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  ملخص الدراسة 
ح من منظور طريقة العمل مع برنامج مقتراستهدفت الدراسة الراهنة التوصل إلي            

 ،الفصل الواحد من خـالل  الجماعات وتنمية المهارات التكنولوجية لدي معلمات جماعات   
 تحديـد   ، لدي معلمات جماعات الفصل الواحد     نميتهاتحديد المهارات التكنولوجية الواجب ت    

، جماعات الفصل الواحد    تنمية المهارات التكنولوجية لدي معلمات     في تساعد   التيالبرامج  
 اتهممهـار تنميـة   ل معلمات جماعات الفصل الواحـد    تساعد  تحديد األساليب المهنية التي     

 تحديد المعوقات التي تحول دون تنمية المهارات التكنولوجية لدي معلمـات            ،التكنولوجية
التوصل لبرنامج مقترح من منظور طريقة العمل مع الجماعـات       الواحد،   جماعات الفصل 

المهارات التكنولوجية لدي معلمات جماعات الفصل الواحد، كما تحدد نـوع هـذه           وتنمية  
 الوصفية، باستخدام منهج المـسح االجتمـاعي الـشامل معلمـات            الدراسة في الدراسات  

بمدارس الفصل الواحد التابعة مديرية التربية والتعليم علـي مـستوي محافظـة أسـيوط         
 معلمة ومستخدمة استمارة استبيان معلمات جماعات الفصل الواحـد علـي            39وعددهم  

  .مستوي محافظة أسيوط
رات المتوفرة لدى معلمات جماعات أن أكثر المهاوأوضحت نتائج الدراسة   

الفصل الواحد كانت مهارة حل المشكالت التكنولوجية حيث جاءت في المرتبة األولى 
بينما كانت ) 2.14(يليها مهارة التعاون التكنولوجي بمتوسط قدره ) 2.17(بمتوسط قدره 

ل أقل المهارات المتوفرة لدى معلمات جماعات الفصل الواحد كانت مهارة االتصا
ثم التوصل إلي ). 1.88(التكنولوجي حيث جاءت في المرتبة األخيرة بمتوسط قدره 
المهارات التكنولوجية لدي برنامج مقترح من منظور طريقة العمل مع الجماعات وتنمية 

  .معلمات جماعات الفصل الواحد
  الكلمات المفتاحية

  مات الفصل الواحدبرنامج طريقة العمل مع الجماعات، المهارات التكنولوجية، معل
Abstract 
A Proposed Program from the perspective of group work method 
and developing technological skills for teachers of one – class 
groups.                                                                                                       
The current study aimed to reach a proposed program from the 
perspective of group work method and develop technological skills for 
female teachers of one-class groups, through, identifying the 
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technological skills to be developed among female teachers of one-
class groups, identifying programs that help in developing 
technological skills for female teachers of one-class groups, 
identifying Professional methods that help the teachers of one-class 
groups to develop their technological skills, identifying the obstacles 
that prevent the development of technological skills among the 
teachers of one-class groups, arriving at a proposed program from the 
perspective of of group work method and developing technological 
skills for the teachers of one-class groups, and also determines type of 
this study was also determined in descriptive studies, using the 
comprehensive social survey approacht, are female teachers in one-
classroom schools affiliated to the Directorate of Education at the 
level of Assiut Governorate numbering 39 The results of the study 
indicated that the most available skills among the teachers of one-class 
groups were the skill of solving technological problems, which came 
in the first place with an average of (2.17), followed by the skill of 
technological cooperation with an average of (2.14), while the least 
skills available to the teachers of the single-class groups were the skill 
of technological communication. Where it came in last place with an 
average of (1.88). Then arriving at a proposed program from the 
perspective of the way of working with groups and developing the 
technological skills of the teachers of the one-class groups.                                                                   
Keywords: Program in group work, technological skills, teachers of 
one – class group                                                                                       

  مشكلة الدراسة: أوالً
       أدي التطور العلمي الهائل والتقدم التقني في النصف الثاني من القرن العشرين إلي             
التزايد المستمر في تقنيات المعلومات التي يتعامل معها اإلنسان في شتي المجاالت، األمر             

ت الذي دفعه إلي البحث عن وسائل لتعرف علي هذه تقنيـات وطـرق لمعرفـة مهـارا                
  .استخدامها واستثمارها بالشكل األمثل

ففي عصر المعلومات واالنفجار المعرفي أصبحت تقنيات التعامل مـع المعلومـات             
ضرورة من ضرورات المنافسة في سوق العمل، كما أصبحت المعلوماتيـة أداة أساسـية       

لبشري، لـذلك  للبحث العلمي وتنمية المعارف، وتزايد دور التكنولوجيا في تأهيل العنصر ا 
 التنمية البشرية على تنمية الشعوب في ضوء بناء قدرات األفراد التي تمكـنهم مـن     تعمل

 تشكيل وتحسين حياتهم باسـتخدام الكثيـر مـن    فيالفعالة بالعمليات التي تسهم  المشاركة
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يساعد في إشباع االحتياجات ونهج الرعاية اإلنسانية   الطرق والوسائل كنهج الموارد الذي
)Jahan ، 2016 ،p2.(  

 التـي  االجتماعيـة  الممارسة المهنية للخدمـة      التتعد تنمية المجتمعات أحد مجا            
 األهـداف  وقيمة المهنيـة لتحقيـق   ومهاراته معارفه االجتماعي األخصائييستخدم فيها 

،والسياسية بما يتفق مع خطة التنميـة   واالقتصادية االجتماعية األوضاع ظل فيالتنموية 
  ).5، ص2012علي،  (وميةالق

        ويعد معلمات جماعات الفصل الواحد من أهم فئات المجتمع المطلوب توافر لديهم            
مجموعة إليها من المهارات التكنولوجية، خاصة في ذلك الوقت الذي يتزايـد كـل يـوم                
نصيب التكنولوجيا في رسم صورة المجتمع وتحديد مـستقبله، ولهـذا مـن الـضروري        

لي النمو المهني للمعلمات أثناء الخدمة، وأن يكون هناك تدريب مستمر هـادف             التركيز ع 
يؤهله لمواجهه المستحدثات بمختلف صورها وأشكالها، ومن ثم يقوم بواجبه الوظيفي علي        
الوجه الصحيح مما يسهم في إحداث تأثير إيجابي لدي المـتعلم اعتمـادا علـي امتالكـه          

 )2018(صقر، العبد هللا    دراسة  ). 294، ص 2020سعد،  (لمعارف ومهارات تكنولوجية    
والتي استهدفت الدراسة إلي التعرف علي درجة توافر مهارات تكنولوجيا التعلـيم لـدي              
المعلمين في مدارس محافظة دمشق، واهم النتائج التي توصلت الدراسة التأكيد علـي أن              

السياق التدريـسي   توظيف الوسائل التكنولوجية داخل الغرف الصفية يجب أن ينسجم مع           
للنشطة التي تستخدم فيها الوسيلة التعليمية ، وأن قدرة المعلـم علـي تـشغيل األجهـزة                 

زيادة تفاعل التالميذ، وعدم    : التكنولوجية والتعامل معها تؤدي إلي نتائج إيجابية من أهمها        
 والتي استهدفت Seufert 2018واتفقت معها دراسة . ضياع الوقت المخصص للحصة

ة إلي تحديد الكفاءات الرقمية الالزمة للمعلمين، وإيجاد طرق لتعزيز تلك الكفاءات            الدراس
بطريقة فعالة، وأشارت أهم نتائج الدراسة إلي تحديد بعض المهارات التكنولوجيـة التـي              
تركز علي معرفة المحتوي التربوي في سياق التحول الرقمي باإلضافة إلـي المهـارات              

ولقد بلـغ تعـداد     . ل مع الوسائط الرقمية أثناء عملية التدريس      والمعارف األساسية للتعام  
 3019 حـوالي 2021/ 2020عـام    في جمهورية مصر العربية      مدارس الفصل الواحد  

وقد .  معلما5989ً فصل وبلغ تعداد معلمات الفصل الواحد حوالي         3019مدرسة وحوالي   
ـ          ات واالتـصاالت فـي     أشارت نتائج احدي الدراسات إلي أن توظيف تكنولوجيا المعلوم

العملية التعليمية يساعد كال من المعلمين والطالب علي صقل مهاراتهم الحياتية وإكسابهم            
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خبرة متزايدة في استخدام توظيف ودمج التكنولوجيا في حياتهم اليومية وأضافت الدراسـة   
 أن التالميذ في الصفوف األولي واألصغر أعماراً يكونون أكثـر اسـتمتاعاً واسـتخداماً             

  .اكتسابهم مهارات تكنولوجية أكثر من طلبة المرحلة الثانويةللتكنولوجيا مما يؤثر علي 
     وتمثل المهارات التكنولوجية إحدى المتطلبات الضرورية التي يجب أن يمتلكها متعلم           
القرن الحادي والعشرين، والتي من خاللها يمكنه التعامل مع الكمبيوتر وتشغيل البـرامج             

& حنـاوي . (، واستخدام شبكة االنترنت، ومعرفة مصادر المعلومات اإللكترونية       التطبيقية
فاألداء التكنولوجي للمعلم أصبح ملحا وضـروريا،وبالتالي        ). 345، ص 2018منصور،  

من المفيد تقديم برامج تدريبية توظف من خاللها التقنيات الحديثة انطالقا من أن تطـوير               
الحـصرى  (ات التكنولوجيـة فـي العمليـة التعليميـة          التعليم يبدأ من توظيف المستحدث    

  ).213،ص 2013،
      أصبح من الضروري توافر الكفايات األساسية التكنولوجية لدي المعلم ،ليقوم بدورة           
في التدريس بكفاءة ، كما أصبح من الواجب على المهتمين بقضايا التعليم والقائمين علـى               

 برامج إعداد المعلمين في ضوء تكنولوجيا التعلـيم         النظم التربوية إعادة النظر في طبيعة     
قـد  ). 403،ص 2017الـشبول وآخـرون ،  (واألدوار الجديدة للمعلم والتحديات الجديدة      

 في تتمثل   التي والعشرين   الحاديأن مهارات القرن    ) 2018(،مهدية  أشارت نتائج دراس  
تـم تـدعيمها باسـتخدام    التكنولوجية الرقمية قـد   ت والمهارات الحياتية ومهارااالبتكار

فاعلية استخدام هذه   حيث ركزت أهداف الدراسة على الكشف عنالذكي التعلم إستراتيجية
 تنمية المهارات سابقة الذكر؛ و تـأثير هـا علـى الجوانـب المعرفيـة             في اإلستراتيجية

التـي  ) 2020عبد المعـز،  (، وهذا أكدته دراسة  لدى الطالبالذاتيو التوجيه  والمهارية
تهدفت الدراسة إلي المهارات التكنولوجية المراد تنميتها لطالب الدراسات العليا المتمثلة           اس

والبد مـن عقـد دورات    )  التفكير الناقد  – اإلبداع التكنولوجي    –االبتكار التكنولوجي   (في  
وفـى ظـل الكثيـر مـن التطـورات و            .تدريبية لمساعدتهم علي تطوير البحث العلمي     

 اآللياتاستخدام   يتم بهاالتيعلمية كان هناك اهتمام متزايد بالطريقة  بالنظم الاإلصالحات
 يضمن معه تحقيق الكفاءة والفعاليـة  الذي بالشكل   العلميالنشطة والتقنيات الحديثة بالنظام     

 Datteri  ركزت على ذلك دراسةالتي،ومن أمثلة الدراسات  .الموارد بقطاع العلوم لهذه
 التعليميـة  األنـشطة اختبار القيمة التعليمية المحتملة ألحد   ي  استهدفت الدراسة إل  ) 2013(

 فـي  لهـا دور فعـال   األنشطة هذه النوعية من أن  وأظهرت نتائج الدراسةألياالمدعومة 

mailto:com.gmail@eg.jsswh


 

 

 267

  2022      اكتوبر  الثانى         الجزء 60 العدد       مجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة 
  com.gmail@eg.jsswh: برید إلیكتروني      eg.ekb.journals.jsswh://https: الموقع االلیكتروني

المهارات والكفاءات البحثية ( العملية التعليمية كتحقيق المشاركة والتعاون وتطوير و تنمية
أكـدت   كمـا . المعرفي والتفكير العلمي البحث يببأسال فى القضايا ذات الصلة لالنخراط

إمكانيـة تحقيـق   ) Zafarullah,Vaisanen Pertti &Sahito 2017(دراسةنتائج 
 للتمكن من فهم ظاهرة جودة التعليم التـي         واالقتصاديةاإلصالحات بمجال لتنمية التعليمية     

يد واستهدفت هـذه   التعليم الجخاللالبشرى من  االزدهارتدعم المعلمين والطالب وتحقق 
الجامعي بـإقليم الـسند     م   بنظم التعلي  التربويالدراسة تحديد أبعاد التعليم الجيد لدى المعلم        

  .بباكستان
و على الرغم من التطور الهائل فى تكنولوجيا المعلومات وما يوفر ه للمـتعلم مـن                     

ـ  اإللمامالوقت نفسه الحاجة والضرورة إلى      في  معلومات مطلوبة زاد     ارات متجـددة    بمه
وقد قامـت   )10، ص2015عبد المجيد ، العاني، ( المجاالتلمواجهة التحديات بمختلف 

تضم الطالب ذوى الـدخل   التيأن المدارس بافتراض ) Good ,Joanna) 2010دراسة 
حيث الكفاءة  ي بمستوى أدنأكاديمية المختلفة تقدم تجارب الجناسالمنخفض والطالب ذوى 

 مما يعوق تطوير هوياتهم التكنولوجية، وقد أشـار ت نتـائج            الب الط لهؤالءالتكنولوجية  
 الخبرات التكنولوجية وعدم تكافئها بتلك المـدارس نتيجـة   في اختالفوجود  الدراسة إلى
الطالب،كما توصلت نتائج الدراسـة إلـى أن الطالـب      العرقية والجنسية بينلالختالفات

 االجتماعيـة حيـاتهم   لوجيـة الحديثـة فـي    التكنواألسـاليب الجامعيين عملوا على دمج 
  .واألكاديمية

 كفرد له ذاتيتـه ،      باإلنسان تهتم   التي اإلنسانيةوتعد الخدمة االجتماعية من اهم المهن           
 تتفـق مـع   التي األنشطة يعيش ويعبر عن رأيه ويمارس أنوكعضو في جماعة من حقه    

 يحصل علـي    أن مجتمع يجب    قدراته ورغباته وتنمى له مهاراته وخبراته ، وكعضو في        
حقوقه في ضوء ما يقوم به من واجبات والتزامات تجاه المجتمع ، وتهتم مهنـة الخدمـة            

 المهارات القيادية وتنمية قيمة التعاون بيـنهم ،         وإكسابهم األفراداالجتماعية بتنمية قدرات    
جماعـات   جو من المرح والمتعة داخـل ال       بإيجاد عملية سيكولوجية تهتم     فهيبجانب هذا   

  ) Bhattacharya) ، 2003 ، p94 .كهدف وغرض اجتماعي لها 
 طريقة تعتمد علي العمل مع فإنها طرق الخدمة  كإحدىوطريقة خدمة الجماعة     

 المتنوعة مثل مواجهة الصعوبات وتحقيق أهدافهاجماعات متعددة لديها   من خاللاألفراد
ة والمساعدة في تكوين عالقات اجتماعية  وتغيير القيم االجتماعية غير المقبولاإلصالح
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 لتعمل لصالح التنمية المجتمعية عن طريق البرامج أهدافها وامتدت األفرادمثلي بين 
 ،Zastrow)،2009 . حدث بها تطور كبيروالتي  تقوم بها الجماعة التي واألنشطة

P49,.(  
مع هذه الفئة نظـرا     وتعتبر طريقة خدمة الجماعة أكثر طرق الخدمة ارتباطا بالعمل               

النضمامهم إلي العديد من الجماعات المختلفة فالجماعات تـستخدم لتعـديل االتجاهـات             
بما يتوافق مع متطلبات التقدم االقتصادي واالجتماعي في        معلمات جماعات الفصل الواحد     

المجتمعات النامية وان فاعلية طريقة خدمة الجماعة تقاس بمدى ما تحدثه من تغيير فـي               
 ).830ص  ،  2002, البسيونى    (.بحيث يسهم ذلك في تنمية المجتمع     طور التكنولوجي   الت

إلي أن األخصائيين االجتماعيين العاملين بالمجال المدرسي       ) 2014(حسن  وأكدت دراسة   
لديهم معرفة بسيطة بتلك المهارات المستحدثة من خالل المـصادر المختلفـة كـالمراجع           

لك المهارات التي مـن بينهـا القـدرة علـي اسـتخدام          العلمية والندوات والمحاضرات ت   
 قة بينالتحديد العالتي استهدفت إلي ) 2005(سليمان التكنولوجيا الحديث، وكذلك دراسة 

بتكـارى  ال وتهيئـة المنـاخ ا  الطالبية األسرالممارسة المهنية لطريقة العمل مع جماعات       
وزيـادة معـدل نمـو المهـارات     قة بين الممارسة المهنية، الالع ، وكذلك تحديدلألعضاء

 األسـر  أعـضاء  لمـشكالت  ة والمرونة والحـساسي القة والطاألصالةبتكارية كمهارة الا
استنتجت الدراسة عدم صحة هذه الفروض والتوصل إلى أنه توجد عالقـة   وقد ،الطالبية

تكـارى، وتنميـة   الب وتهيئـة المنـاخ ا  الطالبية ت األسربين الممارسة المهنية مع جماعا   
 طريقة العمل مع الجماعات أدوات متعددة       موالمرونة، وتستخد  والطالقة كاألصالةراته  مها

لتحقيق أهدافها وال شك أن البرنامج هو أحد هذه األدوات ، فإذا اعتبرنا أن الجماعة هـي                
القوة الضابطة لسلوك الفرد والمشبعة لحاجاته فإن البرنامج هـو وسـيلتها فـي توجيـه                

تجاهات النفسية التي يزود بها األعضاء في ميادين الحياة اإلنسانية          التجارب والخبرات واال  
  ).148،ص2004منقريوس، (جتماعيألخصائي االبمساعدة ا

كما أن البرنامج من األدوات الهامة التي يستخدمها أخصائي الجماعة في مساعدة       
ية أو العقلية حيث علي النمو سواء من الناحية الجسمية أو االجتماعية أو النفس األعضاء

أن البرنامج يتيح لألعضاء أن يتعلموا أو يمارسوا األدوار االجتماعية التي ترتبط وتتكامل 
ومن  ).11، ص2003الجندي، (فيما بينها من اجل تحقيق األهداف التي تسعى لتحقيقه

الذي طرأ علي المجتمع قد فرض عليه أشكاال جديدة من المالحظ أن التغير التكنولوجي 
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لجماعات ، فالتكنولوجيا لها تأثيراتها في تغيير مفهوم الجماعة حيث يشير اصطالح ا
جماعة االنترنت إلي كيان يتألف من أفراد لديهم أهداف مشتركة ومتآلفين معها ويتفاعلون 

   ).sesse ، 2008 ،p5 (ولديهم إحساس مشترك باالنتماء المرتبط بعضويتهم
ت تكنولوجية تمثل تحديات جديـدة أمـام معلمـات               والعصر الرقمي يفرض مهارا   

جماعات الفصل الواحد بخاصة ألنهم يتعاملون مع جيل يتفاعل ويتأثر، كما أنه متمكن من              
معظم المهارات التكنولوجية، لذا البد من إعداد المعلمات لالنتقال والتحول إلي التعلم فـي           

م التي تمكنهم من اختيـار المـواد     العصر الرقمي من خالل التفاعل مع إستراتيجيات التعل       
  . التعليميةم مالئمة لممارساتهرالتعليمية الرقمية واألدوات التكنولوجية األكث

        وهذا يتطلب تطوير المهارات التكنولوجية لمعلمات جماعات الفصل الواحد لـسد           
التـي البـد أن     الفجوة بين مهاراتهم التدريسية التقليدية والمهارات التكنولوجية المستحدثة         

  .تتناسب مع متطلبات العصر الرقمي ومع احتياجات التالميذ المتطورة
معلمـات جماعـات الفـصل     على عينة عشوائية من    دراسة تقدير الموقف  تطبيق الباحثة   
 يجب العمل على تنميتهـا      التيلتحديد أهم المهارات التكنولوجية      معلمة   25الواحد قوامها   

 التـي  إلى أن أهم هذه المهارات        الدراسة توصلت نتائج يث  ح لدي معلمات الفصل الواحد   
 المهـارات   فـي  ضوء قوتها النسبية تتمثل      فيتنميتها وفقاً لدرجة ممارستهم لها و       جب  ي

  :التالية
  يوضح القوة النسبية للمهارات التكنولوجية وفقاً لدراسة تقدير الموقف) 1(جدول 

  القوة النسبیة  المھارة  م
  %48  لتكنولوجيمھارة التعاون ا  1
  %57  مھارة حل المشكالت التكنولوجیة  2
  %55  مھارة االتصال التكنولوجي  3

  صياغة مشكلة الدراسة: ثانياً
  :ولذلك يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل اآلتي

هل يؤدي برنامج طريقة العمل مع الجماعات إلي تنمية المهـارات التكنولوجيـة لـدي            " 
   الواحد؟معلمات جماعات الفصل
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  :أهمية الدراسة: ثانياً
 ضرورة مواكبة السياق العالمي ومعرفة المستحدثات التي تتناسب مع الواقع المتغير،            -1

وتحديد ما يتناسب مع المتطلبات المجتمعية الرقمية بهدف تقليل الفجوة بين ما هو محلـي               
  .وما هو عالمي

هارات التكنولوجية لمعلمات جماعـات      قد تفيد نتائج البحث الميداني في تحديد أهم الم         -2
  .الفصل الواحد وإقامة دورات تدريبية لهم

اهتمام مهنة الخدمة االجتماعية بصفة عامة وطريقة العمل مع الجماعات بصفة  - 3
  . بالدراسة والتحليلالمهارات التكنولوجيةخاصة بتناول القضايا المحورية مثل 

مع المالئمة للتعامل وسائل جماعات من أنسب ال طريقة العمل مع ال يعتبر البرنامج في- 4
  .تنمية المهارات التكنولوجية لديهم بهدف معلمات الفصل الواحد

 معلمات جماعـات الفـصل الواحـد       في التركيز علي أهمية رعاية فئة        ةرغبة الباحث  -5
 ويزيد من القدرة علـي      التغيرات السريعة  بما يحافظ علي      التكنولوجية وتوظيف مهاراتهم 

  . لهذه الفئة في مختلف المجاالت والتخصصات األكاديميةلعصر الرقميا
 :أهداف الدراسة: ثالثاً

  : التاليرئيسيتسعي هذه الدراسة إلي تحقيق الهدف ال
التوصل إلي برنامج مقترح من منظور طريقة العمل مع الجماعات وتنميـة المهـارات              " 

  "التكنولوجية لدي معلمات جماعات الفصل الواحد
  - : اآلتيةالهدف األهداف الفرعيةنبثق من هذا وي
  . لدي معلمات جماعات الفصل الواحدنميتها تحديد المهارات التكنولوجية الواجب ت-1
 تنمية المهارات التكنولوجية لـدي معلمـات جماعـات    في تساعد  التي تحديد البرامج    -2

  .الفصل الواحد
 مهـاراتهم تنمية  ل ماعات الفصل الواحد  معلمات ج تساعد   تحديد األساليب المهنية التي      -3

  .التكنولوجية
 تحديد المعوقات التي تحول دون تنمية المهارات التكنولوجية لدي معلمات جماعـات             -4

  . الواحدالفصل
المهـارات   التوصل لبرنامج مقترح من منظور طريقة العمل مع الجماعات وتنميـة             -5

  .التكنولوجية لدي معلمات جماعات الفصل الواحد
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  -:تساؤالت الدراسة: رابعاً
ما برنامج خدمة الجماعة المقترح الذي يسهم في تنمية المهارات التكنولوجية لدي معلمات             

  جماعات الفصل الواحد؟
  :تسعي هذه الدراسة إلي اإلجابة علي التساؤل الرئيسي التالي

  ؟حدلدي معلمات جماعات الفصل الوانميتها  المهارات التكنولوجية الواجب تما - 1
 تنمية المهارات التكنولوجية لدي معلمات جماعات الفـصل   في تساعد   التي البرامج   ما -2

  ؟الواحد
 مهـاراتهم تنميـة   ل معلمات جماعات الفصل الواحـد    تساعد   ما األساليب المهنية التي      -3

  ؟التكنولوجية
 المعوقات التي تحول دون تنمية المهارات التكنولوجية لـدي معلمـات جماعـات              ما -4
   الواحد؟لفصلا

المهـارات التكنولوجيـة لـدي معلمـات         ما المقترحات التي تحد من معوقات تنمية         -5
  جماعات الفصل الواحد؟

  مفاهيم الدراسة: خامساً
 ومن هنا يجب على الباحث أن يستعرض هذه ،لكل بحث علمي مفاهيمه الخاصة به

 ويمكن تحديد المفاهيم لكل منها،المفاهيم و يناقشها ويقوم بتحليلها ثم يقدم تعريفا إجرائيا 
  :األساسية التي سوف تستخدم في الدراسة كاالتى

  program in social group work          مفهوم برنامج طريقة العمل مع الجماعات- 1

       technological skills مفهوم المهارات التكنولوجية                                 - 2
  teachers of one – class groups جماعات الفصل الواحد              مفهوم معلمات - 3

  :وسوف نقوم بتوضيح المفاهيم فيما يلي
   مفهوم البرنامج في طريقة العمل مع الجماعات-1

بأنه الخطة المرسومة   )  47، ص 1980المعجم الوجيز ،    ( يعرف البرنامج في اللغة         
بأنه كل تفاعل يحدث داخل     ة العمل مع الجماعات     كما يعرف البرنامج في طريق     .لعمل ما 

يعبر عنها أعضاؤها حينما يجتمعـون      الجماعات من أنشطة وعالقات وتجارب وخبرات       
معا ليخططوا وينفذوا موضوعا ما اى انه كل ما تؤديـه الجماعـة لتحقيقـي حاجاتهـا                 

 أنها مجموعـة مـن األنـشطة المنظمـة          )183،  2004موسي،  (ورغباتها ومصالحها، 
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 تحقق أهداف معينة، وهذه األنشطة صـممت ونظمـت لـيس            لكيوالمخططة لها وذلك    
 تـم   والتـي بطريقة عشوائية ولكن صممت من خالل سلسلة من اإلجراءات المخططـة            

  ).Royes،2010 ،p5(تصميمها
 :في ضوء ما سبق يعرف البرنامج في طريقة العمل مع الجماعات إجرائياً

 معلمات   التي تتم خالل المواقف االجتماعية التي يمر       مجموعة من األنشطة والخدمات    -1
 . داخل الجماعة ويشتركون فيهاجماعات الفصل الواحد

معلمـات جماعـات   تؤدي هذه األنشطة إلي تفاعل يحدث وعالقات اجتماعية تتم بين           -2
 .التالميذ بعضهم البعض وبينهم وبين الفصل الواحد

تكنولوجيـة   خبرات ومهارات    الفصل الواحد  معلمات جماعات    من خالله يتم اكتساب    -3
 .كنتيجة لممارسة تلك األنشطة الجماعية المتنوعة

    مفهوم المهارات التكنولوجية-2
القدرة على تبـادل الفكـر   "      يشير لها معجم مصطلحات الخدمة االجتماعية على أنها        

س بأسلوب مفهـوم،  والعمل مع اآلخرين لتحقيق أهداف اجتماعية معينة، كالتحدث إلى النا       
، 1998درويش،  " (والكتابة إليهم بتعبير صادق، والقدرة على االتصال بهم والتأثير فيهم           

  ).154ص
تعرف  بأنها مجموعة من المهارات المعرفية التي تساعد في البحـث عـن حلـول                     

للمشكالت واالضطرابات الخاصة بنطاق المهنة حول عملية التعليم األكـاديمي والمهنـي            
وهى تعرف أيضاً بأنها القدرة التكنولوجية ). Gott sherrie , 1994 p46(لموضوعات ل

 make. (التي يمتلكها الطالب لتسهيل عملية الربط بين كفاءة والعقالنية في أداء العمـل 
wagestaff& Attarian Aram , 2009 , p2.(  

  :اًوفي ضوء ما سبق يمكن تعريف المهارات التكنولوجية إجرائياً بأنه
  . معلمات جماعات الفصل الواحدمعارف المتوفرة لديوالمجموعة القدرات  - 1
وكذلك المواقع تلك القدرات بتوظيف بعض المستحدثات والوسائل التكنولوجية ترتبط  - 2

  .اإللكترونية والمحتوي الرقمي في البيئة التعليمية
           ل مجموعة من الدورات التدريبيةالتنمى من خ -4 
 حل – االتصال التكنولوجي –مهارة التعاون التكنولوجي  (تتمثل تلك المهارات في - 5

  ).المشكالت التكنولوجية
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  :وتتناول هذه الدراسة مفهوم هذه المهارات فيما يلي
  : مهارة التعاون التكنولوجي -1

الجهات المانحة بشكل   تحدد بواسطةالتيمجموعة من المشروعات والخدمات التكنولوجية 
كما تعرف بأنها ، watada ،2014 ،(p.p61-62 (أولوية المتطلبات ضل نحوأف

، stephens(مجموعة من العالقات بين منظمات مختلفة تعتمد على عملية االبتكار
2007 ،p140.(  

  :ويمكن وضع تعريف لمهارة التعاون التكنولوجي إجرائياً علي النحو التالي
دف إلى رفع مستوى المعرفة التكنولوجية  تهالتي المشتركة األنشطةجموعة من  م- 1

 .تطبيقها وكيفية
 . التكنولوجية الحديثةاالبتكارات ظل في وااللتزامات االهتمامات تقاسم - 2
 . المتداولة عبر الشبكات الرقميةاآلخرين ألفكار القدرة على الفهم المشترك - 3
 كالتحول الرقمي، حديثة الالتكنولوجية القدرة على اكتساب مجموعة من المهارات - 4

  .والمواطنة الرقمية
  : مهارة االتصال التكنولوجي-2

أن مفهوم االتصال يعنى مساعدة وتمكين الفرد من الدخول في عالقات وتفاعالت 
عبد اللطيف، . (اجتماعية مختلفة ، علي أساس أن ذلك جوهر حياة الفرد والجماعة 

  .139، ص2012
  :كنولوجي إجرائياً علي النحو التاليويمكن وضع تعريف لمهارة االتصال الت

  . المتزامن وغير المتزامن بعملية التعليم عن بعداالتصالدرة على استخدام الق - 1
 .ئل التكنولوجية الحديثة باستخدام الكثير من الوسااآلخرين على التفاعل مع القدرة- 2
  .األخرىات بين مختلف الثقافات والتخصصالمهارات المستحدثة القدرة على تبادل  - 3
  . مهارة حل المشكالت التكنولوجية-3

 وتقويم باالكتساقمية الر والشبكات التكنولوجي االتصالالقدرة على استخدام أدوات 
.                                          ة  وتنفيذ وأداء المهام العملياآلخرينالمعلومات والتواصل مع 

ل لقضية أو معضلة محددة أو مسألة مطروحـة         ومهارة حل المشكالت هي البحث عن ح      
وتكمن أهميتها في أنها تزود األفراد بإطار عمل منظم لتحليل تفكيرهم لمواجهة المـشاكل              

 )                                                68،ص2015الصافي، (بمسؤولية وكفاءة 
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  :اً علي النحو التاليويمكن وضع تعريف لمهارة حل المشكالت التكنولوجية إجرائي
 . ة للمشكلة من بين البدائل المتعدداألمثلدرة على اختيار الحل الق - 1
  . التكنولوجية الحديثةاألساليب البحثية باستخدام المشكالتالقدرة على تحديد  - 2
  .القدرة على استخدام استراتيجيات رقمية مختلفة للبحث عن المعلومات - 3
    teachers of one – class groups لفصل الواحد مفهوم معلمات جماعات ا-3

    هن صغار النساء في القرى والنجوع الالتي تختارهن اإلدارة التعليمية المحلية ممن 
يحصلن على شهادات عليا أو شهادات متوسطة للتدريس في مدارس الفصل الواحد، ذات 

  )unicef ، 1995 ،p20(الفصول متعددة المستويات 
  :عريف معلمات جماعات الفصل الواحد إجرائياً علي النحو التاليويمكن وضع ت

  .متلك تلك المهارات التكنولوجية وت-2         .المعلمة الذي تقوم بالتدريس للتالميذ - 1
  .بهدف التعامل مع المحتوي التربوي اإللكتروني - 3
  . والقدرة علي االنتقال إلي التحول الرقمي في العملية التعليمية - 4
  الموجهات النظرية للدراسة: ادساًس

  Communication Theory نظرية االتصال
  مفهوم االتصال-1

      تعتبر نظرية االتصال نظرية هامة من نظريات الممارسة في طريقة خدمة الجماع 
اللفظي، يعتمد على االتصال  غير سواء اللفظي أوداخل الجماعة التفاعل حيث  إن 

جماعة أهداف الصال يتناقش األعضاء ويتجادلوا وصوال إلي تحقيق االتمن خالل ، فالفعال
  . )Zastrow ،2001،p130( المهام والمسؤوليات، وتوزيع 

 : عناصر االتصال -3
تحتوى عملية االتصال علي عناصر عديدة ، فأي اتصال انسانى له مصدر وهذا المصدر 

هدفا أو سبب يدعو قد يكون شخصا أو عددا من األشخاص ، ووراء هذا االتصال 
مزود باألفكار وله حاجات وأغراض ) المرسل( لالشتراك فيه مع وجود مصدر لالتصال

 5معينة ولديه قدر من المعلومات وغرض يسعى لتحقيقه، وهذه العملية تحتوى علي 
  ). التغذية العكسية - المستقبل-الوسيلة– الرسالة -المرسل( عناصر أساسية 

mailto:com.gmail@eg.jsswh


 

 

 275

  2022      اكتوبر  الثانى         الجزء 60 العدد       مجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة 
  com.gmail@eg.jsswh: برید إلیكتروني      eg.ekb.journals.jsswh://https: الموقع االلیكتروني

  

 ويقصد به منشأ الرسالة وقد يكون المصدر فرد أو مجموعة من :Senderرسل  -1
، والمرسل في هذه الدراسة )8، ص2009بخوش، (األفراد وقد يكون مؤسسة أو شركة 

  .هو معلمات الذي يعمل مع جماعات الفصل الواحد
حاسيس أو  الرسالة في عملية االتصال هي الفكرة أو األ: Message الرسالة -2

االتجاهات أو المعتقدات التي يحاول المصدر نقلها إلي المستقبل فهي الموضوع المراد 
توصيله إلي المستقبل فردا أو جماعة أو مجتمع، والرسالة في هذه الدراسة هي أن يوضح 

مضمون تلك الرسالة والذي يكون ) المستقبل(جماعات الفصل الواحد) المرسل( معلمات 
  .ية المهارات التكنولوجية لديهممتمثال في تنم

هو الشخص أو األشخاص أو الجمهور المستهدف بالرسـالة         : Receiver المستقبل   -3
والتي يسعى ويحرص المرسل علي وصل الرسالة إليه ، وبالتالي فهو الطرف الذي يتلقي              

كون أو يستقبل محاوالت التأثير الصادر عن المرسل وقد يكون المستقبل فردا واحدا وقد ي             
المستقبل جماعة معينة وقد يكون المستقبل جماعة غير محدودة أو جمهور كبير ينتشر في              

والمستقبل هنا معلمات جماعات الفصل الواحد وهـي        ) 25،ص2006أحمد،(أماكن متعددة 
الفئة المستهدفة لهذه الدراسة والذين يتلقون محاوالت المرسل للتأثير فيهم لتحقيق أهـداف             

  .لمتمثلة في تنمية بتلك المهارات التكنولوجيةعملية االتصال وا
هي االستجابة أو الرسالة المضادة التي يرسلها  :Feedback التغذية العكسية -5

المستقبل ردا علي رسالة المرسل ومن خاللها يستطيع المرسل أن يفهم إذا ما كان 
 الرسالة ويمكن أن المستقبل قد تلقي الرسالة أو ال، وان يفهم الطريقة التي استقبلت بها

يتنبأ باألثر الذي أحدثته الرسالة في المستقبل، ويقصد بها هنا تلك اإلجابات التي يجيب بها 
التالميذ علي الرسائل التي يتلقونها من معلمات التي يستطيع من خاللها مدي تحقيق تنمية 

  .المهارات التكنولوجية لديهم

شفویة أو ( الوسیلة  الرسالة  الراسل 
 )مكتوبة 

 المستقبل 

 التغذیة العكسیة
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  -:اسة الحالية الدرفي نظرية االتصال ستفادة من أوجه اال
    يعد االتصال من الوسائل الهامة التي عن طريقه تنتقل مشاعر أعضاء الجماعة 

ويمكن من . ومشاعر ألخصائي لألعضاء وأنه ال يتم التفاعل بينهم إال بوجود اتصال
خالله أن تتم تدريب معلمات جماعات الفصل الواحد، مما يؤدي إلي تنمية المهارات 

  .للتعامل مع المتغيرات المستحدثةالتكنولوجية لديهم 
  نظرية االستخدامات واالشباعات

,  هذه النظرية تعد بمثابة نقلة فكرية في مجال دراسات تأثير وسـائل االتـصال    إن        
حيث يزعم المنظرون لهذه النظرية أن للجمهور إرادة مـن خاللهـا يحـدد أي الوسـائل           

 أن افتـراض  وم هذه النظرية  علـى  وتق.)298، ص2010حجاب، (".والمضامين يختار
 السـتخدام  تدفعهم دوافع لديهم توجد إذا االتصال، عملية في ايجابي بدور يقومون األفراد
  ).69، ص1997سليمان، (Uses االستخدامات مصطلح  يظهر هنا ومن االتصال، وسائل

  : من نظرية االستخدامات واالشباعاتوجة االستفادةأ
اسة عملية االتصال وذلك من خـالل تعـرض التالميـذ     تعد من انسب النظريات لدر     - 1

  .لالنترنت وما يحتويه من تواصل تكنولوجي واالشباعات المتحققة منها 
يمكن من خالل هذه النظرية محاولة تفسير طريقة استخدام معلمات جماعات الفـصل           - 2

  .الواحد لوسائل االتصال الحديثة بوصفها مصدرا حيويا إلشباع حاجاتهم ومتطلباتهم
يمكن من خالل هذه النظرية معرفة دوافع معلمات جماعات الفصل الواحد السـتخدام           - 3

 .وسائل االتصال الحديثة 
يمكن من خالل هذه النظرية توضيح التفاعل الذي يحدث نتيجـة تعـرض التالميـذ                - 4

  .لوسائل االتصال الحديثة 
" النظري للدراسة اإلطار" المبحث الثاني   

:رين أساسين هماويتناول هذا المبحث محو  
المهارات التكنولوجية: المحور األول  

  أهمية المهارات التكنولوجية: أوالً
تكنولوجيا من بين الوسائل التي أحدثت تغييرا كبيرا في المجتمع بكل مجاالته تقريباً ،              عد  ت

د فال نكاد نجد ميداناً من الميادين يخلو من استعمال تكنولوجيا االتصال الحديثة ، ولذلك نج        
أن تكنولوجيا االتصال قد نمت وتطورت وتمكنت من المساهمة فـي تطـوير الحـضارة          
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 حيث نجـد أن     ،اإلنسانية ورقي الجنس البشري ، وبوجه خاص ومنذ منتصف الثمانينات         
العالم يمر بمرحلة تكنولوجية اتصالية جديدة تكاد التطورات التي تحدث فيها أن تعادل كل              

 حيث يكاد يتغير شكل وأسلوب عمـل وسـائل   ،ل السابقةما سبق من تطورات في المراح 
يـشهد العـالم   و. االتصال ، إضافة إلي ظهور وسائل جديدة كان لها آثارهـا االتـصالية        

أصبحت التكنولوجيـا أحـد     ومجموعة من المتغيرات والمستجدات التكنولوجية والعلمية،       
وإزالـة الحـواجز   ضرورات الحياة، لما لها من أهمية في تخطـي الحـدود الجغرافيـة         

  ).2016،293عثمان، (والفواصل بين الدول والشعوب، 
 في الخدمة االجتماعية وطريقة العمـل مـع         المهارات التكنولوجية أهمية        تتضح  

  :)55-54، 2008حسن،  (الجماعات
    هناك تطبيقات لتكنولوجيا المعلومات في الخدمة االجتماعية، ثم عمل تصميم برنـامج            

لحاالت وذلك في إطار الخدمة االجتماعية ولذلك نري أنه من الممكن أن يقـوم   للعمل مع ا  
أخصائي خدمة الجماعة بعمل برامج يصممها وينفذها، ويقومها وذلك من خالل اسـتخدام            

وذلك ألنهم يعتبروا مـن أهـم       )  اإلنترنت –الكمبيوتر  (الوسائل التكنولوجية الحديثة وهي     
وإن  .لمهمـة لذي يستخدم في إجراء العديد من العمليات ا       مكونات تكنولوجيا المعلومات وا   

، ألنه يساعدهم علي اكتساب معارف ومهارات، ومن هنا كان مهمهو أمر  معلمات  تدريب  
استخدام الكمبيوتر في تكنولوجيا المعلومات بالنسبة لتعلـيم الخدمـة االجتماعيـة عامـة              

ارها في تطـوير أداء الطـالب       وطريقة العمل مع الجماعات خاصة، لهذه التكنولوجيا آث       
  .واستفادتهم من المعارف وتبادل األفكار للتعامل مع الناس علي كافة المستويات

 كثيروتؤكد أهمية تكنولوجيا المعلومات بالنسبة للخدمة االجتماعية فقد حاول ال                
ستفادة من المؤسسات في مجال الخدمة االجتماعية في الكثير من دول العالم المتقدم اال            

  :من تكنولوجيا المعلومات من خالل العديد من التطبيقات ومنها
 لزيادة التعـاون فيمـا   معلمات جماعات الفصل الواحد   استخدام التكنولوجيا للربط بين      -1

  .بينهم
  . بناء قاعدة بيانات تضمن التطبيقات المتطورة والتي تزيد من فاعلية اتخاذ القرار-2
كن األعضاء من الوصول إلي الخدمات باسـتخدام اإلنترنـت           تطوير الوسائل التي تم    -3

  .والهواتف
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معلمات جماعات الفصل    بتدريب    ووزارة التربية والتعليم   كذلك اهتمت هذه الدول           
لسهولة التواصل مع بعضهم ومع التالميذ وأيضا سهولة         ، علي استخدام الكمبيوتر   الواحد  

ـ نظراً ألهميته ف الحصول علي المعلومة      مـن أهـم   اً واحـد دي الممارسة المهنية ألنه يع
  . من المؤسساتكثيرمكونات تكنولوجيا المعلومات والذي يستخدم في ال

  خصائص المهارات التكنولوجية: ثانياً
  ):306، 2008سالم، (تتميز المهارات التكنولوجية بمجموعة من الخصائص 

 Competence والكفـاءة    Proficiencyتشتمل المهارة التكنولوجية علي البراعـة        -1
والخبرة في أداء معلمات جماعات الفصل الواحد لنشاطاته االجتماعية، ومختلـف أشـكال    

  .تفاعالته مع اآلخرين
 يرتبط نموها بتدريب  معلمات علي مزج المعارف والخبـرات بالـشواهد الواقعيـة               -2

  .والربط بين األفكار والوقائع
  .ي األمام دائماً وغير قابلة للتراجع المهارة صفة ديناميكية متطورة إل-3
  . ينمي األداء المهاري من خالل التدريب والممارسة-5

  مبادئ المهارات التكنولوجية : ثالثاً
كان يجـب مراعـاة    ومع تنوع الوسائل التعليمية وتوافر الكثير من وسائل االتصال     

 ولتحقيق فعالية التعلم المنشودمجموعة من المبادئ األساسية لتنمية المهارات التكنولوجية، 
،هذه المبادئ األساسية الخاصة بتنمية المهارات التكنولوجية تمثل بنية قوية يـتم التعبيـر             

 العوامـل الفنيـة   معلمات الفصل الواحدالتكنولوجي، حيث يراعى   ضوء التعليمفيعنها 
 يحمل تنفيـذها  التيهذه المبادئ  والبشرية والبيئية بعملهم البحثي كجوانب تطبيقية محددة

شـحاته،  ( فـي   تتمثـل  الواحدللدي معلمات جماعات الفصمجموعة من المزايا والقيود     
2006 ،47 – 48:(  

بـين   االتصاالت األولية ربط المهارات التكنولوجية بالمعرفة المهنية، وذلك باستخدام         -1
 .معلمات جماعات الفصل الواحد وبين التالميذ أثناء التدريس

  .لقضايا المعاصرة ذات الصلة بالمهارات التكنولوجيةمعرفة ا -2
  . عملية تنمية المهارات التكنولوجيةخاللالحرص على تحقيق الجودة من  -3
 .استخدام المهارات التكنولوجية لمواجهة التحديات المهنية والمعرفية -4
  . التكنولوجيةاألساليبالحرص على استخدام الكثير من  -5 
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  :جية الالزم تنميتها لمعلمات جماعات الفصل الواحد وهي كما يليالمهارات التكنولو
  ) Cooperation( مهارة التعاون التكنولوجي -أ

لقد أجريت الكثير من الدراسات فيما يخـص أشـكال          :  أهمية التعاون التكنولوجي   -أوالً
 عـاوني الت هذه الدراسات أن الـتعلم       الفردي والجماعي والتعاوني، وأثبتت   (التعلم الثالثي   

 ):28، 2005أبو النصر، جمل، (من المزايا من أهمها  يحقق عددا
 إنجـاز المهـام   فـي  زيادة السرعة -2      للمهام الموضوعة اإلتقان زيادة درجة -1

   .المطلوبة
  يناآلخر والتواصل مع واإلدارة اكتشاف مهارات اجتماعية جديدة كالقيادة -3
، وبنـاء   الجماعيير من القيم، مثل التعاون والعمل       إكساب طالب الدراسات العليا الكث     -4

  . المحددة لكل منهمباألدوار وااللتزام، واالستماعوحسن التحدث،  الثقة،
 يتسم التعاون بمجموعة من الخصائص المهمة منها     :التكنولوجيخصائص التعاون    -ثانياً
  )2020،82 عبد المعز، (: يليما 
تقاسـم   -2  لى عضوين أو خمسة أعـضاء  مجموعات صغيرة تحتوى عفيالعمل  -1

 مهـام و أنـشطة تعليميـة    فيمعاً معلمات أن يعمل  -3التالميذ ومعلمات المعرفة بين 
  .تالميذ بين الإيجابيوجود ترابط  -4   ةمشترك

  :التكنولوجينظريات التعاون  -ثالثاً
يـؤثر فيـه     تنظر إلى المجموعة التعاونية كنظـام         والتي :االجتماعينظرية الترابط    -1

  . أفرادهتفاعالتعلى  ياالجتماعالهيكل 
 تعبر عن التفاعـل  المعرفي اإلدراكوهى تفترض أن عملية  : رية التنمية المعرفية  نظ -2

 أثناء التفاعل يواجهون صراعات معرفية      فاألفراد. بين الجوانب الوراثية والجوانب البيئية    
  .لتبادل المعلومات يجب حلها مما يمثل دافع

   .وهى تعمل على تحليل السلوك بين أعضاء الجماعة: ظرية التعلم السلوكين -3 
   مهارة االتصال التكنولوجي-ب

  : أهداف االتصال التكنولوجي-أوالً
 يحقق االتصال التكنولوجي مجموعة من األهداف بالعملية التعليمية، مـن هـذه           

  ):Bank ،2009 ،p2(األهداف ما يلي
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  ممـا يـدعم  معلمات الفصل الواحد ،اصل فيما بينهم وبين على التوالتالميذ تشجيع  -1 
إتاحة الموارد والمعلومات الداعمة للبحوث  -2 .عملية التعلم النشط و أعمال بناء المعرفة

تعزيـز وتطـوير المـواد التعليميـة      -3 يمكن الوصول إليها بسهولةال  التي األكاديمية
  . مشاركة الطالب معلماتوالعروض والمحاضرات بشكل فعال مما يتيح 

   وسائل االتصال التكنولوجي-ثانياً
      لقد شهد العصر الحديث تقدما هائال في الوسائل التكنولوجية الحديثة، سواء من حيث    

أدى ذلك إلـى أن أصـبحت كـل    والوفرة أو من حيث مدى فاعليتها وسهولة استخدامها،  
ألخرى، حتـى يمكـن ألي      وسيلة ذات خصائص معينة تميزها عن غيرها من الوسائل ا         

شخص أن يستخدم الوسيلة المناسبة في الوقت والموقف المناسبين وبـذلك يـستطيع أداء              
  :ومن أهم هذه الوسائل هي ة،رسالته بأقل وقت وجهد وأموال ممكن

هو وسيلة اتصال سمعية وبصرية تعتمد أساساً علي        : )اإلذاعة المرئية   ( التليفزيون   -1
  .الصورة

القمر الصناعي عبارة عـن جهـاز اسـتقبال     ): وسيلة الوسائل( صناعية  األقمار ال  -2
  ).77، 2003البكري، (وإرسال يسير في مدار الفضاء الخارجي

يعتمد علي اللقاء والتفاعل المباشر للجمهور من خالل المقابالت،         : االتصال الشخصي  -3
، 2006طـه،  (.مهـور المحاضرات، أو اللقاءات في األماكن العامة ويهدف إلي إقناع الج         

29.(  
لكترونية مصممة بطريقة تـسمح باسـتقبال       إله  آعبارة عن   : Computer الحاسوب -4

  .البيانات واختزالها ومعالجتها
   مهارة حل المشكالت التكنولوجية-ج
 الديناميكية األنشطةيوجد مجموعة من  : التكنولوجية المشكالتفرضيات مهارة حل     -الًأو

 التكنولوجية فى ضوء مجموعة مـن       المشكالتك تعمل مهارة حل     ذل ل لمعالجة المعلومات 
  ) (mohar,2018 ,381 - 382 : التاليةاالفتراضات

 ذات صلة قوية بجميـع العمليـات        االستقرائيإن مهارة التفكير     :االستقرائيالتفكير   -1
 كذلك بالخطوات المنهجية المتبعة عنـد  المشكالتالمعرفية خاصة مهارة حل  والمهارات

  . أو بعض أنشطة صنع القرارالمالئمة اإلستراتيجية عالجة المعلومات مثل اختيارم
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 المؤقـت   التخـزين وهى تشبه العقل البشري، حيث تعمـل علـى           :لذاكرة العاملة ا - 2
  .لمثل هذه المهام المعرفية المعقدة، للمعلومات الضرورية

، المـشكالت ة بعملية حـل   القدرة على إيجاد أفكار ذات قيمة و صلة قوي         أي :إلبداع ا -3
، خاصـة  للمشكالت مالئمة يؤدى إلى ضعف التوصل إلى حلول اإلبداعية تفنقص القدرا

 .ليسوا على دراية كافيه بطبيعة المشكلة و كيفية حلها إذا كان القائمون على حل المشكلة
 يسبقها قـدرة علـى   المشكالتأن مهارة حل   : التكنولوجية المشكالتعمليات حل    -ثانيا

بطـرح  معلمات  يقوم الخاللهيتبع التفكير الناقد تفكير إبداعي من   التفكير الناقد ثمأولنقد ا
 ذلك علـى مجموعـة مـن        فيللتطبيق، ويعتمد    عدد من الحلول ليصل منها إلى أفضلها      

  :)Oecd ،2014 ،31 (الخطوات والعمليات التالية
 والتفاعل عنـد    المالحظة لخال العمل على اكتشاف المشكلة من        أي : والفهم كاإلدرا -1 

  . تم اكتشافهاالتيالمعلومات و فهم هذه المعلومات،  البحث عن
استخدام الجداول أو الرسوم البيانية والرموز لـصياغة        الل  من خ  :التمثيل والصياغة  -2

  .المشكلة والعوامل ذات الصلة فرضيات
 .اتنفيذه لحل المشكلة وإستراتيجية وضع خطة أو  أي:التخطيط والتنفيذ -3
 تم تحقيقه وتقديم مجموعة من ردود       الذي معرفة مستوى التقدم      أي :الرصد والمتابعة  -4

 االسـتراتيجيات  الحل بواسطة المعلومات المقدمـة مـع المـشكلة و    في الفعل والتفكير
  .المعتمدة

  مدارس الفصل الواحد: المحور الثاني
يم األساسي حيث لهـا طابعهـا            تعتبر مدارس الفصل الواحد جزء من منظومة التعل       

الخاص والتي تتالءم مع ظروف البيئة واحتياجاتها وهي تسهم في تقديم الخدمات الثقافيـة          
للفتيات الالتي تسربن من التعليم، حيث أنها مدارس تدرس بها معلمات            والمهنية اإلنتاجية 

يقـوم  حيث أن معلمات جماعات الفـصل الواحـد         . سنة) 14 – 8(فقط للفتيات من سن     
بالتدريس في هذه المدارس ويختار للتدريس بكل مدرسة معلمتـان تربويتـان إحـداهما              
لتدريس المواد الثقافية واألخرى مواد التكوين المهني والمشروعات وضماناً للقيام بالعملية           

 46التربوية والتعليمية بهذه المدارس بمستوي أفضل ، فقد صدر القرار الـوزاري رقـم               
 االنجليزيـة فقـد   ةجبة تقرر تعيين معلمة ثالثة لكل مدرسة لتدريس اللغ     وبمو 1997لسنة  

  .كان ضمن شروط اختيار المعلمات أن يكن ذوات صفات شخصية وثقافية ومهارية عالية
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  : فلسفة مدارس الفصل الواحد-أوالً
  . استيعاب األطفال الذين لم تشملهم الخدمة التعليمية في األعمار المختلفة-1
  .وصيل الخدمة التعليمية إلي من تسربوا من المدارس االبتدائية تيسير ت-2
جمـال  ( العمل علي سد أخطر منابع األمية بأسلوب يالءم الظروف البيئيـة المختلفـة          -3

  .)2015،656الدين، 
  . ربط المدرسة بالبيئة تشجيعاً للفتيات علي االستمرار في الدراسة-4
للمعلومات والمفاهيم التي يدرسنها وتـدريبهن       تدريب التلميذات علي التطبيق العملي       -5

  ).263، 1999الطويل، (علي التعامل مع األجهزة الحديثة
  )2002،130عوض، (أهداف مدارس الفصل الواحد:  ثانياً

  . تمكين الدراسة من اإلسهام في تحقيق التغير االجتماعي بهدف التنمية الشاملة للجميع-1
  .ات العلمية المالئمة في المجاالت المهنية اكتساب بعض المهارات أو الخبر-2
 التزود بالحقائق والمعلومات األساسية التي تتضمنها مختلف مناهج المـواد الدراسـية    -3

  .للتالميذ
  . تعميق الشعور الوطني وممارسة حقوق المواطنة-4
 توفير فرص للتعليم تصل بالدارسين إلي قدر من المعرفة يـساعدهم علـي مواجهـة       -5

  . ومشكالتهاالحياة
  . الدراسات باكتسابهن مهارات معينةت تعديل وتغيير بعض سلوكيا-6

  المبحث الثالث
  اإلجراءات المنهجية 

  نوع الدراسة: أوالً
       تنتمي الدراسة الحالية وذلك انطالقاً من مشكلتها واتساقاً مع أهدافها إلي الدراسات 

موضوع الدراسة لذا تهتم هذه الدراسة  أنسب الدراسات مالئمة لنالوصفية باعتبارها م
 من منظور طريقة العمل مع الجماعات وتنمية المهارات برنامج مقترح"بوصف وتحليل 

  "التكنولوجية لدي معلمات جماعات الفصل الواحد
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  منهج الدراسة: ثانياً
حيث تم تطبيق ) الحصر الشامل(بطريقة  االجتماعيتم االعتماد على منهج المسح       

معلمات الفصل الواحد بجميع المدارس التابعة مديرية التربية  الشامل االجتماعيمسح ال
  .والتعليم علي مستوي محافظة أسيوط

  مجاالت الدراسة: ثالثاً
  :تم تطبيق الدراسة علي:  المجال البشري-1

معلمات بمدارس الفصل الواحد التابعة مديرية التربية والتعلـيم وعـددهم           شامل  الحصر ال 
  .معلمة 39
سوف تقوم الباحثة بإجراء هذه الدراسة على جميع مدارس الفـصل           :  المجال المكاني  -2

  .الواحد علي مستوي محافظة أسيوط
  إلـي    15/8/2022في الفتـرة    ) مجتمع الدراسة (تم جمع البيانات    :  المجال الزمني  -3

15/9/2022.  
  أدوات الدراسة : رابعاً

  :تمثلت أدوات جمع البيانات في
استخدمت الباحثة مجموعة من األدوات البحثية فرضتها طبيعة المنهج المـستخدم                  

  :ونوع الدراسة وأهداف الدراسة وهذه األدوات هي
  . استمارة استبيان معلمات بمدارس الفصل الواحد- 1

  :وتم تصميم األداة وفقاً للخطوات التالية
مدارس الفصل الواحد علي مستوي     معلمات ب استمارة استبيان    بتصميم   ة الباحث تقام      

التراث النظري، واإلطار التصوري الموجه للدراسة،       وذلك بالرجوع إلى  محافظة أسيوط   
العبارات التي ترتبط بكل متغير من المتغيـرات         والرجوع إلى الدراسات المتصلة لتحديد    

   .الخاصة بالدراسة
  صدق االتساق الداخلي

 :االتساق الداخليصدق 
احثة بحساب معامل ارتباط بيرسون للتحقق من االتساق الـداخلي لالسـتبيان            قامت الب 

، متوسـط   من معلمات جماعات الفصل الواحد    ) 20(وذلك بعد تطبيقها على عينة قوامها       
  :وذلك كما يلي) 7.09(سنة بانحراف معياري قدره ) 40.51(أعمارهن 
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  :لالستبيانحساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية 
  :حساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه

  :حساب معامل االرتباط بين درجات األبعاد والدرجة الكلية لالستبيان
  :  حساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية لالستبيان-

ارة والدرجة الكليـة السـتبيان المهـارات      معامل االرتباط بين درجة كل عب     ) 1(جدول  
  ) 20=ن(التكنولوجية لدي معلمات جماعات الفصل الواحد 

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

1 0.44** 9 0.19** 17 0.60** 25 0.69** 
2 0.17** 10 0.51** 18 0.42** 26 0.64** 
3 0.45** 11 0.22* 19 0.23** 27 0.44** 
4 0.49** 12 0.49** 20 0.56** 28 0.67** 
5 0.51** 13 0.37** 21 0.38** 29 0.60** 
6 0.54** 14 0.41** 22 0.66** 30 0.54** 
7 0.57** 15 0.56** 23 0.46** 
8 0.35** 16 0.59** 24 0.51** 

31 0.59** 

 )0.05(دالة عند مستوى )            * = 0.01(دالة عند مستوى ** = 

 أن قيم معامالت االرتباط بـين درجـة كـل عبـارة         السابق) 1(يتضح من جدول         
وهي معامالت ارتباط موجبـة     ) 0.69 و   0.19(والدرجة الكلية لالستبيان تراوحت بين      

وأن , ق من االتساق الداخلي لالسـتبيان     وبالتالي يمكن القول بأنه تم التحق     , مقبولة إحصائيا 
  .العبارات تقيس ما تقيسه الدرجة الكلية لالستبيان وهذا مؤشر على صدق االستبيان

  . حساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه-
ي تنتمي إليـه    معامل االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذ         ) 2(جدول  

  الستبيان 
  ) 20=ن(المهارات التكنولوجية لدي معلمات جماعات الفصل الواحد 

 حل المشكالت التكنولوجیة االتصال التكنولوجي التعاون التكنولوجي

معامل  رقم العبارة
معامل  رقم العبارة االرتباط

 معامل االرتباط رقم العبارة االرتباط

1 0.72** 1 0.64** 1 0.62** 
2 0.60** 2 0.71** 2 0.57** 
3 0.66** 3 0.58* 3 0.59** 
4 0.69** 4 0.59** 4 0.70** 
5 0.59** 5 0.61** 5 0.68** 

mailto:com.gmail@eg.jsswh


 

 

 285

  2022      اكتوبر  الثانى         الجزء 60 العدد       مجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة 
  com.gmail@eg.jsswh: برید إلیكتروني      eg.ekb.journals.jsswh://https: الموقع االلیكتروني

6 0.58** 6 0.68** 6 0.59** 
7 0.68** 7 0.67** 7 0.67** 
8 0.71** 8 0.70** 8 0.76** 
9 0.74** 9 0.72** 

10 0.77** 
11 0.69** 10 0.70** 
12 0.65** 

9 0.69 

 )0.05(دالة عند مستوى )                               * = 0.01(دالة عند مستوى ** = 

 أن قيم معامالت االرتباط بـين درجـة كـل عبـارة         السابق) 2(يتضح من جدول         
وهـي معـامالت    ) 0.77 و   0.58(والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه تراوحت بـين          

   وبالتالي يمكن القول بأنه تم التحقق من االتساق الـداخلي          , اارتباط موجبة مقبولة إحصائي
  .وأن العبارات تقيس ما تقيسه األبعاد وهذا مؤشر على صدق االستبيان, لالستبيان

  :  حساب معامل االرتباط بين درجات األبعاد والدرجة الكلية لالستبيان-
السـتبيان المهـارات   معامل االرتباط بين درجات األبعاد والدرجـة الكليـة         ) 3(جدول  

  ) 20=ن(لدي معلمات جماعات الفصل الواحد  التكنولوجية
 حل المشكالت التكنولوجیة االتصال التكنولوجي التعاون التكنولوجي األبعاد

 **0.74 **0.79 **0.81 الدرجة الكلیة

 أن قيم معامالت االرتباط بين درجـات األبعـاد          السابق) 3(يتضح من جدول           
وهـي  , لألبعاد على التـوالي   ) 0.74 -0.79 - 0.81(الكلية لالستبيان بلغت    والدرجة  

وبالتالي يمكن القول بأنه تم التحقق من االتـساق    , معامالت ارتباط موجبة مقبولة إحصائيا    
وهو مؤشر علـى    , وأن األبعاد تقيس ما تقيسه الدرجة الكلية لالستبيان       , الداخلي لالستبيان 

  .الصدق
   :ثبات االستبيان

     قامت الباحثة باستخدام معامل ألفا كرونباخ لحساب ثبات االستبيان، وذلك من خـالل          
معلمات جماعات الفـصل الواحـد متوسـط        ) 20(تطبيق المقياس على عينة مكونة من       

وذلك ألن معامل ألفا كرونباخ     , )7.09(سنة بانحراف معياري قدره     ) 40.51(أعمارهن  
أي أن  , لحد األدنى للقيمة التقديرية لمعامل ثبات االختبـارات       ويعطي ا , يعد مؤشرا للتكافؤ  

فإذا كانت قيمـة  , حساب معامل الثبات بأي طريقة ال يقل عن حسابه بطريقة ألفا كرونباخ         
ويوضح , )166, 2000, عالم(ألفا كرونباخ مرتفعة؛ دل ذلك على ثبات درجات االختبار        

  : التالي معامل ثبات االستبيان) 4(جدول 

mailto:com.gmail@eg.jsswh


 

 

 286

  2022      اكتوبر  الثانى         الجزء 60 العدد       مجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة 
  com.gmail@eg.jsswh: برید إلیكتروني      eg.ekb.journals.jsswh://https: الموقع االلیكتروني

  )20= الواحد ن الفصل معلمات معامل ثبات استبيان المهارات التكنولوجية لدى) 4(ول جد
 األبعاد قیمة ألفا كرونباخ

 التعاون التكنولوجي 0.72
 االتصال التكنولوجي 0.69

 حل المشكالت التكنولوجیة 0.71

 االستبیان ككل 0.79

المهارات التكنولوجيـة لـدى    أن معامل ثبات استبيان     السابق) 4(يتضح من جدول         
، وبلغت معامالت ثبات األبعاد الفرعية      )0.79(معلمات جماعات الفصل الواحد ككل بلغ       

ممـا  , وهي معامالت ثبات مرتفعـة    , )0.71 – 0.69 – 0.72(لالستبيان على التوالي    
  .يشير إلى الثقة في النتائج التي أمكن التوصل إليها من خالل االستبيان

  نتائج الدراسة: عالمبحث الراب
 :البيانات األساسية لمعلمات جماعات الفصل الواحد عينة البحث

  )39=ن(البيانات األساسية لمعلمات جماعات الفصل الواحد ) 5(جدول 
  فأكثر55  عام54 إلى 45من   عام44 إلى 35من   عام34 إلى 25من 
 % ك % ك % ك % ك
5 12.82 25 64.10 6 15.38 3 7.69 

 السن

 )7.9(االنحراف المعیاري   )                    40.51(المتوسط الحسابي      
 معلم خبیر معلم أول ب معلم أول أ معلم

 % ك % ك % ك % ك
الوظیفة 
 الحالیة

15 38.46 10 25.64 9 23.07 5 12.82 
 فأكثر سنة 20من   سنة19 إلى 15من   سنة14 إلى 10من   سنوات10أقل من 

 % ك % ك % ك % ك
5 12.82 10 25.64 14 35.90 10 25.64 

سنوات 
 الخبرة

 )5.55(االنحراف المعیاري   )                    16.05(المتوسط الحسابي      

 أعمار عينة البحث من المعلمـات، وجـاءت    نجد أنوباستقراء بيانات الجدول الـسابق  
 55مـن  (في المرتبة األولي، ثم األعمار   سنة  ) 44 إلي   35(األعمار التي تتراوح ما بين      

سنة في المرتبة األخيرة، ويشير هذا إلي أن معظم معلمات فـي مرحـة عمريـة                ) فأكثر
وهذا يتفق مع   . صغيرة ومن الممكن إجراء التدريبات لهم وإكسابهم المهارات التكنولوجية        

نظرائهم من معلمـين  التي أكدت أن الفئات العمرية الصغيرة بنتائج إحدى األبحاث السابقة   
األكبر سنا، حيث يواجه كبار المعلمين صعوبة في التعامل مع اسـتخدام نظـام قواعـد                
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وبالنـسبة  . البيانات عبر اإلنترنت للوصول السريع إلي ملفات التالميذ والتفاعـل معهـم           
  .سنوات الخبرة أن معلمات يتم استعدادهم لتنمية مهاراتهم التكنولوجية أكبر

 : االستجابات على بنود االستبانةتحديد مستويات
تم تحديد مستويات االستجابات على بنود االستبانة المستخدمة باسـتخدام المتوسـط                 

 إلى حـد مـا    ،  ) درجات 3 (نعم: الحسابي حيث تكون بداية ونهاية ميزان التقدير الثالثي       
الحـدود الـدنيا    (، ولتحديد طول خاليا ميزان التقدير الثالثي        )درجة واحدة  (ال،  )درجتين(

، ثـم إيجـاد     )2 = 1 – 3( أقل قيمة    –، تم حساب المدى وهو يساوي أكبر قيمة         )والعليا
وبعـد  ) 0.67 = 3 ÷ 2(المتوسط الحسابي للمدى للحصول على طول الخلية المـصحح     

ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل درجة في الميزان التقدير الثالثي وهى الواحد الـصحيح           
  :وهكذا أصبح طول الخاليا كما يلي,  الحد األعلى لهذه الدرجةوذلك لتحديد

  مستويات المتوسطات الحسابية)  6(جدول 
 مستوى منخفض 1.67إلى  1 منإذا تراوحت قیمة المتوسط للعبارة أو البعد 

 مستوى متوسط 2.34إلى  1.68 منإذا تراوحت قیمة المتوسط للعبارة أو البعد 
 مستوى مرتفع 3 إلى 2.35 منط للعبارة أو البعد إذا تراوحت قیمة المتوس

  :إجابة التساؤل الرئيسي األول
  ما طبيعة المهارات التكنولوجية لمعلمات جماعات الفصل الواحد؟

  :لدى معلمات جماعات الفصل الواحدطبيعة مهارة التعاون التكنولوجي 
  )39=ن(لواحد مهارة التعاون التكنولوجي لدى معلمات جماعات الفصل ا) 7(جدول 

 العبارات م ال إلى حد ما نعم
 %ك % ك % ك

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتیب المعیاري

1 
انمي التعلیم التعاوني لدي 
التالمیذ من خالل تنشیط 

 .المھام الجماعیة بینھم
1025.642153.85820.512.05 0.68 7 

2 

تعزیز الجوانب الوجدانیة 
ن التالمیذ بین المعلمة وبی

عند التفاعل داخل البیئة 
  .الرقمیة التعلیمیة

 

1128.212564.1037.69 2.21 0.66 3 

3 

استخدم استراتیجیات تعلم 
تتناسب مع الدمج 
التكنولوجي للتفاعل مع 

  .التالمیذ
  
 

5 12.823076.92410.262.03 0.62 8 
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 العبارات م ال إلى حد ما نعم
 %ك % ك % ك

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتیب المعیاري

4 
یعزز عملیة ما وراء 
المعرفة للتالمیذ ویدمجھا 

 .واقعبال
1230.772769.2300 2.31 0.59 1 

5 
أساعد التالمیذ في كیفیة 
نشر المنشورات عبر 

 .االنترنت
1025.642051.28923.082.03 0.64 8 

6 
احقق الفھم المشترك 
لألفكار المتداولة عبر 

 .غرف الدردشة
1230.772051.28717.952.13 0.68 5 

7 

أھتم بمعرفة الخبرات 
ركة بین التالمیذ المشت

باستخدام مواقع التواصل 
 .االجتماعي

1025.642564.10410.262.15 0.55 4 

8 

أھتم بمعرفة التفاعالت 
بین التالمیذ بعضھم 
البعض باستخدام مواقع 

 .التواصل االجتماعي

1538.461538.46923.082.15 0.61 4 

9 
أساعد التالمیذ في 
محادثات التعلم المستمر 

 .بر االنترنتع
1538.462051.28410.262.28 0.63 2 

10 

التزم بمجموعة من القیم 
االجتماعیة كالتعاون وبناء 
الثقة أثناء التفاعل مع 

 .اآلخرین عبر االنترنت

1230.771846.15923.082.08 0.65 6 

مستوى  0.72 2.14 المتغیر ككل
 متوسط

مستوى متوسط من مهارة التعاون التكنولـوجي        وجود   السابق) 7(يتضح من جدول        
 العينـة  أفـراد حيث بلغ متوسط استجابة , بشكل عام لدى معلمات جماعات الفصل الواحد      

وعلـى مـستوى العبـارات    , )0.72(بانحراف معياري قدره  ) 2.14(على المتغير ككل    
ا بالواقع فـي    جاءت قدرة أفراد العينة على تعزيز عملية ما وراء المعرفة للتالميذ ودمجه           

وهذا يتفق مـع نتـائج      ) 0.59(وانحراف معياري   ) 2.31(المرتبة األولى بمتوسط قدره     
إحدى الدراسات السابقة التي أكدت حاجة المعلمين إلي تدريب وممارسة مكثفـة إلتقـان              
مهارة تعزيز عملية ما وراء المعرفة ألنها تنطوي علي العمل مع تحفيز التالميذ ومستوي              

ر            األخيـرة   تليها في المرتبة    نما  تطورهم، بي  شورات عب شر المن ة ن ي كیفی ذ ف أساعد التالمی
ت  وقد أشارت عينة البحث إلي أن التالميذ يميلون إلـي التفاعـل    ) 2.03( بمتوسط   االنترن

التعاوني، وأنه في هذه المرحلة البد من إظهار تقبل اآلخر وأيضاً تكون معلمـات أكثـر                
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 حـول  اإلطـار النظـري  وكذلك ما أشار إليه . اخل المدارس فاعلية عند توفير اإلنترنت د    
خصائص التعاون التكنولوجي والذي من بينها تقاسم المعرفة والمهام واألنشطة التعليميـة            
وباإلضافة إلي وجود مجموعة من النظريات العلمية التي يعتمد عليها التعاون التكنولوجي            

  . السلوكيةمثل نظرية الترابط االجتماعي، ونظرية المعرفة
لدى معلمات جماعات الفصل الواحد طبيعة مهارة االتصال التكنولوجي -ب  

  )39=ن (مهارة االتصال التكنولوجي لدى معلمات جماعات الفصل الواحد) 8(جدول 
 العبارات م ال إلى حد ما نعم

 % ك % ك %ك
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتیب المعیاري

ل مع القدرة علي التفاع 1
 2 0.56 23.081846.151230.771.92 9 .المنصات التعلیمیة

التفاعل عن بعد بطریقة  2
 3 0.53 17.952051.281230.771.87 7 .إیجابیة مع التالمیذ

استخدم السبورة التفاعلیة  3
 1 0.61 23.082051.281025.641.97 9 .في الفصل بسھولة

4 
لدي القدرة علي التفاعل 

ع العالم الخارجي م
 .بواسطة االنترنت

4 10.262051.281538.461.72 062 5 

5 
استخدم أدوات االتصال 
مع التالمیذ مثل دردشة 

 .الفیدیو والرسائل النصیة
9 23.082051.281025.641.97 0.59 1 

تسھیل ومواصلة  6
 4 0.67 10.262564.101025.641.85 4 .المناقشة التفاعلیة

7 
تبادل المعلومات واستخدام 
لغة مفھومة وكافیة بشكل 

 .شائع
4 10.262666.679 23.081.87 0.66 3 

احترام االختالفات الثقافیة  8
 1 0.52 23.082051.281025.641.97 9 .وطلب المعلومات بوضوح

تعزیز التفاعل مع  9
 5 0.64 10.262051.281538.461.72 4 .التالمیذ بكفاءة

10 
أحقق العرض واإللقاء 
الفعال باستخدام األسالیب 

 .التكنولوجیة الحدیثة
9 23.081538.461538.461.85 0.53 4 

11 
یمكنني تبادل المعلومات 
ًإلكترونیا بین مختلف 

 .الثقافات
7 17.952051.281230.771.87 0.61 3 

12 

استخدم التطبیقات 
التكنولوجیة الحدیثة 

الرقمي في كالتعلیم 
 .تحضیر الدروس

7 17.952256.411025.641.92 0.65 2 

مستوى  0.73 1.88 المتغیر ككل
 متوسط
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 السابق وجود مستوى متوسط من مهارة االتصال التكنولوجي )8(يتضح من جدول     
 العينة أفرادحيث بلغ متوسط استجابة , بشكل عام لدى معلمات جماعات الفصل الواحد

وعلى مستوى العبارات , )0.73(بانحراف معياري قدره ) 1.88(ير ككل على المتغ
وهذا أكد علي ذلك أن , جاءت القدرة على استخدم السبورة التفاعلية في الفصل بسهولة

التدريب عن تفعيل السبورة التفاعلية في مدارس الفصل الواحد يساعد معلمات علي 
واستخدم أدوات االتصال مع . والجهد للتالميذ وتوفير الوقت تسهولة شرح المعلوما

 2008) وهذا ما أظهرته دراسة, التالميذ مثل دردشة الفيديو والرسائل النصية
Noemi)تي أكدت على ضرورة استخدام تلك األدوات التكنولوجية بالفصول الدراسية ال

  .ينوالتوسع في دراستها مع توجيه االهتمام إلى تنمية المهارات والممارسات لدى المعلم
 على فعالية استخدام فقد أكدت نتائج الدراسة ) 2019الجيزاوي،& صالح (كذلك دراسة  

نظم إدارة التعلم اإللكتروني على تنمية بعض مهارات الحاسب األلى عند مستويات 
ضافة إلى احترام االختالفات الثقافية وطلب المعلومات التذكر،الفهم،التطبيق للطالب إ

وانحراف معياري على التوالي ) 1.97(ولى بمتوسط قدره بوضوح؛ في المرتبة األ
تلي ذلك في المرتبة األخيرة تسهيل ومواصلة المناقشة التفاعلية، ) 0.52, 0.59 , 0.61(

) 1.85(بمتوسط .أحقق العرض واإللقاء الفعال باستخدام األساليب التكنولوجية الحديثة
البحث أنهم في احتياج للتدريب علي وهذا ما أكدنه عين ) 0.53(وانحراف معياري قدره 

المهارات التكنولوجية في سهولة التواصل والتفاعل مع التالميذ عبر مواقع التواصل 
االجتماعي وأيضاً ضرورة معرفة هذه األخالقيات ليكونوا قادرين علي إبالغها للتالميذ 

  .وتوعية أولياء األمور بها
  دى معلمات جماعات الفصل الواحدل طبيعة مهارة حل المشكالت التكنولوجية -ج

 مهارة حل المشكالت التكنولوجية لدى معلمـات جماعـات الفـصل الواحـد            ) 9(جدول  
  )39=ن(

 العبارات م ال إلى حد ما نعم
 %ك % ك % ك

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتیب المعیاري

1 
اشترك مع فریق العمل 
بالمدرسة في تحدید 

 .المشكلة
1435.902564.1000 2.36 0.69 2 

أدرك المشكلة بصورة  2
 1 0.56 2.49 1948.722051.2800 .موضوعیة
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 العبارات م ال إلى حد ما نعم
 %ك % ك % ك

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتیب المعیاري

3 
استطیع تنظیم المعلومات 
حتى ال یحدث بینھا تداخل 

 .بواسطة الحاسب اآللي
1025.642256.41717.952.08 0.59 5 

4 

لدى القدرة على مساعدة 
التالمیذ في التخلص من 

تواجھھم أثناء  العقبات التي
 .البحث عن المعلومات

1025.642358.97615.382.10 0.61 4 

5 
أتمكن من حل مشكلة فقد 
المعلومات البحثیة على 

 .الحاسب اآللي
1025.642051.28923.082.03 0.66 6 

6 
اعقد اجتماعات لتقدیم 
األفكار اإلبداعیة لحل 

 .المشكالت
1025.642564.10410.262.15 0.55 3 

7 
استطیع اختیار الحل 
المناسب للتعامل مع أي 

 .مشكلة تكنولوجیة
1025.642051.28923.082.03 0.59 6 

8 

تتوافر الثقة المتبادلة بیني 
وبین أعضاء المجتمع 
للتعرف علي أسباب 

 .المشكلة التكنولوجیة

1025.642564.10410.262.15 0.64 3 

اعدني خبراتي الحیاتیة تس 9
 4 0.68 1025.642358.97615.382.10 .في تحدید المشكلة

مستوى  0.77 2.17 المتغیر ككل
 متوسط

 وجود مستوى متوسط من مهارة حل المشكالت السابق) 9(يتضح من جدول      
حيث بلغ متوسط استجابة , التكنولوجية بشكل عام لدى معلمات جماعات الفصل الواحد

وعلى مستوى , )0.77(بانحراف معياري قدره ) 2.17( المتغير ككل افراد العينة على
العبارات جاءت القدرة على إدراك المشكلة بصورة موضوعية؛ في المرتبة األولى 

تلي ذلك في المرتبة الثانية االشتراك ) 0.56(وانحراف معياري ) 2.49(بمتوسط قدره 
وانحراف معياري ) 2.36(بمتوسط , مع فريق العمل بالمدرسة في تحديد المشكلة

)0.69.(  
  :ترتيب المهارات التكنولوجية لدى معلمات جماعات الفصل الواحد
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  )39=ن(ترتيب المهارات التكنولوجية لدى معلمات جماعات الفصل الواحد ) 10(جدول 
 الترتیب االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي المھارات التكنولوجیة

 2 0.72 2.14 يالتعاون التكنولوج 1
 3 0.73 1.88 االتصال التكنولوجي 2
 1 0.77 2.17 حل المشكالت التكنولوجیة 3

 مستوى متوسط 0.79 2.06 المتغیر ككل

 أن المهارات التكنولوجية تتوفر لدى معلمات السابق) 10(يتضح من جدول      
كما , )0.79(وانحراف معياري ) 2.06(جماعات الفصل الواحد بمستوى متوسط بلغ 

يتضح أن أكثر المهارات المتوفرة لدى معلمات جماعات الفصل الواحد كانت مهارة حل 
يليها مهارة ) 2.17(المشكالت التكنولوجية حيث جاءت في المرتبة األولى بمتوسط قدره 

بينما كانت أقل المهارات المتوفرة لدى ) 2.14(التعاون التكنولوجي بمتوسط قدره 
صل الواحد كانت مهارة االتصال التكنولوجي حيث جاءت في المرتبة معلمات جماعات الف

  ).  1.88(األخيرة بمتوسط قدره 
  :إجابة التساؤل الرئيسي الثاني

  ما البرامج التي تنمي المهارات التكنولوجية لدي معلمات جماعات الفصل الواحد؟
ت جماعـات الفـصل      البرامج االجتماعية التي تنمي المهارات التكنولوجية لدي معلما        -أ

 الواحد
البرامج االجتماعية التي تنمي المهارات التكنولوجية لدي معلمات جماعات        ) 11(جدول  

  )39=ن(الفصل الواحد من وجهة نظرهم 
 البرامج م ال إلى حد ما نعم

 %ك % ك % ك
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتیب المعیاري

إجراء الدراسات ذات صلة  1
 2 0.69 2564.101025.64410.262.54 .لبحث العلميبمشكالت ا

توفیر حوافز مادیة حول  2
 1 0.67 23.08410.262.56 2666.679 .اكتساب المھارات التكنولوجیة

توفیر حوافز معنویة حول  3
 4 0.62 2051.281128.21820.512.31 .اكتساب المھارات التكنولوجیة

ول تعلیم توفیر منح دراسیة ح 4
 3 0.59 2051.281230.77717.952.33 .المھارات التكنولوجیة

مستوى  0.74 2.44 المتغیر ككل
 مرتفع
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 السابق أن المتوسط العام للبرامج االجتماعية التي لها القدرة )11(يتضح من جدول      
 نظرهم؛ على تنمية المهارات التكنولوجية لدي معلمات جماعات الفصل الواحد من وجهة

وعلى مستوى البرامج؛ جاء , وهو مستوى مرتفع, )0.74(بانحراف معياري , )2.44(
توفير حوافز مادية حول اكتساب المهارات , في المرتبة األولى من البرامج االجتماعية

أهمية مما يشير إلي , )0.67(وانحراف معياري ) 2.56(بمتوسط قدره , التكنولوجية
يلي ذلك في . وتنمية رغبة معلمات حول اكتساب تلك المهارات تشجيع فيالحافز المادي 

بمتوسط قدره , .توفير حوافز معنوية حول اكتساب المهارات التكنولوجيةالمرتبة األخيرة 
نحو   تحفيز واستثارة وجهود معلمات جماعات الفص الواحدفي من أهميتها )2.31(

  .وتطبيقها عملياً في الفصول الدراسيةالتوجه االكتساب و تعلم هذه المهارات التكنولوجية 
 البرامج التدريبية التي تنمي المهارات التكنولوجية لدي معلمات جماعات الفصل - ب

البرامج التدريبية التي تنمي المهارات التكنولوجية لدي معلمات ) 12( جدول الواحد
  )39=ن(جماعات الفصل الواحد 

 البرامج م ال إلى حد ما نعم
 %ك % ك % ك

المتوسط 
 بيالحسا

االنحراف 
 الترتیب المعیاري

 1 0.62 2564.101025.64410.262.54 .التفاعل مع المنصات التعلیمیة  1

الطریقة االیجابیة الستخدام  2
 6 0.59 2051.281025.64923.082.28 .محتوي تعلیمي رقمي

أحدث أسالیب التدریس والتقییم  3
 5 0.66 2051.281230.77717.952.33 یا للتالمیذباستخدام التكنولوج

 4 0.68 2051.281333.33615.382.36 .التفاعل بسھولة مع بنك المعرفة 4

إنشاء قاعدة بیانات للتالمیذ  5
 2 0.63 23.08512.822.51 2564.109 .بطریقة آمنة

6 
اھتم باستخدام األخالقیات 
العلمیة في المھارات 

 .ولوجیةالتكن
2051.281025.64923.082.28 0.55 6 

االستخدام اآلمن للمواقع  7
 3 0.64 2256.411230.77512.822.44 .اإللكترونیة

مستوى  0.73 2.39 المتغیر ككل
 مرتفع

 أن المتوسط العام للبرامج التدريبية التي لها القدرة السابق) 12(يتضح من جدول     
ات التكنولوجية لدي معلمات جماعات الفصل الواحد من وجهة نظرهم؛ على تنمية المهار

وعلى مستوى البرامج؛ جاء , وهو مستوى مرتفع, )0.73(بانحراف معياري , )2.39(
بمتوسط قدره , في المرتبة األولى من البرامج االجتماعية؛ التفاعل مع المنصات التعليمية
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ي المرتبة الثانية؛ إنشاء قاعدة بيانات يلي ذلك ف,  )0.62(وانحراف معياري ) 2.54(
الطريقة االيجابية بينما في المرتبة األخيرة ) . 2.54(بمتوسط قدره , للتالميذ بطريقة آمنة

وهذا ما يتفق مع نتائج إحدى ) 2.28(الستخدام محتوي تعليمي رقمي بمتوسط قدره 
وجية الالزمة التي أكدت علي ضرورة تحديد المهارات التكنولالدراسات السابقة 

للمعلمين، وتعزيز المهارات التكنولوجية بطريقة فعالة ، باإلضافة إلي ضرورة استعداد 
المعلمين لمعرفة المحتوي التربوي والتفاعل معه باستخدام الوسائط الرقمية عبر اإلنترنت 
 وإنشاء مجتمعات تعليمية عبر اإلنترنت، وأوضح معظمهم أن إنشاء قاعدة بيانات توفر لهم

  .كثيراً من الوقت وسوف يكون أكثر دقة في الحصول علي المعلومات الخاصة بالتالميذ
 البرامج الثقافية التي تنمي المهارات التكنولوجية لدي معلمات جماعات الفصل -ج

البرامج الثقافية التي تنمي المهارات التكنولوجية لدي معلمات ) 13( جدول الواحد
  )39=ن(جماعات الفصل الواحد 

 البرامج م ال إلى حد ما نعم
 %ك % ك % ك

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتیب المعیاري

1 
استخدام الجماعات ذات ارتباط 
بالواقع  لجمع معلومات ذات 

 .صلة بالمھارات التكنولوجیة
2051.281230.777 17.952.33 0.59 2 

عقد ندوات حول ما یتصل  2
 3 0.61 23.082.28 2051.281025.649 .بالمھارات التكنولوجیة

3 
استخدام المطبوعات 
والمنشورات حول طبیعة 

 .المھارات التكنولوجیة
2051.281538.464 10.262.41 0.63 1 

عقد مناقشات جماعیة حول  4
 3 0.71 23.082.28 2051.281025.649 .طبیعة المھارات التكنولوجیة

میة إقامة المبادرات العل 5
 2 0.65 17.952.33 2051.281230.777 إلكساب المھارات التكنولوجیة

عقد مؤتمرات علمیة ذات صلة  6
 4 0.51 20.512.18 1538.461641.038 .بأھمیة المھارات التكنولوجیة

مستوى  0.69 2.30 المتغیر ككل
 متوسط

افية التي لها القدرة على  أن المتوسط العام للبرامج الثقالسابق) 13(يتضح من جدول 
تنمية المهارات التكنولوجية لدي معلمات جماعات الفصل الواحد من وجهة نظرهم؛ 

وعلى مستوى البرامج؛ جاء , وهو مستوى متوسط, )0.69(بانحراف معياري , )2.30(
في المرتبة األولى من البرامج الثقافية؛ استخدام المطبوعات والمنشورات حول طبيعة 
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 هذا يدل على) 0.63(وانحراف معياري ) 2.41(بمتوسط قدره ,  التكنولوجيةالمهارات
تساعد فى تذكر المعارف والمعلومات  أن مثل هذه المطبوعات تمثل منشورات وملصقات

يلي ذلك بصري،  المرتبطة بكل مهارة تكنولوجية سابقة الذكر لما لها من قوة جذب وتأثير
عات ذات ارتباط بالواقع  لجمع معلومات ذات صلة في المرتبة الثانية؛ استخدام الجما

هذه النوعية  تتسم بها مجموعة من الممیزات التى ھذا یرجع إلى ,بالمهارات التكنولوجية
 ييسر سبل الحصول على الذيمن الجماعات كوحدة الهدف والتجانس بين أعضاءها 

معها للمعلومات التى بطرق دقيقة لكونها أداة بحثية متقنة بطبيعة عملها وج المعلومات
 إضافة إلى إقامة المبادرات العلمية إلكساب المهارات التكنولوجية بمتوسط تختص بها

لدى طالب  أهمية تلك المبادرات العلمية فى تنمية الدافع والوعىيرجع إلى ) 2.54(قدره 
  .الدراسات العليا نحو المشاركة ببرامج تنمية المهارات التكنولوجية

تكنولوجية التي تنمي المهارات التكنولوجية لدي معلمات جماعات الفصل  البرامج ال-د
  الواحد
البرامج التكنولوجية التي تنمي المهارات التكنولوجية لدي معلمات جماعات ) 14(جدول 

  )39=ن(الفصل الواحد 
 البرامج م ال إلى حد ما نعم

 %ك % ك % ك
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتیب المعیاري

 2 0.66 2564.101025.64410.262.54 .توفیر شبكات بقاعات المدرسة 1

توفیر أجھزة حاسب آلي بالفصل  2
 1 069 17.95410.262.62 2871.797 .المدرسي

توفیر اشتراكات دوریة  3
 3 0.61 2461.541025.64512.822.49 بالمكتبات الرقمیة

4 
مح توفیر ایمیالت إلكترونیة تس

لكل تلمیذ بالدخول إلي الشبكة 
 .العنكبوتیة

2051.281538.46410.262.41 0.63 4 

مستوى  0.71 2.51 المتغیر ككل
 مرتفع

 السابق أن المتوسط العام للبرامج التكنولوجية التي لها القدرة على )14(يتضح من جدول 
د من وجهة نظرهم؛ تنمية المهارات التكنولوجية لدي معلمات جماعات الفصل الواح

وعلى مستوى البرامج؛ جاء , وهو مستوى مرتفع, )0.71(بانحراف معياري , )2.51(
, في المرتبة األولى من البرامج التكنولوجية؛ توفير أجهزة حاسب آلي بالفصل المدرسي

يلي ذلك في المرتبة الثانية؛ توفير , )0.69(وانحراف معياري ) 2.62(بمتوسط قدره 
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وقد اتفقت النتائج السابق للبرامج ). 2.54(بمتوسط قدره ,  المدرسةشبكات بقاعات
 األنشطةحول أن هذه النوعية من ) Eduardo 2013(دراسة التكنولوجية مع نتائج 

كتحقيق المشاركة والتعاون وتطوير و   العملية التعليميةفيالمدعومة آلياً لها دور فعال 
  .تنمية المهارات

  ي المهارات التكنولوجية لدي معلمات جماعات الفصل الواحد ترتيب البرامج التي تنم
ترتيب البرامج التي تنمي المهارات التكنولوجية لدي معلمات جماعات ) 15(جدول 

  )39=ن(الفصل الواحد من وجهة نظرهم 
 الترتیب االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي نوع البرنامج

 2 0.74 2.44 البرامج االجتماعیة 1
 3 0.73 2.39 البرامج التدریبیة 2
 4 0.69 2.3 البرامج الثقافیة 3
 1 0.71 2.51 البرامج التكنولوجیة 4

 مستوى مرتفع 0.79 2.41 البرامج ككل

 أن البرامج التي تنمي المهارات التكنولوجية لدي السابق) 15(يتضح من جدول       
) 2.41(جاءت بمستوى مرتفع بلغ معلمات جماعات الفصل الواحد من وجهة نظرهم 

كما يتضح أن أكثر البرامج التي تنمي المهارات التكنولوجية , )0.79(وانحراف معياري 
حيث , لدي معلمات جماعات الفصل الواحد من وجهة نظرهم كانت البرامج التكنولوجية

 تليها في) 0.71(وانحراف معياري , )2.51(جاءت في المرتبة األولى بمتوسط قدره 
, )2.44(المرتبة الثانية البرامج االجتماعية حيث جاءت في المرتبة الثانية بمتوسط قدره 

، )2.39(تليها في المرتبة الثالثة التدريبية بمتوسط قدره ) 0.74(وانحراف معياري 
( ، تليها في المرتبة األخيرة البرامج الثقافية بمتوسط قدره)0.73(وانحراف معياري 

  ) .0.69(ري وانحراف معيا) 2.3
 الوسائل التي يستخدمها معلمات الفصل الواحد للتفاعل معهم رقمياً) 16(جدول 

  )39=ن(
 الوسائل م ال إلى حد ما نعم

 % ك % ك % ك
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتیب المعیاري

مجموعات  1
 1 0.61 2.54 12.82 5 20.51 8 66.67 26 الواتس آب

مجموعات  2
 4 0.58 2.38 17.95 7 25.64 10 56.41 22 الفیس بوك
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 الوسائل م ال إلى حد ما نعم
 % ك % ك % ك

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتیب المعیاري

3 
استخدام 

المنصات 
 التعلیمیة

20 51.28 15 38.46 4 10.26 2.41 0.56 3 

4 
استخدام 

قناة 
 الیوتیوب

20 51.28 10 25.64 9 23.08 2.28 0.60 5 

5 

استخدام 
برمجیات 

اتصال 
بالفیدیو 

)zoom( 

25 64.10 8 20.51 6 15.38 2.49 0.62 2 

مستوى  0.68 2.40 ككلالمتغیر 
 مرتفع

 السابق أن أكثر الوسائل التي يستخدمها معلمات جماعات )16(يتضح من جدول       
هي حيث جاءت في المرتبة األولي الفصل الواحد للتفاعل معهم رقمياً من وجهة نظرهم؛ 

 وأشار معظم ,)0.61(وانحراف معياري ) 2.54(بمتوسط , مجموعات الواتس آب
اعات الفصل الواحد عينة البحث إلي أن هذا يرجع إلي سهولة استخدامه، معلمات جم

وإتاحته عند معظم التالميذ أو أولياء األمور، وأنه يتم استخدام التسجيل الصوتي في معظم 
بينما جاءت . األحيان لضمان فهم الرسالة دون الحاجة إلي الكتابة سواء للمعلمة أو للتلميذ

وأوضح معظم أفراد عينة ) 2.28(بمتوسط خدام قناة اليوتيوب في المرتبة األخيرة است
البحث قلة استخدامهم لليوتيوب داخل الفصول ألنه يحتاج إلي سرعة وجودة عالية 
لإلنترنت، باإلضافة إلي عدم قدرتهم علي توظيفه بطريقة تربوية داخل العملية التربوية 

  .ض الدروسمؤكدين أن هناك بعض التالميذ تتعرض له لمراجعة بع
  :إجابة التساؤل الرئيس الرابع

ما المعوقات التي تحول دون تنمية المهارات التكنولوجية لدي معلمات جماعات الفـصل             
  الواحد؟

المعوقات التي تحول دون تنمية المهارات التكنولوجية لدي معلمـات جماعـات الفـصل              
  :الواحد
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لتكنولوجيـة لـدي معلمـات      المعوقات التي تحول دون تنمية المهارات ا      ) 17(جدول  
  )39=ن(جماعات الفصل الواحد من وجهة نظرهم 

 المعوقات م ال إلى حد ما نعم
 %ك % ك % ك

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتیب المعیاري

1 
 إتاحة شبكة االنترنت في 
أماكن محددة فقط في 

 .المدرسة
2051.281538.464 10.262.41 0.66 3 

 اإلنترنت في عدم توافر 2
 2 0.65 2.44 7.69 2051.281641.033 .الفصول الدراسیة

محدودیة مھارات الكتابة  3
 7 0.62 23.082.15 1538.461538.469 .اإللكترونیة

ضعف مھارات التواصل  4
 6 0.66 23.082.28 2051.281025.649 .التكنولوجي

الشعور بالقلق عند  5
 1 0.59 10.262.54 2564.101025.644 .استخدام التكنولوجیا

6 
ورش العمل التدریبیة التي 
تقدم لیوم واحد حول كیفیة 
استخدام التكنولوجیا 

 .المعلومات لیست كافیة 

2051.281025.649 23.082.28 0.57 6 

7 
التقدم في العمر بحد من 
الرغبة في استخدام 

 .التكنولوجیا
2564.101025.644 10.262.54 0.59 1 

8 
ضعف تعاون اإلدارة في 
استخدام التكنولوجیا بشكل 

 .مستمر
2051.281538.464 10.262.41 0.66 3 

9 
ضعف القدرات التكنولوجیة 
لقادة المدارس تقلل من 

 .التفاعل التكنولوجي
2051.281025.649 23.082.28 0.60 6 

10 
االعتقاد بأن الطریقة 

 ھي التقلیدیة ما زالت
 .األساسیة والفعالة للتالمیذ

2564.101025.644 10.262.54 0.59 1 

11 
ضعف المشاركة المجتمعیة 
سواء من جانب الجمعیات 
االھلیة أو رجال األعمال في 

 .دعم العملیة التعلیمیة

2051.281230.777 17.952.33 0.64 5 

12 
قلة مصادر التمویل الالزمة 

وتقدیم لدعم التحول الرقمي 
تدریبات مستمرة من جانب 

 .الدولة

2051.281538.464 10.262.41 0.62 3 

ضعف التنسیق والتعاون بین  13
 4 0.66 15.382.36 2051.281333.336 ً.الوزارات بعضھا بعضا

مستوى  0.75 2.38 المتغیر ككل
 مرتفع
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ل دون تنمية المهـارات      أن أكثر المعوقات التي تحو     السابق) 17(يتضح من جدول         
جـاءت فـي    التكنولوجية لدي معلمات جماعات الفصل الواحد من وجهة نظرهم كانت؛           

ظهر هذا واضحاً عند    وقد  , لتكنولوجيااالشعور بالقلق عند استخدام     المرتبة األولي كآل من     
 وأضاف بعضهم أنهم بحاجـة إلـي        بعض معلمات جماعات الفصل الواحد عينة البحث،      

التقدم في العمر يقلل مـن   ولية في الواقع داخل البيئة التعليمية الكتساب الثقة أ تدريبات عم 
وقد أشار بعض معلمات جماعات الفصل الواحد إلـي أن          , الرغبة في استخدام التكنولوجيا   

هذا يرجع إلي قربهم من سن المعاش، وأن استخدام التكنولوجيا يجعلهم غير متمكنين مـن   
 يمتلكـون مهـارات     ااد شرحه، وأضافوا أن التالميذ أصـبحو      تحقيق أهداف الدرس المر   

إضافة إلى أن االعتقاد بأن الطريقة التقليدية ما زالت هي        . تكنولوجية عالية تفوق مهاراتهم   
، بينما جاءت في المرتبة األخيـرة  )2.54(وذلك بمتوسط قدره  , األساسية والفعالة للتالميذ  

 ليوم واحد حـول كيفيـة اسـتخدام التكنولوجيـا         كآل من ورش العمل التدريبية التي تقدم      
 إلي أن وزارة التربية والتعليم واألكاديميـة المهنيـة          وهذا يرجع المعلومات ليست كافية،    

للمعلمة تقوم بتنظيم دورات خاصة بالتنمية التكنولوجية للمعلمات، ولكنها تكـون قـصيرة      
  .المدة أو تعتمد علي الجانب النظري أكثر من العملي

  :خامسة التساؤل الرئيس الإجاب
ما المقترحات التي تؤدي إلي تنمية المهارات التكنولوجية لدي معلمات جماعات الفـصل             

  الواحد؟
المقترحات التي تؤدي إلي تنمية المهارات التكنولوجية لدي معلمـات جماعـات الفـصل             

  :الواحد
دي معلمات المقترحات التي تؤدي إلي تنمية المهارات التكنولوجية ل) 18(جدول 

  )39=ن(جماعات الفصل الواحد من وجهة نظرهم 
 المقترحات م ال إلى حد ما نعم

 %ك % ك % ك
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتیب المعیاري

1 
نشر ثقافة التعلم وتنمیة 
المھارات التكنولوجیة لدي 

 .معلمات بمختلف أعمارھم
2051.281025.64923.082.28 0.66 6 

2 
رفع دافعیة الكبار من المعلمات 
ذوي الخبرات من خالل حضور 
دورات تدریبیة لمواكبة تغیرات 

 .العصر الحالي

2564.101025.64410.262.54 0.69 1 

3 
تقویة المشاركة المجتمعیة 
وتفعیل دورھا في دعم العملیة 

 .التعلیمیة الرقمیة
2564.109 23.08512.822.51 0.62 2 

mailto:com.gmail@eg.jsswh


 

 

 300

  2022      اكتوبر  الثانى         الجزء 60 العدد       مجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة 
  com.gmail@eg.jsswh: برید إلیكتروني      eg.ekb.journals.jsswh://https: الموقع االلیكتروني

 المقترحات م ال إلى حد ما نعم
 %ك % ك % ك

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتیب المعیاري

 البنیة التحتیة من خالل تطویر 4
 5 0.63 2051.281230.77717.952.33 .تقویة شبكات االنترنت

توفیر األجھزة واألدوات  5
 1 0.69 2564.101025.64410.262.54 .الالزمة لتفعیل التعلیم المدمج

القدرة علي تحقیق خطوات  6
 4 0.68 2051.281538.46410.262.41 .التحول الرقمي

التنسیق والتعاون بین  7
 3 0.56 2.44 2051.281641.0337.69 .الوزارات

تعاون اإلدارة في استخدام  8
 1 0.69 2564.101025.64410.262.54 .التكنولوجیا بشكل مستمر

9 

ورش العمل التدریبیة التي 
تقدم لیوم واحد حول كیفیة 
استخدام التكنولوجیا 

 المعلومات لیست كافیة

2051.281025.64923.082.28 0.66 6 

توافر اإلنترنت في الفصول  10
 5 0.58 2051.281230.77717.952.33 .الدراسیة

إتاحة شبكة االنترنت في  11
 1 0.69 2564.101025.64410.262.54 .المدارس

12 
القدرات التكنولوجیة لقادة 
المدارس تزید من التفاعل 

 .التكنولوجي
2358.971025.64615.382.44 0.59 3 

13 

زیادة مصادر التمویل الالزمة 
لدعم التحول الرقمي وتقدیم 
تدریبات مستمرة من جانب 

 الدولة

1538.462051.28410.262.28 0.60 6 

مستوى  0.76 2.42 المتغیر ككل
 مرتفع

 تنميـة المهـارات      أن أكثر المقترحات التي تؤدي إلـي       السابق) 19(يتضح من جدول    
التكنولوجية لدي معلمات جماعات الفصل الواحد كانت؛ رفع دافعية الكبار من المعلمـات             

وتـوفير  , ذوي الخبرات من خالل حضور دورات تدريبية لمواكبة تغيرات العصر الحالي     
 و تعاون اإلدارة في استخدام التكنولوجيا     , األجهزة واألدوات الالزمة لتفعيل التعليم المدمج     

حيث جاءت فـي المرتبـة      , إضافة إلى إتاحة شبكة االنترنت في المدارس      , بشكل مستمر 
وهـذا  ) 0.69(وانحراف معياري قـدره   ) 2.54(األولى ضمن المقترحات بمتوسط قدره      

 إلي إكساب معلمات  المهارات التي تتناسب مع البيئة التعليمية واسـتخدام األدوات              يرجع
  .ة الرقميةوالوسائل والتطبيقات التعليمي
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  النتائج العامة للدراسة: المبحث الخامس
 أكدت نتائج الدراسة علي ترتيب المهارات التكنولوجية لدي معلمات جماعات الفـصل   -1

الواحد حيث أن جاءت في المرتبة األولي مهارة حل المـشكالت التكنولوجيـة متوسـط               
مرتبة الثانيـة مهـارة     وتليها في ال  ) 0.77(وانحراف معياري قدره    ) 2.17(حسابي قدره   

وتليها ) 0.72(وانحراف معياري قدره    ) 2.14(التعاون التكنولوجي بمتوسط حسابي قدره      
وانحراف معياري  ) 1.88(في المرتبة الثالثة مهارة االتصال التكنولوجي بمتوسط حسابي         

  ).10(وهذا ما أوضحه جدول رقم ) 0.73(قدره 
أن أكثر المعوقات التي تحول دون تنميـة          أوضحت نتائج الدراسة علي أن المعوقات      -2

المهارات التكنولوجية لدي معلمات جماعات الفصل الواحد من وجهـة نظـرهم كانـت؛              
وذلك بمتوسـط    جاءت في المرتبة األولي كآل من الشعور بالقلق عند استخدام التكنولوجيا          

بية التي تقـدم    ، بينما جاءت في المرتبة األخيرة كآل من ورش العمل التدري          )2.54(قدره  
وذلك بمتوسـط قـدره      ليوم واحد حول كيفية استخدام التكنولوجيا المعلومات ليست كافية        

  ).  17( وهذا ما أوضحه جدول رقم ).2.28(
 يوجد اتفاق بين اإلطار النظري للدراسة ومعطيات الدراسة الميدانية علي أن الخدمـة              -3

بصفة خاصة لها دور فعاال في تنميـة  االجتماعية بشكل عام وطريقة العمل مع الجماعات    
المهارات التكنولوجية لدي معلمات جماعات الفصل الواحد وذلك ما تمتلكه من تكنيكـات             

  .وأدوار ومهارات
برنامج مقترح من منظور طريقة العمـل مـع الجماعـات وتنميـة             : المبحث السادس 

  المهارات التكنولوجية لدي معلمات جماعات الفصل الواحد
 .سس التي تم االعتماد عليها فى بناء البرنامج المقترحاأل: أوالً

وما يتضمنه من مفاهيم ونظريـات علميـة وأدوار مهنيـة          :  اإلطار النظري للدراسة   -1
يستخدمها معلمات الفصل الواحد مع التالميـذ وكـذلك المفـاهيم والمعـارف المتعلقـة               

  .بمشكالتهم
 أبعاد الدور الذي تقوم به مهنة الخدمة        والتي أوضحت :  تحليل نتائج الدراسات السابقة    -2

االجتماعية بصفة عامة وطريقة خدمة الجماعة بـصفة خاصـة فـي تنميـة المهـارات             
  التكنولوجية لدي معلمات جماعات الفصل الواحد
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التي أثبتت مدي أهمية المهارات التكنولوجيـة لـدي معلمـات    :  نتائج الدراسة الحالية -3
  .جماعات الفصل الواحد

  : يسعى البرنامج المقترح لتحقيقهاتي الاألهداف :ثانياً
 إكساب معلمات الفصل الواحد مجموعة مـن المعـارف حـول طبيعـة المهـارات                -1

  .التكنولوجية التي يحتاجونها في مجال التدريس
  . تدريب معلمات علي كيفية استخدام األجهزة األساليب التكنولوجية الحديثة-2
د علي كيفية التعامل مع المشكالت التكنولوجيـة التـي           تدريب معلمات الفصل الواح    -3

  .تواجههم مع التالميذ
  المعايير التي يجب مراعاتها في البرنامج المقترح: ثالثاً

 وضوح أهداف البرنامج المقترح علي أن يتفق مع أهداف المؤسسات البحثية بـصفة              -1
  .خاصة وأهداف المجتمع بصفة عامة

  .دمة بحيث تكون قابلة للتعديل والتغيير المرونة في البرامج المق-2
 التكامل بين البرامج المقدمة لتحقيق الهدف المراد وهو تنمية المهارات التكنولوجيـة             -3

  .لدي معلمات الفص الواحد
  . توافر الموارد واإلمكانيات الالزمة لتنمية المهارات التكنولوجية-4
  .لمقترح من برامج وأنشطة العمل علي تقييم وتقويم ما يتضمنه البرنامج ا-5

   النسق المؤسسي الذي يتم من خالله البرنامج المقترح:رابعاً
مدارس الفصل  "  وهو المؤسسة التي يمارس فيها البرنامج المقترح وهى فى دراستنا هنا            

  .الواحد بمحافظة أسيوط
  الفئات المستهدفة من البرنامج المقترح: خامساً

معلمـات جماعـات    دم معهم البرنامج المقترح وهنـا       الذين سوف يستخ  هو نمط العمالء    
  .الفصل الواحد

  .القائمون على تنفيذ البرنامج المقترح: سادساً
  ). الموجهين–مدير المدارس –مدير إدارات ( مديرية التربية والتعليم -1
  . المدربين المتخصصين ذوي الخبرة التكنولوجية-2
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  ها البرنامج المقترحالنظريات العلمية التي يعتمد علي: سابعاً
 نظريـة  -3 نظرية االتـصال             -2 النظرية البنائية                                               -1

  األنساق
  المهارات المستخدمة في البرنامج المقترح: ثامناً

يتطلب البرنامج المقترح أن يكون هناك وعي من المهنيين والمتخصصين القائمين بالعمل            
كما يساعدهم أيضاً علي أن يهدفوا بالوصول إلي معلمات الفـصل           بهذا البرنامج المقترح،    

الواحد بتنمية مهاراتهم من خالل بناء دورات تدريبية هدفها إكساب معلمـات المهـارات              
  :اآلتية

   مهارة التفاعل االجتماعي-2   كوين العالقة المهنية   المهارة في ت-1
   التسجيل مهارة-4        االتصال                مهارة-3

  التكنيكات التي يعتمد عليها البرنامج المقترح:  تاسعاً
   المطبوعات والملصقات-3 التدريبات العملية           -2 ورش العمل             -1
   المناقشات الجماعية-5 العصف الذهني اإللكتروني       -4
   المؤتمرات العلمية-7     الخرائط الذهنية              -6

  : المقترح على تحقيق األهدافبرنامجعوامل تساعد ال: راًعاش
  . وجود مخطط يراعي أثناء تنفيذ البرنامج-1
  . االعتماد علي نخبة من المدربين والخبراء المتخصصين بالمجال التكنولوجي-2
  . توافر اإلمكانيات والموارد المادية وغير المادية لتنفيذ البرنامج-3
  .والمكان المناسب للتطبيق مراعاة اختيار الزمن -4
  . أن يتم تقييم وتقويم البرنامج أول بأول-5

  المراجعقائمة 
  المراجع العربية) أ(
صر،   و الن ادأب ل، دمحم جھ زة ، جم زة حم اوني ):.2017(حم تعلم التع ة(ال سفة والممارس اب  ، دار) الفل الكت

  .الجامعي اإلمارات العربیة المتحدة
  .والعولمة، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاھرةاالتصال ): 2008(بخوش، أحمد

ي، ): 2015(جمال الدین، نادیة یوسف  شور ف صل الواحد، بحث من دارس الف المشاركة المجتمعیة لتطویر م
  .3، ع23كلیة الدراسات العلیا للتربیة، جامعة القاھرة، مج 

 2021اء، تقریر تعداد السكان لعام الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحص): 2021 (جمھوریة مصر العربیة
  .عن شھر ینایر

شور ): 2002 (البسیوني، احمد دمحم  دیمقراطي ، بحث من لوكھم ال التفاعل الجماعي الموجھ للشباب وتنمیة س
 .بالمؤتمر العلمي الخامس عشر ، كلیة الخدمة االجتماعیة ، جامعة حلوان
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  . األردن عمان، الشروق، زمنیین، دار بین االتصال تقنیات ):2003 (شاكر البكري، إیاد 
الي): 2006 (الترتوي، دمحم عوض ،جویحان، أغادیر عرفات  یم الع  إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعل

  .والمكتبات ومراكز المعلومات ،دار المسیرة، عمان
ل إیرث لدى معلمي فاعلیة برنامج تدریبي لتنمیة بعض المھارات التكنولوجیة لجوج): 2013 (الحصرى، كامل 

ات  ة للدراس ة التربوی دریس ،الجمعی الدراسات االجتماعیة واتجاھاتھم نحو استخدام التكنولوجیا فى الت
  .51االجتماعیة ، مجلة الجمعیة التربویة للدراسات االجتماعیة، العدد 

ة برنامج تدریبي قائم علي التصمیم التعلیمي قي ضوء االح): 2020( الجبر، حامد سعید سعد ات التدریبی تیاج
ة  ي، مجل لتنمیة بعض المھارات التكنولوجیة لدي معلمي التكنولوجیا في دولة الكویت، بحث منشور ف

  .43، ع12الطفولة والتربیة، مج
ع "النظریة والتطبیق" العمل مع الجماعات) : 2003 (كرم دمحم الجندي وآخرونالجندي،  شر وتوزی ز ن ، مرك

 .الكتاب الجامعي، جامعة حلوان
ة ): 2017(الشبول، فتحیة إبراھیم وآخرون  ارات التكنولوجی ى إكساب المھ ة ف ة العملی امج التربی ة برن فاعلی

جامعة أل البیت ، عمادة البحث العلمي، مجلة المنارة للبحوث ‘لطلبة جامعة الیرموك حسب تصوراتھم 
  .4، العدد 23والدراسات ، المجلد 

  .ل المشكالت، دار الثقافة، عمانح): 2015 (عبد الحكیم محمودالصافي، 
تطویر إعداد معلمات الفتیات بمدارس الفصل الواحد، بحث منشور ): 1999(الطویل، عبد العزیز عبد الھادي 

  .23، ع1في، كلیة التربیة، جامعة عین شمس، مج
  .القاھرة, نظریات االتصال،  دار الفجر للنشر والتوزیع) : 2010( دمحم منیر, حجاب

 -16استخدام أخصائیي العمل مع الجماعات بالمجال المدرسي للمھارات )2014 (وى عبد الالھيحسن، ھندا
د  المستحدثة ا بع ي ضوء تحدیات م ایر و05في الممارسة المھنیة ف ة 32 ین شور بمجل  یونیو،بحث من

  .1،ج36االجتماعیة والعلوم اإلنسانیة، كلیة الخدمة االجتماعیة،جامعة حلوان،ع دراسات في الخدمة
الممارسة المھنیة في العمل مع الجماعات، دار المسیرة للنشر والتوزیع، ): 2015 (حسن، ھنداوي عبد الالھي 

  .عمان
  .المدخل فى العمل مع الجماعات،عمان،دار المسیرة للنشر والتوزیع): 2015 (حسن، ھنداوى عبد الالھي

تع): 2018(منصور، ماریان میالد& حناوي، زكریا جابر  ي ال ردي(لم نمط شاركي/الف اب ) الت باستخدام األلع
ة  ذ المرحل دي تالمی ة ل ارات التكنولوجی سرى والمھ س الك ة الح ي تنمی ا عل ة وأثرھ ة التحفیزی الرقمی

  .37االبتدائیة، بحث منشور في، الجمعیة العربیة لتكنولوجیا التربیة، دراسات وبحوث، ع
ة برنامج تدریبي قائم عل): 2008 (سالم، أحمد إسماعیل  ات التدریبی ي ضوء االحتیاج ي ف صمیم التعلیم ي الت

ة  شورة، كلی ر من ستیر، فی الة ماج ا، رس ي التكنولوجی دي معلم ة ل ارات التكنولوجی ض المھ ة بع لتنمی
  .التربیة، الجامعة اإلسالمیة، غزة

 تحققھا، يالت واإلشباعات السینمائیة لألفالم المراھقین تعرض ) :1997( سلیمان احمد الرحیم عبدسلیمان،  
  .القاھرة ، جامعة اإلعالم   ، كلیةةغیر منشور ماجستیر رسالة

ارات ): 2005( سلیمان ،عما د ثروت شرقاوي  ة المھ ة وتنمی ر الطالبی ات األس ع جماع ة م الممارسة المھنی
ة  االبتكاریة الي للخدم د الع ب المعھ ى طال ة عل ة مطبق ة، دراسة تجریبی ة االجتماعی ب الخدم ین طال ب

  .دكتوراه غیر منشورة،كلیة التربیة،جامعة األزھر  اعیة بأسوان، رسالةاالجتم
 .التكنولوجیا التعلیمیة ، دار كنوز المعرفة، عمان):  2006 (شحاتة، أمل عاید

دى طالب ): 2019 (صالح، عامر أحمد ى ل ارات الحاسب األل ة مھ ي تنمی ي ف تعلم االلكترون  استخدام نظم ال
  .توراه غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة أسیوطجامعة أم القرى، رسالة دك

ة ) : 2018 (صقر أمل ، العبد  فواز  ي مرحل صف ف ي ال دي معلم یم ل درجة توافر مھارات تكنولوجیا التعل
  .2، ع40في مدارس محافظة دمشق، مجلة البعث، المجلد ) الحلقة األولي(التعلیم األساسي 
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  ).100(، العدد)23(التعلیم الثانوي الفني الصناعي بمحافظة أسیوط، بحث منشور، المجلد 
ازن ،  ة م د، حذیف د المجی عبانعب ر ش اني، مزدھ اب ): 2015 ( الع ز الكت اعلي، مرك ي التف یم اإللكترون التعل

  .)ب.د(األكادیمي، 
سان ي ): 2008(عبد العال، إیمان ح ة ف ائل التكنولوجی اعیین نحو استخدام الوس صائیین االجتم ات األخ اتجاھ

  .ة، جامعة حلوانبرامج العمل مع الجماعات، رسالة ماجستیر، غیر منشورة، كلیة الخدمة االجتماعی
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ارات ): 2020(عبد المعز، سارة أحمد ة المھ ات وتنمی ع الجماع ة العمل م رح من منظور طریق امج مقت برن
ة  ة، جامع التكنولوجیة لطالب الدراسات العلیا، رسالة ماجستیر، غیر منشورة، كلیة الخدمة االجتماعی
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ن ): 2002(عوض، توفیق عوض  ة م اطق المحروم ي المن ات ف ة الفتی یم ورعای صل الواحد لتعل دارس الف م

  .7، ع2الخدمات التعلیمیة، بحث منشور في، المجلس العربي للطفولة والتنمیة، مج
ود دین محم الح ال الم، ص اس والت, )2000 (ع ھ القی ھ وتوجھات یاتھ وتطبیقات سي أساس وي والنف ویم الترب ق

  .دار الفكر العربي، القاھرة, الطبعة األولى, المعاصرة
  .المعجم الوجیز، دار المعارف، القاھرة): 1980(معجم اللغة العربیة 

  .دینامیات العمل مع الجماعات، مكتبة زھراء الشرق، القاھرة): 2004 (منقریوس، نصیف فھمي
وس، ي منقری صیف فھم ة ): 2014 (ن ة االجتماعی ة للخدم ة المھنی ویر الممارس وث " تط ة وبح ضایا مھنی ق

  .، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة"میدانیة
فاعلیة استرتیجیة في التعلم الذكي تعتمد على التعلیم بالمشروع وخدمات، بحث ): 2018 (مھدي، حسن ربحي 

  .4منشور، مجلة العلوم التربویة، ع
  .أسس ومبادئ ، مكتبة زھراء الشرق القاھرة: خدمة الجماعة): 2004 (وسي، احمد دمحمم 
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  . 3التربیة،جامعة الملك سعود،ج كلیة
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