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مان وجهاة نظار طاالب التربيااة  التعمايم فاي ضاوء بعاض المتغيارات توظياف تقنيااتمعوقاات 
 العممية في جامعة شقراء

 محمد بن خزيم بن عمير الشمري
 .المممكة العربية السعوديةحفر الباطن، جامعة ، كمية التربية، المناهج والتدريس قسم

  dr.m. khziem@gmail.com البريد االلكتروني:
 الممخص:

توظياف تقنياات التعمايم فاي ضاوء بعاض المتغيارات كشف عن معوقات هدفت الدراسة إلى ال
طالب تكّون مجتمع الدراسة من جميع  جامعة شقراء.وجهة نظر طالب التربية العممية في 

التربياة العممياة فاي كميااة التربياة بمحافظاة الاادوادمي فاي جامعاة شااقراء لمف ال ال ااني ماان 
, كماااا تكونااات عيناااة طالبااااً (  118 ه, الباااالد عاااددهم )1440ه/1439 العاااام الدراساااي
%( مان مجتماع 95, ويشاكمون )مان الاذين اساتجابوا لالساتبيان طالباً ( 112الدراسة من )

خ ي ًا ألغراض الدراساة.  ت مم استبانةولقد جمعت بيانات الدراسة باستخدام  .الدراسة
لعممياة وجود بعض المعوقات المتعمقة بضاعف خبارات طالاب التربياة ا وتو مت الدراسة إلى

في استخدام تقنيات التعميم, ومعوقاات تتعماب بضاعف التادريب, وتكمياف الطاالب المتادربين 
شرافيه.  كما سجمت الدراسة وجود فرب دال إح ائيًا في اساتجابة المعمماين بمهام إدارية وا 

 .المرحمة الدراسيةيوجد فرب دال إح ائيًا يعزى لمتغير ال , بينما التخ صتعزى لمتغير 
 .المفتاحية: معوقات, تقنيات التعميم, طالب التربية العممية, جامعة شقراء الكممات
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Abstract: 

The aim of this study was to explore obstacles to employing 
educational techniques in light of some variables from the 
viewpoint of Pre-Service Teachers at the University of Shaqra. 
The study population consisted of all Pre-Service Teachers in the 
College of Education in Dawadmi Governorate in Shaqra 
University for the second semester of the academic year 1439 AH / 
1440 AH, their number (118) students. The sample of the study 
consisted of (112) students who responded to the questionnaire 
and they constitute (95%) of the study population.  The study data 
were collected using a questionnaire designed specifically for the 
purposes of the study. The study found that there are some 
obstacles related to the weakness of the experiences of the Pre-
Service Teacher in the use of educational technology, and 
obstacles related to the weakness of training, and assigning the 
trainees to administrative and supervisory tasks. The study also 
recorded a statistically significant difference in teachers' response 
due to the specialization variable, while there is no statistically 
significant difference attributed to the school stage variable.  

keywords: Obstacles,  educational technology, Pre-Service 

Teachers, Shaqra University. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:khziem@gmail.com


 جامعة...معوقات توظيف تقنيات التعميم في ضوء بعض المتغيرات من وجهة نظر طالب التربية العممية في 
 محمد بن خزيم بن عمير الشمري /د

 

 -52- 

 المقدمة:
تطاور يي مجتماع  ألنإلى إعاداد األجياال لممساتقبل،  يةالتعميم تسعى المؤسسات

هاذا الهادف  . ولتحقاب( 2018،) رابا , لكونه ركيزة لتطور األمم وتقدمها يبدي من التعميم 
البد من االهتماام بععاداد المعمام وتلهيماه والعمال عماى تدريباه باعتباار  العن ار الماؤ ر فاي 

وقدرات طالبه, وهذا يلتى من خالل التخطيط واالعداد لبرامج في مستوى عال تنمية خبرات 
 (. 2004 من الكفاءة ) األسطل،

بالتعااون ماع كمياات التربياة بالمممكة العربية السعودية تهتم وزارة التربية والتعميم 
بالجامعااات بتاادريب المعممااين قباال الخدمااة فااي الماادارس, وماادة ال تقاال عاان ف اال دراسااي, 

ماع يجاواء  والتكياف, والمعاارف والمهاارات ك من يجل اكتساب بعض الخبارات التدريسايةوذل
 البيئة المدرسية قبل االلتحاب بمهنة التعميم رسميًا.

فااي مجااال  الهامااةالممارسااات التربويااة  برنااامج التاادريب الميااداني يحاادعااد يحيااث 
طالااب المعماام عمااى قباال الخدمااة، عمااى اعتبااار ينهااا تسااهم فااي مساااعدة ال ألساااتذةتاادريب ا

وهااي ممارسااة يااتم ماان خاللهااا  ،امااتالك الخباارات التعميميااة التااي تعينااه فااي مهنااة التعماايم
تعريض المعمم المتدرب لمواقف تدريسية من يجل إعداد  تربويًا,  والتي يتارجم مان خاللهاا 

كمااا يشاابه التربويااون  ،معرفتااه النظريااة ممااا تعممااه بالجامعااة إلااى ممارسااة فعميااة عمميااة
دريب المياااداني بالوعااااء الاااذي يساااتقبل فياااه خبااارات المعمااام المتااادرب بطريقاااة متكامماااة التااا

ومنظمااة, بااالواقع الحقيقااي و الفعمااي لممارسااة التاادريس فااي ال ااف والمدرسااة )عااوض، 
2018.) 

وتعد التربياة العممياة مان عنا ار بارامج إعاداد المعمماين األك ار تال يرًا فاي تنمياة 
اإلناء التي ت ب فيها الخبرات والمعمومات والمهاارات . ومان قدرات المعمم المتدرب، كونها 

ولاذلك يجاب االهتماام بهاا،  ،خاللها يجد المعمم المتدرب الفر ة لتطوير مهاراتاه التدريساية
لااذا نااادى  ،جانااب التطبيااب العممااي المهاام لممعماام المتاادرب ينهاااوتطويرهااا باسااتمرار، كمااا 

             مج التربيااااة العمميااااة والعماااال عمااااى تطويرهاااااالخبااااراء التربويااااون بضاااارورة االهتمااااام بباااارا
 (.2017،وعميو  ) قدار

وماان هاااذا المنطماااب ياااتم الحااارص عماااى اكتسااااب المعمااام المتااادرب كافاااة الخبااارات 
دارة ال ف, واساتخدام تقنياات التعمايم فاي التادريس. ولعال  التدريسية من طرائب تدريس, وا 

ي التعميم يختمف من شخص آلخار, ويعاود ذلاك امتالك المهارات في استخدام التكنولوجيا ف
 إلى مدى تدريبه وتلهيمه عمى استخدامها.
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( ين تقنيات التعميم ي بحت جزءًا يساسيًا في العممياة 2013حيث يؤكد الخميفة )
لما تمتاز به من القادرة عماى المسااعدة فاي تعمام الطمباة وتساهيل مهماة التعمايم   ،التعميمية

ين االسااتخدام األم اال لهااا بواسااطة المعماام الكاافء يزيااد ماان و  فااي يقاال وقاات وجهااد ممكاان،
 , كما تساعد  في تطوير مستوا  المعرفي والتقني.دراته في يداء عممه بمهارة عاليةق

وألن تقنيات التعميم, يدوات تحتاج معمم يجياد التعامال معهاا, ويحسان اساتخدامها 
ي هااذ  المجااال, نجااد بعااض , باإلضااافة إلااى ينهااا متغياارة ومتجااددة, واالبتكااار مسااتمر فاا

المعوقات التي تحد من اساتخدامها فاي المدرساة, مان قبال المعمماين عاماة ومان المعمماين 
 المتدربين بشكل خاص.

لااذا جاااء البحااث لمكشااف عاان معوقااات اسااتخدام تقنيااات التعماايم ماان وجهااة نظاار 
 طالب التربية العممية في جامعة شقراء

 مشكمة الدراسة ويسئمتها:
دراسات عدة معوقات ومشكالت التربية العممية ب اورة عاماة كدراساة  نظرًا لتناول

( ماع قماة الدراساات التاي تناولات البحاث 2019) (, ال اباح2019(, غالم)2019 مي )
 في معوقات استخدام طالب التربية العممية لمتكنولوجيا في التطبيب الميداني.

ات فاي توظياف تقنياات واستنادًا عمى نتائج الدراسات التي كشفت عن وجود معوق
التعماايم, والتااي كاناات متنوعااة ومختمفااة فااي البيئااات وفااي النتااائج. ولقمااة الدراسااات حااول 
المعوقات في استخدام التقنيات التعميمية من وجهة نظر طالب التربياة العممياة, حياث ركاز 
غالبيااة الدراسااات عمااى المعماام الرساامي داخاال المدرسااة. وال يوجااد دراسااات محميااة تناولاات 

 (,  )حد عمم الباحث(.2016لموضوع سوى دراسة عمر)ا
وألن كمياة التربيااة بمحافظااة الادوادمي تعااد حدي ااة النشاالة لقسام البنااين, حيااث باادي 

 ها 1436تطبيب طالب التربية العممية كلول دفعة في العام الدراسي 
استخدام تقنياات التعمايم مان وجهاة نظار جاءت هذ  الدراسة لمتعرف إلى معوقات 

 .التربية العممية في جامعة شقراءطالب 
 يسئمة الدراسة:

تقنيااات التعماايم ماان وجهااة نظاار طااالب التربيااة العمميااة فااي  توظياافمااا معوقااات  -
 جامعة شقراء؟

( باااين متوساااط إجاباااات عيناااة  a  ≤0,05هااال يوجاااد فااارب دال إح اااائيًا عناااد)  -
 الدراسة تعزى لمتغير التخ ص؟
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( باااين متوساااط اجاباااات عيناااة  a  ≤0,05هااال يوجاااد فااارب دال إح اااائيًا عناااد)  -
 ؟المرحمة الدراسيةالدراسة تعزى لمتغير 

 يهمية الدراسة:
قد تسهم الدراسة الحالياة فاي توجياه مشارفي التربياة العممياة فاي الجامعاات نحاو  -

 تق ي االحتياجات التدريبية لطالب التربية العممية. 
تربياة العممياة توجيه ي حاب القرار نحو المعوقات التي تحد من توظياف طاالب ال -

 لتقنيات التعميم.
قااد يسااهم هااذا البحااث فااي إ ااراء البحااث العممااي فااي مجااال معوقااات تطبيااب طااالب  -

 التربية العممية في المدارس.
 يهداف الدراسة:

تقنياات التعمايم مان  الكشف عن المعوقات المتعمقة بالمعمم والتي تحد من توظيف -
 .وجهة نظر طالب التربية العممية في جامعة شقراء

تقنيات التعميم مان وجهاة نظار  التعرف عمى المعوقات اإلدارية التي تعيب توظيف -
 طالب التربية العممية في جامعة شقراء.

تقنيااات  تحديااد المعوقااات الخا ااة باإلمكانااات المتاحااة والتااي تقماال ماان توظيااف -
 التعميم من وجهة نظر طالب التربية العممية في جامعة شقراء.

طالب التربية العممية  ت الدالة إح ائيًا في معوقات توظيفالتعرف عمى االختالفا -
 لتقنيات التعميم, تعزى لمتغير التخ ص والمرحمة الدراسية

 محددات الدراسة:
 الحدود المكانية: اقت رت الدراسة عمى مدارس محافظة الدوادمي التابعة لمنطقة الرياض.

عمميااة فاي كمياة التربياة بمحافظااة الحادود البشارية: اقت ارت الدراسااة عماى طاالب التربياة ال
 الدوادمي, من قسمي المغة العربية والتربية الخا ة.

الحاااادود الزمانيااااة: تاااام تطبيااااب هااااذ  الدراسااااة فااااي الف اااال ال اااااني ماااان العااااام الدراسااااي 
 ها.1439/1440

التقنيات  الحدود الموضوعية: اقت رت هذ  الدراسة عمى الكشف عن المعوقات في توظيف
 .ة نظر طالب التربية العممية في جامعة شقراءمن وجه التعميمية
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 م طمحات الدراسة:
المعوقات: يعرفها الباحث إجرائيًا بلنها مجموعة من المشكالت وال عوبات والتحاديات التاي 

 تحد من اإلنجاز يو التقدم في شيء ما.
ويق ااد بهااا فااي الدراسااة: ال ااعوبات والمشااكالت التااي تعيااب طالااب التربيااة العمميااة ماان 

 تقنيات التعميم. ظيفتو 
تقنيااات التعماايم: يعرفهااا الباحااث إجرائيااًا بلنهااا مجموعااة ماان الوسااائل واألدوات التكنولوجيااة 
والرقميااة, والتااي يااتم توظيفهااا فااي غرفااة ال ااف يو غرفااة م ااادر الااتعمم لتسااهيل شاارح 

 الدروس.
ها طالااب ويق ااد بهااا فااي الدراسااة: الوسااائل واألدوات التكنولوجيااة والرقميااة التااي يسااتخدم

 التربية العممية ي ناء تطبيقه بالمدرسة.
طالب التربية العممية: ويعرفه الباحث إجرائيًا بلنه الطالب الجامعي في كمية التربياة , الاذي 
اجتاز معظم ساعات المقررات بنجااح وتبقاى لاه سااعات التطبياب المياداني, ليقاوم بتطبياب 

 ما تعممه من معارف وخبرات في ميدان المدرسة.
 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

عااداد المعممااين، ي م اال برنااامج التربيااة العمميااة التطبيااب العممااي لكميااات التربيااة وا 
ويازود كمياات التربياة بتغذياة راجعاة عان  ،حيث تعد حمقة الو ال باين الكمياة ووزارة التعمايم

التربياة العممياة  كما ين ساعات ،مما يمنحه يهمية ويولوية في التطوير والتحسين ،برامجها
 % من ساعات برنامج البكالوريوس. 9تم ل 

فااي  التااي يقضاايها الطالااب المتاادرب يااةتدريبالفتاارة الالتربيااة العمميااة هااي تعااد و 
التاي ياتم اختيارهاا بالتنسايب , المدرساةفي  التدريس ىيقوم بالتدرب عمحيث ،مدرسة معينة

دارة التعماايمبااين  فهااي  ،الااب المتاادرب مهااارات التاادريس، إذ يمااارس فيهااا الطكميااة التربيااة وا 
تنمياة قادراتهم وتالهيمهم  كمية التربياة والتاي تعمال عماىمن برامج  العممي التطبيقيالجانب 
مرشااد فااي مدرسااة تدريبيااة المعماام المتخ ااص يكاااديمي، وبمساااعدة  تحاات إشااراف، مهنياااً 

 .(2002 ،ةبيمضيفة)الخطا
امج تواجهاه بعاض ال اعوبات كما ين برناامج التربياة العممياة شالنه شالن يي برنا
ومااان تماااك المعوقاااات, معوقاااات  والمعوقاااات التاااي تحاااد مااان اساااتخدامه االساااتخدام األم ااال.
. حيث يعد استخدام تقنيات التعميم استخدام التكنولوجيا في التدريس من قبل الطالب المعمم

 .في التدريس يمر هام يعتمد عميه المعمم المتدرب في ممارساته التدريسية اليومية
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( ين تقنيات التعميم تسهم في إ ارة التفكير لدى الطمبة، 2016)الفضيل وقد يشار
والمشااركة اإليجابياة فاي العممياة التعميمياة، وتخت ار الوقات والجهاد، وتساهم فاي الدافعيااة 

 نحو التعمم، وهذا ينعكس إيجابُا عمى المتعمم.
ة التعميميااة إلااي ين اسااتخدام التكنولوجيااا فااي العممياا Smeets(2005) ويشااير

والاتعمم التعااوني، كماا يناه  ،يساعد في خمب بيئة تعميمية فاعمة تشاجع عماى الاتعمم النشاط
 يسهم في إعداد مناهج تالئم حاجات وقدرات الطمبة.

ماان األهااداف، كمااا  عاادداً تحقيااب لويهاادف اسااتخدام التقنيااات الحدي ااة فااي التعماايم 
   Franklin(2007), (2011عامر) (,2007ذكر كل من التو دري)

 تعمل عمى توفير يجواء تعميمية متعددة الم ادر تخدم العممية التربوية.  -1
 في التعميم واالستفادة منها. التكنولوجيااستخدام خالل  ،تنمية خبرات ومهارات الطمبة -2
المعموماات فاي االت ال و تكنولوجيا  استخداممساعدة المعممين عمى تنمية قدراتهم في  -3

 ميمية.التع ينشطتهم
والممارسااات  ,نموذجيااة بطريقااةالاادروس  عاارضتطااوير التعماايم ونمذجتااه، بحيااث يااتم  -4

 .تهايمكن إعاد المميزة التدريسية
التطااورات  يواكااب لكاايالمعماام وطالبااه فااي العمميااة التعميميااة  المسااتمر لاادورتطااوير ال -5

 .والمتسارعةوالعممية المستمرة  التقنية
فااروب لممراعاااة المااع  مااع المراحاال التعميميااة المختمفااة, ناساابتالتعماايم الااذي ي تااوفير -6

 الفردية بينهم.
 كم در لممعرفة. االكتفاء بالمعممالح ول عمى المعمومة , وعدم  تنويع م ادر -7
التكنولوجياااا الحدي اااة فااي المجتماااع , حتاااى يواكاااب اساااتخدام   قافااة العماال عماااى نشااار -8

 .التطورات الحدي ة
 .ختار طريقة تعممه وتوقيتها الزمنيمن  الفر ة لممتعمم لي -9

تاوفير طارب مان خاالل العممي  تح يل الطالبحل المشكالت التي تقف في وجه  -10
 .الطمبة نحو التعممإ ارة الدافعية لدى  في تساهمجديدة 
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نهاا بل( 2004عبادا  والق ايري )  ما ذكار ومن فوائد استخدام تكنولوجيا التعميم 
 متفااعالً تجعل الطالاب كما ينها و  ،ى التفكير واستخدام الحواسز الطالب عميتحفتعمل عمى 

 .نها تتي  له فر ة التفكير العممييإضافة إلى  ،في العممية التعميمية
معااادل النماااو العمماااي  ةضااااعف( بااالن تعمااال عماااى م2007) سااارايا قاااد يضاااافو 
التعمايم فاي  تقنيااتفاعمياة , و لتعمايم واالرتقااء بكفااءة المعمامتحساين عممياة ا, والتكنولوجي

 ية.التعميم األهدافتحقيب 
 دخاااولالتاااي سااااهمت فاااي  العوامااالكماااا يكااادت الك يااار مااان الم اااادر ين يهااام 

التكنولوجيا في التعميم هو دورها المتميز في إيجاد الك يار مان الحماول لممشاكالت والقضاايا 
حمااول  التعميميااة، والتااي لاام تسااتطع الوسااائل التقميديااة التغمااب عميهااا، والعماال عمااى إيجاااد

إدخااال  حتميااة الحدي ااة فااي التقنيااةالتطااورات التغياارات و لهااا، وقااد فرضاات تمااك  مناساابة
، والعماااال عمااااى التاااادريب، والتشااااجيع عمااااى اسااااتخدامها المدرسااااةفااااي التعماااايم تكنولوجيااااا 

 (.2010،ي)عم
تطاوير طارب ويسااليب  دوراً تمعب التقنيات الحدي ة مان خاالل األجهازة واألدوات  و

وشااجعت عمااى اساتخدام طاارب تربويااة مبتكاارة ومتجاددة ساااهمت فااي ايجاااد  الاتعمم والتعماايم،
 (.2007يساعد المدرس عمى تحفيز الطمبة وا  ارة اهتمامهم )سالم، مناخًا تربوياً 

متفاعماة, حياث يتواجاد يخمب بيئة  المدرسةكما ين استخدام التقنيات الحدي ة في 
ث يعمال عماى زياادة فاعمياة التعمايم تؤدي إلى إتقان الاتعمم  حيا, و  عن ر التشويب لممتعمم

 (.2014 والتعمم. )السيد،
 :، منهامن الدراسات في هذا المجال اً وقد يجريت ك ير 

التعمايم  تكنولوجيااين اساتخدام  التاي يكادت  Forawi and el (2012دراساة )
عمميااة ويجعاال ماان العمميااة التعميميااة  ،المعماام ماان جهااد ويقماال ,الح ااة زماانيحااافظ عمااى 

 مشوقة.
 تكنولوجيااالن اسااتخدام باا Robertson and el,(2007)قااد يكاادت دراسااة و 
 العممية التعميمية ونشاطها.ينماط  تطويرفي  يسهمالتعميم 

 تكنولوجياالن اساتخدام با  Balanskat and el( 2006يظهارت دراساة ) كماا 
كماا ت. و ويحاافظ عماى الوقا ،التعميم في العممية التعميمية يجعل من العممية التعميمية فعالة

إلاى ين اساتخدام تقنياات  Bebell,Russel , & O,Dwyer (2004)تو امت دراساة 
بطريقاااة  لمطمبااة والمعموماااات المعااارفتو ااايل  فاايالتعماايم فااي العممياااة التعميميااة يسااااعد 

 .مخت رة
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ياارى الباحااث ين يهميااة وممياازات اسااتخدام التكنولوجيااا تاازداد مااع ماارور الوقاات, 
سااتمرار خا ااة مااا يتعمااب بالتكنولوجيااا الرقميااة, باال ي ااب  ألنهااا يجهاازة ويدوات تتطااور با

 استخدامها من قبل المعممين يمر البد منه.
وال شك في يهمية استخدام تكنولوجيا التعميم في العممية التعميمية, خا ة لممعمم 
المتدرب التي تفيد  بشكل إيجابي في بداية مسيرته المهنية, إال ين هنااك بعاض المعوقاات 

 يمام استخدامها وتحقيب اهدافها. التي تقف
مان يهمهاا : ضاعف البنياة ( 2006) ساالمة والادايلومن تمك المعوقات ماا ذكار  

 التحتية لممدرسة, خا ة فاي مجاال الكهربااء وشابكة االنترنات، باالضاافة إلاى وجاود عجاز
ج المناااهالماادرب إلعااداد  الفناايفااي اإلمكانيااات الماديااة والتقنيااة، كااذلك عاادم تااوفر الكااادر 

كمااا يوجااد نقااص فااي تااوفر القناعااة الكافيااة لاادى  ،بواسااطة التكنولوجيااا الحدي ااة التعميميااة
إلاااى ين اساااتخدام المعمماااين المتااادربين لتقنياااات  Teo(2008). ويضااااف بعاااض المعمماااين

التعمااايم يتوقاااف عماااى مااادى قباااولهم, و ين يك ااار المعوقاااات التاااي تقاااف يماااام اساااتخدامهم 
 بمحو يمية استخدامه.لمتكنولوجيا متعمقة بشكل رئيسي 

ين هنااااك عااادة  ،(2011, الحوامااادة ) Hite(2019)ويااارى بعاااض البااااح ين , 
 معوقات تحول دون تحقيب يهداف استخدام تقنيات التعميم, منها: 

الموقااف الساامبي ماان المعممااين نحااو اسااتخدام تقنيااات التعماايم, حيااث ياارى بعضااهم عاادم  -
 يهميتها وبلنها ترف وليس حاجة.

 .عامل مع طالب يجهمون استخدام التكنولوجيا عوبة الت -
 .استخدام التكنولوجيا في التدريس ضعف خبرات بعض المعممين في -
 ضعف البنية التحتية لممدرسة , و عوبة توفر االنترنت فيها. -
  .عدم توفر الدافعية والحماس لدى المعممين -
تمزمات واألدوات تعااااااون إدارة المدرساااااة فاااااي تاااااوفير المسااااا بق اااااورمعوقاااااات تتعماااااب  -

 التكنولوجية 
نتاجها. -  التكمفة العالية في ت ميم البرمجيات التعميمية وا 

حاااجز  ،الكااوادر البشاارية ءة بعااض( معوقااات: عاادم كفااا 2005ضاااف زيتااون )يو 
 القناعات السمبية لدى المعممين.المغة، امتالك 
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 إلاى ين Tetard(2009), Magliaro(2007)ومع ذلك يكدت بعض الدراسات 
المعممين األحدث خدمة في التدريس والمعمماين المتادربين لاديهم حمااس الساتخدام تقنياات 

إلى ين طالب التربياة  Hite(2016)التعميم يك ر من المعممين القدامى. كما يشارت دراسة 
العمميااة لااديهم خباارات فااي اسااتخدام التكنولوجيااا الرقميااة يك اار ماان نظاارائهم ماان المعممااين 

 القدامى.
ل استعراض المعوقات, يرى الباحث ينها تنوعات فاي يسابابها, فمنهاا ماا ومن خال 

يتعمب بقناعات المعمم وخبراته وتدريبه, ومنها ما يتعمب باإلمكاناات المتاحاة فاي المدرساة, 
 ومدى توفير االحتياجات التكنولوجية في البيئة المدرسية.

التادريس فاي بيئاات وقد تناولت دراسات عدة معوقات استخدام تقنيات التعميم في 
عاان توظيااف  التااي هاادفت الكشااف( 2015دراسااة مقاااط)مختمفااة, محميااة ودوليااة ومنهااا: 

الطمبة المعممين بجامعة األزهر في غزة لمتقنياات التعميمياة)الواقع والمعيقات(.تكونات عيناة 
 معوقااات, وتو اامت نتااائج الدراسااة إلااى وجااود ماان طمبااة التربيااة العمميااة( 689): الدراسااة
الكهرباااء المتكاارر, عاادم إلمااام الطالااب المعماام بمهااارات اسااتخدام تقنيااات  انقطاااعبتتعمااب 
 التعميم.

( التعاارف إلااى يهميااة ومعوقااات اسااتخدام تقنيااات 2016كمااا هاادفت دراسااة عماار)
. تكوناات عينااة الدراسااة ماان نجاارانالتعماايم, كمااا يت ااورها طمبااة التربيااة العمميااة بجامعااة 

لى وجود مجموعة من المعوقاات إ, وتو مت النتائج يةطالب وطالبات التربية العمم( 118)
تتم ل في: الخوف من استخدام التقنياة, نقاص الخبارات فاي التعامال ماع التكنولوجياا, عادم 
وجاااود دورات تدريبياااة حاااول اساااتخدام تقنياااات التعمااايم, إضاااافة إلاااى وجاااود يجهااازة قديماااة. 

حااول  التربيااة العمميااة طااالبوكشاافت الدراسااة عاان وجااود فاارب دال إح ااائيًا بااين اسااتجابة 
 يعزى لمتغير التخ ص. يةتقنيات التعميمالمعوقات استخدام 

لى تحديد معوقات استخدام تكنولوجياا التعمايم فاي إ( 2016هدفت دراسة حافظ)و 
عيناة التكونات حياث  محافظة ساوهاج فاي جمهورياة م ار.ب البدنيةالتربية  مقرراتتدريس 
ضااعف  منهااا:معوقااات مجموعااة ماان الى وجااود إلاا النتااائج معممااًا. وتو اامت  (412)ماان 

 البنية التحتية لممدرسة, وضعف يعمال ال يانة, ك ر اعداد الطمبة في الف ول الدراسية.
اساتخدام التي تحاد مان معوقات ال عن الكشف( 2017هدفت دراسة الفريدي)كما 

الخارج مان  ةبمحافظا المدارس ال اانويفي م ادر التعمم في  التقنيات التعميمية اإللكترونية
تكوناات عينااة الدراسااة ماان  م ااادر الااتعمم والحمااول المقترحااة. المشاارفات عمااىوجهااة نظاار 

( من يميناات مراكاز الاتعمم. وتو امت نتاائج الدراساة إلاى وجاود معوقاات تتعماب بساوء 59)



 جامعة...معوقات توظيف تقنيات التعميم في ضوء بعض المتغيرات من وجهة نظر طالب التربية العممية في 
 محمد بن خزيم بن عمير الشمري /د

 

 -00- 

بالمدرساة, األجهازة التكنولوجياة  الادائم لننترناتم اادر الاتعمم, عادم تاوفر  تجهيزات غرف
 الحة.قديمة وغير  

استخدام يدوات الوياب  ومعوقاتواقع  عمىتعرف ل( ا2018هدفت دراسة الغنيم )و 
تكونت عينة الدراسة مان حيث  بجامعة الق يم. طالب التربية العمميةمن وجهة نظر  2.0
, وتو مت النتائج إلى وجود معوقات تتعمب بنقص األدلة بالمغة تربية عممية( طالب 215)

كماااا كشااافت وجاااود فااارب دال  لمعمااام المتااادرب لمواقاااع االنترنااات.العربياااة تعياااب اساااتخدام ا
إح ائيًا في استجابات الطالب المعمماين فاي معوقاات اساتخدام مواقاع الوياب يعازى لمتغيار 

 التخ ص.
التعرف عمى ت ورات المعممين قبل  Arseven and el(2019)هدفت دراسة و 

ي جمهوريااة تركيااا. تكوناات عينااة الخدمااة السااتخدام تكنولوجيااا التعماايم واتجاهاااتهم نحوهااا فاا
نا اًا. وتو امت نتاائج الدراساة إلاى وجاود معوقاات  336الدراسة من  معمم متادرب, ذكاورًا وا 

تتعمااب بالبيئااة المدرسااية, كاانقص فااي تجهيااز الف ااول الدراسااية, وضااعف البنيااة التحتيااة, 
 ومعوقات تتعمب بضعف تدريب المعممين المتدربين قبل الخدمة.

( التعاارف عمااى مشااكالت اسااتخدام التكنولوجيااا 2019لزعبااي)كمااا هاادفت دراسااة ا
التاي تواجااه معممااي ال افوف ال ال ااة األولااى فاي المرحمااة االبتدائيااة فاي محافظااة يربااد ماان 

( مان معمماًا ومعمماة, وتو امت نتاائج الدراساة 241وجهة نظرهم. تكونت عيناة الدراساة: )
ميفه بلعماال إدارياة و إشارافية, إلى وجود  عوبات متعمقة بك رة الح ص لدى المعمم, وتك

 واكتظاظ الطمبة في الف ول الدراسية.
( الكشف عن معوقات استخدام تكنولوجيا التعميم في 2019هدفت دراسة مهدي)و 

( معممااًا 167المرحمااة ال انويااة ماان وجهااة نظاار المعممااين فااي العااراب. تكوناات العينااة ماان )
فاي ك ارة يعاداد الطمباة, ضاعف شابكة ومعممة, وتو مت نتائج الدراسة إلاى وجاود معوقاات 

االنترناات, نقااص فااي تجهياازات المختباارات باااألدوات واألجهاازة الحدي ااة, عاادم تااوفر الاادعم 
 الفني.

من خالل استعراض الدراسات السابقة, يتبين اختالفها في النتائج وبيئاات تطبياب 
(, 2018(, الغناااايم)2017(, الفرياااادي)2016الدراسااااة, بعضااااها محميااااة كدراسااااة عماااار)

(, 2019(, الزعباي)2016(, حاافظ)2019(, مهادي)2015وبعضها دولية كدراسة مقاط)
Arseven and el(2019). 

كما نجد بعض الدراسات اهتمات بالمعوقاات المتعمقاة بطالاب التربياة العممياة م ال 
(. ودراساااات يهتمااات بالمعوقاااات 2018(, الغنااايم)2016(, عمااار )2015دراساااة: مقااااط)
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(. ودراسات 2019, الزعبي)Arseven and el(2019)كدراسة  المتعمقة بعدارة المدرسة
 (.2019(, مهدي)2016يهتمت بالبيئة المدرسية كدراسة حافظة)

وتختمف هاذ  الدراساة عان الدراساات الساابقة فاي شاموليتها فاي تنااول المعوقاات 
 من جوانب متعددة, حيث تناولت  الث محاور: المعوقاات المتعمقاة بطالاب التربياة العممياة,
 المعوقات المتعمقة بعدارة المدرسة, المعوقات المتعمقة باإلمكانيات المتاحة في المدرسة  

هذا التنوع في نتائج الدراسات السابقة, واختالف معوقات توظيف تقنيات التعمايم, 
 يفادت الباحث في بناء يداة الدراسة, وفي اإلطار النظري.

 منهج الدراسة: :يوالً 
/ التحميماي وذلاك لمتحقاب  ياسة الحالياة عماى المانهج الو افالدر  ياعتمد الباحث ف

فاي ضاوء تقنياات التعمايم  توظيافلمدراساة وهاو الكشاف عان معوقاات  يمان الهادف الرئيسا
 من وجهة نظر طالب التربية العممياة فاي كمياة التربياة بمحافظاة الادوادميبعض المتغيرات 
 في جامعة شقراء.

 يواًل: مجتمع الدراسة: 
الدراسة من جميع طالب التربية العممية فاي كمياة التربياة بمحافظاة  تكّون مجتمع

ه, الباالد 1440ه/1439الدوادمي في جامعة شاقراء, لمف ال ال ااني مان العاام الدراساي 
 .( طالباً  118عددهم ) 

  انيًا ا عينة الدراسة:
ن ( طالبًا مان الاذين اساتجابوا لالساتبيان, ويشاكمو112كما تكونت عينة الدراسة من )

 %( من مجتمع الدراسة.95)
 خ ائص العينة :

 (: 1متغيرات الدراسة، كما تبين النتائج في جدول رقم )لوالنسب  التكراراتتم حساب 
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 (1جدول )
 والمرحمة الدراسيةالنسب والتكرارات إلجابات يفراد العينة حسب التخ ص 

 النسبة التكرار توزيعات المتغير المتغير

 التخ ص
 %53 59 تربية خا ة
 %47 53 لغة عربية

 المرحمة الدراسية
 %36 40 المرحمة االبتدائية
 %33 37 المرحمة المتوسطة
 %31 35 المرحمة ال انوية

يتباااين مااان خاااالل الجااادول يعاااال  النساااب والتكااارارات إلجاباااات يفاااراد العيناااة عماااى 
ال من تخ ص المغاة المتغيرات األولية لمدراسة, فنجد ين تخ ص التربية الخا ة يك ر قمي

مدارس االبتدائية هي األك ر عددًا في نسبة النجد كما وبالنسبة لمدارس التطبيب,  ،العربية
 .تطبيب طالب التربية العممية

 الدراسة: يداة ال ا : 
ماان وجهااة نظاار فااي ضااوء بعااض المتغياارات تقنيااات التعماايم  توظياافاسااتبيان معوقااات  -

 .طالب التربية العممية
( فقرة متوزعاة عماى  ال اة يبعااد , وهاي: 30شتمل عمى )اتبيان , الذي تم إعداد االس -

بعد المعوقات المتعمقة بطالب التربية العممية, بعد المعوقات المتعمقاة باعدارة المدرساة, 
 بعد المعوقات المتعمقة باإلمكانات المتاحة في المدرسة.

 رابعًا:  دب االستبيان:
فقارة موزعاة عماى  ال اة يبعااد,  (39)مانن يولي مكوبععداد استبيان  الباحثقام 

( محكمين: من تخ  ات تكنولوجيا التعميم, المنااهج والتادريس, 7حيث تم تحكيمها من )
, وبعد األخذ باررائهم ومالحظاتهم, تام بنااء االساتبيان الحاالي والمكاون مان القياس والتقويم

 ( فقرة موزعة عمى  ال ة يبعاد.30)
( 2والجادول ) ي.بطريقاة ال ادب العاامم الحساابم من  دب االساتبيان تا ولمتلكد
 :يوض  نتائج ذلك
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 (2جدول )
 التحميل العاممي ألبعاد االستبيان

قيم التشبع  األبعاد م
 نسب الشيوع بالعامل

المعوقات المتعمقة بطالب  1
 0.723 0.851 التربية العممية

المعوقات المتعمقة بعدارة  2
 0.787 0.887 المدرسة

3 
المعوقات المتعمقة 

باإلمكانات المتاحة في 
 المدرسة

0.907 0.824 

 2.334 الجذر الكامن
 77.817 نسبة التباين

( تشبع يبعاد االستبيان عمى عامل واحد، وبمغت نسابة التبااين 2يتض  من جدول )
تمتاع بدرجاة  ادب ت( مما يعنى ينَّ األبعاد ال ال ة , 2.334والجذر الكامن ) ،(77.817)
 لية.عا

 : حساب  بات االستبيان خامساً 
 اختباارتمَّ حساب معامل ال بات الستبيان معوقات استخدام تقنيات التعميم باستخدام 

 يبين ذلك: (3)رقم الجدول و االستبيان  يلفا لقياس  بات كرونباخ 
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 (3جدول )
 معامالت  بات استبيان معوقات استخدام تقنيات التعميم

 كرونباخ –فا باستخدام معامل يل
 كرونباخ –معامل يلفا  يبعاد االستبيان م
 0.754 المعوقات المتعمقة بطالب التربية العممية 1
 0.725 المعوقات المتعمقة بعدارة المدرسة 2
المعوقاااااات المتعمقاااااة باإلمكاناااااات المتاحاااااة فاااااي  3

 المدرسة
0.761 

 0.779 الدرجة الكمية
 وهااااذا يؤكااااد  باااااتال بااااات مرتفعااااة،  ( ينَّ معااااامالت3يتضاااا  ماااان خااااالل جاااادول )

 .االستبيان
 : المعالجة اإلح ائية:سادساً 

 فقد استخدم الباحث اآلتي : لنح اءوبالنسبة 
جراء اختباار ت )  - ( لحسااب الفاروب فاي عيناة T-testحساب المتوسطات الحسابية, وا 

 الدراسة في متغير التخ ص.
لحساااب الفااروب فااي عينااة  ONE-WAY-ANOVAاختبااار تحمياال التباااين األحااادي   -

 .المرحمة الدراسيةالدراسة في متغير 
 لقياس  بات االستبانة. Cronbach's alphaمعادلة كرونباخ يلفا   -
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 ومناقشتها: نتائج الدراسة
 نتائج السؤال األول:

فااي ضااوء بعااض تقنيااات التعماايم  توظياافياانص السااؤال األول عمااى: مااا معوقااات 
 ؟في جامعة شقراءطالب التربية العممية من وجهة نظر المتغيرات 

ولمتحقااب ماان اجابااة هااذا السااؤال تاام حساااب التكاارار والمتوسااط واالنحااراف المعياااري 
إلجابات عبارات االستبيان في  ال ة يبعاد. وفي الجدول التالي يباين المتوساطات الحساابية 

  والرتب لكل مجال.
 ( 4جدول ) 

 يارية والنسب المئوية والرتب لجميع المجاالتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المع

المتوسط  المجال م
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

 2 0.87 3.68 المعوقات المتعمقة بطالب التربية العممية 1
 3 0.96 3.58 المعوقات المتعمقة بعدارة المدرسة 2

3 
المعوقات المتعمقة باإلمكانات المتاحة في 

 1 1.21 3.87 المدرسة

  1.01 3.71 الكمي
من خالل الجدول السابب يتض  ين المتوسط الكمي لكافاة مجااالت الدراساة جااءت مرتفعاة 

(, حيااث كااان يعمااى وسااط حسااابي لمجااال )المعوقااات المتعمقااة باإلمكانااات 3.71وبدرجااة )
 , وجااء يخياراً )المعوقاات المتعمقاة بطالاب التربياة العممياة( المتاحة فاي المدرساة(  ام مجاال

 .)المعوقات المتعمقة بعدارة المدرسة(
 حساب جميع مجاالت االستبيان بشكل تف يمي, حسب التالي:
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 :يواًل: المعوقات المتعمقة بطالب التربية العممية
 ( 5جدول ) 

لعبارات االستبيان في بعد  والترتيبواالنحراف المعياري الحسابي  المتوسط  حساب
 ية العمميةالمعوقات المتعمقة بطالب الترب

 طالب التربية العمميةبالمعوقات المتعمقة  م
سط
متو

ال
راف 

نح
اال

يب 
لترت
 ا

تاااانقص طالااااب التربيااااة العمميااااة بعااااض الخباااارات فااااي  1
 1 1.21 4.42 التعميم . الوسائل وتكنولوجيا توظيف

تقنيااات ووسااائل التعماايم مضاايعة  توظياافالشااعور باالن  2
 8 0.81 3.47 لموقت.

التربياااة العمميااااة بالح ااااص ال ازدحاااام جاااادول طالااااب  3
 4 1.02 3.85 يعطيه فر ة الستخدام تقنيات التعميم

الوساااااائل  توظيااااافحجااااام المنااااااهج المدرساااااية يعياااااب  4
 5 0.78 3.83 التكنولوجية.

التقنياااااات  توظيااااافالشاااااعور باااااالخوف والقماااااب عناااااد  5
 9 0.61 2.88 والوسائل التكنولوجية.

 3 1.19 3.91 يات التعميمية.ضعف الدافعية والحماس الستخدام التقن 6
 10 0.87 2.81 الرغبة باستخدام التدريس التقميدي فقط. 7

ضااعف امااتالك المغااة االنجميزيااة يعيااب اسااتخدام بعااض  8
 2 0.65 4.36 الوسائل التكنولوجية.

 7 0.81 3.51 ضعف الشعور بفائدة استخدام تقنيات التعميم. 9
1
0 

تجنااب مسااؤولية تجنااب اسااتخدام التقنيااات التعميميااة ل
 6 0.74 3.77 تمفها.

  0.87 3.68 المجموع الكمي
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارياة إلجاباات  يتبين (5رقم ) الجدول من 
 نجاد ين الفقارة(, ويعاد عالياًا, و 3.68حيث يتضا  بالن المتوساط الكماي ) ,فقرات االستبيان

ستخدام الوسائل وتكنولوجيا التعمايم ( فاي )تنقص طالب التربية العممية بعض الخبرات في ا
وماان  اام الفقاارة )ضااعف امااتالك المغااة االنجميزيااة يعيااب  (،4.42بمتوسااط ) الترتيااب األول

 (4.36استخدام بعض الوسائل التكنولوجية.( بمتوسط بمد )
)الرغبااة باسااتخدام  يفااراد الدراسااة فقاارة اسااتجابةفااي  الفقااراتفااي حااين كاناات يقاال 

(، وماان  اام الفقاارة )الشااعور بااالخوف والقمااب 2.81فقااط( بمتوسااط بمااد )التاادريس التقمياادي 
 . (2.88عند استخدام التقنيات والوسائل التكنولوجية( بمتوسط بمد )

يتبين من خالل هذ  النتائج وجود ضعف في خبرات اساتخدام تقنياات التعمايم مان 
(, 2016(, عمار)2015قبل طالب التربية العممية, ويتفقت هذ  النتيجة مع دراستي مقاط)

ولعاال األسااباب تعاازى لضااعف تاادريبهم فااي كميااة التربيااة قباال الباادء فااي التاادرب بالماادارس. 
وتبين كاذلك وجاود ضاعف فاي اماتالك طاالب التربياة العممياة المغاة اإلنجميزياة, خا اة ماع 
وجااود بعااض األجهاازة التقنيااة كالساابورة الذكيااة, وغيرهااا ماان األجهاازة الرقميااة التااي تتطمااب 

ويتفقاات الدراسااة فااي هااذ  النتيجااة مااع  لمغااة اإلنجميزيااة لمتعاماال معهااا وتشااغيمها,امااتالك ا
, ولعاال األسااباب تعااود إلااى ضااعف تاادريس المغااة اإلنجميزيااة, حيااث (2018دراسااة الغناايم)

ياادرس الطالااب فااي كميااة التربيااة مقاارر واحااد بالمغااة اإلنجميزيااة ولعاال األسااباب تعاازى إلااى 
 البرمجيات التي يمكن تعريبها.تق ير المدرسة في تعريب األجهزة و 
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 : انيًا: المعوقات المتعمقة بعدارة المدرسة
 ( 6جدول ) 

إلجابات عبارات االستبيان في بعد والترتيب واالنحراف المعياري  الحسابي حساب المتوسط
 المعوقات المتعمقة بعدارة المدرسة

 المعوقات المتعمقة بعدارة المدرسة م
سط
متو

ال
 

حرا
االن

يب ف
لترت
 ا

هماااال  1 تركياااز إدارة المدرساااة عماااى الجواناااب اإلدارياااة وا 
 7 0.89 3.54 الجوانب الفنية والتقنية.

ضعف إدارة المدرسة في تشجيع طالب التربياة العممياة  2
 4 0.91 3.72 عمى انتاج برمجيات تعميمية.

 9 1.09 2.98 قمب بعض مدراء المدارس من تمف األجهزة التعميمية. 3

إدارة المدرسة بعقد دورات الستخدام التقنيات  م قيامعد 4
 2 0.84 4.16 التعميمية.

قماااااااة اهتماااااااام إدارة المدرساااااااة فاااااااي تاااااااوفير األدوات  5
 6 0.71 3.58 التكنولوجية الالزمة.

 5 0.88 3.62 وجود تعقيدات إدارية تحد من استخدام تقنيات التعميم. 6
 10 2.10 2.89 ة االنترنت.عدم تعاون إدارة المدرسة في توفير شبك 7

8 
شاارافيه,  تكميااف طااالب التربيااة العمميااة بمهااام إداريااة وا 
يااااؤ ر فااااي وقااااتهم فااااي اإلعااااداد السااااتخدام التقنيااااات 

 التعميمية.
4.21 0.82 1 

ضعف تقديم الحوافز لطالب التربية العممية الساتخدامه  9
 8 0.74 3.19 تقنيات التعميم.

استخدام غرفة م ادر وضع جداول زمنية لتنظيم  عدم 10
 3 0.61 3.91 التعمم.

  0.96 3.58 المجموع الكمي
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارياة إلجاباات  يتبين (6رقم ) الجدول من 
نجاد ين الفقارة )تكمياف (, ويعاد عالياًا, و 3.58حيث بمد المتوسط الكماي ) ,فقرات االستبيان

شااارافيه, ياااؤ ر فاااي وقااتهم فاااي اإلعاااداد الساااتخدام  طااالب التربياااة العممياااة بمهاااام إداريااة وا 
إدارة  عاادم قيااام(، وماان  اام الفقاارة )4.21بمتوسااط ) الترتيااب األولالتقنيااات التعميميااة( فااي 

 .(4.16المدرسة بعقد دورات الستخدام التقنيات التعميمية( بمتوسط بمد )
ون إدارة )عاادم تعااا يفااراد الدراسااة فقاارة اسااتجابةفااي  الفقااراتفااي حااين كاناات يقاال 

(، وماان  اام الفقاارة )قمااب بعااض 2.89( بمتوسااط بمااد ) المدرسااة فااي تااوفير شاابكة االنترناات
 .(2.98مدراء المدارس من تمف األجهزة التعميمية( بمتوسط بمد )

يتبين من خالل هذ  النتائج وجاود مهاام إدارياة ويعماال مك فاة ياتم تكمياف طالاب 
التربية العممية داخال غرفاة ال اف, ويتفقات  التربية العممية بها, مما يقمل من عطاء طالب
(, ولعاال األسااباب تعااود لسااوء تنظاايم 2019الدراسااة فااي هااذ  النتيجااة مااع دراسااة الزعبااي)

يعمال إدارة المدرسة, ولربما نقاص الكاادر التعميماي األساساي بالمدرساة يدى إلاى اساتفادة 
ؤدي إلبعاادهم عان الهادف إدارة المدرسة من طالب التربية العممية في تكميفهم بلعمال قد ت

الرئيسي من تدريبهم. ومن النتائج قمة اهتمام المدرسة بعقاد الادورات فاي اساتخدام تقنياات 
 Arseven and(, 2016التعمايم, ويتفقات الدراساة فاي هاذ  النتيجاة ماع دراساتي عمار)

el(2019) ب , ولعل األسباب تعزى لعدم تحديد المدرسة الحتياجاتها التدريبية, وعدم الطما
 من إدارة التدريب التربوي تنظيم الدورات التي تهتم بتوظيف التقنيات التعميمية.
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 : ال ًا: المعوقات المتعمقة باإلمكانات المتاحة في المدرسة
 ( 7جدول ) 

إلجابات عبارات االستبيان في بعد والترتيب واالنحراف المعياري  الحسابي حساب المتوسط
 اإلمكانات المتاحة في المدرسةالمعوقات المتعمقة ب

 المعوقات المتعمقة باإلمكانات المتاحة في المدرسة م
سط
متو

ال
راف 

نح
اال

يب 
لترت
 ا

ضاااعف تجهيااااز غرفااااة ال ااااف باااااألدوات التكنولوجيااااة  1
 6 0.91 3.95 الالزمة.

 3 1.08 3.99 ندرة وجود فني متخ ص في تقنيات التعميم. 2

ساااتخدام تقنياااات ك ااارة يعاااداد الطاااالب ي اااعب عممياااة ا 3
 10 2.02 3.12 التعميم.

 7 0.97 3.89 عدم توفر مواد ويدوات تكنولوجية حدي ة. 4
 4 0.8 3.98 قمة وجود برمجيات تعميمية جاهزة. 5
 1 1.04 4.41 ضعف  يانة األجهزة التقنية. 6

قمة األدوات والوسائل التكنولوجياة مقارناة بك ارة الطماب  7
 9 2.10 3.19 عمى استخدامها.

ضاااعف البنياااة التحتياااة مااان يدوات تكنولوجياااة وشااابكة  8
 8 0.84 3.85 االنترنت.

 5 0.78 3.96 ك رة االنقطاع المتكرر لمتيار الكهربائي. 9

عاادم تااوفر وسااائل وبرمجيااات تعميميااة مناساابة لاابعض  10
 2 1.57 4.35 التخ  ات.

  1.21 3.87 المجموع الكمي
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طات الحسابية واالنحرافات المعيارياة إلجاباات المتوس يتبين (7رقم ) الجدول من 
نجاد ين الفقارة )ضاعف (, ويعاد عالياًا, و 3.87حيث بمد المتوسط الكماي ) ,فقرات االستبيان

(، وماان  اام الفقاارة )عاادم تااوفر 4.41بمتوسااط ) الترتيااب األول اايانة األجهاازة التقنيااة( فااي 
 .(4.35د )وسائل وبرمجيات تعميمية مناسبة لبعض التخ  ات( بمتوسط بم

)ك ارة يعاداد الطاالب  يفاراد الدراساة فقارة اساتجابةفاي  الفقاراتفي حين كانات يقال 
(، ومااان  اام الفقااارة )قماااة 3.12 ي ااعب عممياااة اسااتخدام تقنياااات التعمااايم( بمتوسااط بماااد )

 .(3.19األدوات والوسائل التكنولوجية مقارنة بك رة الطمب عمى استخدامها( بمتوسط بمد )
ج وجود ضعف وتق ير في  ايانة األجهازة التقنياة, مماا يعطال يتبين من النتائ  

(, 2016يعمال طالب التربية العممية, ويتفقت الدراسة في هذ  النتيجة ماع دراساتي حاافظ)
( ولعل األسباب تعازى لعادم وجاود متخ اص لم ايانة بالمدرساة, يو تق اير 2019مهدي)

نياة فاي المادارس, ولربماا بسابب من قسم ال يانة في إدارة التعمايم فاي حال المشاكالت التق
 قدم هذ  التقنيات مما يدى لك رة يعطالها.

ومن النتائج عدم توفر البرمجيات التعميمية المناسبة لبعض التخ  اات, وهاذا يؤكاد عادم 
مناسبة المواد والبرمجيات التقنية لتخ  ي المغة العربية والتربية الخا ة, ولعل األساباب 

البرمجيااات التعميميااة لتخ  ااات دون يخاارى, ممااا يااؤدي ذلااك تعاازى إلااى االهتمااام بتجهيااز 
 لوجود خمل في عممية دعم المقررات ببرمجيات خا ة. 

 نتائج السؤال ال اني:
باين    ( a  ≤0,05 )يانص الساؤال ال ااني: هال يوجاد فارب دال إح اائيًا عناد

 متوسط إجابات عينة الدراسة تعزى لمتغير التخ ص؟
ال ااني, تاام حسااب المتوسااطات الحساابية واالنحااراف ولمتحقاب ماان إجاباة السااؤال 

 ( قيمة )ت(.8( طالب تربية عممية. ويوض  جدول )112المعياري إلجابات العينة )
 (8جدول )

 (112يختبار )ت( الفروب في إجابات عينة الدراسة في متغير التخ ص )ن = 
المتوسط  العدد التخ ص

 الحسابي
االنحراف 
مستوى  قيمة ت المعياري

 داللةال
 0.47 3.94 59 تربية خا ة

4.31 
0.000 
 0.63 3.58 53 لغة عربية 
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( وجاود فارب دال إح اائيًا باين متوساطات درجاات تخ اص 8يتبين مان جادول )
المغة العربية وتخ ص التربياة الخا اة ل اال  تخ اص التربياة الخا اة، وهاذا يعناي ين 

اساتخدام تقنياات التعمايم. ويعناي  تخ ص التربية الخا ة يك ر استجابة الستبيان معوقاات
مااان ي اااحاب  بمعااادل يكبااارين ي اااحاب تخ اااص التربياااة الخا اااة يشاااعرون بالمعوقاااات 

تخ ااص المغااة العربيااة, ولعاال األسااباب تعاازى لطبيعااة تخ ااص التربيااة الخا ااة ونوعيااة 
تطماب جهاد يكبار, فاي التعامال ماع هاذ  الفئاة يمن ذوي االحتياجات الخا ة, التي  الطالب

, ولعاال طااالب التربيااة العمميااة فااي تخ ااص التربيااة الخا ااة يحتاااجون يك اار ماان الطااالب
. واتفقاات هااذ  النتيجااة مااع  السااتخدام تقنيااات التعماايم فااي التاادريس فااي شاارحهم لماادروس

 .(2018(, الغنيم)2016دراسة عمر)
 نتائج السؤال ال الث:

 باين   ( a  ≤0,05 )يانص الساؤال ال الاث: هال يوجاد فارب دال إح اائيًا عناد
 ؟المرحمة الدراسيةمتوسط اجابات عينة الدراسة تعزى لمتغير 

ولمتحقااب ماان إجابااة السااؤال ال الااث تاام حساااب المتوسااطات الحسااابية واالنحااراف 
اسااتخدام تحمياال التباااين ب( طالااب تربيااة عمميااة. 112المعياااري إلجابااات عينااة الدراسااة )

بالجااادول  كمااا موضااا ويرماااز لااه اختباااار ) ف(  (ONE-WAY-ANOVA )األحااادي 
 التالي:

 (9جدول )
 (112)ن =  المرحمة الدراسيةاختبار )ف( تحميل التباين األحادي تبعًا لمتغير 

مجموع  م ادر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة ف المربعات

 الداللة
 0.57 2 1.12 بين المجموعات

1.62 0.203 
 0.34 280 98.00 داخل المجموعات
( عادم وجاود فارب دال إح اائيًا باين متوساطات 9خالل الجادول رقام )يتض  من 

درجات اجابات عينة الدراسة تعزى لمتغير المرحمة الدراسية, وهاذا يؤكاد ين متغيار المرحماة 
الدراسية غيار ماؤ ر فاي اساتجابة يفاراد العيناة الساتبيان معوقاات اساتخدام تقنياات التعمايم. 

تؤ ر في استجابة طالب التربية العممية, ولعال األساباب لم المرحمة الدراسية ويعني هذا ين 
تعود لتشابه العمل وتشابه المعوقات المتكررة فاي هاذ  المراحال الدراساية, باإلضاافة تقاارب 



  م0202لسنة  يناير( األول، الجزء 563ية، جامعة األزهر، العدد: )مجمة كمية الترب
 

 -13- 

خبرات طالب التربية العممية في التعامل مع تقنيات التعميم ونظرتهم لها, كونهم طاالب مان 
 نفس كمية التربية.

 ممخص نتائج الدراسة:
و اامت النتااائج إلااى وجااود معوقااات تتعمااب بااالمعمم الطالااب تااتمخص فااي نقااص ت -1

خباارات طالااب التربيااة العمميااة فااي اسااتخدام تقنيااات التعماايم فااي التاادريس, ضااعف 
 امتالكه المغة اإلنجميزية.

تو اامت النتااائج إلااى وجااود معوقااات تتعمااب بااعدارة المدرسااة تااتمخص فااي تكميااف  -2
شاارافية مرهقااة, عاادم قيااام إدارة المدرسااة طالااب التربيااة العمميااة بلعباااء إدار  يااة وا 

 بعقد دورات تدريبية في استخدام تقنيات التعميم في التدريس
باإلمكانات المتاحاة تاتمخص فاي ضاعف  تو مت النتائج إلى وجود معوقات تتعمب -3

  يانة األجهزة التقنية, عدم توفر وسائل وبرمجيات تعميمية مناسبة لمتخ ص
(   بين متوسط إجابات عينة الدراساة  a  ≤0,05عند)  يوجد فرب دال إح ائياً  -4

 ول ال  تخ ص التربية الخا ة. عزى لمتغير التخ صي
(   باااين متوساااط إجاباااات عيناااة  a  ≤0,05يوجاااد فااارب دال إح اااائيًا عناااد) ال  -5

 المرحمة الدراسيةعزى لمتغير يالدراسة 
 التو يات: 

 لتالية:استنادًا لنتائج الدراسة يو ي الباحث بالتو يات ا
االهتمااام بتاادريب طالااب التربيااة العمميااة عمااى اسااتخدام تقنيااات التعماايم فااي الكميااة  -1

 قبل التطبيب في المدرسة
العماال عمااى تاادريس طالااب التربيااة العمميااة ساااعات مك فااة فااي المغااة اإلنجميزيااة  -2

 تمكنه من التعامل مع األجهزة والتقنيات الغير معربة.
شاارافية والتركيااز عمااى التقمياال ماان تكميااف طالااب التربيااة ا -3 لعمميااة بمهااام إداريااة وا 

 عممه األكاديمي في المدرسة.
 االهتمام ب يانة األجهزة التقنية, وتخ يص فني في المدرسة لنشراف عميها. -4
 عمل برمجيات تعميمية مناسبة لجميع التخ  ات. -5
تزويااد إدارات التعماايم والمهتمااين بالمعوقااات التااي تواجااه طالااب التربيااة العمميااة,  -6

 والعمل عمى تذليل ال عاب.
إجااراء المزيااد ماان البحااوث لتق ااي واقااع واتجاهااات طااالب التربيااة العمميااة نحااو  -7

 استخدام تقنيات التعميم.
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 المراجع:
(. أهم المشاكل التي تواجه الطالب المعممين في التربية العممية 4006األسطل, إبراهيم) -

 . 478-365(, 8, ع)ةمجمة العموم التربويفي كمية التربية بجامعة عجمان, 
ض المدرسااااة االلكترونيااااة واالدوار الحدي ااااة لممعماااام(. 4009التػػػػو  ريض عػػػػو   سػػػػين) -

 الريا ض مكتبة الراش .
(. معوقػػات اسػػت  ام تكجولوجيػػا التعمػػيم فػػي تػػ ريس مجػػاه  4038 ػػاف ض شػػعبان  ممػػي) -

ياة لعماوم المجماة العممالتربية الرياضية بمػ ارس التعمػيم العػام مػن وجظػة ج ػر المعممػين, 
 -9;4(, 48كميػػة التربيػػة الرياضػػية, ع) -, جامعػػة المجرػػورة التربيااة البدنيااة والرياضااة

564. 
(. معوقػػات اسػػت  ام الػػتعمم انلكتروجػػي مػػن وجظػػة ج ػػر أعضػػا  4033ال وامػػ ة, م مػػ ) -

, ع 9, جامعػة  مشػؽ, مػ  مجمة كمية التربيةهيئة الت ريس في جامعة البمقا  التطبيقية, 
(37 ,)54-7: . 

,  ار األسس النظرية لمتربية العممية وتطبيقاتها(. 4004ال طابية, ماج , باجي,  امػ ) -
 عمان, األر ن. 4الشروؽ لمجشر, ط 

(. فعاليػػة برجػػام  تػػ ريبي قػػائم عمػػت ج ريػػة الػػتعمم المسػػتج  4035ال ميفػػة, فاطمػػة م مػػ ) -
أثجا  ال  مػة وأثػر   إلت ال ماغ في تجمية الممارسة الرفية المتجاغمة ل ى معممات العموم

-403(, :30, جامعة الكويػت, ع)المجمة التربويةعمت التج يم الذاتي لتعمم تمميذاتظم, 
474 . 

(. دور برنامج التربية العممية في اكتساب مهاارات التادريس لادى :403رابح,  ساجي) -
 ائر., رسالة  كتورا , غير مجشورة, جامعة بسكرة, الجز طالب معاهد العموم والتكنولوجيا

(. مشػػػكالت اسػػػت  ام التكجولوجيػػػا فػػػي التعمػػػيم التػػػي تواجػػػه ;403الزعبػػػي,  ػػػازم أ مػػػ ) -
معممػػػي الرػػػفوؼ الثالثػػػة األولػػػت فػػػي المر مػػػة األساسػػػية فػػػي م اف ػػػة إربػػػ  مػػػن وجظػػػة 

(, :, جامعػػة العمػػوم والتكجولوجيػػا, ع )المجمااة العربيااة لمتربيااة العمميااة والتقنيااةج ػػرهم. 
347-309. 

ض القػػػاهرةض التعمااايم والمدرساااة االلكترونياااة(. 4033الػػػر وؼ م مػػػ )عػػػامرض طػػػارؽ عبػػػ   -
  ارالس اب لمجشر والتوزيع.

 , جامعة الق س المفتو ة, عمان, األر ن(. دليل التربية العممية:403عو ,  سجي) -
(. أهميػػػة ومعوقػػػات اسػػػت  ام التكجولوجيػػػا فػػػي التعمػػػيم كمػػػا 4038عمػػػرض روضػػػة أ مػػػ ) -

, المجمااة الدوليااة التربويااة المتخ  ااةة بجامعػػة ججػػران, يترػػورها طمبػػة التربيػػة العمميػػ
 .460 -449(, 3ع)
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فػي التعمػيم مػن وجظػة ج ػر  4(. واقع است  ام أ وات الويب :403الغجيم, م م  رالح) -
, ع ;4, جامعػة بجظػا, مػ مجماة كمياة التربياةالطالب المعمم في ضو  بعػ  المتغيػرات, 

(336 ,)99-34:. 
. معوقات است  ام تقجيػات التعمػيم اكلكتروجػي فػي مراكػز (4039الفري ي, هتاؼ مساع ) -

مرا ر التعمم فػي المر مػة الثػاجوي فػي م يجػة ال ػرج مػن وجظػة ج ػر المشػرفات وأميجػات 
, الم سسػػة العربيػػة لالستشػػارات العمميػػة وتجميػػة المػػوار  البشػػرية, عااالم التربيااةالمرػػا ر, 

 .67-3(, 79ع)
توظيف التكنولوجياا فاي تعمايم مبحاث التربياة  عوبات (. 4038الفضيلض رامي  ميل ) -

ض رسػالة اإلسالمية في المرحمة اإلعدادياة فاي محافظاة بغاداد مان وجهاة نظار مدرسايها
 انر ن. ضماجستير غير مجشورةض جامعة الشرؽ األوسط

(. تقويم التربية العممية في كمية تربية زججبار بجامعة 4039ق ار,  ال , عميو , أبو بكر) -
 .655-578(, 6,جامعة عين شمس, ع)العموم التربويةمجمة ع ن, 

, كميػة (. تكنولوجيا التربية والقابمية االبتكارياة4006عب  اهلل, إ ريس, القريري, موفػؽ) -
 ال راسات انسالمية , الجامعة الوطجية الماليزية, كوانلمبور, ماليزيا

ت العالميااة ) واقااع اسااتخدام شاابكة المعمومااا(. 4030عمػػيض عػػز الػػ ين سػػمطان قائػػ  ) -
اإلنترناات( فااي التعماايم والبحااث العممااي لاادى يعضاااء هيئااة التاادريس بكميااات التربيااة 

 ض رسالة ماجستيرغير مجشورةض جامعة أم القرى.بالجامعات اليمنية
(. المشػػكالت التػػي تواجػػه طالبػػات كميػػة التربيػػة طػػرابمس فػػي ;403غػػالمض عيسػػت  سػػن) -

, جامعػػػة مجماااة جامعاااة الزيتوناااةة ج ػػػرهن, برجػػػام  التربيػػػة العمميػػػة بالمػػػ ارس مػػػن وجظػػػ
 .83-65(, ;4الزيتوجة, ع)

(. واقػػع اسػػت  ام أعضػػا  هيئػػة التػػ ريس لمتكجولوجيػػا ال  يثػػة 4036السػػي ض هجػػ  عبػػ اهلل ) -
فػػي تػػ ريس مقػػػرر مظػػارات المغػػػة العربيػػة ومعوقػػػات اسػػت  امظا بكميػػػات العمػػوم التطبيقيػػػة 

 (.33( ع )5ض م )تخ  ةالمجمة الدولية التربوية المبسمطجة عمانض 
, عمػػػػان>  ار أججػػػػا ين لمجشػػػػػر 3ض طتكنولوجياااااا التعماااايم(. 4009سػػػػالمض رائػػػػ ة  ميػػػػل ) -

 والتوزيع.
مفاااااهيم نظريااااة  -(. تكنولوجيااااا التعماااايم وم ااااادر الااااتعمم4009سػػػػرايا, عػػػػا ل السػػػػي ) -

 , مكتبة الرش .3, الريا , طوتطبيقات عممية
ة تقنيات التعميم مدخل الاى تكنولوجياا سمسم(. 4008سػع )ضعب  ال اف  , ال ايلضسالمة -

 ض الريا ض  ار ال ريجي لمجشر.التعميم
(. المشػػػكالت التػػػي تواجػػػه ال ارسػػػين فػػػي مقػػػرر التربيػػػة ;403الرػػػباح, رػػػباح م مػػػ ) -

(, 3, الجامعػة األر جيػة, ع)دراساتالعممية في جامعة الق س المفتو ة من وجظة ج رهم, 
867- 88:. 



 جامعة...معوقات توظيف تقنيات التعميم في ضوء بعض المتغيرات من وجهة نظر طالب التربية العممية في 
 محمد بن خزيم بن عمير الشمري /د
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يػػػيم برجػػػام  التربيػػة العمميػػػة مػػػن  يػػث المشػػػكالت التػػػي (. تق;403رػػميح, يمػػػان م مػػ ) -
يواجظظػػػا الطمبػػػة المعممػػػون مػػػن وجظػػػة ج ػػػرهم أجفسػػػظم> جامعػػػة الججػػػاح الوطجيػػػة جموذجػػػًا, 

 .;58 -566(, 6, جامعة أسيوط, ع)مجمة كمية التربية
 ض الريا .ال وتية لمتربيةم(ض التعمم اكلكتروجيض ال ار 4007زيتونض  سن  سينض ) -
(. معوقػات اسػت  ام التكجولوجيػا ال  يثػة فػي التعمػيم الثػاجوي ;403ا  رالح)مظ ي, ضي -

, الم سسػة العربيػػة المجماة العربيااة لمعماوم التربوياة والنفساايةمػن وجظػة ج ػر الم رسػػين, 
 . 365-349(, :لمتربية والعموم واآل اب, ع)

قجيػػػات (. تو يػػػؼ الطمبػػػة المعممػػػين بجامعػػػة األزهػػػر بغػػػزة لمت4037مقػػػاط, م مػػػ  سػػػميم) -
, جامعػػػة عػػػين شػػػمس, مجماااة القاااراءة والمعرفاااةوالوسػػػائل التعميميػػػة > الواقػػػع والمعيقػػػات, 

 .7;3-;36(, 386ع)
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