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

عندما أعطي الطلبة حرية المشـاركة فـي إدارة    �
وتنفيذ المهام التعليمية فاني استطيع السيطرة على 

  .وقت الحصة لتحقيق النتاجات المتوخاة

          

إذا اظهر زمالئي في المدرسة ميال لعدم استخدام  �
وسائل وأدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

  .فاني امتلك الوسائل إلقناعهم بأهمية استخدامها

          

المناقشات الصفية بين الطلبة مع بعضهم وبيـنهم   �
  .وبيني تجعلني غير قادر على إدارة وقت الحصة

          

ـ  � ي بالتـدرب علـى كيفيـة    إذا رغب احد زمالئ
استخدام وسائل وأدوات تكنولوجيـا المعلومـات   

  .واالتصاالت فاني امتلك المهارة لتدريبه

          

عندما تتوفر الوسائل التكنولوجية المناسبة فـاني   �
امتلك القدرة على دمجها مع األساليب التربويـة  

  .الحديثة بطريقة تحقق قيمة مضافة

          

  
        اسـتـبـيـان اسـتـبـيـان اسـتـبـيـان اسـتـبـيـان 

        من وجهة نظر املعلمني املتدربنيمن وجهة نظر املعلمني املتدربنيمن وجهة نظر املعلمني املتدربنيمن وجهة نظر املعلمني املتدربني" " " " كادركادركادركادر""""جة االستفادة من برنامج جة االستفادة من برنامج جة االستفادة من برنامج جة االستفادة من برنامج تقييم درتقييم درتقييم درتقييم در
   معلومات حول الباحث. 1

  ---------------: تاريخ الزيارة    ----------------: اسم الباحث 
 -------------:تلفون الباحث                                          

   المعلومات العامة. 2

  : ..................الرقم الوطني للمدرسة �  ......................: ....اسم المدرسة  �
 ريف    �مدينة      �: موقع المدرسة  �

 ����إناث    ����ذكور    ����:  جنس المدرسة �
                                      مختلط

 : ......................المديرية التعليمية  �

   أساسية �ثانوية    �: مستوى المدرسة  �
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  :..................................اسم المعلم  �
    أنثى �ذكر        �:   جنس المعلم  �
  دكتوراه �ماجستير    �بكالوريوس    �دبلوم كلية مجتمع     �: المؤهل العلمي للمعلم  �
  دكتوراه تربية �ماجستير تربية    � دبلوم تربية    � : المؤهل التربوي للمعلم  �
    : ..........................الخبرة  سنوات �

  
  : التي التحق بها المعلم ICTدورات  �
  )كادر(دبلوم تربية في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت �   
  انتل �  
  ورلد لينكس �  
  � ICDL                

 ):.......................................رجاء حددها(أخرى �

  
  
  
  
  
  
تتضمن تقييمك لدرجة استفادتك من برنـامج  . فقرة)  20(    ا االستبيان من يتألف هذ. 3

حدد درجة االستفادة وذلك بوضـع  . دبلوم التربية في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  :في المربع الذي تراه مناسباً ) ×(إشارة 

  :لقد ساعدني برنامج كادر في 

  العبارات
  درجة االستفادة

كبيرة 
  اجد

  اقليلة جد  قليلة  متوسطة  كبيرة

تحسين مهاراتي على االتصال مع المعلمين  �
  ومع الطلبة 

          

تحسين مهاراتي في استخدام وسـائل تقيـيم    �
، زساللم التقدير، حقائب اإلنجا: مثل(حديثة 

  لتقييم تعلم الطلبة) الخ...
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  العبارات
  درجة االستفادة

كبيرة 
  اجد

  اقليلة جد  قليلة  متوسطة  كبيرة

تحسين قدراتي علـى التنظـيم والتخطـيط     �
  للدرس

          

            لوب التعليم التعاوني اكتساب مهارات أس �
اكتساب مهارات دمج تكنولوجيا المعلومـات   �

  .واالتصاالت مع أساليب التدريس الحديثة
          

            اكتساب مهارات تنمية التفكير لدى الطلبة  �
            اكتساب مهارات ربط التعليم بالحياة �
زيادة كفاءتي في تصميم المشاريع الطالبيـة   �

  الجماعية وإدارتها 
          

اكتساب القدرة على تعلـيم الطلبـة كيفيـة     �
الوصول إلى المعرفة واستخدامها بصـورة  

  فعالة 

          

اكتساب القدرة على تعليم الطلبـة مهـارات    �
  التقييم الذاتي 

          

تمكيني من مهارة تصـميم أنشـطة صـفية     �
  مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

          

لمـين فـي   اكتساب مهارات التواصل مع مع �
  المدارس األخرى 

          

تهذيب قـدرتي علـى الحـوار والمناقشـة      �
  .  واإلقناع

          

تحسين قدرتي عل ابتكار حلول للمشـكالت   �
  التي تواجه المدرسة

          

اكتساب اتجاهات  ايجابية نحـو اسـتخدام    �
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم

          

ة التي يبـديها  زيادة اهتمامي بالتغذية الراجع �
  المعلمون والطلبة حيال أسلوبي في التدريس
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  العبارات
  درجة االستفادة

كبيرة 
  اجد

  اقليلة جد  قليلة  متوسطة  كبيرة

تحسين مهاراتي في الحوار والنقـاش مـع    �
  المعلمين والطلبة

          

            زيادة قدرتي على إدارة الصف بشكل فاعل �
زيادة كفاءتي في الوصـول إلـى البـرامج     �

  التعليمية االثرائية واستخدامها
          

الطلبة مهـارات   زيادة قدراتي على تدريب �
أو /التعلم القـائم علـى حـل المشـكالت و    

  االستقصاء

          

  
  اذكر ثالث ايجابيات لبرنامج دبلوم التربية في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ؟. 3

  : .........................................أ 
  : .........................................ب
  ..........................: ..............ج 

  اذكر ثالث سلبيات لبرنامج دبلوم التربية في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ؟ . 4

  : .........................................أ 
  : .........................................ب
  : ........................................ج 


