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دور التكنىلىجيا العلوية على العولية الرتبىية هن وجهة نظز أساتذة كلية
الرتبية األساسية  /اجلاهعة املستنصزية يف بغداد

أ.م.د .سعدية كزين درويش
المقدمة :

مف خالؿ تتبع اتجاهات الثورة العلميػ والتنوولوجيػ المعاةػرة او المتو،عػ د وجػل اف ل ػ

الثورة تأثي اًر على العملي التربوي و لؾ اف التنوولوجيا تعمؿ على التربي بطريقتيف مختلفتيف :
مف ج

د تمثؿ التنوولوجيػا ادػل العوامػؿ التػع تقػع ػع البيئػ اججتماعيػ لنوو ػا مةػلر

التدػػوجت التػػع تط ػ ار علػػى اج،تةػػال الػػوطوع و ػػع عػػالـ العمػػؿ ومتطلبػػات المجتمػػع ػػع المجػػاؿ

الترب ػػو د ػػع وف ػػس الو ،ػػت الػ ػ يطل ػػا ي ػػي م ػػف المإسس ػػات التعليميػ ػ اف تسػ ػ ـ سػ ػ اماً منثفػ ػاً
ومتواة ػالً ػػع التدػػوؿ الػػليوامع لمختلػػؼ جواوػػا الديػػاة د وبالتػػالع ال ػى دػػلوث تريي ػرات اخػػر
متالدق ع المتطلبات الم اري المرتبط بمختلؼ الوظائؼ واألعماؿ .
ومػػف ج ػ اخػػر د تػػإثر التنوولوجيػػا علػػى العملي ػ التعليمي ػ وفس ػ ا د

تطػػرح مختلػػؼ

المسائؿ وتقلـ ا ضؿ اإلمناويات لدل ا وتعمؿ على توويػع مةػالر المعر ػ واإلسػ اـ ػع اجرتقػا

بمستو المعلميف ليقوموا بألوارهـ الجليلة ع تدسيف األلا العلمع وتطوير البرامج التربوي .

الثورة التع ورثواها تتةاعل وجازات ا ع السووات القليل الماضػي وتتواةػؿ خطاهػا

س ػػعياً ال ػػى ،فػ ػزات جلي ػػلة يمن ػػف اعتباره ػػا الػ ػ روة ػػع الث ػػورة المعلوماتيػ ػ د ث ػػورة مدوره ػػا ورنيزت ػػا
موظوم ػ متنامل ػ ومتفاعل ػ للتعلػػيـ والثقا ػ د لتةػػبت الثقا ػ التنوولوجي ػ بنػػؿ ابعالهػػا وتجليات ػػا
منوو ػاً اساسػػياً مػػف مدتػػو الولػػاط التعليمػػع ال ػػالؼ لػػى تومي ػ بل ػري مبلع ػ د ويةػػبت التعلػػيـ
بمخرجاتػػي القػػالرة علػػى توظيػػؼ المعر ػ واوتاج ػػا معيوػاً تتدػػل بػػي الثقا ػ وتتسػػع آ ا ،ػػا مسػتولة ػػع
لؾ الى دةيل العلوـ الدليث وابلاعات التنوولوجيا ( النعبع د  2001د  ) 200والمو ج ال

يرنػػز علػػى تومي ػ التلمي ػ ومػػا يدةػػؿ لػػي ػػع

يعػػيف علػػى تدقيػػؽ ه ػ األهػػلاؼ هػػو المػػو ج ال ػ

م اردػػؿ ومػػو المختلف ػ د امػػا الموػػاهج التػػع ج توطلػػؽ مػػف ه ػ ا المف ػػوـ وتعػػزز ػػع عقػػؿ التلمي ػ

ووجلاوي ع برامج تتطفؿ على عقلي وتفنير وتدلث لرخاً بيف العةر ومخيل التلمي وج تػإل
ما يجا اف تإليي ع جعؿ التالمي ع بيئ العلـ واوجازات التنوولوجيا .
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مشكمة البحث :

الفصل األول

تمر اإلوساوي ه األياـ بأعلى مردل للتسارع الدضػار لػ لت ا البلػري علػى اإلطػالؽ

ع مختلؼ المعارؼ والم ارات واجتجاهات ع عةر تمػت تسػميتي تػارة عةػر المعلومػات وتػارة

عةر اجوترويت واجتةاجت واخر عةر العولم ( علع د  2001د .)4

قل خلقت ه الثورة وا،عاً جليلاً وطريق جليلة ع التفنير ب ا الوا،ع ورإي اجوسػاف لػي
د وتريػػرت معػػي اللخةػػي اجوسػػاوي وخلقػػت لخةػػي اجتماعي ػ مرػػايرة ػػع نػػؿ ل ػ د واةػػبت
اوساف عةر التنوولوجيا غير اسال ي ممف يعايلوف او عايلوا الدضارات السالف .

وتعبي ػ اًر عػػف التطػػور ػػع مجػػاؿ الثقا ػ او المجتمػػع قػػل تريػػرت ودػػلة البوػػا اججتمػػاعع
وتريرت معي جميػع المإسسػات التربويػ ووظيفػ التعلػيـ ووطا،ػي د واةػبدت العال،ػ بػيف اجوسػاف

والوظاـ التربو انثر وضوداً وعمقاً ا يمثؿ المستو المتقلـ مػف التأهيػؿ التربػو موطلقػاً جوهريػاً
لالستثمار األمثؿ ل ا التطور.
ومػػف اجػػؿ الوةػػوؿ ل ػ ا الوا،ػػع المػػأموؿ ألبػػل اف يوتقػػؿ األلا التعليمػػع الػػى و ػػج تومي ػ

،ػػلرات التفنيػػر والػػتعلـ الػ اتع بموػػاهج الثقا ػ التنوولوجيػ والوات ػػا المتطػػورة بمػػا يمنػػف الطلبػ مػػف
اس ػػتيعاا األس ػػاليا التنوولوجيػ ػ المتقلمػ ػ ليعيلػ ػوا بم ػػأمف ويضػ ػمووا وج ػػولهـ الفاع ػػؿ ػػع الدي ػػاة

اججتماعي د واوؿ خطوة للسير ع ه ا اجتجا هػع عػالة التفنيػر ومراجعػ المفػاهيـ السػائلة ػع

البيئ التربوي ومعر ما ا ناف للثورة العلمي والتنوولوجي المعاةرة تأثير على العملي التربويػ
ع مختلؼ روع نلي التربي األساسي التع تلنؿ الملنل التع يتعرض ل ػا

.

البدػث الدػالع

أهمية البحث والحاجة أليه -:

لػيس باإلمنػاف تجاهػػؿ لور العلػـ ػع ديػػاة الوػاس والمجتمػػع د قػل اةػبت ،ػػوة داسػم ػػع

ترييػر الوػػاس وتلػػنيل ـ نػ اًر وم ازجػاً وتطلعػػات د وباتػػت التنوولوجيػػا بنػػؿ الػػنال ا وموتجات ػػا ترػػزو
العالـ وتلنلي نيفما تلا د اةبت نؿ رنف مف ارناف العػالـ ونػؿ ػرل يػي ،ػال اًر بفضػؿ التوابػع

الةواعي الخاة باجتةاجت وولر الثقا د على تخطع نا الدػواجز الماليػ والسياسػي بػيف
األمـ والتأثير على ثقا ات ا واساليا الدياة ي ا .

مثػػؿ هػ اإلوجػػازات التنوولوجيػ هػػللت تربيػ المػواطف وتعليمػػي ػػع معظػػـ الػػلوؿ بةػػورة

خطيرة د يواجي " المستقبؿ " عف طريؽ وسائؿ اجتةاؿ يضػاً مػف الثقا ػات القريبػ عػف ثقا تػي
د او ظػػاهرة " الثقا ػ عػػابرة القوميػػات " لػػتعنس سياس ػ موظم ػ يدػػؿ ي ػػا بػػلرجات متفاوت ػ و ػػع
س ػػيا،ات مختلفػ ػ توظ ػػيـ الل ػػعوا وارتباط ػػا م ػػع بعضػ ػ ا ال ػػبعض ػػع مجموع ػػات ا قيػ ػ ب ػػبعض

األسػػاليا اإللنترووي ػ  .توتقػػؿ الػػى الملرس ػ المعلومػػات والو،ػػائع ػػع ةػػورة مرئي ػ ويةػػعا علػػى
المعلـ تو يرها.
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األج زة اإللنترووي تستطيع اف تقلـ معر انفأ مف تلؾ التع يقلم ا المعلموف د بؿ

اف األدػلاث والو،ػائع يمنػف اف تعػرض للتالميػ علػى ودػػو ا ضػؿ بػأ عػلل او نميػ مػف خػػالؿ "
اجوترويت "  .او ـ يروف على اللالات المرئي المعلومات واألدلاث القليم وما هو متو،ػع عو ػا
ع المستقبؿ .

قل تدػت " اجوترويػت " ا ا،ػاً م هلػ ػع التػزول بالمعلومػات ايومػا ناوػت ػع اودػا العػالـ
عػػف طريػػؽ اللػػبن التػػع يمنػػف بواسػػطت ا للمسػػتفيل الػػلخوؿ وهػػو جػػالس علػػى مقعػػل الػػى منتبػػات

النليات والجامعات ومرانز البدوث ع ا مناف ع العالـ د مرتبط ب

اللبن

( خلوةع د  1999د . ) 46

وتتػػيت التنوولوجيػػات الجليػػلة للمعلومػػات مناوػػات هائل ػ لتدسػػيف ووعي ػ التعلػػيـ واجرتفػػاع

بمستوا ولنو ا تطرح ايضػاً  .تدػلياً لائمػاً علػى التربػوييف الػ يف علػي ـ تدليػل المعػارؼ والم ػارات
الضروري لجميع المػواطويف ػع مجتمػع يريػل اف يثبػت ،لرتػي علػى الػتدنـ بالتنوولوجيػا د متخػ يف

ل ػ لؾ مػػف الموػػاهج والوسػػائؿ مػػا يلػػد طا،ػػات اإلبػػلاع لنػػؿ ػػرل وبالقػػلر ال ػ

يتوػػامى يػػي ج ػػول

التربوييف ليعيلوا تلنيؿ الوا،ع وليواميتي د متجاوزيف ما يعترض ـ مف الةعوبات وعقبات .

 مثػػؿ ه ػ التقويػػات الدليث ػ تتطلػػا تدػػوجً ػػع هينػػؿ العمػػؿ ومدت ػوا و ػػع العوامػػؿ المػػإثرة ػػعالبيئ التربوي واججتماعي والعال،ات اجوساوي التع تربط ا  .زيالة البعل الثقػا ع والتنوولػوجع
للعمؿ يعوع تةاعل الطلا على الموارل البلري

التعامؿ مع العمليات التنوولوجي .

ات المستو العالع مف التأهيؿ والقالرة على

 ولتأميف ه الموارل البلري بفضػؿ عػلال " علمػع – تقوػع " اساسػع ينػوف ملػترناً مبػيف علػىنا التخةةات ضمف خط لامل تتنامؿ مع خطط التومي اج،تةالي واججتماعي  .اف
اختيار اللراس وترنيب ا يتدنماف عالة باختيار الم و وغالباً بالدةوؿ على وظيف .
و ػػع مواج ػ مػػا يل ػ ل العػػالـ مػػف تطػػورات متسػػارع الخطػػى وثػػورة معلوماتي ػ متواةػػل

وتدػػػوؿ الثقا ػ ػ التنوولوجي ػ ػ لػ ػػى المػ ػػورل األغلػ ػػى واألنثػ ػػر اث ػ ػ اًر ػ ػػع تقػ ػػلـ المجتمعػ ػػات وازلهارهػ ػػا
اج،تةػػال د ػػأف وا،ػػع الديػػاة اججتماعي ػ انثػػر داج ػ مػػف ا و،ػػت مضػػى جوػػلماج موظػػومتع

التعليـ والثقا واغوا التنامؿ بيو ما ع برامج وولاطات العملي التربويػ علػى جميػع المسػتويات

والم اردػػؿ التعليمي ػ لوخلػػؽ مػػف الطلب ػ عبػػر الب ػرامج التربوي ػ الدليث ػ واسػػاليب ا المتطػػورة عوة ػ اًر
ػػاعالً وطا ،ػ جليػػلة مضػػا الػػى الطا،ػػات المبلع ػ والمسػػتمرة ػػع مػػل الديػػاة واإلوسػػاوي بعواةػػر

ر،ي ا وليمومت ا و ؽ اساليا التطور التنوولوجع الموطلؽ ودو المسػتقبؿ ودرنتػي المسػتمرة باتجػا
الداسوا واجوترويت وغيرها مف التقويات المتطورة

هدف البحث -:

( النعبع د  2001د . ) 87

ي لؼ البدث الدالع لى التعرؼ على -:
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لور التنوولوجيػ ػ التعليميػ ػ عل ػػى العمليػ ػ التربويػ ػ م ػػف وج ػ ػ وظ ػػر اس ػػات ة نليػ ػ التربيػ ػ

األساسي .

حدود البحث -:

يقتةػػر البدػػث الدػػالع علػػى اسػػات ة نلي ػ التربيػ األساسػػي  /الجامع ػ المستوةػري لسػػو

اللراس 2006 – 2005ـ .

تحديدددد المصددد محات  -:يتض ػػمف البد ػػث الد ػػالع مجموعػ ػ م ػػف المة ػػطلدات الت ػػع تدت ػػاج ل ػػى

تعريؼ مدلل ل ا هع -:
 -1التكنولوجيا -:

يعر ي ( رووتر ) هع العمؿ ال

العلمع .

ي تـ بتدسيف األلا والممارس والةياغ اثوا التطبيؽ
( رووتر د  1999د ص) 26

 -2التكنولوجيا -:

يعر ػ ػػي ( الجػػ ػراح –  ) 13 – 1989ه ػ ػػع ل ارس ػ ػ لنيفيػ ػ ػ وض ػ ػػع المعر ػ ػ العلميػ ػ ػ ػ ػػع

اجستخلاـ العلمع لتو ير ما هو ضرور لمعيل اإلوساف.

 .1العمم -:يعر ي(ادمل –)76-1985هو وسيل لبدث العال،ات بيف األليا ع العالـ.

 .2العمم  -:يعر ي ( رج –  ) 50 – 1990هو مجموع مف الدقائؽ والقواويف والوظريػات
والعال،ات التع تختص بالظواهر الوا،عي .

 .3العمدددم  -:عر ػػي ( معػػوض –  ) 116 – 2000هػػو الوةػػوؿ لػػى الدقػػائؽ ػػع جميػػع
المياليف وهو ع دجمي اهتماـ بالعال،ات السببي ويم ل الطريؽ للتنوولوجيا .

 .4العمددددم  -:عر ػ ػػي ( معػ ػػوض –  ) 116 – 2000ػ ػػو ج يعوػ ػػع مجػ ػػرل جمػ ػػع الدقػ ػػائؽ
المتة ػػل بالظ ػػاهرة دس ػػا ب ػػؿ او ػػي ت ػػوظـ للدق ػػائؽ العلميػ ػ وتة ػػويف ا ػػع وس ػػيؽ عقل ػػع
متنامؿ يسفر عف اجظ ار الرئيس والقواويف العام التع توضت الظاهرة الملرسي

 .1التعريف اإلجرائي :

أ .التربية  /علال الطلب للدياة .

ب.التربية  /هع عملي توجيي وارلال الطلب وتقويـ سلوني مف خالؿ العملي العلمي .
 .2التعريف االجرائي:

أ .التعمدددديم  :هػ ػػع عملي ػ ػ تزويػ ػػل الطلب ػ ػ بالمعلومػ ػػات والم ػ ػػارات واجتجاهػ ػػات لينوو ػ ػوا م ػ ػواطويف

ةالديف .

ب .التعمم  :هع عملي اعلال الطلب لنؿ مجاجت الدياة لينوووا مواطويف ةالديف .
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الفصل الثاني
ع ػػرض البادثػ ػ ػػع هػ ػ ا الفة ػػؿ اإلط ػػار الوظ ػػر

ق ػػط و ل ػػؾ لة ػػعوب الدة ػػوؿ عل ػػى

اللراسات والبدوث ع ه ا المجاؿ نووي دليث اللراس ديث تضػمف هػ ا الفةػؿ المدػاور التاليػ

:

 -1العمم والتكنولوجيا :
يإخػ العلػػـ علػػى اوػػي مجموعػ الموػػاهج التػػع يتخػ ها العلمػػا وسػػيل لبدػػث العال،ػػات بػػيف

األلػػيا ػػع العػػالـ د و،واعػػل اإلثبػػات التػػع يتفػػؽ علػػى او ػػا تضػػفع المةػػلا،ي علػػى اسػػتوتاجات
العلما

( ادمل د  1985د . ) 76

ويإخ ػ ايض ػاً د علػػى اوػػي جمػػاع للدقػػائؽ والق ػواويف والوظريػػات والعال،ػػات التػػع تخػػتص

بػػالظواهر الوا،عي ػ التػػع تػػزعـ المإسسػػات اججتماعي ػ للعلػػـ بأو ػػا دػػؽ د لػػؾ باسػػتخلاـ الموػػاهج
العلمي

( رج د  1990د . ) 50

وهوػػاؾ مػػف يػػر اف العلػػـ يقػػؼ عوػػل دػػلول وةػػؼ الظػواهر والقػواويف التػػع تدنم ػػا وهػػع

،واويف يتعيف اف تستوتج مف الوا،ع ويمنف الرجوع اليي باستمرار اإلثبات ا مو ا .

علػػى اف ثم ػ معوػػى اخػػر للعلػػـ د ػػو ج يعوػػع مجػػرل جمػػع الدقػػائؽ المتةػػل بالظػػاهرة

دسػػا د بػػؿ اوػػي توظػػيـ للدقػػائؽ العلمي ػ وتةػػويف ا ػػع وسػػؽ عقلػػع متنامػػؿ يسػػفر عػػف األ نػػار
الرئيسي والقواويف العام التع توضت الظاهرة الملروس

( معوض د  2000د  ) 116ا

اف العلػػـ هػػو د الوةػػوؿ الػػى الدقػػائؽ ػػع جميػػع الميػػاليف د وهػػو ػػع ةػػميمي اهتمػػاـ بالعال،ػػات
السببي د ويم ل الطريؽ للتنوولوجيا.

اما معر اسرار الدقائؽ العلمي التع يػتـ التوةػؿ الي ػا عػف طريػؽ العلػـ وتطبيق ػا علػى

اإلوتاج د و ما يعرؼ بالتنوولوجيا .

او هع لراس لنيفي وضع المعر العلمي ع اجستخلاـ العملػع لتػو ير مػا هػو ضػرور

لمعيل اإلوساف
العلمع .

التنوولوجيػػا هػػع د العمػػؿ الػ

( رووتر د  1999د . ) 26

ي ػػتـ بتدسػػيف األلا والممارسػ والةػػياغ اثوػػا التطبيػػؽ

وا نػػاف ال ػػلؼ مػػف الولػػاط العلمػػع هػػو لػػباع لوزع ػ دػػا اجسػػتطالع واسػػتجاب لرغب ػ

طبيعي ػ لػػل اإلوسػػاف لف ػػـ العػػالـ وظ ػواهر واإلوسػػاف والمجتمػػع وتقػػليـ تفسػػير للػػع مػػا د تطػػوير
ومو ج إليضاح سلوؾ ظاهرة عام أف الولاط التنوولوجع ي لؼ لى تس يؿ الفعاليات اإلوسػاوي

وتوسيع دلول اإلمناوات المتاد .
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وهوػػا يمنػػف التمييػػز ال ػ

باإلجاب على السإاؿ ما ا وفعؿ ؟

يقيمػػي عػػلل مػػف المفن ػريف بػػيف العلػػـ بوةػػفي المعر ػ المتعلق ػ

وبيف التنوولوجيا بوةف ا المعر المتعلق باإلجاب على السإاؿ نيؼ وفعؿ؟
ا ا ناف العلـ يجيبوا عف اسباا سقوط المطر د اف التنوولوجيػا ودػلها النفيلػ باإلجابػ

عف السإاؿ المتعلؽ بنيفي تسا،ط المطر اجةطواعع ا و،ت ولا د وا مناف وريل
وخال ػاً للعلػػـ والمعر ػ

( عثماف د  1998د . ) 242

ات الطػػابع اإلوسػػاوع ج تمثػػؿ التنوولوجيػػا سػػلع مجاويػ وج تعبػػر

الدػلول القوميػ د بػؿ هػػع " سػلع " باهضػ الػثمف دتػػى واف عبػرت الدػػلول القوميػ اوػػي ج يسػػفر
عو ػػا ا ترييػػر او " اوتقػػاؿ " ملم ػػوس بالوسػػب " للعميػػؿ " ال ػ

المتلقع " على اختراع المردل التالي مف التنوولوجيا األةلي .

يت ػػولى تلػػريل ا د او ػػع  ،ػػلرة "

اف وقؿ التنوولوجيا ج يعوع وقؿ اججت والمعلات والنفػا ات د اف وقػؿ النفػا ات واججت

والموتجات ليس سو وقؿ ومط معيف مف " اجست الؾ " وومط معيف مف " التسويؽ "
التنوولوجيا دال

هويػ تجسػلها القػلرة التػع تتنػوف ػع م ارنػز البدػث العلمػع و ػع عقػوؿ

مخترعي ػا د ج تعطػع وج توتقػػؿ د بػؿ تظػػؿ ،ابعػ عقػوؿ اةػػداب ا و ػع امػػانف وجلت ػا األةػػلي .

او ا وتاج اجتماعع ملروط باجدتياج اججتماعع وهع وليلة المجتمع ال

يوجب ا .

ومػػف يريػػل امتالن ػػا او توطيو ػػا د عليػػي اف يبلػػك مردل ػ اجبتنػػار المدلػػع اوجًد وتلػػؾ هػػع

مردل اجستقالؿ التنوولوجع او بلاي توطيف التنوولوجيػا  .وهوػا يوبرػع اف تنػوف اللولػ ،ػل بلرػت

مسػػتو مػػف الم ػػارة التنوولوجي ػ يسػػمت ل ػػا ػػع " بوػػا لخةػػيت ا التنوولوجي ػ " .وه ػ ا مػػا علػػي
الياباويوف بوجاح د قبؿ اف يةبت الطفؿ مبتن اًر دقيقياً او دتى ،بؿ اف يةبت ،ال اًر علػى التعبيػر
عػػف وفسػػي عليػػي اف يػػتعلـ مناوػػات ودػػلول المجػػاؿ الػ

يعمػػؿ يػػي  .وباختةػػار د جبػػل اف يػػتعلـ

الفرل نيؼ يستعمؿ وبإتقاف ما هو موجل عالً ،بؿ اف يبتنر ويجلل .

( هوليت د  1991د . ) 147

وا ا ظلت الثقا المدلي تمثؿ داج اًز يما يتعلؽ بالتعامؿ مػع التنوولوجيػا سػوؼ يتعػ ر

غرس ا د ديػث يفتػرض اف توتلػر التنوولوجيػا ػع الثقا ػ الوطويػ بالتػلريج األبسػط ػع البلايػ ثػـ

بعل لؾ األنثر تعقيلاً د واضد الفائلة اوجً وبعل لؾ المفيل على ودو ا،ؿ وضوداً .

 -2المعمم -:

لقػػل ا،تةػػر عمػػؿ المعلمػػيف ولسػػووات طويل ػ علػػى وقػػؿ المعر ػ واإلجاب ػ عػػف تسػػاإجت

التالمي د وناووا متمنويف مف عمل ـ وواجديف الى دل بعيل  .لؾ اف التعليـ التقليل ال

يمثؿ

اساساً ادػل وتاجػات القػرف التاسػع علػر د مةػمـ لتلقػيف " نػـ "معػيف مػف المعر ػ الضػروري التػع
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تلمؿ على معلومات وم ارات ةديد وضروري د وتتـ هػ العمليػ مػرة وادػلة ػع الديػاة والػى

األبل د وناف الملارس وجلت ع خلم مجتمع تبلو يي المعر ثابت ومستقرة .

وناف المعلموف يلعروف باآلثـ ا لـ يستطيعوا اإلجاب عف األسئل التع توجي ل ـ د ـ

يعتقلوف اف المسإولي الم وي تتمثؿ ع المعر د وج يزاؿ النثير مو ـ مف يإمف ب ا اللع .

مثؿ هإج المعلميف مدنوـ علي ـ بالفلؿ واإلدباط ع عالـ ج متواهع مف المعلومات

وسريع الترير .

اج اف معطي ػػات المس ػػأل  ،ػػل تري ػػرت تريػ ػ اًر جػ ػ رياً جػ ػ ار الث ػػورة العلميػ ػ والتنوولوجيػ ػ د

جعلت وسائؿ اجتةاؿ السريع ممنواً للواس اف ي هبوا الى مسا ات ابعل ويروا انثر د ولـ يعولوا
يعيلوف ع وفس المناف  .او ـ يجلوف المعلومات ع ا مناف يتج وف اليي .

نما ادلثت الثورة التنوولوجي تطو اًر نبي اًر ػع تقويػات التعلػيـ واةػبت ػع ميسػور التالميػ

اف يتعلموا ما يدتاجوف اليي متى ما وايوما يلا وف ( .خلوةع د  1999د ) 35

مثػػؿ هػ التقويػػات المتقلم ػ د غيػػرت مػػف مف ػػوـ المعلػػـ ولور ػػع العمليػ التعليميػ

ػػع

تستطيع اف تقلـ المعلومات واجدلاث بنفا ة انثر مف تلؾ التع يقلم ا المعلموف د بؿ اف الو،ائع
يمنف اف تعػرض علػى ودػو ا ضػؿ بػأ عػلل او نميػ ناوػت د والتالميػ و ػؽ هػ ا التةػور يػروف

على اللالات المرئي واجوترويت انثر مما يدتاجوف اليي .

و ،ػػل يواج ػػي المعلم ػػوف بتالميػ ػ تف ػػوؽ معلوم ػػات ـ ػػع بع ػػض مج ػػاجت المعر ػ ػ اإلوس ػػاوي
( نومز د  1990د ) 72

معلومات معلمي ـ.

ه ا اجوفجار المعر ع والسرع التع يدلث ي ا التريير ،ضيا على ا امؿ ع اف ينػوف

المعلمػوف علػى علػـ بػأنثر مػف جػز مػػف المعر ػ الضػروري ولنػف علػي ـ اف يعر ػوا نيػؼ يسػ لوف

ويوج وف عمليات التعلـ .

وه ا يتطلا مف التربػوييف التأنيػل بػأف لور المعلػـ هػو التوجيػي واإلرلػال والدػوار والوقػاش

وليس ةا المعلومات د واف ج يالـ المعلـ عف نػؿ لػؿ متو،ػع ػع العمليػ التعليميػ  .أسػباا

الفل ػػؿ علي ػػلة ومتووعػ ػ د م ػػف لاخ ػػؿ الوظ ػػاـ الترب ػػو وم ػػف خارج ػػي عل ػػى السػ ػوا د مثلم ػػا ج ي ػػالـ
الطبيػا عػف مػوت ادػػل مرضػا د ألف ػع هػ ا اجدا ػاً للمعلمػيف وتةػري اًر لم وػ التعلػيـ ػع وظػػر
الجميػػع  .ولنػػف علػػى المعلمػػيف اف يعر ػوا مػػا ا يريػػلوف ونيػػؼ يعملػػوف د واف تنػػوف ل ػػـ مفػػاهيـ
و،واعػػات ةػػديد علػػى طبيع ػ العمػػؿ التعليمػػع واهلا ػػي واف تت ػوا ر ػػي ـ سػػمات تسػػاعلهـ ألف
ينوووا الومو ج اإليجابع ال

يوجي ويربع التالمي بنفا ة عالي  (.مدمل د  2003د )21
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اف ا ضػػؿ مػػا يميػػز المعلػػـ الوػػاجت مػػف غيػػر ،لرتػػي علػػى دػػص ،يم ػ ومعر ػ اخطائ ػػي

والتػأثير ػػع اآلخػريف  .بػػؿ اف مجػرل معر ػ األخطػػا لػػيس نا يػاً واومػػا يجػػا اف يسػػتبلل ا بمفػػاهيـ
يوتمع ليي .

ةديد عف العملي التربوي وعف الطبيع اإلوساوي وثقا المجتمع ال

 -3ال ريقة التدريسية -:

لقػػل ناوػػت العملي ػ التربوي ػ طيلػ الع ػػول السػػالف د رهيو ػ الطريقػ او تلػػؾ و،ػػل دظػػع نػػؿ

اسػػلوا مػػف هػ األسػػاليا بأهميػ ػػع و،ػػت مػػف األو،ػػات  .ومػػف الطبيعػػع اف وتو،ػػع مػػف الط ارئػػؽ
التلريسي التع اثبتت جلارة المعلـ ما د اف تفعؿ وفس اللػع لمعلػـ آخػر  .واو ػا اةػبدت ومػا ج
جليلة بالمداناة ويوبرع تعليم ا للمعلميف المبتلئيف .

وسرعاف ما ينتلؼ المعلموف الجلل اف الطرائؽ التع تعلموها غير مواسب ل ـ ولفةول ـ

الل ارسػي د واو ػػا ليسػت عالجػاً واجدػاً ػع ايةػػاؿ المدتػو الل ارسػػع وتطػػو هػ الطريقػ ويتطلػػع
المعلموف الى غيرها تلوح ع األ ؽ  .وبةرؼ الوظر عف عالي الطريق وفسػ ا د أو ػا تفلػؿ ا

لػػـ تػراع الظػػروؼ التػػع تػػتـ ي ػػا العمليػ التعليميػ د ػػال وجػػول لطريقػ تواسػػا نػػؿ الظػػروؼ ونػػؿ

األو،ات .

والطريق الواجد ج تتمثؿ قط باألليا التع يتعلم ػا التلميػ د ػ الػيا متريػرة و،ابلػ

للوسياف د ع ضا لمواسبت ا للمعلـ والمتعلـ يفترض اف تواسا المالة التعليمي واهلا ا .

اف طرائؽ التلريس امور لخةي خاة بالمعلـ  .وهع نػالمالبس التػع يرتػلي ا يفتػرض

اف تنوف مواسب للخةيتي و لسفتي واهلا ي .

وا ا ناوت الظروؼ والملنالت الجليلة تلبي دقاً الظروؼ والملنالت التػع وجدػت ي ػا

ه الطريق او تلؾ د ناف ه ا اجعتقال ةػديداً د امػا ا ناوػت المػوال الل ارسػي واهػلا ا تختلػؼ
عػػف بعض ػ ا د ػػاف تطبيػػؽ األسػػاليا القليم ػ علػػى الملػػنالت الجليػػلة ج تفلػػؿ قػػط ػػع تقػػليـ

الدلوؿ الةديد واوما يخلؽ ملنالت جليلة د ،ل تعيؽ العملي التربوي

ات ا .

( نومز د  1990د ) 127

والعملي التربوي ج تتـ ع راغ د ولنف تبعاً لمو ج ملروس يتضمف مدتػو نمػا يتضػمف ط ارئػؽ
خاة ػ لتقػػليـ ه ػ ا المدتػػو د ط ارئػػؽ تتوا ػػؽ مػػع طبيع ػ الطفػػؿ وومػػو ض ػالً عػػف وسػػائؿ تلػػد
ولاطي ال هوع للبدث واجستطالع والنلؼ.

وا ا نػػاف المدتػػو يومػػع المعلومػػات والم ػػارات عوػػل الطفػػؿ ػػاف ط ارئػػؽ التػػلريس هػػع التػػع تلػػنؿ
اوماط تفنير وتوتمع اوتباهي والراني ضالً عف تومي وجلاوي وخيالي والتعبير عف اتي.

( مدمل د  2003د ) 21
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والمعلموف األنفا يستطيعوف اف ينوووا نما يريلوف ويعلموا بالطريق التػع يفضػلوف د وج

يوبرع الدنـ علي ـ استوالاً للطرائؽ التع يسػتخلموف نمػا ج يوبرػع اف ولػزم ـ بطريقػ لوف غيرهػا

واج تعرضت األهلاؼ التربوي للخطر .

او ـ ،الروف على بلوغ ما يرغبوف مف اهلاؼ مستخلميف اي طريق ناوتد وهـ متمنووف

مف تريير طرائق ـ التلريسي والتنيؼ مع الظروؼ المستجلة والوجاح ي ا .

ومػػف المعػػروؼ اف النائوػػات اإلوسػػاوي موفػػرلة د لػػـ يوجػػل ولػػف يوجػػل اثوػػاف متلػػاب اف ػػع

جميع الوجو د و ـ مختلفوف ػع اجسػتعلالات والخبػرة الماضػي

و ػع الميػوؿ واجتجاهػات ومػل

تقػػبل ـ لمػػا يعرضػػي المعلػػـ  .وا از ه ػ ا التفػػرل يمنػػف اف يػػإل معامل ػ الجميػػع بػػوفس الطريق ػ لػػى
رباؾ للعمؿ التربو واجداؼ بدؽ التالمي اوفس ـ .

اف ط ارئػػؽ التػػلريس مجػػرل الوات تعػػيف علػػى تدقيػػؽ اهػػلاؼ معيوػ د او ػػا امػػور لخةػػي

ينتلف ا المعلموف ألوفس ـ د واوي ج توجل طريق مثالي او معةوم مف الخطأ .
امػػا غيػػر اجنتفػػا

ػػأو ـ يفلػػلوف ػػع بلػػوغ مػػا يريػػلوف بةػػرؼ الوظػػر عػػف الطريق ػ التػػع

يستخلموف د او ـ سجوا ا نارهـ ومفاهيم ـ التع ج يستطيعوف ترييرها او التخلع عو ا .

 -4المناهج التعميمية -:

تعتب ػػر المو ػػاهج التعليميػ ػ الاة التربيػ ػ ووس ػػيلت ا لتدقي ػػؽ األه ػػلاؼ المرغوبػ ػ د وظػ ػ اًر ل ػ ػ

األهمي د ناف على الوظاـ التربو اف يبوع مو جاً تعليمياً يعنس وظريتي التربويػ التػع يػإمف ب ػا
 .ودتى تنوف ه الوظري علمي ولامل ال بل اف يإخ بعيف اجعتبار الخبرات السابق ع بوا

المو ج واإلمناوات المالي والبلري المتاد ع البيئ اججتماعي ومستو التطور ال
( جامؿ د  2000د ) 43

البلل .

بلري لؾ

ودت ػػى يػ ػػتمنف التعلػػػيـ م ػػف تلبي ػ ػ ادتياجػ ػػات التوميػ ػ اللػ ػػامل د أو ػػي يواج ػػي النثيػ ػػر مػػػف

التدػػليات لتخ ػريج ووعي ػ جليػػلة مػػف المتعلمػػيف القػػالريف علػػى معر ػ اوفس ػ ـ ومعر ػ اآلخ ػريف د
وعلػػى مواج ػ متطلبػػات العةػػر والمسػػتقبؿ والعػػيش ػػع " القريػ العالميػ " لوف اف يوفةػػلوا عػػف
ج ورهـ ولوف اف يلعروا بالضياع بيف العولم والبدث عف ال ات الوطوي .

( مرعع د  2000د . ) 11

ل ا اجوفجار المعر ع اوعناساتي المتمثل ع ةعوب اختيار المدتو الخاص بالمو ج .

= أ مف المعارؼ وختار د واي ما وستبعل د وعلى ا اساس ؟

= وهؿ يوبرع تقليـ معر لامل عف لع معيف اـ معر جزئي عف نؿ لع ؟

= ما هع الطريق التلريسي التع يستطيع ب ا المعلـ اف يعرؼ ا ناف تالمي ،ل تعلموا ما يجا
اف يتعلمو بعل ردل تعليمي معيو ؟
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ديػػث يفتػػرض بالموػػاهج التعليمي ػ ػػع ه ػ ا العةػػر ال ػ يتسػػـ بسػػرع ودػػو المعلومػػات
والتري ػرات وتالدق مػػا اف ج يعيػػر مدتػػو المػػالة الل ارسػػي اهمي ػ نبي ػرة  .بػػؿ يجػػا الترنيػػز علػػى
اساسيات المعر واةوؿ العلـ ووقاط اجستوال األساسي ع نؿ علـ و ف د واف تعمؿ على تزويل
التالمي ػ ػ بػ ػػألوات التعبيػ ػػر واجتةػ ػػاؿ والم ػػػارات الضػ ػػروري د واعػ ػػاوت ـ علػػػى ػ ػػـ اوفس ػ ػ ـ و ػ ػػـ
الظروؼ المتريرة المديطػ ب ػـ ومػف المسػتديؿ تدليػل دجػـ المعػارؼ والم ػارات التػع يفتػرض اف
يتػػزول ب ػػا التالميػ بأيػ طريقػ وا،عيػ د عػػلا مقػػلار الػػزمف والج ػػل الػ يب لػػي القػػائموف بػػالتوظيـ
والتعليـ .اللباا لف يتمنووا وتيج ه ا " النـ " مف الم ارات واجنتلا ات المستمرة مف اجدتفػاظ
بالمعلومػػات التػػع انتسػػبوها والم ػػارات التػػع اتقووهػػا خػػالؿ تػرة الل ارسػ قػػط د بػػؿ سػػيفرض علػػي ـ
وانتساا المزيل مو ا .
وه ا يتطلا الترنيز على الطريق التع يتعلـ ب ا التلميػ انثػر مػف الترنيػز علػى مػا يجػا
اف يتعلمػي مػف خػالؿ توميػ ،ػلرات األ ػرال علػى المالدظػ واجوتبػا والبدػث عػف الدقػائؽ والعلػؿ "
نيػػؼ وايػػف " وغيػػرت لػػؾ مػػف الط ارئػػؽ التلريسػػي التػػع تمنػػف الفػػرل مػػف اف يعلػػـ وفسػػي بوفسػػي واف
يةبت ،ال اًر على متابع تعليـ وتلريا مستمريف سوؼ يجلهما على الناؿ لتى بعل خرجي .
وجبل مف التسليـ ػع الو،ػت وفسػي د بػأف هػ الم مػ اإللماجيػ ج يمنػف اف يضػطلع ب ػا
الوظػػاـ التعليمػػع ودػػل واومػػا يوبرػػع اف يلػػارؾ ػػع تدمل ػػا نمػػا بػػلا يدةػػؿ ػػع الػػلوؿ المتطػورة د
عللاً مف المإسسات األخر مف لاخػؿ الوظػاـ التربػو ومػف خارجػي علػى السػوا د ديػث ج يقػلر
ا وظػػاـ تعليمػػع وسػػط ه ػ ا " النػػـ " مػػف المعػػارؼ والم ػػارات واجتجاهػػات اف يػػلعع لوفسػػي ،ػػلرة
عػػلال ا ػرال للديػػاة د ج ػػع ضػػو اإليمػػاف المطلػػؽ بػػأف الم مػ األولػػى للتعلػػيـ د اف يجعػػؿ الفػػرل
،ال اًر على اف يتعلـ نيؼ يتعلـ واف يتعلـ باستمرار .
وه ا األمر يتطلػا تنػامالً بػيف جميػع المػوال الل ارسػي د الملػنالت التػع تواجػي الوػاس ج
تعالج بدقائؽ علـ وادل واوما تس ـ دقائؽ جميع العلوـ مف تدقيؽ ه الراي .
والمو ج ال يعيف على تدقيؽ ه الرايات يجعؿ مف المسإولي والتوجيي الػ اتع والقػلرة
على اتخا الق اررات الةائب منووات اساسي مةادب للخبرة اليومي ع دياة نؿ وساف .
وه ػ ا بػػلور يتطلػػا عػػلـ اجعتمػػال بلػػنؿ نلػػع علػػى النتػػاا الملرسػػع د وػػاؾ البدػػوث
والزيارات الميلاوي وطريق التةل لملنالت الوا،ع مف خالؿ المواهج الل ارسػي واف ينػوف الوا،ػع
بنؿ تلاعيات موضوع اللراس .
وب لؾ لػـ يعػل يوظػر الػى العمليػ التعليميػ علػى او ػا مجػرل تعلػيـ م ػارات القػ ار ة والنتابػ
والدساا نما نػاف ػع السػابؽ د بػؿ اةػبت يوظػر لي ػا ػع طػار تلػؾ المعػاوع والمفػاهيـ الجليػلة
عل ػػى او ػػي تعل ػػيـ م ػػػارات اللخة ػػي الليواميػ ػ وم ػػارات التواةػ ػػؿ د ا الم ػػارات القائمػ ػ علػػػى
الملػارن والتػع تجعػؿ الفػرل ػع ،لػا العمليػ التربويػ واف يف ػـ ج ػول العمليػ التعليميػ باعتبارهػػا
( عثماف د  1998د . ) 66
ج ولاً لتومي نؿ وساف ونؿ اإلوساف .
 -5األهداف التربوية -:
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يعتبر وضع األهلاؼ او الرايات التع وريل تدقيق ا ام اًر داسماً لو اووا وريل عػالً اجوتقػاؿ
مػػف ديػػث ودػػف اآلف لػػى ديػػث وريػػل اف ونػػوف د واوؿ خطػػوة لوضػػع اهػػلاؼ وا،عيػ هػػع اف ودػػلل
بعليف مف خالؿ مةطلديف ،ياسييف :
= المرلولات الدالي .
= المرلولات المرغوب .
ولػػو ارلوػػا اف ودقػػؽ وتػػائج معيو ػ ووريػػل تدقيػػؽ وتػػائج ا ضػػؿ مو ػػا د عليوػػا اف وػػل،ؽ ػػع
تدليل او وةؼ الفجوة بيف المرلولات الدالي والمرلولات المرغوب .
ونلمػػا نػػاف باسػػتطاعتوا اف ونػػوف انثػػر ل،ػ وانثػػر ،ػػلرة علػػى ،يػػاس اجودػراؼ نلمػػا زالت
الفرة لى اف وتأنل مف اووا -:
 وضع اهلا اً مواسب واضد المعاوع . وضع اختبارات ،ياسي لالوتقاؿ مف ديث ودف اآلف لى ديث وريل اف ونوف .( هوس د  1975د . ) 39
وبمجرل ،رار األهلاؼ المرغوب أو ا تبقى ثابت لديف ظ ور ،يـ وضروط جليلة واجدػ
عف التريرات اججتماعي او التطورات التنوولوجي .
غيػػر اف عملي ػ وض ػع األهػػلاؼ لػػيس بػػاآلمر اليسػػير د ػػالتدوؿ ػػع ال ػػلؼ لػػيس عم ػالً
س ػ الً د والمإسسػػات التربوي ػ نريرهػػا مػػف المإسسػػات اججتماعي ػ تقػػاوـ الترييػػر ألف للتقاليػػل لو اًر
داسماً ع تةلب ا وجمولها .
عوػػلما يػػتـ اجهتمػػاـ بوضػػع األهػػلاؼ العام ػ واإلوسػػاوي ( تدمػػؿ المسػػإولي د التسػػامت د
التعاوف د تأنيل ال ات د السلوؾ ال نع د مواج الملنالت …… ) ػع ليسػت يسػيرة الوةػؼ
والتدليل وتدتاج لتدقيق ا ترات زموي طويل و،ل يتعلػؽ السػلوؾ الػ نع مػثالً بقػلرة اللػخص علػى
مواج ػ الملػػنالت وايجػػال الدلػػوؿ المواسػػب ل ػػا وبالمثػػؿ ج تخضػػع الملػػاعر اإلوسػػاوي للقيػػاس
بالمعوى السلونع .
امػػا ا يػػتـ الترنيػػز علػػى األهػػلاؼ السػػلوني ( تعلػػـ القػ ار ة د النتابػ د الدسػػاا …… )
ع رغـ نوو ا مفيلة ع تدةيؿ م ارات ووعي معيو د ج او ا ج تتمالى مع األهػلاؼ العامػ
التع يسعى الوظاـ التعليمع الى تدقيق ا د و،ل تقتضع بعض الداجت اف يدلل المعلميف اهػلا ـ
بطريق جرائي د يدللوا سلفاً " الواتج " ال يتو،عووي .
مثؿ ه ا اإلج ار ،ل يوجت ع تعليـ م ارات مدللة تدليلاً جيلاً د ج اوي ضا لنووي ج
يتمالى مع األهلاؼ العام واإلوساوي د و يإل لى ترنيػز اوتبػا المعلمػيف علػى ترييػر سػلوؾ
الطفؿ بلجً مف ـ األسباا التع تقؼ و ار  .نما يإل لى اسػتبعال المعلمػيف مػف الملػارن او
بلا ال ار عول وضع األهلاؼ التربوي .
ووظ اًر لنوو ـ ج يلترنوف ع وضع األهلاؼ  .ال وتو،ع مو ـ اف يلػعروا بػالوج ل ػا او
اجول اع ودوها .
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مثؿ ه األهلاؼ التع يقلم ا الوظاـ التربػو ومدتػو البػرامج التػع تػلرس ل ػـ يجػا اف
تضػػع ػػع اجعتبػػار اف هػػإج الػػوش لػػف ينووػوا مسػػإوليف عػػف المجتمػػع ػػع مردلتػػي الداليػ د بػػؿ
سينوووف مسإوليف عف المجتمع ال سيقوـ بعل عقول ،ليل ،الم ولنو ا بالر األهمي .
( زاهر د  1993د ) 20
وم ػػف اج ػػؿ ع ػػلال التالميػ ػ للمس ػػتقبؿ يقتض ػػع الموط ػػؽ البد ػػث ع ػػف اه ػػلاؼ تتمال ػػى م ػػع
المسػػتقبؿ وا ا ناوػػت الفنػرة التػػع ينوو ػػا المجتمػػع عػػف المسػػتقبؿ غيػػر ل،يقػ نػػاف الوظػػاـ التعليمػػع
ال ػ يسػػتول الػػى ه ػ الفن ػرة ال ػالً .ممػػا يػػل ع بػػالتربوييف الػػى البدػػث عػػف اهػػلاؼ جليػػلة للتربي ػ
تختلػػؼ عػػف األهػػلاؼ التقليلي ػ الدالي ػ مػػف ديػػث اعتمالهػػا علػػى ػػرض ثبػػات المعر ػ اإلوسػػاوي
وعلـ مراعات ا للتطور العلمع والتنوولوجع .
وديث اف داجات الفرل وداجات المجتمع ع ترير مستمر د يفترض اف يتدوؿ اجهتماـ
مف مجرل العمؿ على تدقيؽ األهلاؼ التع هع متريرة لى عػلال الػخاص و ،ػلرة عاليػ علػى
" التنيػػؼ مػػع الموا،ػػؼ المختلفػ " ودػػؿ الملػػنالت التػػع تةػػال ـ د واإل ػػالة مػػف اإلمناويػػات لػػى
ا،ةػػى دػػل ممنػػف مػػف خػػالؿ تو،ػػع الترييػػر والتعػػايش معػػي جسػػيما واف القػػرف الدػػالع هػػبط عليوػػا
بميراث دضار وتنوولوجع ومعلوماتع هائؿ ( الجميلع د  1993د ) 6
و ،ػػل تتط ػػور هػ ػ الق ػػلرة ت ػػلريجياً بالق ػػلر الػ ػ يمتل ػػؾ ي ػػي اإلوس ػػاف ثقا ػ ػ عامػ ػ اساس ػػي
وتوجي اً علمياً مواسباً مف الرإي البعيلة واختيار الدلوؿ الةائب .
ولنػع يواجػي التالميػ التدػل الػ يفرضػي علػػي ـ المسػتقبؿ د يوبرػػع للوظػاـ التعليمػػع اف
ينثؼ مف ج ول على " تومي القلرة على دؿ الملنالت " د وتومو ه القلرة وتتطور مف خالؿ
تلجيع التالمي على التفنير والتأمؿ والبدث عف األجوب لألسئل المطرود .
( ويلش د  1990د . ) 199
ودتى يتمنف التالمي مف دؿ الملنالت والتةرؼ اإليجابع ع مختلؼ الموا،ؼ د على
الوظاـ التربو اف يجعؿ مف " تأنيل ال ات " ةل،اً تربوياً جليلاً بالمتابع .
اف مسأل تدقيؽ ال ات مػف المدفػزات األساسػي لػل التلميػ إلثبػات نياوػي ولػعور بالثقػ
التػػع تعبػػر عػػف وجػػول ػػع المجتمػػع وتجعلػػي يوػػل ع باتجػػا األهػػلاؼ التػػع تطلػػؽ العوػػاف لقل ارتػػي
وامناواتي ال اتي وتتيت لي رة التدرر مف ،مع الوجلاف و،يول البيئ اججتماعي .
( النعبع د  2001د ) 88
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الفصل الثالث

منهجية البحث

 -1اختيار العينة -:

لتدقي ػػؽ ه ػػلؼ البد ػػث الد ػػالع ػػع التع ػػرؼ عل ػػى لور التنوولوجي ػػا العلميػ ػ عل ػػى العمليػ ػ

التربويػ مػػف وج ػ وظػػر اسػػات ة نليػ التربيػ األساسػػي  /الجامعػ المستوةػري  /ػػع برػػلال د لػ ا

ارتػػأ البادثػ ل ازمػاً علي ػػا اختيػػار عيوػ مواسػػب مػػف األسػػات ة ػػع نليػ التربيػ األساسػػي مػػف ( ) 7
ا،ساـ التع تضـ النلي ( ، ) 13سـ ألج ار البدث الدالع .

علم ػاً تػػـ اختيػػار ه ػ العيو ػ ػػع ات النلي ػ و لػػؾ بسػػبا الظػػروؼ الدالي ػ  .ديػػث تػػـ

اختيار العيو بلنؿ مقةول وبةورة علوائي د أةبدت العيو الداضرة لللراس الو ائي () 70

استا اً بوا،ع (  ) 10استا اً مف األ،ساـ المختارة والجلوؿ (  ) 1يبيف لؾ .
جدول ( ) 1

توزيع عينة البحث من أساتذة لكمية التربية األساسية بأقسامها المختمفة
ت

القسم

عدد األساتذة

1

التربية اإلسالمية

10

2

المغة العربية

10

3

المغة اإلنكميزية

10

4

رياض األ فال

10

5

التاريخ

10

6

الرياضيات

10

7

العموم

10

المجموع

70

أداة البحث -:
وجل البادث اف ا ضؿ الاة للدةوؿ على المعلومات هو ( اجستبياف ) مف عيوػ البدػث

وه ا ما اعتملت عليي اللراسات اإلوساوي د و،ل الار (.اف لاليف د – 1985ص)555

لػػى اف اجسػػتبياف الاة يسػػتخلم ا الملػػترلوف بػػالبدوث التربويػ والوفسػػي علػػى وطػػاؽ واسػػع

لنووػػي وسػػيل علمي ػ لتع ػريض المسػػتفتيف لمثي ػرات مختػػارة ومرتب ػ بعواي ػ يقةػػل مػػف خالل ػػا جمػػع

المعلومات الالزم مو ـ .

و،ػػل اعػػل البادث ػ اجسػػتبياف علػػى لػػنؿ ،ائم ػ تضػػع س ػإاج مفتود ػاً عػػفج لور التنوولوجيػػا

العلمي ػ علػػى العملي ػ التربوي ػ

ملدػػؽ ( )1و،بػػؿ اف تةػػبت القائم ػ بةػػيرت ا الو ائي ػ ػػع ه ػ ا
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البدػػث اجريػػت ل ارسػ اسػػتطالعي علػػى عيوػ مػػف األسػػات ة ػػع نليػ التربيػ األساسػػي بلػػك عػػللها

( )20استا اً بوا،ع (  ) 5اسات ة مف نؿ ،سـ المبيف ع جلوؿ ( . ) 2
جدول ( ) 2

توزيع العينة االست العية عمى بعض األقسام من كمية التربية األساسية
القسم

العينة

التربية اإلسالمية

5

التربية الرياضية

5

التربية الفنية

5

التربية األسرية

5

المجموع

20

و،ل اختيرت بلنؿ علوائع وال لؼ مف ه التجرب لتدقؽ مف -:
 -1مل وضوح التعليمات ع القائم .
 -2مل

قرات ا للور التنوولوجيا العلمي على العملي التربوي .

 -3تدليل الو،ت المطلوا لإلجاب على القائم .

وبعل و اي التطبيؽ توةؿ البادث لى ما يأتع -:

ا -اف التعليمات ناوت واضد .

ا -اف الفقرات عللت جميع ا و لؾ ( لطوؿ الفقرة ) مع الدفاظ على ةيرت ا العلمي واللروي .

امػػا الو،ػػت المسػػتررؽ لإلجاب ػ علػػى القائم ػ قػػل اسػػتررؽ (  ) 30ل،يق ػ د و ػػع ضػػو مػػا

تقػػلـ مػػف جػ ار ات توةػػؿ البادثػ لػػى اإلعػػلال الو ػػائع للقائمػ ( اجسػػتبياف ) التػػع تسػػتخلـ عػػالة
ػػع مث ػػؿ هػ ػ البد ػػوث للنل ػػؼ ع ػػف اه ػػـ األلوار الت ػػع تلعب ػػا التنوولوجي ػػا العلميػ ػ عل ػػى العمليػ ػ

التربوي مف وج

وظر اسات ة نلي التربي األساسي بأخ داجات ـ المختلف .

صدق القائمة List validity

هوػػاؾ ط ارئػػؽ عليػػلة ػػع يجػػال الةػػلؽ ومو ػػا الةػػلؽ الظػػاهر ولنػػف البادث ػ وجػػلا اف

معظـ اللرجات المماثل ل ػ ا البدػث اعتمػلت الةػلؽ الظػاهر (  ) Face validityو ػع يجػال
ةػلؽ اجسػتبياف ػع ،يػاس مػا يجػا ،ياسػي اعتمػل البادثػ ػع دسػاا ةػلؽ القائمػ علػى طريقػ

ةػػلؽ المدنمػػيف ديػػث الػػار ( ابػػؿ  1972 ) Ebelالػػى اف ا ضػػؿ طريق ػ للتأنيػػل مػػف الةػػلؽ
الظاهر هو اف يقوـ علل مف المختةيف بتعزيز مل تمثيؿ العبارات للةف المرال ،ياس ا .

( ) Ebel – 1972 – Pss6
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و،ػل ،ػػاـ البادثػ بتوزيػػع اجسػػتبياف علػػى عيوػ مػػف الخبػ ار ػػع الميػػلاف التربػػو والوفسػػع (

ملدؽ (  ) ) 2والبالك عللهـ (  ) 7و لؾ بعرض الفقرات بةػيرت ا األوليػ والبالرػ (  ) 31قػرة
والموضد ع ( ملدؽ  ) 2يبل نؿ خبير على دلة رايي دوؿ نؿ قرة ع األمور التالي :

 -1نوف الفقرة ةالد او غير ةالد .
 -2نوف الفقرة تقيس المجاؿ ال

وضعت مف اجلي .

ديث طلا مػف المدنػـ اف يضػع عالمػ ( ) ػع الدقػؿ ( ةػالد ) ا ا نػاف يػر اف

الفقرة ةال ،ع ،يػاس لور التنوولوجيػا العلميػ علػى العمليػ التربويػ د ويضػع عالمػ ( ) ػع

الدقؿ ( غير ةالد ) ا ناف ير اف الفقرة غير ةال ،ع ،ياس السم او ج تقع ضػمف هػ ا
المجاؿ ( ملدؽ . ) 2

ويعػل اتفػاؽ المختةػيف وػوع مػف اوػواع الةػلؽ ( الةػلؽ الظػاهر ) قػل الػار ( )Ebel

لػػى اف الوسػػيل المفضػػل للتأنػػل مػػف الةػػلؽ الظػػاهر أللاة القيػػاس هػػو اف يقػػوـ مجموع ػ مػػف

الخب ار المختةيف بتوقيت ةالدي الفقرات لقياس السم التع وضع مف اجل ا .

وبعل تفريك استجابات ومالدظات الخب ار على الفقرات تقرر ما يأتع -:

 -1تقبؿ الفقرة التع اتفؽ علي ا اعضا اللجو علػى او ػا ةػالد لقيػاس لور التنوولوجيػا العلميػ
على العملي التربوي .

 -2تستبعل الفقرة التع اتفؽ ثالث او انثر مف اعضا اللجو على او ا غير ةالد .

 -3تعػػلؿ نػػؿ ق ػرة تبايوػػت دول ػػا ادنػػاـ او مالدظػػات اعضػػا اللجو ػ و ػػؽ التعػػليؿ ال ػ
مواسباً ل ا .

ي ػ ار

وبموج ػػا هػ ػ ا اإلجػ ػ ار ت ػػـ اس ػػتبعال قػ ػرة واد ػػلة م ػػف قػ ػرات القي ػػاس وبقي ػػت (  ) 30قػ ػرة

ةالد ملدؽ ( . ) 2

ثبات القائمة List reliabiabitly
لن ػػع ين ػػوف باإلمن ػػاف اجعتم ػػال عل ػػى الاة البد ػػث د بدي ػػث تعط ػػع الوت ػػائج وفسػ ػ ا ا م ػػا

اسػػتخلمت انثػػر مػػف سػػم وتدػػت ظػػروؼ مماثلػ د ولرػػرض اسػػتخراج ثبػػات الاة البدػػث الدػػالع د

استخلـ البادث طريق عالة اجختبار والمقةول بي عطا وفس الوتػائج ا مػا اعيػل تطبيقػي علػى
العيو وفس ا بعل ملة زموي معيوػ و ػع ظػروؼ متلػاب

و،ػل نػر آلمػز (  ) Adamsبػأف الفتػرة

بػػيف التطبي ػػؽ األوؿ والث ػػاوع يجػػا اف ج يتج ػػاوز اس ػػبوعيف او ثالث ػ اس ػػابيع ويب ػػلو اف الل ارس ػػات
السػػابق المماثل ػ ل ػ ا البدػػث الدػػالع والت ػػع اسػػتخلمت اجسػػتبياوات والق ػوائـ ػػع الدةػػوؿ عل ػػى

البياوات والمعلومات مف ا رال العيو د اف معظم ا استخلمت طريق عالة اجختبار ( - re best

 ) -ع دساا الثبات وعليي قل اعتمل البادث ه الطريق ع دساا ثبات هػ القائمػ د و لػؾ
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بإعالة تطبيق ا بعل مرور اسبوعيف علػى عيوػ مػف األسػات ة ػع نليػ التربيػ األساسػي  /الجامعػ

المستوةري ديث بلك عللهـ (  ) 15استا ا مف مختلؼ اجختةاةات العلمي واإلوساوي ديػث
اختيروا بلنؿ علوائع .

و،ػػػل دسػػػبت لرجػ ػػات نػ ػػؿ تطبيػ ػػؽ علػ ػػى دػػػلة وتػ ػػـ يجػ ػػال معام ػػؿ اجرتب ػػاط ( بيرسػ ػػوف )

) (Personبػػيف مجمػػوعتيف للػػلرجات د و،ػػل اسػػتخرج معامػػؿ ثبػػات القائم ػ ( )0 .79د ل ػ ا ينػػوف
الثبات عاؿ وجيل بالوسب ل ا الووع مف اجختبارات .
الوسائل اإلحصائية

لقل استخلـ البادث الوسائؿ اإلدةائي المواسب للبدث الدالع هع -:

 -1معالل ػ يلػػر ) (Feicherإليجػػال دػػلة الفق ػرة واسػػتخلمت ػػع دسػػاا الوسػػط المػػرجت لنػػؿ
قرة.

المعالل التع استخلمت هع -:

لرج الدلة = ت + y 1ت 2 × 2ت100 × 1 × 3
ت = 1تنرار البعل األوؿ

تؾ

اوا ؽ

ت = 2تنرار البعل الثاوع

اوا ؽ لى دل ما

ت = 3تنرار البعل الثالث

ج اوا ؽ

ت ؾ = علل ا رال العيو

 -2الوزف المئو د واستخلـ ع تدليػل الػوزف المئػو لنػؿ قػرة ػع لور التنوولوجيػا العلميػ علػى
العملي التربوي مف وج

وظر اسات ة نلي التربي األساسي  /الجامع المستوةري .

الوزف المئو = الوسط المرجت ( لرج الدلة ) × 100
علل ا رال العيو

 -3معامؿ اجرتباط بيرسوف  Personواستخلـ ع دساا معامالت الثبات .
،اووف يجال معامؿ اجرتباط هو :

معامؿ اجرتباط =
ر=

ف مجػ س ص – ( مجػ س ) ( مجػ ص )
[(ف مجػ س(– 2مجػ س([ ])2ف مجػ ص(– 2مجػ ص])2

( الررياد - 1985ص ) 244
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الفصل الرابع
يػػتـ عػػرض الوتػػائج التػػع توةػػؿ لي ػػا البادثػ ػػع البدػػث الدػػالع وتدليل ػػا وموا،لػػت ا ػػع
ه ا الفةؿ على و ؽ هلؼ البدث الدالع :

وظر اسات ة نلي التربي األساسي .

 -لور التنوولوجيا العلمي على العملي التربوي مف وج

بلك علل الفقرات التع اجاا علي ا ا رال العيو مػف اسػات ة نليػ التربيػ األساسػي مػف نػال

الجوسيف (  ) 30قػرة د رتبػت دسػا اوسػاط ا المرجدػ واوزاو ػا المئويػ مػف األعلػى لػى األلوػى
الترتيا مف مرتب (  ) 1لى مرتب (  ) 23ديث جا ت بعض الفقرات بػوفس المرتبػ والجػلوؿ (

 ) 3يوضػػت لػػؾ د ويبػػلو مػػف الجػػلوؿ (  ) 3اف بعػػض الفقػرات جػػا ت بم ارتػػا متقلمػ ودةػػلت
على وسط مرجت انبر مف وادل والتع ناف عللها (  ) 20قرة .

ومف خالؿ لؾ ارتأ البادث عرض الفقرات الخمس األولى والتع ادتلػت مرتبػ انبػر مػف

ت

وادل نما سوؼ يتـ عرض الفقرات الخمس األخيرة التع ادتلت مرتب ا،ؿ مف ( . ) 1
جدول ( ) 3
يبين آراء األساتذة كمية التربية األساسية من كال الجنسين عن دور التكنولوجيا العممية عمى
العممية التربوية بأوسا ها المرجحة وأوزانها المئوية وحسب الرتبة
الوس

الفقرات

الوزن

الرتبة

المرجح

المئوي

1

تتيت تنوولوجيا المعلومات امناوات هائل لتدسيف ووعي التعليـ واجرتفاع بمستوا .

58د 4

54د 6

1

2

ج يقلر ا وظاـ تعليمع موفرلاً وسط ه التطورات اف يلعع لوفسي ،ػلرة اعػلال ا ػرال

34د 4

2د 6

2

3

لمواج

التدل التنوولوجع يفترض تومي ،لرة النلي على دؿ الملنالت .

22د 4

2د 6

3

4
5

لقل تدت اجوترويت ا ا،اً م هل للتزول بالمعلومات ايوما ناوت .

18د 4

97د 5

4

يفترض البدث المتواةؿ عف اهلاؼ تربوي دليث تراعع التطور التنوولوجع .

08د 4

82د 5

5

6

تسػػاعل التنوولوجيػػا علػػى تبسػػيط ط ارئػػؽ التعلػػيـ لنوو ػػا تعػػالج المعلومػػات و ػػؽ اسػػلوا

4

71د 5

6

للدياة

التعليـ ال اتع.
7

يتيت استخلاـ التنوولوجيا اجمناوػات والوسػائؿ التػع تسػمت بتوسػيع مجػاجت الخبػرة لنػؿ

98د 3

68د 5

7

طالا .
8

توقؿ وسائؿ اجتةاجت معلومات يةعا على المإسس التربوي تو يرها .

94د 3

62د 5

8

9

يضع التقلـ التنوولوجع لروطاً انثر لووعي المعارؼ التع يدةؿ علي ا الطلب .

88د 3

54د 5

9

82د 3

45د 5

10

82د 3

45د 5

10

10
11

اجتةاجت انثر جواوا التطور التنوولوجع سرع وتطو اًر وتقلماً .

تتطلا الثورة التنوولوجي استدلاث وظاـ تعليمع ،الر على متابع اتجاهات ه الثورة

.
12

تتطل ػػا تنوولوجي ػػا المعلوم ػػات واجتة ػػاجت مػ ػوارل ماليػ ػ عاليػ ػ اجس ػػتثمار ػػع ط ػػار

حولية أبحاث الذكاء والقدرات العقمية
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العملي التربوي .
13

تإثر التنوولوجيا على العملي التربوي وتقلـ ا ضؿ اجدتياجات ل ا .

78د 3

4د 5

12

14

يإنل التطور التنوولوجع على التفسير ع وظيف التعليـ ووطا،ي .

78د 3

4د 5

12

15

تعمؿ تنوولوجيا اجتةاجت على توويع مةالر المعر بلجً مػف اجعتمػال علػى المعلػـ

78د 3

4د 5

12

16

اف تدقيؽ ال ات مف المدفزات األساسػي إلثبػات نيػاف الطالػا ولػعور بالثقػ والتدػل

77د 3

38د 5

13

.
.

17

دتى يتمنف التعليـ مف تومي الطالا المتنامل أوي يواجي مختلؼ التدليات .

71د 3

3د 5

14

18

مف الةعوب تدليل دجـ معارؼ وم ارات الطلب بأي طريق علا مقلار الزمف والج ػل

71د 3

3د 5

14

المب وؿ .
19

اج ار التريرات المتالدق ع التنوولوجيا يوبرع اج ورير مدتو المالة اللراسي .

68د 3

25د 5

15

20

يتطلػػا م ػػف الترب ػػوييف التأنيػػل ب ػػأف لور المعل ػػـ ه ػػو التوجيػػي واجرل ػػال والدػ ػوار ول ػػيس

67د 3

24د 5

16

21

على المعلميف اف يعر وا ما ا يريلوف ونيؼ يعملوف وسط ه التريرات السريع .

65د 3

21د 5

17

22

مجاؿ تنوولوجيا المعلومات يبرز علـ التنا إ واضداً بيف اللوؿ ولاخل ا .

62د 3

17د 5

18

62د 3

17د 5

18

23

التلقيف .

تفلػػؿ الطريق ػ التعليمي ػ

ا لػػـ ت ػراع الظػػروؼ العلمي ػ ػػال وجػػول لطريق ػ تواسػػا نػػؿ

األو،ات .
24

مجرل ،رار األهلاؼ المرغوبػ تبقػى ثابتػ لدػيف ظ ػور وضػروط تنوولوجيػ واجتماعيػ

61د 3

15د 5

19

جليلة .
25

تتطلا ثورة اجتةاجت اولماج موظومتع العلـ والثقا واغوا التنامؿ بيو ما .

61د 3

15د 5

19

26

تتـ العملي التعليمي التقليلي مرة وادلة ع الدياة.

61د 3

15د 5

19

27

التعليـ التقليل وضع لتلقيف ( نـ ) معيف مف المعلومات والم ارات الضروري .

57د 3

1د 5

20

28

يلعر المعلموف باجثـ ا ا لـ يستطيعوا اججاب عف جميع اجسئل التع توجي ل ـ .

48د 3

97د 4

21

29

ا ا خلت الثقا المدلي تمثؿ داج اًز للتعامؿ مع التنوولوجيا سيتع ر غرس ا .

45د 3

92د 4

22

38د 3

82د 4

23

30

ظػ ػػاهرة ثقا ػ ػ اجتةػ ػػاجت تعمػ ػػؿ علػ ػػى ربػ ػػط اللػ ػػعوا مػ ػػع بعض ػ ػ ا بػ ػػبعض الوسػ ػػائؿ

اإللنترووي .

 -1مف خالؿ تدليؿ المعطيات المتػوا رة عػف جابػات األسػات ة علػى اجسػتبياف يتبػيف اف دةػوؿ
الفق ػ ػرة المتعلق ػ ػ [ بقػػػلرة تنوولوجيػ ػػا المعلومػ ػػات علػ ػػى ت ػػو ير مناوػ ػػات نبي ػ ػرة لتدس ػػيف التعلػ ػػيـ
واجرتفاع بمستوا ] على وسط مػرجت ( )4.58واعلػى وزف مئػو ( )6.54وػاجـ عػف القواعػ

المل ػػترن ب ػػأف الموتج ػػات التنوولوجيػ ػ تس ػػتطيع اف تق ػػلـ معر ػ ػ انف ػػأ م ػػف تل ػػؾ الت ػػع يق ػػلم ا
المعلموف د مثلما يسػتطيع التالميػ اجطػالع بواسػطت ا علػى جميػع المعػارؼ والثقا ػات د لػؾ
اف استخلاـ التقويػات التربويػ ػع العمليػ التعليميػ يسػاعل علػى تبسػيط ط ارئػؽ التعلػيـ لنوو ػا
حولية أبحاث الذكاء والقدرات العقمية
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تتميػػز عػػف الوسػػائؿ التقليليػ بأو ػػا تعػػالج الموضػػوعات و ػػؽ ومػػو ج الػػتعلـ الػ اتع د و،ػػل تدػػؿ

مدؿ المعلـ ػع الػتدنـ بسػلوؾ المتعلمػيف لػى اف تتدقػؽ األهػلاؼ مػف المعلومػات والم ػارات

المرال تعلم ا د بؿ اف الو،ائع واألر،اـ يمنف اف تعرض على ودو ا ضػؿ بػأ عػلل وا و،ػت
بالوسائؿ السمعي والبةري المتاد ع نؿ مناف .

 -2اف م م ػ علػػى ه ػ ا القػػلر مػػف التعقيػػل " ج يسػػتطيع الوظػػاـ التعليمػػع موفػػرلاً وسػػط ه ػ ا النػػـ
ال ائؿ مف المعلومات والم ارات واجتجاهات " وما يتطلبي مف مناوات مالي وبلػري متووعػ

واعلال مواهج تربوي مبوي على الوظرة الجليلة للروابط بػيف الملرسػ والمجتمػع بديػث تعنػس
تلؾ المواهج علػى ودػو مبالػر وةػريت مختلػؼ ميػاليف الولػاط اإلوسػاوع والديػاة اججتماعيػ

اف يلعع لوفسي ،لرة علال ا رال للدياة والعمؿ د وجبػل مػف التسػليـ ػع الو،ػت وفسػي بػأف هػ

الم مػ اإللماجيػ ج يمنػػف اف يضػػطلع ب ػػا الوظػػاـ التربػػو ودػػل واومػػا يوبرػػع اف يلػػارؾ ػػع
تدمل ػا عػػلل مػػف األج ػزة والمإسسػػات األخػػر مػػف لاخػػؿ الوظػػاـ التعليمػػع ومػػف خارجػػي علػػى

السوا د وه ا ما يبرر دةوج على وسط مرجت ( )4.43ووزف مئو مرتفع (. )6.2

 -3ولمواج

التدل ال

تفرضي التطػورات الداليػ والمتو،عػ " يوبرػع للوظػاـ التربػو اف يرنػز

علػػى م ػػارات دػػؿ الملػػنالت " التػػع دةػػلت علػػى وسػػط مػػرجت ( )4.22ووزف مئػػو مقػػلار

( )6.2التع ،ل يعجز التالمي بػلوو ا مػف الدةػوؿ علػى المعر ػ والم ػارات المطلوبػ د ػ ا
الوػػوع مػػف التعلػػيـ ج يػػإل

لػػى تنػػويف ومػػط مػػف اإلعػػلال اإلبػػلاعع للتالميػ د بػػؿ يقػػول دسػػا

آ ار األسات ة ال يف اجػابوا علػى اجسػتبياف د لػى تربيػ بعػض خةػائص اللخةػي اإلوسػاوي

البادث ػ ع ػػف التط ػػور نمػػا يخل ػػؽ ل ػػل " التالمي ػ الطلبػ ػ " دالػ ػ مػػف الديويػ ػ والول ػػاط واث ػػارة
اجهتم ػػاـ ويزي ػػل الثقػ ػ ب ػػالوفس وبو ػػا
والتنوولوجيا .

وات ػػـ باجتج ػػا الػ ػ

يجعل ػػـ لائمػ ػاً عل ػػى طري ػػؽ العل ػػـ

اف مػػا يتعلمػػي التالمي ػ ػػع ه ػ الطريق ػ هػػو " اجسػػتلجؿ " او التوةػػؿ لػػى الوتػػائج مػػف

خ ػػالؿ تل ػػنيل م ػػف المعطي ػػات د وهػ ػ الق ػػلرة يمن ػػف اف توتق ػػؿ م ػػف مو ،ػػؼ ل ػػى آخ ػػر تت ػػو ر ي ػػي

الم ارات الضروري او المعلومات النا ي .

 -4واف دةوؿ الفقرة المتعلق بنوف " اجوترويت ،ل تدت ا ا،اً م هل للتػزول بالمعلومػات " علػى
وسػ ػػط مػ ػػرجت ( )4.18ووزف مئػ ػػو عػ ػػالع وسػ ػػبياً ( )5.97وػ ػػاجـ عػ ػػف القواع ػ ػ بػ ػػأف وسػ ػػائؿ

اجتة ػػاؿ الدليثػ ػ  ،ػػل اد ػػلثت تط ػػو اًر نبيػ ػ اًر ػػع تقوي ػػات التعل ػػيـ باتج ػػا لم ػػج او تنام ػػؿ هػ ػ

التنوولوجيػ ػ بدجػ ػرة الل ارسػ ػ د مم ػػا يس ػػر عمليػ ػ التعل ػػيـ وول ػػرها عل ػػى وط ػػاؽ واس ػػع وتج ػػاوز

لػػناجت وقػػص النػوالر التعليميػ النفػػو ة واف تضػػع تدػػت ايػػل الجميػػع نميػػات واوواعػاً مػػف

المعلومػػات لػػـ تنػػف تدػػت تةػػرؼ األجيػػاؿ السػػابق د نمػػا اةػػبت ػػع ميسػػور المتعلمػػيف علػػى

حولية أبحاث الذكاء والقدرات العقمية
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ل ػػنال ـ اف يتعلمػ ػوا مػ ػػا يدت ػػاجوف الي ػػي متػ ػػى م ػػا وايوم ػػا يلػ ػػا وف وبالل ػػنؿ األنث ػػر مال م ػ ػ

لمتطلبات ـ .

 -5ومف الطبيعع اف الملارس العام منلفػ بمسػإولي عػلال الطلبػ لينووػوا مػواطويف ةػالديف د
ولنػع تدقػؽ المإسسػات التعليميػ هػ الرايػ ج يوبرػع اف توضػع اإلجػ ار ات واألهػلاؼ علػػى

ا ت ارضػات خاطئػ عػف العػػالـ الػ

يسػتعل يػػي الطلبػ للػلخوؿ اليػػي د ولعػػؿ اهػـ العوامػػؿ التػػع

تدوؿ لوف لؾ اجوفجار المعر ع وسرع معلجت التريير .

اف عػػلال الطلب ػ للديػػاة الداض ػرة او المسػػتقبلي يقتضػػع علػػى ا،ػػؿ تقػػلير اهػػلاؼ متري ػرة

انث ػػر ليوامي ػ ػ وانث ػػر وسػ ػػاوي د مث ػػؿ ه ػ ػ األه ػػلاؼ ج تد ػػوؿ لوف تدقي ػػؽ النمػ ػػاؿ ػػع مدتػػػو
المقررات اللراسي د ػع تدػلل نيفيػ اسػتخلاـ هػ ا النمػاؿ ػع المجتمػع الػ

يفتػرض اف يقضػع

يػي الطلبػ بقيػ ديػػات ـ د وهػ ا مػا يبػػرر دةػول ا علػػى وسػػط مػرجت ( )4.08ووزف مئػػو مقػػلار

(. )5.82

 -6اما الفقرة المتعلق بنوف " العمليػ التعليميػ تػتـ مػرة وادػلة ػع الديػاة " ودةػول ا علػى وسػط
مػػرجت ( )3.6ووزف مئ ػػو ( ) 5.15لػػي م ػػا يبػػرر د

يقة ػػل بعػػض الترب ػػوييف اف المعر ػ ػ

اإلوس ػػاوي ثابتػ ػ واف م ػػا ية ػػيب ا م ػػف تب ػػليؿ او تد ػػوؿ ل ػػيس انث ػػر م ػػف زي ػػالة او وقة ػػاف ج
تتعارض وجوهرها األةيؿ د وألف المػلارس وجػلت ػع خلمػ مجتمػع تبػلو يػي المعر ػ ثابتػ

ومدػػللة ومسػػتقرة د ولعػػؿ الج ػػول التػػع يب ػ ل ا بعض ػ ـ ػػع ( التأهيػػؿ ) ترمػػع الػػى تأنيػػل ه ػ ا

اجعتقال.

 -7وعلػػى اجعتقػػال الخػػاط

ػػع ثبػػات المعر ػ اسسػػت معاهػػل التعلػػيـ ومإسسػػاتي ػػع الماضػػع د

وت ػػو ر المعلم ػػوف عل ػػى وق ػػؿ ( ن ػػـ ) مع ػػيف م ػػف المعر ػ ػ والم ػػارات الض ػػروري الت ػػع تة ػػلت

لمواج ػ الديػاة د امػا ػع العقػول القليلػ الماضػي قػل تريػرت األدػواؿ واةػبت مدػاجً اف تولػػأ

الملارس علػى ػرض ثبػات المعر ػ اإلوسػاوي ولعػؿ اهػـ العوامػؿ التػع تدػوؿ لوف لػؾ سػرع

ومو المعلومات والتريرات وتالدق ما د مما يجعؿ ما هو مقبوؿ اليوـ غير مقبوؿ غلاً د والتع

دةلت على وسط مرجت مقلار ( )3.57ووزف مئو ( . )5.1

 -8اف اجوفجػار المعر ػع والسػرع التػع يدػلث ب ػا الترييػػر ،ػل ،ضػياً علػى ا امػؿ ػع اف ينػػوف
المعلموف على علـ بأنثر مف جز ةرير مف المعر ػ الالزمػ جسػتمرار عمل ػـ  .ولدػل اآلف
يوجل بعض المعلميف يلعروف بػاآلثـ ا لػـ يسػتطيعوا اإلجابػ عػف جميػع األسػئل التػع توجػي

ل ـ د اف ه ا اجعتقال واجـ عف نوف المعلميف ع معظـ مرادؿ التاريخ هـ األلخاص ال يف
عر وا وساعلوا اآلخريف على تعلـ مػا يعر ػوف د لقػل اعتقػلوا اف مسػإوليت ـ الم ويػ تتمثػؿ ػع

وقؿ المعر للتالمي د مثؿ هإج المعلميف مدنوـ علي ـ بالفلػؿ واإلدبػاط ػع عػالـ جو ػائع

حولية أبحاث الذكاء والقدرات العقمية
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مف المعلومات د اف عمل ـ لـ يعل ممنواً د لػف يوجػل وسػاف يسػتطيع جابػ جميػع التسػاإجت
مثلما ج يوجل وساف ،الر على اإلداط بنؿ مػا يسػتجل مػف معػارؼ وم ػارات د وبالتػالع قػل

دةلت ه الفقرة على وسط مرجت

( )3.48ووزف مئو ( . ) 4.97

 -9ا ظلت الثقا المدلي تمثؿ دػاج اًز للتعامػؿ مػع التنوولوجيػا سػيتع ر غرسػ ا د قػل دةػلت
عل ػػى وس ػػط م ػػرجت ( )3.45ووزف مئ ػػو مق ػػلار ( )4.92يب ػػيف اف ض ػػرورة التط ػػور المس ػػتقؿ
للمجتمعػػات وبلػػنؿ خػػاص الوامي ػ مو ػػا د يفػػرض التوجػػي الجػػال لةػػياغ تنوولوجيػػا وطوي ػ

تتال ـ مع ظرو ا المتريرة باستمرار و،ائم على اساس اإلبلاع الوطوع ومستفيلة مف تطوير

التنوولوجيات المدلي التقليلي ومف تطويع او مداول ؾ اسػرار التنوولوجيػا المسػتورلة د وا ا
ظلت الثقا المدلي تمثؿ داج اًز لتوطيف التنوولوجيا او التعامؿ مع ا سيتع ر غرس ا .

 -10امػػا دةػػوؿ الفق ػرة المتعلق ػ بػػأف ثقا ػ اجتةػػاجت تعمػػؿ علػػى ربػػط اللػػعوا مػػع بعض ػ ا
ببعض الوسػائؿ اإللنتروويػ علػى وسػط مػرجت ( )3.38والوػى وزف مئػو د يعوػع اوػي اةػبت

بإمناف ا

وساف ،ال اًر بفعؿ وسائؿ اجتةػاؿ المرئيػ والمسػموع علػى تخطػع نا ػ الدػواجز

المالي ػ والسياسػػي بػػيف األمػػـ واللػػعوا والتعػػرؼ علػػى اسػػاليا الديػػاة ي ػػا واومػػاط العال،ػػات

اججتماعي والتطلعات المستقبلي ع نا اودا العالـ وما على اللول آج التأمؿ.

مثؿ ه اإلوجازات التنوولوجي ،ل تدطـ العال،ات التقليلي القائم بػيف اللولػ ومواطوي ػا

د و،ػػل تعةػػؼ بػػالقيـ اإلوسػػاوي المتعػػارؼ علي ػػا د و،ػػل تػػإل الػػى تفنػػؾ او ترييػػر الوظػػاـ التربػػو

برمتي .

اجستوتاجات

ػػع الو،ػػت ال ػ

عبػػر يػػي العليػػل مػػف التربػػوييف عػػف اعتقػػالهـ بػػأف الو،ػػت لػػـ يدػػف بعػػل

جلخػػاؿ التقويػػات الدليثػ للتعلػػيـ بسػػبا ارتفػػاع التنػػاليؼ و،لػ اسػػتعلالات التالميػ والمعلمػػيف مػػف

تقبل ا او التعامؿ مع ا د عبر غيرهـ عف لنون ـ مػف عػلـ جػلو اسػتخلاـ " الداسػوا " مػثالً د

بتط ػػوير التفني ػػر المس ػػتقؿ للتالميػ ػ وع ػػلـ عاليت ػػي ػػع زي ػػالة الق ػػلرة المنتس ػػب ع ػػف طري ػػؽ التعل ػػيـ

التقليل

ع الق ار ة والنتاب والرياضيات.

وتعتبر " الياباف " ثاوع انبر لول مةػلرة لػالجت الداسػب ػع العػالـ د ج يػزاؿ تالميػ ها

ع الملارس اجبتلائي يستعملوف الداسب اليلوي لتعليـ الم ارات المرتبط بالعلوـ الرياضي د وج

تتعػل وسػػب عػػلل المػػلارس التػػع تسػػتخلمي عػف (  ) % 58و،ػػل يبلػػك األمػػر دػػل الر اربػ

ا عر وػػا

اف وسب الملارس الثاووي التع تستخلـ الداسوا ج تزيػل عػف ( )%3قػط د ودتػى لػو اسػتخلمت
اججت الداسػب أو ػا لػـ تدػؿ مدػؿ التػلريبات العقليػ وج مدػؿ الم ػارات اليلويػ التػع عر ػت ب ػا

الملارس ع الياباف .
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عبر علل آخر مف التربوييف عف ،وػاعت ـ بػأف لوسػائؿ اجتةػاؿ الدليثػ اهميػ نبيػرة ػع

العملي التعليمي مف خالؿ :

 توويع مةالر المعر ػ د اسػتخلاـ اج،مػار الةػواعي لبػث المعلومػات بػلجً مػف اجعتمػال بلػنؿلائـ على المعلـ .

 اسػتخلاـ وسػػائؿ اجتةػػاؿ بأوواع ػػا يػإل الػػى اثػػارة اهتمامػػات التالميػ وتدويل ػػا ودػػو مواضػػيعلراسي معيو .

(

 استثمار مناوي استخلاـ تنوولوجيا المعلومات او اجتةاجت ع العمليات التعليميالتعلـ ال اتع د التعلـ عف بعل …) .

 -يتيت للمعلـ اإلمناوات التع تسمت بتوسيع مجاجت الخبرة الخاة بنؿ تلمي .

و،ػػل لمػػس التربويػػوف ػػع اآلوو ػ األخي ػرة ه ػ األهمي ػ وتعالػػت ةػػيدات ـ مػػف هوػػا وهوػػاؾ

إلعػػالة الوظػػر ػػع مدتػػو العملي ػ التعليميػ واهػػلا ا ووسػػائل ا بمػػا يتػػيت للتلميػ انتسػػاا المعر ػ

المتةل ب ا الووع مف التنوولوجيات المتقلم .

نمػػا ا،توعػػت العليػػل مػػف الػػلوؿ بضػػرورة عػػالة الوظػػر ػػع الوظػػاـ التعليمػػع برمتػػي وتنييفػػي

ليتوا ؽ مع عةر المعلومات و لؾ على ضو اعتباريف :

 ادلهما د ضرورة اف يستثمر الوظاـ التعليمع منتسبات الثورة العلمي والتنوولوجي . -واآلخػػػر نوو ػ ػػا العػ ػػالج اللػ ػػا ع ال ػ ػ

يتعػػػيف علػ ػػى وظػ ػػاـ التعل ػػيـ تقليمػػػي ض ػػل األثػ ػػر السػ ػػلبع
( الموسى د  2004د ) 188

لتنوولوجيا المعلومات ع النائف اإلوساوع .

وسػػوؼ توتلػػر التقويػػات الجليػػلة بػػلرجات متفاوت ػ مػػف السػػرع ػػع المجتمعػػات والفئػػات

المتبايو ػ د و،ػػل تجػػل مقاوم ػ مػػف النبػػار ومػػف المإسسػػات التعليمي ػ التقليلي ػ د لنػػف الجيػػؿ الجليػػل
سوؼ ينوف انثر استعلالاً والل دماساً جستيعاب ا واستخلام ا .

مثؿ ه التقويات الدليث تتطلا تدوجً ع هينؿ العمؿ ومدتوا و ع العوامؿ المإثرة ع

البيئ التربوي واججتماعي والعال،ات اإلوساوي التع تربط ا .

قػػل اةػػبت التقػػلـ العلمػػع والتنوولػػوجع يضػػع لػػروطاً لووعيػ العلػػـ البلػػر د ػػو يتطلػػا

خب ػرات تقوي ػ مػػع عػػالة تأهيل ػػا باسػػتمرار تبع ػاً لمسػػتو التطػػور ال ػ
التنيؼ اللائـ مع تطور الوسط العلمع والم وع والتنوولوجع .

يعيلػػي البلػػل د

جبػػل مػػف

وزيػػالة البعػػل الثقػػا ع والتنوولػػوجع للعمػػؿ يعوػػع تةػػاعل الطلػػا علػػى المػوارل البلػري

المستو العالع مف التأهيؿ والقالرة على استيعاا العمليات التنوولوجي .
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وموا،ع العمؿ واجوتاج تريل اف يتمتع العاملوف للي ا باللخةي المتنامل والنفا ة العاليػ

واف يتمنوػوا مػػف التنيػػؼ مػػع بيئػ متدرنػ واف ينووػوا مػػزوليف بالثقا ػ العامػ واللػػامل " الوظريػ
والتطبيقي " والقلرة على اتخا الق اررات الةديد وتدمؿ المسإولي وانتساا اجدتراـ ال اتع .

ومف المتو،ع والدال هػ د اف يفػرض الطلبػ الػ يف يتطلعػوف الػى مرووػ انبػر ػع سػوؽ

العمؿ والى توظيـ ديػات ـ الم ويػ ضػروطاً مضػا علػى اةػداا القػرار مطػالبيف بترييػر البػرامج
التعليمي والى تريير اساليا التعليـ واف تنتسا العملي التربوي توظيماً جليلاً ومدتويات جليلة .

وهػ ػ الترييػ ػرات ج تد ػػلث بة ػػورة ج ريػ ػ وج تق ػػع ػػع تت ػػابع موطق ػػع د د ػػيف يل ػػار ال ػػى

مجػػاجت الترييػػر يقةػػل الترييػػر بمختلػػؼ سػػرعاتي وبدسػػا القػػلرة المالي ػ والبل ػري علػػى تقبػػؿ او
استدلاث التريير .

وبعبارة اخر د سوؼ تلرع الوظاـ التعليمع الدالع وسوؼ تقضع على النثيػر مػف القػيـ

والمفػػاهيـ واج نػػار السػػائلة التػػع تقػػوـ علي ػػا عمليػػات التربي ػ والتعلػػيـ ػػع الو،ػػت الداضػػر د ػ ا

اجوفجار ال ائؿ للمعر العلمي والتنوولوجي جبل اف يفرض ،يولاً على ما يوبرع اف يقلـ للتالمي
مف مواهج ومقررات لراسي .

وم مػػا ناوػػت الػػلواعع والمبػػررات د ػػأف الثػػورة العلمي ػ والتنوولوجي ػ المعاة ػرة والمتو،ع ػ

جبل اف ترير الوظاـ التعليمع الدالع مف اجؿ استجاب ا ضؿ لمتطلبات ه الثورة .

وا ا س ػػلموا ب ػػأف موض ػػوعات المعر ػ ػ وطػ ػػرؽ تدة ػػيؿ الدق ػػائؽ العلميػ ػ واس ػػاليا عمػ ػػؿ

األليا متريرة د ناف طبيعياً اف تترير العملي التعليمي واهػلا ا وط ارئػؽ تعليم ػا والعال،ػ بيو مػا

.

على ةعيل اجهلاؼ التربوي د يقوؿ ( تفلر ) اف نؿ تعلػـ يةػلر عػف تةػور للمسػتقبؿ

د إ ا ناوت الفنرة التع ينوو ا المجتمع عف المسػتقبؿ مب مػ د نػاف الوظػاـ التعليمػع الػ

يسػتول

الى ه الفنرة الالً .

ويس ػػتطرل  ،ػػائالً ( اوو ػػا ج وس ػػتطيع اف وتع ػػرؼ عل ػػى داج ػػات المجتم ػػع ػػع المس ػػتقبؿ وج

وستطيع اف ودلل داجات التالمي الراهو د وبالتالع أف التةورات التع يبوى ػع ضػوئ ا الوظػاـ

التعليمػػع لػػـ تعػػل مواسػػب د ممػػا يػػل ع الجميػػع لػػى البدػػث عػػف اهػػلاؼ جليػػلة انثػػر وسػػاوي وانثػػر
ليوامي ػ تختلػػؼ عػػف األهػػلاؼ التربوي ػ التقليلي ػ مػػف ديػػث اعتمالهػػا علػػى ػػرض ثبػػات المعر ػ .

( زاهر د  1991د ) 58

امػػا الموػػاهج الل ارسػػي التقليليػ ػػأف اجسػػتقرار واجسػػتمرار ػػع المعػػارؼ والم ػػارات هػػو مػػا

يميزهػػا د ػػع لػػـ تنػػف مرتبط ػ بالتدسػػيف المتواةػػؿ للقػػلرات واجسػػتعلالات اإلوسػػاوي د وج يعػػول
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لػػؾ لخلػػو الموػػاهج مػػف المعلومػػات والم ػػارات الجيػػلة د ج او ػػا لػػـ تنػػف متريػرة بلػػنؿ نبيػػر علػػى

ارض الوا،ع .

ج اف اجوفجار ال ائؿ للمعر يفرض ،يولاً على ما يوبرػع اف يقػلـ مػف موػاهج ومقػررات

لراسي ع المإسسات التعليمي .

ويتطلع التربويوف لتدقيؽ هػ ا ال ػلؼ توويػع تلػنيل البػرامج الل ارسػي والػى تزويػل التالميػ

بالم ػػارات " الوفسػػدرني " التػػع يمنػػف اسػػتخلام ا ػػع مختلػػؼ الولػػاطات ات العال ،ػ بمختل ػػؼ
جواوا الدياة الوا،عي التع يفترض اف تنوف متطورة .

واف المف ػػوـ الدػػليث للتعلػػيـ يعتبػػر لور المعلػػـ تسػ يالً لعمليػ الػػتعلـ د اوػػي يإنػػل وظػػائؼ

المعلػػـ باعتبػػار مربي ػاً ومرلػػلاً د ولنػػع يقػػوـ المعلمػػوف ب ػ ا ال ػلور علػػى ا ضػػؿ وجػػي د علػػي ـ اف
ينوووا عار يف بما يرال ل ـ معر تي د او ـ بداج لى ـ واؼ للتالمي وملنالت ـ واف تنوف ل ػـ
مفاهيـ ةديد عف العملي التعليمي و،واعات واضد عف اهلاؼ الوظاـ التربو ولورهـ يي .

اف علـ القلرة على انتلػاؼ الطػرؽ الةػديد ػع التعلػيـ نػاف ومػا يػزاؿ ملػنل النليػات

التربويػ د و ػػع غيبػ األللػ عػػف جػػولة او رلا ة طػػرؽ التعلػػيـ ج تملػػؾ المإسسػػات التربويػ سػػو

اجعتمػػال علػػى الخب ػرة او اج ت ػراض والفلسػػف تدليػػلاً أل ضػػؿ الطػػرؽ التػػع تػػلرس لطلب ػ النليػػات

التربوي .

يقػوؿ " يوسػنع " نمػػا اف اوواعػاً مػػف النائوػات الديػ تومػو وتتطػػور ثػـ تختفػػع ػاف العلػػوـ

المختلف وطرؽ تعليم ا تخضع لمثؿ ه القاعلة .

ويمي ػػؿ " هرس ػػت " ال ػػى لع ػػـ ا ار " يوس ػػنع " ولنو ػػي ج يقة ػػر التريي ػػر او التط ػػور عل ػػى

دقػػائؽ العلػػوـ د

يقػػوؿ ودػػف ج وعػػرؼ دقػػائؽ دسػػا واومػػا وعػػرؼ ايضػاً د اواسػاً وامنوػ وطر،ػاً

لعمؿ األليا وغير لؾ د وجلؾ اف ه األمور جميعاً متريرة (نومز د  1990د . ) 27

مثػػؿ ه ػ الملػػنالت ج يمنػػف ةػػالدي بعمليػػات تر،يػػع جزئي ػ د اف الداج ػ ماس ػ لػػى

التريير د اف ما ودتاج اليي هو عالة التفنير ومراجع المفاهيـ والقواعات األساسي وايجال مواهج
وطرائؽ تلريس واهلاؼ تعليمي تلبع داجات اللباا وتتمالى مع التطورات التنوولوجي د ولػيس

هػ ػ ا يس ػػير ألف الفن ػػر الترب ػػو المعاة ػػر غ ػػارؽ بأوه ػػاـ الماض ػػع وبمل ػػنالت الداض ػػر الثقا يػ ػ
والتربوي واج،تةالي .

بع ػػض هػ ػ المل ػػنالت و ػػاجـ ع ػػف الثقا ػ ػ الس ػػائلة ػػع المجتم ػػع وية ػػلر بعضػ ػ ا ع ػػف

تةورات مرلوط عف العملي التعليمي وعف الطبيع اإلوساوي التػع يجػا اف يعمػؿ الجميػع علػى

اجرتفاع بمستواها .
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فع ه ا العةر د عةػر التوسػع النمػع للوظػاـ التربػو د ناوػت النلمػ الرالبػ ػع عػالـ

التعل ػػيـ ه ػػع " المزي ػػل " د المزي ػػل م ػػف المإسس ػػات التعليميػ ػ د المزي ػػل م ػػف التالميػ ػ د المزي ػػل م ػػف

المعلمػػيف د ولنػػف موػ اف لخلػػت التربيػ طػػور " الووعيػ " او طػػور الثػػورة العلميػ والتنوولوجيػ لػػـ
يعػػل ينفػػع المزيػػل مػػف المػػلارس والمعلمػػيف د بػػؿ بػػات يقتضػػع ايض ػاً د اف ينوو ػوا معلمػػيف جيػػليف
و،الريف على تأميف تعليـ وتربي مف ووعي جيلة .

وبعبارة اخر د اف استخلاـ التنوولوجيا المتقلم ألبل اف يرير ال يانػؿ التعليميػ التقليليػ

والبرامج اللراسي السائلة واهػلا ا وط ارئػؽ تلريسػ ا د و،ػل تقضػع علػى النثيػر مػف القػيـ والمفػاهيـ

واأل نار اللػائع التػع تقػوـ علي ػا العمليػ التربويػ ػع الو،ػت الػراهف د

ألبػل مػف التنيػؼ الػلائـ

مػػع تطػػور الوسػػط الم وػػع والبيئ ػ الثقا ي ػ واججتماعي ػ د بديػػث تعنػػس تلػػؾ الب ػرامج علػػى ودػػو
مبالر وةريت مختلػؼ ميػاليف الولػاط اإلوسػاوع والديػاة اججتماعيػ التػع تتطلػا نفػا ات بلػري
متطورة لما تقلمي مف مداور معر ي وولاطات تعليمي واساليا جليلة تعمؿ على تومي لخةي

الفرل المتعلـ على ودو يمنوي مف اجضطالع بألوار المتعللة ع المستقبؿ لينوف :
 -انثر سيطرة على ووف العمؿ .

 -انثر مروو ع تريير ولاطي الم وع .

 -انثر اهتماماً لتنويف ال يانؿ اج،تةالي القائم .

 انثر ،لرة على التفاعؿ مع التطورات العلمي والتنوولوجي .التوصيات

 -1ضرورة استدلاث وظاـ تعليمع عاؿ
الواسػػع تدػػت تةػػرؼ المجتمػػع الػ

مرور اجتماعع و،الر على وضع النفا ات البلري

يوتمػػع اليػػي د ومسػػتويات اعلػػى وا،ػػؿ عػػللاً ولنػػف انثػػر

علماً ولراي و،ػالر علػى متابعػ اثػار واتجاهػات الثػورة العلميػ والتنوولوجيػ القائمػ والمدتملػ
ات العال ،بالترنيا اججتماعع المتو،ع .

 -2استدلاث مرانز متقلم للبدث العلمع ،الرة على الخلؽ واإلبػلاع والتجليػل وتلػخيص وايجػال
الدلوؿ المواسب ل ا .

 -3تخةػػيص م ػوارل مالي ػ عالي ػ ونا ي ػ لالسػػتثمار د س ػوا ػػع اطػػار العملي ػ التعليمي ػ او ػػع
مجاؿ البدث العلمع .

، -4ام لبن واسع للمواةالت واخر لالتةاجت لينػوف وقػؿ المعلومػات او الدةػوؿ علي ػا
انثر سرع وس ول .

المقترحات

 -1ج ار لراس مماثل للبدث الدالع على عيوات اخر مف التربوييف مف األسات ة .
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 -2ج ار لراس مماثل للبدث الدالع على عيو مف الطلب ع مإسسات تربوي اخر .
المصادر

 -1ا .ج .لبيلو هوس – برلال – . 1975
 -2ارثر نومز – خ ار ات ع التربي – عالـ النتا – القاهرة – . 1991
 -3ل .ادمل .عبل اللطيؼ مدمول – التنوولوجيػا ػع العمليػ التعليميػ – اليقظػ العربيػ العػلل 4
– . 1985
 -4جامؿ .عبل الردمف عبػل السػالـ – اساسػيات الموػاهج التعليميػ واسػاليا تطويرهػا – عمػاف /
األرلف – . 2000
 -5الجميلع .ل .سيار – ملروع لعوة لبوا علوـ مستقبلي – بدث – . 1993
 -6الجراح .نماؿ – التربي العلمي والتقوي – و ازرة التربي – برلال – . 1989
 -7ل .دسيف علع – اإلبلاع ع دؿ الملنالت – لار الرضا للولر – لملؽ . 2001
 -8ليريػػؾ رووتػػر – تنوولوجيػػا التربي ػ ػػع تطػػوير المػػو ج – الموظم ػ العربيػ للثقا ػ والعلػػوـ –
. 1983
 -9ل .ازهػػر .ضػػيا الػػليف – علػػـ المسػػتقبؿ ػػع التربي ػ مفاهيمػػي وتقوياتػػي  .التربي ػ المعاة ػرة –
العلل الثاوع – . 1991
 -10الرريػػا .رمزيػ ػ  .التقػػويـ والقي ػػاس الوفس ػػع والتربػػو  .منتبػػ اجوجلػػو المةػػري  .الق ػػاهرة د
 1985ـ .
 -11رج .ل .والي رمسيس – العلـ واجيليولوجيا والسلط – الموار . 1990
 -12اف لاليف .ويوبولل .ا .مواهج البدث ع التربي وعلـ الوفس د ترجم سليماف الخضر .
منتب اجوجلو المةري د ط( )2د . 1986
 -13النعب ػػع .اض ػػؿ عب ػػاس – العل ػػـ والخي ػػاؿ ػػع الا األطف ػػاؿ – الع ػػلل  454لار الل ػػإوف
الثقا ي – برلال – . 2001
 -14المبػػروؾ عثمػػاف – التخطػػيط التربػػو والتخطػػيط التومي ػ الم ػوارل البلػري  -جامع ػ الجبػػؿ
الرربع – ليبيا – . 1998
 -15ل .مرعع .تو يؽ ادمل – المواهج التربوي الدليث – عماف  /األرلف – . 2001
 -16ل .معوض خليؿ ميخائيؿ  .الفروؽ الفرلي – لملؽ – . 2000
 -17الموسى .ل .عبل اهلل بف عبل العزيز – استخلاـ خلمات اجتةاؿ ع اجوترويت بفاعلي ع
التعليـ – ا اؽ تربوي ع . 2004 – 2
 -18ل .مدم ػػل .عواط ػػؼ بػ ػراهيـ – اللع ػػا الترب ػػو الموج ػػي وعال،ت ػػي بإع ػػلال معلمػػ الروضػ ػ –
خطوة – العلل . 2003 – 11
 -19ترجم ػ وػػاطؽ خلوةػػع – اجوترويػػت لػػبن معلومػػات العػػالـ – العػػلل  – 425لار اللػػإوف
الثقا ي – برلال – . 1999
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 -20الموسػػى .عبػػل اهلل بػػف عبػػل العزيػػز – اسػػتخلاـ خػػلمات اجتةػػاؿ ػػع اجوترويػػت بفاعليػ ػػع
التعليـ – آ اؽ تربوي – ع . 2004 – 2
 -21هوليت هير – التربي والتدل – القاهرة – . 1991
 -22هيوبر – اـ  .ويليش – الطفؿ والمجتمع – لار الدري – برلال – . 1990
23. Eble. Robert.L . tessentisis of educational measure ment .
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