Hassan Ali AlAmer
Volume (4) No. (1) 2021

دور تكنولوجيا التعليم في مواجهة المشكالت األكاديمية الناجمة عن انتشار
جائحة فيروس كورونا لدي طالب المرحلة الثانوية

حسن عيل مهدي األمري

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.4.1.7
239
International Journal of Research in Educational Sciences

حسن عيل مهدي األمري
املجلد ( )4العدد (2021 )1م

دور تكنولوجيا التعليم يف مواجهة املشكالت األكاديمية النامجة عن انتشار جائحة فريوس
كورونا لدي طالب املرحلة الثانوية
حسن عيل مهدي األمري
معلم رياضيات ،إدارة تعليم صبيا ،السعودية
hassanalameer15@gmail.com

قبلت للنرش يف 2020/11/3

قدمت للنرش يف 2020/8/6

ملخص :هدفت هذه الدراسة إيل :تعرف دور تكنولوجيا التعليم يف مواجهة املشكالت األكاديمية
النامجة عن فريوس كورونا لدي طالب الثانوية العامة ،كام هدفت الدراسة إىل معرفة أهم هذه
املشكالت ،وكيفية مواجهتها من وجهة نظر طالب الثانوية العامة ،واستخدمت الدراسة :املنهج
الوصفي كمنهج للدراسة احلالية واعتمدت عىل أداة االستبيان كأداة جلمع البيانات وحتليلها حتليالً
إحصائيا للوصول إىل النتائج الصحيحة ،وطبقت أدوات الدراسة عىل عينة من طالب الثانوية العامة
بلغ قوامها ( )100طالب ًا من الذكور واإلناث .وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أبرزها:
 .1جاء اليوتيوب يف الرتتيب االول بنسبة بلغت )%83.2( :يف حني جاء يف الرتتيب الثاين:
(التلجرام) بنسبة بلغت )%49.5(:بينام جاء يف الرتتيب الثالث( :الواتساب آب) بنسبة
بلغت ( )%42.6وجاء يف الرتتيب األخري( :الفيس بوك) بنسبة بلغت ()%10.9
 .2بالنسبة لعبارة المنصات التعلﯾمﯾة (بوابة المستقبل ،منظومة التعلﯾم الموحد ،قنوات عﯾن
التعلﯾمﯾة (تعبر كافﯾة وتغنﯾك عن مواقع التواصل االجتماعي) جاء يف الرتتيب (األول)
بدرجة( :إىل حدا ما) بنسبة ( )%38.6بينام جاء يف الرتتيب (الثاين) بدرجة( :ال) بنسبة
( )%35.6وجاء يف الرتتيب (األخري) بدرجة( :نعم) بنسبة ()%25.7
 .3بالنسبة لعبارة درجة استخدام تكنولوجﯾا التعلﯾم في عمل بنوك لﻸسئلة ولالمتحانات
ووالفﯾدﯾوھات والحقائب التعلﯾمﯾة والواجبات الﯾومﯾة ،جاء يف الرتتيب األول موافق بنسبة
 %62.4وجاء يف الرتتيب الثاين حمايد بنسبة ()%31.7
الكلامت املفتاحية( :تكنولوجيا التعليم ،املشكالت األكاديمية ،جائحة كورونا ،طالب املرحلة
الثانوية).
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.4.1.7
240

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

Hassan Ali AlAmer
Volume (4) No. (1) 2021

The role of educational technology in facing the academic problems
resulting from the Coronavirus (Covid – 19) pandemic among secondary
school students
Hassan Ali AlAmer
Mathematics Teacher, Sabya Dirctorate of Education, KSA
hassanalameer15@gmail.com
Received in 6th August 2020

Accepted in 3rd November 2020

Abstract: This study aimed to: identify the role of educational technology in facing
academic problems caused by the Corona virus among high school students. The study
also aimed to know the most important of these problems, and how to address them
from the viewpoint of high school students, and the study used the descriptive approach
as a curriculum for the current study and relied The questionnaire tool as a tool for
collecting data and analyzing it statistically to reach the correct results. The study tools
were applied to a sample of high school students of (100) male and female students.
The study reached a set of results, the most important of which are:
1.

YouTube came in first place with a percentage of (83.2%), while it came in the
second order: (Telegram) with a rate of (49.5%), while it came in the third order:
(WhatsApp August) with a rate of (42.6%) and came in the ranking The last:
(Facebook) by (10.9%).

2. With regard to the term educational platforms (the portal of the future, the unified
education system, Ain educational channels (express enough and exempt from
social media sites) came in (first) ranking with a degree (to some extent) with a
rate of (38.6%) while it came in the second ( With a degree: (No) by (35.6%), and
it came in (last) ranking, in part: (Yes) by (25.7%).
3.

With regard to the degree of the degree of use of education technology in the work
of banks for questions, exams, videos, educational bags and daily assignments, it
came first in terms of approval by 62.4% and in the second order was neutral
(31.7%).

Keywords: educational technology, academic problems, Corona pandemic, high
school students).
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مقدمة
باتت االبتكارات العلمية والتقنية عالمة مميزة للقرن الواحد والعرشين ،إذ أصبح من الصعب
يّس مصاعب احلياة وحتقق نتائج مذهلة يف العلم والعمل
عىل اإلنسان التخيل عنها ،ملا تتَّسم به مزايا ت ِ
َّ
ولعل من أبرز هذه العالمات املميزة التطور الكبري الذي طال احلاسوب
وتضفي الراحة عليهام،
سهل العملية التعليمية عىل كل من املعلم
وبراجمه ،فباإلضافة إىل مجيع مزاياه ،هو املعلم الثاين الذي ّ
واملتعلم ،برباجمه وألعابه املتنوعة.

يف ظل هذه الثورة التكنولوجية اهلائلة نحن بحاجة إىل ثورة يف التعليم حتى يأخذ التعليم
َ
شكل املنظومة التعليمية ،ونستبدل بذلك الثوب القديم ثوب ًا جديد ًا ،ليس يف درجة جاذبيته الشكلية
فقط ،ولكن فيام يكمن وراءهء ،أي يف جوهر املنظومة التعليمية بمكوناهتا املختلفة ،حتى نساير عرص
الرضوري استخدام التكنولوجيا احلديثة القائمة عىل تكنولوجيا
ثورة املعلومات ،ولذلك أصبح من
ِ
املعلومات ،وما يرتبط هبا من حاسبات وشبكات نقل املعلومات ،لننتقل من حالة التعليم اجلامد إىل
التعلم املرن.
وبشكل حمدد ،فإن إشكالية جتويد التعليم ،وحماوالت رفع املستوى التعليمي للطالب ،والتي
متثل هد ًفا أساس ًيا للنظام التعليمي قد تعني رضورة االهتامم بمدخالت العملية التعليمية ذات الصلة
املبارشة باملتعلم ،مثل :املناهج ومصادر التعلم واملعلم واإلدارة وعوامل أخرى خارج نطاق السلطة
التعليمية مثل النظم االجتامعية واالقتصادية السائدة ،والتي قد تفرض توجهات ضاغطة وربام
عكسية ملسارات احلاجة لتطوير التعليم.
وقد يبدو األمر أكثر تعقيدً ا ،عندما نفرتض أن ثمة عوامل عديدة تكمن خلف املشكالت
التعليمية التي تطل برأسها علينا من حني ألخر ،أو مازالت طافية عىل سطح الواقع التعليمي ،ومل
ختتف بعد ،أو نفشل يف احتوائها بشكل فعيل.

فاملناهج الدراسية باعتبارها واحدة ،من أكثر مدخالت العملية التعليمية أمهية ،والتي قد
كثريا من جوانب الفشل ،قد تكون مناسبة ،أو متطورة ،وليس فيها ما يدعو
يعلق عليها البعض ً
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للقلق ،لكن االختالالت النامجة قد تكون راجعة لرتاخي املعلمني وضعف كفاءهتم وتدين برامج
إعدادهم ،وربام تتأثر اجلودة التعليمية بضعف عمليات اإلرشاد والتوجيه يف املدارس ،أو تدين يف
كفاءة اإلدارة املدرسية ،أو غري ذلك من عنارص كثرية مؤثرة بطريقة مبارشة ،أو غري مبارشة يف املستوى
التعليمي للطالب.
مشكلة الدراسة :إن االهتامم الدائم واملستمر الذى تسعى إليه املؤسسات واهليئات الرتبوية
والتعليمية يعنى عناية فائقة بالنهوض بالعملية الرتبوية والتعليمية إىل أعىل مستوى يمكن الوصول
إليه ،معتمدً ا بذلك عىل التقنيات التكنولوجية احلديثة التي كانت ومازالت نتاج ًا مبهر ًا ومثمرا للثورة
التكنولوجية احلديثة الشاملة؛ حيث إهنا مستمرة يف الصعود الدائم والتغلغل الذى ال ينقطع يف
اخرتاق شتى املجاالت والتطبيقات املعارصة ،والتابلت أحد تلك التقنيات التكنولوجية احلديثة الذى
يتمتع بعدد من املميزات ،مثل :سهولة النقل ،وخفة الوزن ،وقلة التكلفة.
ولكن توظيف تلك التقنيات التكنولوجية احلديثة يف الرتبية والتعليم يعتمد عىل عدة حماور،
منها املتعلم ،وهو الطالب الذى تسعى املؤسسات واهليئات الرتبوية والتعليمية إىل تزويده باملعرفة
والتدريب وتنمية قدراته ومهارته من خال االستخدامات املتنوعة والتطبيقات اهلائلة للمستحدثات
التكنولوجية وربطها باملواد العلمية املطلوب إمداده هبا ،بحيث يستطيع الطالب حتقيق أكرب قدر من
التحصيل واالستيعاب بكل سهولة ويّس هلذه املواد العلمية املطروحة وحتقيق الفهم العميق والدقيق
من خال العروض املقدمة واألشكال املستحدثة لتلك التطبيقات التكنولوجية ،إضافة إىل تأسيس
املفاهيم والقواعد العلمية والرتبوية لدى الطالب التي يبنى عليها كل ما هو جديد ومتغري ومتواكب
مع املتطورات العرصية احلديثة(احلسن ،2005 ،ص.)55 :
من أجل ذلك ،عنيت كافة الوسائل التعليمية واالسرتاتيجيات احلديثة واألساليب الرتبوية
والتعليمية املتنوعة لرتتقي باملستوى العلمي والرتبوي لبناء جيل من الطاب لديه الوعي بأمهية
التكنولوجية احلديثة يمتلك القدرة عىل ممارسة التطبيقات النافعة للتكنولوجية احلديثة خاصة يف
االجتاهات التعليمية والرتبوية.
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ولذا تسعي الدراسة احلالية إىل معرفة دور تكنولوجيا التعليم يف مواجهة املشكالت األكاديمية
التي يعاين منها طالب املرحلة الثانوية خاصة يف ظل جائحة كورونا حيث فرضت جائحة كورونا
العديد من التداعيات التي ترتب عليها انقطاع التعليم ومواصلته عن طريق أنامط التعليم اإللكرتوين
واستخدام املنصات التعليمية التي أطلقتها وزارة الرتبية والتعليم من أجل تيسري العملية التعليمية.
وبناء عىل ما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة احلالية يف التساؤل الرئيس التايل :ما دور
تكنولوجيا التعليم يف مواجهة املشكالت األكاديمية النامجة عن جائحة فريوس كورونا لدي طالب
املرحلة الثانوية؟ ويتفرع من هذا التساؤل العديد من التساؤالت األخرى منها:
 .1ما املشكالت األكاديمية التي تواجه طالب املرحلة الثانوية؟
 .2ما أمهية استخدام تكنولوجيا التعليم يف مواجهة املشكالت األكاديمية النامجة عن جائحة
فريوس كورونا؟
 .3ما أهم أنامط التكنولوجيا التي يمكن استخدامها للتغلب عىل املشكالت األكاديمية التي
يعاين منها الطالب؟
أمهية الدراسة :وكانت كالتايل:
 .1قد تفيد الدراسة القائمني عىل أمور الرتبية والتعليم من معلمني ومدراء وأولياء أمور
وخاصة املبتدئني بمهنة التدريس من حيث التعرف عىل هذه املشكالت وتاليش حدوثها.

 .2تكمن هذه الدراسة يف حداثتها وتزداد أمهيتها يف أهنا هتتم بقطاع مهم يف املجتمع ،وهو طالب
املرحلة الثانوية حيث تعد مرحلة انتقالية هامة يف مستقبل.
 .3تعني هذه الدراسة بتقديم العديد من التوجيهات للقائمني واملسؤولني عىل العملية التعليمية
ألمهية استخدام تكنولوجيا التعليم يف تطوير املناهج ومواجهة العديد من التحديات
والعقبات واملشكالت األكاديمية التي تواجه الطالب يف هذه املرحلة.
أهداف الدراسة :تسعي الدراسة احلالية إىل حتقيق العديد من األهداف ومنها:
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 .1حتديد دور التكنولوجيا والتقنيات احلديثة يف حتسني ومواجهة املشكالت األكاديمية يف ظل
وجود جائحة كورونا.
 .2تعرف أهم املشكالت األكاديمية التي يعاين منها طالب الثانوية العامة يف ظل جائحة كورونا.
 .3الكشف عن أهم التقنيات احلديثة التي يمكن استخدامها للتغلب عىل املشكالت األكاديمية
يف ظل جائحة كورونا.
 .4رصد أهم املقرتحات التي تساهم يف عالج املشكالت األكاديمية التي يواجهها الطالب.
حدود الدراسة :يمكن حتديد حدود الدراسة يف اآليت:
 .1احلدود املوضوعية :اقترصت الدراسة احلالية عىل دراسة دور تكنولوجيا التعليم يف مواجهة
املشكالت األكاديمية النامجة عن جائحة فريوس كورونا.
 .2احلدود املكانية  :طبقت هذه الدراسة عىل طالب املرحلة الثانوية بإدارة تعليم صبيا ،باململكة
العربية السعودية.
 .3احلدود البرشية :طبقت الدراسة عىل طالب املرحلة الثانوية.
 .4احلدود الزمانية :طبقت الدراسة يف الفصل الدرايس الثاين1440هـ 1441هـ.
مصطلحات الدراسة :تستخدم الدراسة املصطلحات التالية:

 .1مفهوم التكنولوجيا :لغة :تِكنولوجا :تِ ْقن َّية؛ أسلوب اإلنتاج أو َحصيلة املعرفة الفن َّية ،أو العلم ّية
السلع واخلدمات ،بام يف ذلك إنتاج أدوات اإلنتاج وتوليد الطاقة واستخراج املوا ّد
املتع ِلقة بإنتاج ِ
التطبيقي :تكنولوجيا األسلحة ،املعلومات،
سمى أحيانًا العلم
ّ
ّ
األول ّية ووسائل املواصالت ،وت َّ
تكنولوجيا حيو َّية( :األحياء) استخدام كائنات دقيقة وموا ّد بيولوج ّية إلنجاز عمل ّيات صناع ّية
(معجم اللغة العربية املعارصة ،مادة :تِكنولوجا).
اصطالح ًا :قام "دونالد بيل" بتعريف مصطلح "التكنولوجيا" عىل أهنا" :العمل عىل تطويع خربات
اإلنسان النظامية ،ومن ثم استخدامها يف سبيل احلصول عىل أموال وأرباح (إهلام ،2007 ،ص.)88:

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.4.1.7
245
International Journal of Research in Educational Sciences

حسن عيل مهدي األمري
املجلد ( )4العدد (2021 )1م

قام "جلربت" بتعريف مصطلح "التكنولوجيا" كوهنا "جمموعة التطبيقات املنظمة؛ والتي هتدف
لتوصيل املعارف للمتعلمني ،أو املتدربني( ".إدريس  ،2010،ص.)122:
التعريف اإلجرائي لتكنولوجيا التعليم :يعرفه الباحث بأنه :عملية متكاملة تقوم عىل تطبيق هيكل من
العلم واملعرفة عن التعلم اإلنساين ،واستخدام مصادر تعلم برشية وغري برشية تؤكد عىل نشاط املتعلم
وفرديته بمنهجية أسلوب املنظومات لتحقيق األهداف التعليمية والتوصل إىل تعلم أكثر فعالية.
مور َأ ْش ٌ
كال :ملتبسة ،و َب ْينَهم َأ ْش َك َلة َأي َل ْب ٌس،
 .1مشكلة الدراسة :لغة :و َأ ْشكَل األَ ْمر :ا ْل َت َبس ،وأ ٌ
ِ
وُيت َُّم هلا (لسان العرب ،مادة :شكل).
الليث :األَ ْشكال األمور واحلوائج امل ْختَلفة فيام يت َك َّلف منها ْ

اصطالح ًا :يعرفها موسى وآخرون :بأهنا موقف حمري يتحدى الدارس وحيتاج إىل تفسري ودراسة
حلله ،وينشأ هذا املوقف املميز من وجود فاصل كبري بني ما هو قائم ،وما جيب أن يكون (موسى،
وآخرون ،1993 ،ص.)31 :
ويعرفها عيسوي :وهي سد الطريق أمام السلوك الذي يستهدف الوصول إىل هدف معني ،أو
هي وجود حاجة ال يستطيع الفرد إشباعها أو أن يكون لديه تساؤل وال يقدر بنفسه اإلجابة عنه
(عيسوي ،1974 ،ص.)90 :
التعريف اإلجرائي للمشكلة :يعرفها الباحث بأهنا :الصعوبات التي تواجه الطلبة وتعيق بلوغهم حلل
مشكالهتم اخلاصة باإلمكانيات املتوفرة لدُيم ،ويشمل ذلك مشكالت اجتامعية أخالقية ،ومشكالت
تعليمية ،ومشكالت نفسية؛ تؤثر عىل عملية التحصيل والتعامل مع املواد العلمية.
الدراسات السابقة :اطلع الدراسة احلالية عىل العديد من الدراسات واألدبيات ذات الصلة الوثيقة
بموضوع الدراسة احلالية ،وتم تناوهلا كالتايل:
 .1دراسة(:عيسى :)2019 ،هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل صعوبات استخدام عينة من
اعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية األساسية ،اجلامعة املستنرصية لتكنولوجيا التعليم احلديثة
يف تدريسهم ،ومدى ارتباط درجة استخدامهم الفعيل باملتغريات) املؤهل العلمي ،واملؤهل
األكاديمي ،والتخصص ،وسنوات اخلربة).
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وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج ،منها :وجود بعض العوائق التي تعيق استخدام اعضاء هيئة
التدريس لتكنولوجيا التعليم يف التدريس؛ كان من أمهها عدم توافر التجهيزات والبنى التحتية
الالزمة ،وبعضها مرتبط بضعف الدورات التدريبية يف كيفية توظيف تكنولوجيا التعليم احلديثة يف
التدريس.
 .2دراسة( :إسعيد :)2003 ،هدفت الدراسة إىل معرفة أي املشكالت األكثر حدة التي يعاين منها
طلبة الصف األول الثانوي (احلادي عرش) بمحافظة غزة ،ومعرفة مدى عالقة هذه املشكالت
بمتغري اجلنس والتخصص (أديب – علمي) واستخدمت الدراسة :املنهج الوصفي التحلييل نظر ًا
ِ
ألغراض الدراسة.
ملناسبته
وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج ،منها :وجود فروق ذات داللة إحصائية يعزى ملتغري
اجلنس لصالح اإلناث يف جمال املشكالت النفسية )يف حني أهنا كانت لصالح الذكور يف جمال
(املشكالت اجلنسية ،كام أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا تعزى ملتغري التخصص (أديب
–علمي) لصالح طلبة القسم األديب يف جماالت املشكالت املتعلقة باملشكالت (االجتامعية
األخالقية ،النفسية ،واجلنسية) بينام لصالح القسم العلمي يف جمال املشكالت املتعلقة بشغل
أوقات الفراغ
 .3دراسة :البحريي ( :)2018هدفت الدراسة إىل :معرفة تأثري استخدام تقنية التابلت عىل تنمية
وتطوير املهارات التعليمية والرتبوية لطاب التعليم األسايس ،واستخدمت الدراسة املنهج
الوصفي يف الدراسة.
وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج ،منها :وجود الدور اإلجيايب للتابلت يف العملية )(SPSS

باستخدام برنامج احلزم االحصائية التعليمية والرتبوية وبينت طبيعة العالقة بني استخدامه يف
العملية التعليمية والرتبوية وتنمية املهارات التعليمية والرتبوية للطاب وانعكاسها عىل التفاعلية.
 .4دراسة(:سعيدي )2017 ،هدفت الدراسة :إىل حتليل املعلومات التي تم احلصول عليها من
خالل أداوت مجع البيانات ،وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج ،منها :أن أساتذة قسم اللغة
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واألدب العريب ،مؤيدون وداعمون لتوجه اجلامعة إىل توظيف تكنولوجيا التعليم ووسائلها
بنسبة ( )% 96بينام هناك نقص يف التكوين والتأهيل واجلانب املادي يمثل حائ ً
رئيسا يقف
ال ً
أمام تبني تكنولوجيا التعليم ووسائلها يف اجلامعة بشكل متكامل ،واألهم من ذلك نقص اإلدارة
العليا لدعم دمج التكنولوجيا يف التعليم.

اإلطار النظري للدراسة:
متهيد :تؤدي التقنيات والوسائل التكنولوجية احلديثة يف عرصنا احلايل واملتميز بالثورة
التكنولوجية واملعلوماتية واملعرفية املتسارعة واملتالحقة دور ًا بالغ األمهية يف نواحي وجماالت احلياة
املختلفة ،واملؤسسات واهليئات والبيئات الرتبوية والتعليمية ليست ببعيدة ،أو مستثناة من هذا األمر.
وقد أصبحت هذه التقنيات والوسائل التكنولوجية احلديثة مكون ًا أساسي ًا من مكوناهتا
وزودهتا باحليوية واملرونة والقدرة عىل االنطاق نحو حتقيق األهداف املنشودة يف وقت قيايس وتوفري
للجهود والطاقات املبذولة ،فقد أدى استخدام هذه التقنيات والوسائل التكنولوجية احلديثة يف
العملية التعليمية والرتبوية إىل املساعدة يف تطوير املناهج واملواد املقدمة وأساليب وطرق التعليم
املتنوعة (عبد اللطيف ،2015 ،ص.)99 :
وقد انترشت األجهزة اللوحية والتي تعد تطور ًا من مستحدثات الكمبيوتر املحمول يف أن
األوىل توفر خاصية ) (Laptopsوختتلف األجهزة اللوحية عن احلواسيب املحمولة اللمس والكتابة
عىل الشاشة باليد ،أو باستخدام قلم خاص؛ مما يزيد من االعتامد عليها للعمل يف أماكن أكثر بأساليب
جديدة وفعالة ،وجعلها أكثر قابلية للتنقل ،ومتعددة االستخدامات ،حيث إهنا تقدم األداء الوظيفي
الكامل لﻸجهزة املحمولة احلالية (أبو لني ،2012 ،ص.)56 :
مرة يف اخلمسينات من القرن العرشين ،إال ّأهنا كانت حمدودة
وقد ظهرت فكرة التّابلت ألول ّ
يف املواصفات واالستخدامات نظر ًا لعدم تو ّفر التّكنولوجيا االّزمة لصناعة أجهزة عالية املواصفات
كالرسم والكتابة عن ّأول Apple Incويف
بحجم صغري ،وكانت استخداماهتا تقترص عىل َمها ّم مع ّينة ّ
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عام  2010أعلنت رشكة أبل  iPadوس ّمي  iPad1إصدار من سلسلة أجهزة اآليباد (زيدان،2015 ،
ص.)55 :
ثم حدثت تطورات هائلة للتابلت جعلته يتميز باآليت) سامل :(2006 ،القدرة عىل االتصال
باإلنرتنت ،وتصفح الربيد اإللكرتوين ،وزيارة مواقع التواصل االجتامعي يف أي مكان عن طريق
شبكات املحمول والواي فاي (الزهراين  ،2011،ص )77 :والتواصل املبارش والفعال بني أطراف
العملية التعليمية ،وسهولة حتميل التّطبيقات واستخدامها (شقور ،2013 ،ص.)88 :
ٌ
مكون من جزأين :تكنولوجيا
مصطلح
مفهوم تكنولوجيا التعليم :تكنولوجيا التعليم هو
ٌ
والتعليم ،ويمكن بيان املقصود منهام كاآليت :مصطلح تكنولوجيا :أصل مصطلح التكنولوجيا يوناين،
وهو مش ٌتق من مقطعني ،األول :تكنو ،بمعنى حرفة أو تطبيق ،أوصنعة ،والثاين :لوجي ،ومعناه فن أو
علم ،ومعنى املصطلح كام ً
ال تكنولوجيا :علم التطبيق.
وهي التطبيق املنظم ملجموعة من املفاهيم ،واملبادئ ،وقوانني ونظريات العلم ،يف جماالت
احلياة اإلنسانية املختلفة ،وجماالت التكنولوجيا عديدة؛ فهي تتعدد بتعدد املجاالت اإلنسانية ،فهناك
تكنولوجيا الطب ،والعلوم احليوية ،والفضاء ،واحلروب ،واالتصاالت ،والزراعة ،واملعلومات،
والتعليم.

فيام يعد تكنولوجيا التعليم بأهنا "تطبيقات العلم حلل املشاكل العلمية أي :معاجلة النظريات
واحلقائق العلمية بطريقة منظمة وشاملة يتم فيها اإلفادة من األجهزة واملواد أو الربامج كاحلاسوب
والتلفاز التعليمي والربامج التشغيلية ويطلق عليها " تقنيات التعليم (األبرط ،2011 ،ص.)44 :
مفهوم تكنولوجيا التعليم :من التعريف العام ملصطلح تكنولوجيا ،يمكن تعريف تكنولوجيا
التعليم بمجموعة من التعريفات منها:
دراسة الكيفية التي يتم فيها وضع املعرفة العلمية ،واستخدامها بشكل عميل؛ لتوفري رضوريات
وكامل ّيات حياة اإلنسان (أبو اهليجاء ،2001 ،ص.)23 :
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إطار فكري ،ومنهجي ٌة يف العمل ،وأسلوب حلل املشكالت ،يستند عىل النُّظم الف ّعالة ،لتحقيق
ٌ
األهداف املوضوعة ،بدرجة عالية من الكفاءة ،وبأقل تكلفة ،بال اعتامد عىل نتائج البحوث يف امليادين
العديدة اإلنسانية والتطبيقية (أمحد ،2004 ،ص.)55 :
الوسائل احلديثة يف جمال تكنولوجيا التعليم :من أهم الوسائل احلديثة املستخدمة يف جمال
تكنولوجيا التعليم اآليت :استخدام احلاسب اآليل يف العملية التعليمية ،واستخدام الشبكة العاملية
للمعلومات (اإلنرتنت) واستخدام الربيد اإللكرتوين للتواصل مع الطلبة ،واستخدام السبورة
اإللكرتونية (أديب ،2007 ،ص )55 :ويواجه التعليم يف العرص احلارض منفرد ًا بعض املشكالت مثل)

بدر ،2005 ،ص:)44 :
مكونات تكنولوجيا التعليم كنظام :أي نظام يتكون من مدخالت وعمليات داخلية
وخمرجات ،ويمكن أن تتمثل تكنولوجيا التعليم كنظام فيام ييل:


املدخالت (النظريات املعرفية) :لكل صنف درايس أو جانب معريف جمموعة من القواعد واألسس
والفروض واملفاهيم ،ومجيع ما سبق نتاج اخلربات اإلنسانية ،ومن املهم أن تستند تلك النظريات
إىل قرائن وإثباتات ال جدال فيها؛ كي يتم اعتامدها والعمل هبا ،وف ًقا للمنظور العلمي.



العمليات الداخلية (مصادر التعلم والتقنيات)( :سامي ،2002 ،ص)55 :
ً
أوًل :التقنيات :وهي عبارة عن الطرق التي تساعد عىل حتقيق األهداف ،ويكون ذلك باالعتامد

عىل األدوات واآلالت واألجهزة ،مثل أجهزة احلاسب اآليل والكامريات والربوجيكتور وشاشات
العرض ،وكل ما يستجد من تقنيات.
ثان ًيا :املصادر :تتنوع املصادر املتعلقة بالتعليم ،ويمكن أن نصنفها كام ييل (الرشبيني،2011 ،
ص- :)122 :
العنرص البرشي :ويعترب العنرص البرشي هو العنرص األول يف تكنولوجيا التعليم ،ويتمثل ذلك
يف املعلمني واملساعدين واملسؤولني عن جهات التعليم ،وكذلك العنارص غري املبارشة ،مثل:
العسكريني والرشطيني واملهندسني واألط َّباء ....إلخ.
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املشاكل واملعوقات التي تواجه استخدام تكنولوجيا التعليم وكيف يمكن التغلب عليها :تطبيق
أو استخدام تكنولوجيا التعليم قد يواجه بكثري من املشاكل واملعوقات ،ومن أبرزها ما ييل:
 .1عدم توافر املاديات جللب التقنيات املناسبة :يف طليعة معوقات استخدام تكنولوجيا التعليم
عدم وجود موارد مادية كافية؛ جللب األجهزة واملعدات ،والتي تساهم يف خلق بيئة تعليمية
عرصية ،وهو ما يظهر جل ًّيا يف الفروقات بني الدول النامية والدول املتقدمة.
 .2مقاومة التغيري من أصحاب اًلفكار التقليدية :ت َعدُّ عدم رغبة بعض املعلمني يف التغيري من
بني أبرز املشاكل واملعوقات ،حيث إن البعض يفضل البقاء واالستمرار عىل الوضع
احلايل ،ويعدها بريقز ( ) Briggsعىل أهنا :تتألف من ثالثة عنارص هي ( :صالح،2011 ،
ص :)44 :األدوات واألجهزة والربجميات املستخدمة يف العملية التعليمية ،وتفاعل
العمليات مع األجهزة واألدوات (نبهان ،2008 ،ص.)55 :
من أمثلة تكنولوجيا التعليم التي يمكن استخدامها يف العملية التعليمية:
 .1السبورة الذكية )السبورة التفاعلية  (SMART Boards :تعد السبورات

الذكية Smart

Boardمن أحدث الوسائل التعليمية املستخدمة يف تكنولوجيا التعليم ،وهي نوع خاص
من اللوحات ،أو السبورات التفاعلية البيضاء كبرية املساحة ،واحلساسة للمس ،ويتم
استخدامها لعرض ما عىل شاشة الكمبيوتر ،من تطبيقات ،ومصادر تعليمية متنوعة،
وتستخدم السبورات الذكية يف الفصول الدراسية ،وقاعات املحارضات ،واالجتامعات،
واملؤمترات ،والندوات ،وورش العمل ،وتستخدم يف والتواصل من خالل اإلنرتنت،
ويمكن توصيلها بالكمبيوتر ،وجهاز العرض الرقمي(عبد احلميد ،2010 ،ص.)77 :
 .2الوسائط اًلجتامعية  - Social Media:يمكن استخدام شبكات التواصل االجتامعي مثل
فيسبوك  Facebookلعمل جمموعة  Groupعليه خاصة بالفصل الدرايس ليتم من خالله
التواصل بني املدرس والطالب.
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فيمكن للمدرس أن ينرش عىل هذه املجموعة املقاالت املثرية لالهتامم املوجودة يف أنحاء
اإلنرتنت املختلفة ،جنبا إىل جنب مع حتديثات الفصول الدراسية ،والتواصل مع أولياء األمور وتقديم
ملحات عام يدرسه الطلبة (عبد احلميد2010 ،ـ ص.)13 :
 .3الربيد اإللكرتوين ،ورسائل شبكات التواصل

اًلجتامعيEmail & Social Media :

Messagingيمكن للمدرسني الذين يتبنون الربيد اإللكرتوين أن يبقون عىل اتصال مع
الطلبة خارب الفصول الدراسية لتناول املزيد من املناقشات بعد ساعات العمل ،ويمكن-
أيض ًا  -للمعلمني واملحارضين التواصل مع الطالب بشكل من خالل عناوين االتصال
اخلاصة بشبكات التواصل االجتامعي لتقليل املخاوف التي قد جتعل الطالب ال يرغبون يف
املشاركة (نسيمة ،2017 ،ص)88 :
 .4جهاز عارض البيانات :بدأ استخدام جهاز عرض البيانات حدي ًثا يف املؤسسات التعليمية،
وزاد استخدامه عند ادخال احلاسب اآليل يف التعليم ،وساعد عىل التوسع يف استخدامه
تناقص سعره ،وزيادة كفاءة العرض.
معوقات توظيف املعلم ملفاهيم ومهارات تكنولوجيا التعليم داخل الفصل :ولكن تلك
األهداف سابقة الذكر تعرتض حتقيقها بعض املعوقات حيث تشري العديد من البحوث إىل أن أغلب
املعلمني ال يقدرون عىل استخدام تكنولوجيا التعليم يف قاعات الدرس ،بسبب عدم إملامهم
ومعرفتهم هبا ،عكس املعلمون املدربون فهم قادرون عىل استخدامها بنجاح يف هذه القاعات (عبد
احلميد ،2010 ،ص.)33 :
ويرجع (احلرصي ،2000،ص )145 :أسباب عدم استخدام املعلمني لتكنولوجيا التعليم يف
العملية التعليمية إىل أن كثري من املعلمني غري مدربني عىل استخدامها وال توجد لدُيم القناعة بدورها
وأن بيئة الفصل وبيئة املدرسة غري مهيأة الستخدام هذه التكنولوجيا.
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ويؤكد (مخيس ،1997 ،ص  )14ذلك بقوله أن :معوقات استخدام تكنولوجيا التعليم يف
العملية التعليمية يرجع لندرة برامج التدريب للمعلمني أثناء اخلدمة يف جماالت تكنولوجيا التعليم
(الرنتييس ،2009 ،ص.)109 :
تكنولوجيا التعليم مهنة :ترتبط باألفراد الذين يتعاملون مع تكنولوجيا التعليم ،منهم
أخصائي تكنولوجيا التعليم ،الفني واملساعد ،وهناك املصمم التعليمي ،واملربمج واملخطط التعليمي.

يشرتط يف كل واحد إعداد ًا مهني ًا قائ ًام عىل معرفة ودراية بمكونات تكنولوجيا التعليم من
إعداد لربجميات تعليمية ،وتصميم أنشطة تعليمية ،وبناء وعرض املادة املعرفية (أبو سمرة،2016 ،
ص.)14 :
نشري يف الصدد إىل أن املصطلح مر بعدة مراحل تطورية ،اختلفت باختالف الدور الذي
تؤديه الوسائل يف العملية التعليمية ،وباختالف احلواس املستخدمة يف إدراكها (احليلة ،2011 ،ص:
.)25
لقد لقي مصطلح الوسائل التعليمية قبوالً لدى رجال الرتبية يف مقابل املصطلحات األخرى،
فهو أكثر شيوع ًا وشموال ً عن بقية املسميات التي قرصت يف التعبري عن الدور الذي يمكن أن تقوم
به الوسيلة التعليمية (صباح ،2010 ،ص.)99 :
ولعل من بني األسباب التي محلت عىل التداخل بني املصطلحني التقدم العلمي والتقني
اهلائلني الذين شهدهتام العقود األخرية يف جمال االتصاالت ،ومن خالل ظهور أجهزة احلاسب اآليل
أيض ًا ،فقد حدث تداخل بني مفهوم الوسائل التعليمية ومفهوم تقنيات التعلم ،حيث استخدم
الكثريون مفهوم تقنيات التعليم كاسم جديد ملفهوم الوسائل التعليمية ،وذلك لعدم الفهم الواضح
ملفهوم وخصائص تقنيات التعليم (مازن ،2009 ،ص.)55 :
وكذا النظرة القارصة إىل تقنيات التعليم عىل أهنا األجهزة اإللكرتونية واملستحدثات التقنية
التي تستخدم يف ميدان التعليم (ريتيش ،1998 ،ص.)55 :
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أسس ومرتكزات تكنولوجيا التعليم :برزت وبشكل واضح عىل الساحة التعليمية بصفة عامة،
وتعليم العلوم اإلنسانية بصفة خاصة مشكالت تعليمية عديدة ،ومصدرها متباين ومتنوع،
فمنها ما كان نتيجة طرائق التعليم غري املجدية التي أصبحت ال ختدم املعرفة اإلنسانية املطلوب
نقلها ،ومنها ما يتعلق باألداء واملجهود التعليميني ،كل هذا ضمن فلك التعليم عامة.
شهد ميدان تكنولوجيا التعليم جمموعة من التحوالت والتطورات التي دعمت دور

تكنولوجيا التعليم بإنشاء نظم تعليمية بديلة غري تقليدية ،حيث تركز عىل حل الصعوبات التعليمية،
فانبنت عىل آلية اجلمع بني أسلويب التعليم اجلامعي والتعليم الفردي ،حيث يعار االهتامم أكثر إىل
التصميم والتطوير املستم رين للتعليم ،أو لتنويع يف برامج تكنولوجيا التعليم األكاديمية (منصور،
 ،2006ص.)100 :
ومن أهم أسسه ومرتكزاته ،ما ييل:

 .1يرتبط دور تكنولوجيا التعليم ارتباط ًا مبارش َا بتطوير عمليتي التعليم والتعلم ،حيث الغرض
من حضوره هو القضاء عىل مشكالت التعليم املتنوعة واملتجددة.
تكنولوجيا التعليم علم أكاديمي قائم عىل آليات التحليل والتفسري والبحث يف أسباب حدوث
املشكالت التعليمية والعوامل املؤثرة فيها .بالبحث عن احللول املحتملة املناسبة بعد تفكيك
املواقف التعليمية لتصميم دقيق لعنارص التعلم (أمحد ،2008 ،ص.)45 :
 .2تقوم تكنولوجيا التعليم عىل منطق التفكري العلمي واملنهج التجريبي يف حتليل املشكالت
التعليمية.
 .3تكنولوجيا التعليم علم جيمع النظري والتطبيقي ،وهذا ما ينتفي يف كثري من العلوم أو
يصعب اجلمع بينهام ،يعول هذا العلم عىل املزج يف االشتغال الفعيل الفاعل ،حيث يعتمد
عىل جانب املامرسات واإلجراءات التطبيقية ،واالستفادة من كل هذا يف تدعيم اجلانب
األكاديمي النظري (معمر ،2005 ،ص.)120 :
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 .4تكنولوجيا التعليم منظومة متكاملة تقوم عىل فعل الربط الوظيفي بني مكونات املنظومة
التعليمية ،للوصول إىل نتائج وحلول تعليمية مؤسسة شاملة تنطبق عىل الكل ال عىل حل
جزئي )عنرص من العنارص فقط) بل العملية واملوقف التعليميني.

 .5إن منطلق اشتغال تكنولوجيا التعليم ومشاركاهتا يف ميدان التعليم ،ليس جمرد ملء الفراغ،
أو وضع شكليات ،بل إنه قائم عىل اهلدف العلمي الواضح واملؤسس ،فالواقع التعليمي
هي عينة التجريب والعملية التعليمية ،واملتعلم هو الذي خيرج يف األخري بالفائدة،
فتكنولوجيا التعليم هادفة بناءة واقعية يف فلسفتها وتركيبتها .فهي ختضع ملعايري حمددة،
وهذه األخرية عبارة عامة واسعة تصف ما ينبغي أن يكون عليه اليشء ،فهو توصيف يرشح
املعيار ومكوناته وعنارصه (مخيس ،2007 ،ص.)56 :
الدراسة امليدانية :ومتت كالتايل- :
منهج الدراسة :استخدمت الدراسة احلالية املنهج الوصفي التحلييل.
أدوات الدراسة :فقد استخدمت الدراسة االستبانة كأداة يف بحثهام.
عينة الدراسة :تم تقسيمها كاآليت  %53.5من الذكور و % 46.5أناث.
عينة الدراسة وفق السنة الدراسية :بلغ عدد عينة الدراسة احلالية  101وتم توزيعها وفق نتائج
الدراسة :الصف (األول الثانوي) وبلغ  ،%28.7يف حني جاء الصف (الثاين الثانوي) بنسبة مئوية
بلغت  ،%36.6يف حني بلغت نسبة طالب الصف (الثالث الثانوي)  ،%34.7مما يؤكد عىل تنوع العينة
واستخدام تكنولوجيا التعليم يف مجيع (الصفوف الثانوية) وهذا يؤكد عىل أمهية استخدام تكنولوجيا
التعليم.
عينة الدراسة حسب حمل اإلقامة :توزيع عينة الدراسة حسب( :حمل اإلقامة) حيث بلغت نسبة
املقيمني يف املحافظة ،أو املدينة ،%73.3يف حني بلغت نسبة املقيمني يف األرياف %26.7
قياس رسعة النت يف مكان إقامة الطالب عينة الدراسة احلالية :يتبني من نتائج الدراسة :جاء يف
الرتتيب (األول) من وجهة نظر عينة الدراسة بالنسبة لّسعة النت (الّسعة جيدة) بنسبة مئوية بلغت
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 ،%56.1يف حني جاء يف الرتتيب (الثاين) متغري( :الّسعة ممتازة) بنسبة مئوية بلغت  ،18.4ومن ثم
جاء يف الرتتيب (اآلخري) متغري( :بطيء جد ًا) بنسبة مئوية بلغت  ،%10.2ويمكن تفسري ذلك بأن:
هناك اتفاق ًا ورض ًا من قبل أفراد العينة عن خدمة اإلنرتنت وأهنا تلبي احتياجاهتم الشخصية والعلمية.
استخدامات عينة الدراسة للتطبﯾقات التعلﯾمﯾة ومواقﻊ اًلنترنت وقنوات عﯾن في العملﯾة
التعلﯾمﯾة :اتضح من نتائج الدراسة ،ما ييل :جاء بالنسبة لعينة الدراسة من حيث مستوي استخدام العينة
للتطبيقات التعليمية ومواقع اإلنرتنت وقنوات عني يف العملية التعليمية ،جاء يف الرتتيب (األول)
(أستخدمها بدرجة متوسطة) وذلك بنسبة مئوية بلغت  %37.6يف حني جاء يف الرتتيب (الثاين)
متغري(:أستخدامها بدرجة كبرية) بنسبة مئوية بلغت  ،%28.7ومن ثم جاء يف الرتتيب (اآلخري) متغري:
(ًل أستخدامها مطلق ًا) ويمكن تفسري ذلك بوجود جائحة كورونا وما سببته من عدم مواصلة العملية
التعليمية باحلضور داخل القاعات التدريسية.
وقد أدي ذلك إىل تكثيف استخدام التكنولوجيا من أجل امتام العملية التعليمية ،واستكامل ما
تم قطعه من مناهج عن طريق املواقع والتطبيقات والقنوات التعليمية املتخصصة ،لذا يمكن القول بأن
تكنولوجيا التعليم رضورة حتمية باملناهج واملدارس واإلدارات التعليمية املختلفة ال غني عنها يف
العملية التعليمية.
املدة الزمنية ًلستخدام عينة الدراسة لإلنرتنت التعليمي يف وجود فريوس كورونا :اتضح من
نتائج الدراسة ،ما ييل :جاء يف الرتتيب (األول) بالنسبة للفرتة الزمنية التي تستغرقها عينة الدراسة يف
استخدام وتصفح اإلنرتنت التعليمي (أقل من ساعة) بنسبة مئوية بلغت  ،%31.7يف حني جاء يف
الرتتيب (الثاين) متغري( :من ساعة إىل ساعتني) بنسبة مئوية بلغت .%25.7
يف حني جاء يف الرتتيب األخري (ًل أتصفح مواقﻊ تعليمية هنائي ًا) بنسبة مئوية بلغت ،%20.8
وبناء عىل ما تم عرضه يمكن القول بأن مجيع أفراد عينة الدراسة يستخدمون اإلنرتنت التعليمي يف
اليوم ،وهذا ما أكدته النتائج السابقة ،وأكدته بيانات الشكل السابق لذا البد من عقد العديد من
الدورات للطالب عن كيفية استخدام املواقع.
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أهم األجهزة احلديثة التي يتم من خالهلا تصفح اإلنرتنت من قيل عينة الدراسة احلالية.
اتضح من نتائج الدراسة ،ما ييل :جاء يف الرتتيب (األول) بالنسبة لﻸجهزة احلديثة التي يتم من
خالهلا تصفح اإلنرتنت من قبل عينة الدراسة (املوبايل واجلوال) بنسبة مئوية بلغت .%89.1
بينام جاء يف الرتتيب (الثاين) متغري( :الالب توب) بنسبة مئوية بلغت  ،%43.6يف حني جاء يف
الرتتيب (األخري) متغريً( :ل أملك جهاز) بنسبة مئوية بلغت  ،%5.9مما سبق عرضه تري الدراسة أن
غالبية أفراد العينة يستخدمون االجهزة احلديثة يف تصفح اإلنرتنت واملواقع التعليمية كام تؤكد النتائج
السابقة عىل أمهية االجهزة احلديثة يف تصفح اإلنرتنت التعليمي.
أهداف ودوافﻊ تصفح عينة الدراسة لتصفح اإلنرتنت :اتضح من نتائج الدراسة ،ما ييل :جاء
يف الرتتيب (األول) بالنسبة (ألهداف ودوافﻊ تصفح عينة الدراسة لألنرتنت التواصل مﻊ اآلخرين)
بنسبة مئوية بلغت  ،%78.2بينام جاء يف الرتتيب (الثاين) عبارة( :إرسال الواجبات اليومية) بنسبة مئوية
بلغت  ،%52.5يف حني جاء يف الرتتيب (األخري) عبارة( :ملتابعة واستكامل العملية التعليمية مﻊ
املعلمني) بنسبة مئوية بلغت .%35.6
ومما سبق عرضه يمكن القول :أنه مازال يسيطر عىل األفراد تصفح اإلنرتنت من أجل التواصل
مع اآلخرين والتبادل االجتامعي للعالقات ،وهذا يؤكد شيوع وانتشار وكثافة استخدام شبكات
التواصل االجتامعي من أجل التعارف وبناء العالقات االجتامعية أكثر من أي يشء آخر ،يف حني جاء
(استكامل العملية التعليمية) يف الرتتيب (األخري) حيث مل يعتاد الطالب عىل الفصول االفرتاضية ،وهذا
ما يدعو إيل رضورة تكثيف االهتامم هبا ،وأن تؤيل الدولة واملؤسسات التعليمية االهتامم باملنصات
واملواقع التعليمية من أجل التصدي ألي ظروف خاصة مثلام حدث يف جائحة كورونا.
رأي الطالب يف مستوي التحصيل العلمي يف وجود جائحة كورونا :اتضح من نتائج الدراسة،
ما ييل :جاء يف الرتتيب (األول) بالنسبة لعبارة (ضعف التحصيل العلمي يف أثناء جائحة كورونا بسبب
ضعف الطالب نفسه) (أحيان ًا) بنسبة  ،%77.6يف حني جاء يف الرتتيب (الثاين) (دائ ًام)  ،% 12.9ومن
ثم جاء يف الرتتيب (األخري) (ًل يمكن أبد ًا) بنسبة مئوية بلغت  ،%9.9وبناء عىل ما سبق تري عينة

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.4.1.7
257
International Journal of Research in Educational Sciences

حسن عيل مهدي األمري
املجلد ( )4العدد (2021 )1م

الدراسة :أن جائحة كورونا ،ليست هي املسؤولة عن ضعف املستوي العلمي للطالب ،ولكن يكمن
السبب يف ضعف مستوي الطالب العلمي ،وليست اآلزمة ،وما ترتب عليها من تداعيات علمية،
متعلقة بالعملية التعليمية.
ضعف املستوي العلمي للتحصيل للطالب والطالبات بسبب املعلم :اتضح من نتائج الدراسة،
ما ييل :عينة الدراسة يرون السبب يف ضعف مستوي التحصيل العلمي ،يرجع إيل املعلم نفسه ،حيث
جاءت (أحيان ًا) يف الرتتيب (األول) بنسبة %61.4يف حني جاء يف الرتتيب (الثاين) (ًل يمكن أبد ًا)
بنسبة مئوية بلغت  ،%33.7ومن ثم جاء يف الرتتيب (األخري) (دائ ًام) بنسبة  ،%1وهذه النتيجة تؤكد
عىل اتفاق عينة الدراسة عىل كفاءة املعلم وقيامه بجميع مسؤلياته.
التحصﯾل العلمي للطالب (الطالبات) ضعﯾف أثناء جائحة كورونا بسبب البدائل التعلﯾمﯾة:
اتضح من نتائج الدراسة ،ما ييل :جاء يف الرتتيب (األول) بالنسبة لضعف التحصيل العلمي للطالب
والطالبات أثناء جائحة كورونا بسبب البدائل العلمية (أحيان ًا) بنسبة مئوية  ،%61.4يف حني جاء يف
الرتتيب (الثاين) (دائ ًام) بنسبة مئوية  ،%20.8يف حني جاء يف الرتتيب (األخري) بنسبة مئوية .%17.8
التحصﯾل العلمي للطالب (الطالبات) ضعﯾف أثناء جائحة كورونا بسبب األسرة واًلھتمام
بكم :اتضح من نتائج الدراسة ،ما ييل :جاء يف الرتتيب (األول) بالنسبة ملستوي التحصيل العلمي
ضعيف أثناء جائحة كورونا بسبب عدم اهتامم األرسة (أحيان ًا) بنسبة مئوية بلغت  ،%53.5بينام جاء
يف الرتتيب (الثاين) (ًل يمكن أبد ًا) بنسبة مئوية بلغت  ،%40.6حيث أثرت جائحة كورونا عىل
اهتاممتهم حيث أثرت جائحة كورونا وما سببته من تداعيات خاصة بالعملية التعليمية ،وذلك يؤكد
عىل اهتامم األرسة بصحة األبناء أكثر من التعليم.
انخفاض دافعية التعليم لدي الطالب يف ظل جائحة كورونا :اتضح من نتائج الدراسة ،ما ييل:
جاء يف الرتتيب (األول) بالنسبة لعبارة انخفاض دافعية التعليم لدي الطالب (أحيان ًا) يف الرتتيب
(األول) بنسبة  ،%59.4يف حني جاء يف الرتتيب (الثاين) (دائ ًام) بنسبة مئوية  ،%20.8ومن ثم جاء يف
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الرتتيب (األخري) (تنخفض)  ،%19.8وذلك يؤكد عىل التأثريات السلبية التي سببتها جائحة كورونا
وتداعياهتا النفسية مما آثر عىل مستوي التعليم ودافعية التعليم واإلنجاز لدُيم يف ظل جائحة كورونا.
كثرة األعباء على الطالب ،أو الطالبات من قبل البﯾت والمدرسة أثناء جائحة كورونا :اتضح
من نتائج الدراسة ،ما ييل :أن من أسباب ضعف التحصيل العلمي لدي الطالب يف جائحة كورونا
بسبب كثرة األعباء عىل الطالب والطالبات من قبل البيت واملدرسة حيث جاء يف الرتتيب (األول)
(أحيان ًا) بنسبة  ،%43.6بينام جاء يف الرتتيب (الثاين) (مل تكن لدي أعباء كثرية) بنسبة  ،%35.6ومن
ثم جاء يف الرتتيب(األخري) (دائ ًام) .%20.8
يتضح مما سبق :أن وجود األعباء مل يكن له تأثري عىل املستوي العلمي للطلبة والطالبات لذا
يمكن القول بأن التأثريات النفسية التي سببتها جائحة كورونا أثرت عىل املستوي التعليمي أكثر من أي
عقبات آخري.
رأي الطالب والطالبات يف عدم قدرة املعلم عىل استخدام التكنولوجيا :اتضح من نتائج
الدراسة ،ما ييل :جاء يف الرتتيب (األول) بالنسبة لعبارة عدم قدرة املعلم عىل استخدام التكنولوجيا
(حمايد) بنسبة مئوية بلغت  ،%48.5يف حني جاء يف الرتتيب (الثاين) (موافق) بنسبة  ،%29.7ومن ثم
جاء يف الرتتيب(األخري) (غري موافق) بنسبة .%21.8
رأي عينة الدراسة يف عبارة قلة توافر األعداد الكافﯾة من المعلمﯾن واملعلامت ،المستخدمﯾن،
واملستخدمات للتكنولوجﯾا:اتضح من نتائج الدراسة ،ما ييل:جاء يف الرتتيب (األول) بالنسبة لعبارة
قلة توافر األعداد الكافﯾة من المعلمﯾن ،أو املعلامت ،والمستخدمﯾن ،أو املسخدمات للتكنولوجﯾا (حمايد
بنسبة  ،%40.6يف حني جاء يف الرتتيب (األخري) (غري موافق) بنسبة  %27.7وهذا يؤكد رضورة
االهتامم بتوفري التقنيات والتكنولوجيا التي تساهم يف تطوير املقررات وكذلك حتسني العملية التعليمية
لدي الطالب خاصة يف وجود جائحة كورونا ،وما سببته من صعوبات ي العملية التعليمة ،وأثر ذلك
عىل املستوي العلمي والتحصييل للطالب.
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رأي عينة الدراسة يف مسامهة الوسائل التكنولوجﯾة التي ﯾعدھا المعلم ،أو املعلمة في رفﻊ
اًلستعداد النفسي للمتعلمﯾن ،أو املتعلامت :اتضح من نتائج الدراسة ،ما ييل :بالنسبة لدرجة مسامهة
الوسائل التكنولوجﯾة التي ﯾعدھا المعلم ،أو املعلعة في رفع االستعداد النفسي للمتعلمﯾن ،واملتعلامت
جاء يف الرتتيب(األول) (موافق) بنسبة .%50.5
بينام جاء يف الرتتيب (األخري) (غري موافق) وتلك النتيجة تؤكد عىل امهية استخدام الوسائل
التعليمية والتكنولوجيا من أجل رفع االستعداد النفيس لدي الطالب والطالبات والتأكيد عىل امهية
هذه الوسائل يف العملية التعليمية واالستعداد للتعليم.
ﯾتمكن المعلم ،أو املعلمة من استخدام المنصات التعلﯾمﯾة (بوابة المستقبل  -منظومة التعلﯾم
الموحد  -فنوات عﯾن) في شرح الدروس بﺈتقان :اتضح من نتائج الدراسة ،ما ييل :تفوق املعلم
واملعلمني وقدرهتم عىل استخدام املنصات التعليمية حيث نتج عن جائحة كورونا تفعيل املنصات
التعليمية واستخدامها للتغلب عىل اآلثار النامجة عن احلظر واحلجر الصحي فكان البد من تفعيل هذه
املنصات إلمتام العملية التعليمية وتفعيل دورها ووظائفها من أجل إكامل العملية التعليمية ،جاء يف
الرتتيب (األول) (موافق)  ،%54.5يف حني جاء يف الرتتيب (الثاين) حمايد بنسبة  ،%31.7ومن ثم
جاء يف الرتتيب (األخري) (غري موافق) .%13.9
تساهم التكنولوجﯾا في التغلب على نسبة الغﯾاب للمعلمﯾن ،أو املعلامت من خالل التواصل عبر
المنصات التعلﯾمﯾة :اتضح من نتائج الدراسة ،ما ييل :قدرة التكنولوجيا بمنصاهتا املختلفة التي أطلقتها
الوزارة يف ظل جائحة كورونا سامهت يف التغلب عىل الغياب املتكرر لطالب املرحلة الثانوية وذلك من
وجهة نظر الطالب حيث جاء يف الرتتيب (األول) (موافق)  ،%61.4يف حني جاء يف الرتتيب (الثاين)
(حمايد)  ،% 31.7ومما سبق عرضه يتبني أن التكنولوجيا بام تتسم به من خصائص ساعدت عىل التغلب
عىل مشكلة الغياب من خالل الفصول االفرتاضية والتطبيقات املختلفة.
تعتبر قلة الوسائل التعلﯾمﯾة وجﮭل المعلم ،أو املعلمة بطرق استخدامها عائق أمام المتعلمﯾن ،أو
املتعلامت :اتضح من نتائج الدراسة ،ما ييل :جاء يف الرتتيب (األول) (موافق) بنسبة  %57.4وترى

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.4.1.7
260

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

Hassan Ali AlAmer
Volume (4) No. (1) 2021

عينة الدراسة :أن قلة الوسائل التعليمية تعترب عائق أمام املتعلمني ،وذلك ألن الوسائل التعليمية تساهم
بدرجة كبرية يف التوضيح والتشويق ،كام أهنا تساهم يف رفع االستعداد النفيس للمتعلمني منل تساهم
الوسائل التعليمية يف إثارة دافعية التعلم لدي الطالب ،يف حني جاء يف الرتتيب الثاين (حمايد) بنسبة
.%29.7
ومن ثم جاء يف الرتتيب (األخري) (غري موافق) بنسبة  ،%12.9وتتفق نتائج هذه الدراسة مع
نتائج دراسة(:عيسى )2019 ،حيث أثبتت الدراسة أن من أهم معوقات تطبيق التكنولوجيا عدم توافر
التجهيزات والبنى التحتية الالزمة ،وبعضها مرتبط بضعف الدورات التدريبية يف كيفية توظيف
تكنولوجيا التعليم احلديثة يف التدريس.
تساعدني التكنولوجﯾا في معرفة مواعﯾد الحصص واإلعالنات اهلامة :اتضح من نتائج الدراسة،
ما ييل :جاء يف الرتتيب (األول) بالنسبة لعبار( :تساعدني التكنولوجﯾا في معرفة مواعﯾد الحصص
واإلعالنات اهلامة) (موافق) بنسبة  ،%73.3يف حني جاء يف الرتتيب (الثاين) (حمايد)  ،%22.8يمكن
أن تساهم املنشورات واإلعالنات الرسمية التي تقوم اإلدارات بإعالهنا عىل الصفحات الرسمية
للمدارس يف تعريف الطالب باملواعيد اهلامة.
وكذلك التثقيف واإلعالم بأهم االخبار والندوات واالجتامعات ،وكذلك أهم القرارات التي
اختذهتا اإلدارة املدرسية ،وهذا ما أكدته دراسة (سعيدي )2017 ،حيث أثبتت الدراسة أن تكنولوجيا
التعليم وواقع توظيفها يف التعليم ليس أمر ًا مستحيالً ،وأن الوسائل التعليمية احلديثة ليست ترف ًا ،بل
هي رضورة من رضوريات يف العملية التعليمية.
رأي الطالب يف عبارة تساعدني التكنولوجﯾا في التواصل مﻊ المعلمﯾن ،أو املعلامت بالمدرسة:
اتضح من نتائج الدراسة ،ما ييل :بالنسبة لعبارة( :تساعدني التكنولوجﯾا في التواصل مع المعلمﯾن ،أو
املعلامت باملدرسة) جاء يف الرتتيب (األول) (موافق) بنسبة  ،%79.2يف حني جاء يف الرتتيب (الثاين)
(حمايد)  ،%11.9يف حني جاء يف الرتتيب (األخري) (غري موافق) بنسبة .%8.9
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رأي الطالب عينة الدراسة يف عبارة تتﯾح لي التكنولوجﯾا أكثر من أداة للمذاكرة واًلستﯾعاب:
اتضح من نتائج الدراسة ،ما ييل :بالنسبة لرأي الطالب عينة الدراسة يف عبارة( :تتﯾح لي التكنولوجﯾا
أكثر من أداة للمذاكرة واًلستﯾعاب) حيث جاء يف الرتتيب(األول) (موافق) بنسبة  ،%66.3وجاء يف
الرتتيب (الثاين) (حمايد) بنسبة  %20.8ومن ثم جاء يف الرتتيب (األخري) (غري موافق) بنسبة ،%12.9
حيث متتاز التكنولوجيا بتعدد وسائطها وأنامطها واستخدامها أكثر من شكل ونمط يثري دافعية املتعلمني
واستقباهلم املعلومة بأكثر من وسيط.
رأي الطالب عينة الدراسة أتمكن من خالل التكنولوجﯾا القﯾام بجمﯾﻊ واجباتي المنزلﯾة :اتضح
من نتائج الدراسة ،ما ييل :رأي الطالب عينة الدراسة( :أتمكن من خالل التكنولوجﯾا القﯾام بجمﯾع
واجباتي المنزلﯾة) حيث جاء يف الرتتيب (األول) (موافق)  ،%75.2بينام جاء يف الرتتيب يف (الثاين)
(حمايد) بنسبة  ، %17.8بينام جاء يف الرتتيب(األخري) (غري موافق) ويؤكد ذلك عىل مساهم
التكنولوجيا بأدواهتا املختلفة يف مساعدة الطالب وفهمهم واستيعاهبم للمعلومات مما يؤكد عىل
رضورة االهتامم بالتكنولوجيا وتدريسها باجلامعات واالقسام املختلفة كذلك باملدارس لتوظيفها
بطريقة صحيحة وسليمة.
عبارة تمنحني التكنولوجﯾا العدﯾد من الخﯾارات للتغلب على الفروق الفردﯾة لدي :اتضح من
نتائج الدراسة ،ما ييل :بالنسبة لعبارة تمنحني التكنولوجﯾا العدﯾد من الخﯾارات للتغلب على الفروق
الفردﯾة لدى جاء يف الرتتيب (األول) (موافق) بنسبة  ،%63.4يف حني جاء يف الرتتيب (الثاين) (حمايد)
بنسبة  %23.8ومن ثم جاء يف الرتتيب (األخري) (غري موافق) بنسبة .%12.9
رأي الطالب يف عبارة أستطﯾﻊ مناقشة جمﯾﻊ مشكالتي المتعلقة بفهم الدروس من خالل
المنصات التعلﯾمﯾة :اتضح من نتائج الدراسة ،ما ييل :بالنسبة لعبارة أستطﯾع مناقشة جمﯾع مشكالتي
المتعلقة بفﮭم الدروس من خالل المنصات التعلﯾمﯾة جاء يف الرتتيب (األول) (موافق)  ،%44.6بينام
جاء يف الرتتيب (الثاين) (حمايد  ،%33.7ومن ثم جاء يف الرتتيب (األخري) (غري موافق) بنسبة
.%21.8
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درجة استخدام تكنولوجﯾا التعلﯾم في عمل بنوك لألسئلة ولالمتحانات ووالفﯾديوهات
والحقائب التعلﯾمﯾة والواجبات الﯾومﯾة :اتضح من نتائج الدراسة ،ما ييل :بالنسبة لعبارة درجة استخدام
تكنولوجﯾا التعلﯾم في عمل بنوك لﻸسئلة ولالمتحانات ووالفﯾدﯾوھات والحقائب التعلﯾمﯾة والواجبات
الﯾومﯾة ،جاء يف الرتتيب (األول) (موافق) بنسبة  %62.4وجاء يف الرتتيب (الثاين) (حمايد) بنسبة
.%31.7
المنصات التعلﯾمﯾة (بوابة المستقبل  -منظومة التعلﯾم الموحد  -قنوات عﯾن التعلﯾمﯾة) تعبر كافﯾة
وتغنﯾك عن مواقﻊ التواصل اًلجتماعي :اتضح من نتائج الدراسة ،ما ييل :بالنسبة لعبارة المنصات
التعلﯾمﯾة (بوابة المستقبل ،منظومة التعلﯾم الموحد ،قنوات عﯾن التعلﯾمﯾة تعبر كافﯾة وتغنﯾك عن مواقع
التواصل االجتماعي) جاء يف الرتتيب (األول) (إىل حد ما) بنسبة  ،%38.6بينام جاء يف الرتتيب (الثاين)
(ال) بنسبة  ،%35.6وجاء يف الرتتيب (األخري) (نعم) بنسبة .%25.7
مما سبق عرضه يمكن القول :بأن املنصات التعليمية ال يمكن أن تغني العينة عن مواقع
التواصل االجتامعي حيث تعترب مواقع التواصل االجتامعي جزء من احلياة اليومية للطالب كام تعترب
وسيلة لتفريغ الشحنات االنفعالية وكذلك الكبت واالحباط ووسيلة أساسية للتعبري عن الرأي
والتواصل مع اآلخرين.
مواقﻊ التواصل اًلجتماعي تفضل ،أو تفضلني أثناء تعلمك لوحدك عن بعد :اتضح من نتائج
الدراسة ،ما ييل :بالنسبة ملواقع التواصل االجتامعي املفضلة يف التعليم عن بعد بالنسبة لعينة الدراسة
جاء اليوتيوب يف الرتتيب (األول) بنسبة بلغت  ،%83.2يف حني جاء يف الرتتيب (الثاين) (التلجرام)
بنسبة بلغت  ،%49.5بينام جاء يف الرتتيب (الثالث) (الواتساب) بنسبة  ،%42.6وجاء يف الرتتيب
(األخري) (الفيس بوك) .%10.9
توصيات الدراسة :يف ضوء ما سبق عرضه من نتائج يويص الباحث بالعديد من التوصيات منها:
 .1رضورة تفعيل الوسائل التعليمية ومصادر تكنولوجيا التعليم بمدارس التعليم الثانوي.
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 .2رضورة االهتامم باملنصات التعليمية لتفعيل دورها يف ترش الوعي العلمي واستخدامها يف أداء
االمتحانات.
 .3رضورة استخدام تكنولوجيا التعليم للتغلب عىل املشكالت اخلاصة باألعداد الكبرية
والتصدي للفروق الفردية املوجودة بني الطالب.
 .4اكساب املعلمني والطالب مهارات التعامل مع تكنولوجيا التعليم.
 .5تفعيل الدورات والتدريبات املختلفة من أجل إكساب املعلمني املهارات التفاعلية.
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املراجﻊ العربية:
 .1األبرط ،نايف عيل صالح ( :)2011برنامج تدريبي مقرتح قائم عىل الكفايات يف تقنيات
التعليم ودراسة فاعليته يف أداء معلمي العلوم دراسة جتريبية يف مرحلة التعليم األسايس
بمحافظة ذمار يف اجلمهورية اليمنية ،رسالة دكتوراة يف الرتبية غري منشورة بكلية الرتبية
بجامعة دمشق.

 .2ابن منظور ( :)1999لسان العرب ،دار إحياء الرتاث العريب ،مراجعة وتصحيح :أمني حممد عبد
الوهاب ،حممد الصادق العبيدي ،بريوت ،لبنان.
 .3أبو اهليجاء ،فؤاد حسن ( :)2001أساسيات التدريس ومهاراته وطرقه العامة ،ط ،1عامن،
دار املناهج للنرش والتوزيع.

 .4أبو سمرة ،حممود ( :)2016املشكالت الرتبوية التي تواجه طلبة الثانوية العامة يف فلسطني،
دراسة ميدانية عىل طلبة مدارس حمافظة رام اهلل ،املجلة الدولية املتخصصة ،مج ،5ع ،6ص
ص.2:21 :
 .5أبو لني ،وجيه املريس ( :)2012االسرتاتيجيات احلديثة لتعليم وتعلم اللغة ،القاهرة ،دار الفكر
العريب.
 .6أمحد ،عبد احلي ( :)2008الوسائل التعليمية والتقنيات الرتبوية تكنولوجيا املعلومات ،زهراء
الرشق ،القاهرة.
 .7أمحد ،عفت قرشم ( :)2004مهارات التدريس ملعلمي ذوي االحتياجات اخلاصة (النظرية
والتطبيق) القاهرة ،مركز الكتاب للنرش.

 .8إدريس ،سلطان أمحد مقبل ( :)2010برنامج تدريبي مقرتح قائم عىل التعلم الذايت لتنمية
مهارات توظيف مستحدثات تكنولوجيا التعليم ملعلمي املرحلة الثانوية باجلمهورية
اليمنية ،رسالة دكتوراة غري منشورة ،معهد الدراسات الرتبوية ،القاهرة.
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 .9أديب ،محادنة ( :)2007االحتياجات التدريبية الالزمة ملعلمي اللغة العربية يف املرحلة
األساسية كام يقدرها املعلمون يف مديريات الرتبية والتعليم ملحافظة املفرق ،األردن ،املجلة
األردنية يف العلوم الرتبوية ،مج  ،3ع ،1ص ص .68 -53
 .10إهلام ،خليل أمحد أبو مرشف ( :)2007فاعلية برنامج تدريبي قائم عىل التعلم الذايت يف تنمية
مهارات تدريس الكتابة ملعلامت اللغة العربية يف مرحلة التعليم األسايس يف األردن ويف
أداء طالباهتن ،رسالة دكتوراة غري منشورة ،كلية الدراسات الرتبوية العليا ،جامعة عامن
العربية للدراسات العليا ،األردن.
 .11بدر ،بثينة حممد ( :)2005أثر استخدام برنامج تدريبي مقرتح يف تنمية املهارات التدريسية
لدى الطالبات املتعلامت بقسم الرياضيات ،يف كلية الرتبية بمكة املكرمة ،اجلمعية املرصية
للقراءة واملعرفة ،جملة القراءة واملعرفة ،العدد.46
 .12احلسن ،إبراهيم عبداهلل ( :)2005واقع استخدام معامل احلاسب اآليل يف جتربة املدارس
السعودية الرائدة بمدينة الرياض ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة امللك سعود.
 .13احليلة ،حممد حممد ( :)2011أساسيات تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية ،ط ،1دار املسرية
للنرش ،عامن ،األردن.
 .14مخيس ،حممد عطية ( :)2007الكمبيوتر التعليمي وتكنولوجيا الوسائط املتعددة ،ط ،1دار
السحاب للنرش والتوزيع ،القاهرة.
 .15الرنتييس ،حممود حممد درويش ( :)2009فعالية تطوير مقرر تكنولوجيا التعليم باجلامعة
اإلسالمية الكتساب الطالب املعلمني الكفايات الالزمة يف ضوء املعايري املعارصة ،جامعة
الدول العربية ،معهد البحوث والدراسات العربية.
 .16ريتيش ،ريتا ( :)1998تكنولوجيا التعليم املفهوم ومكونات املجال ،ط ،1مكتبة الشقري،
الرياض.

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.4.1.7
266

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

Hassan Ali AlAmer
Volume (4) No. (1) 2021

 .17الزهراين ،مريم سعد ( :)2010واقع استخدام املستحدثات التكنولوجية يف خمتربات العلوم
باملرحلة الثانوية من وجهة نظر مرشفات ومعلامت العلوم بمكة املكرمة ،رسالة ماجستري
غري منشورة ،جامعة أم القرى.
 .18زيدان ،نرصت جياد ( :)2015مشكالت استخدام التكنولوجيا يف التعليم التي تواجه مدريس
اللغة العربية يف املرحلة اإلعدادية بمدينة الرمادي العراقية من وجهة نظرهم ،رسالة
ماجستري ،جامعة الرشق األوسط ،مناهج وطرق تدريس.
 .19سامل ،أمحد حممد ( :)2003منظومة تكنولوجيا التعليم ،ط ،1مكتبة الرشد ،الرياض.
 .20سامي ،حممد ملحم ( :)2001سيكولوجية التعلم والتعليم ،األسس النظرية والتطبيقية ،ط،1
عامن ،دار املسرية للنرش والتوزيع والطباعة.

 .21الرشبيني ،فوزي؛ والطناوي ،عفت ( :)2011التعلم الذايت باملوديوالت التعليمية،

ط1

القاهرة ،عامل الكتب.

 .22الرشمان ،عاطف أبو محيد ( :)2013تكنولوجيا التعليم املعارصة وتطوير املناهج ،عامن ،دار
وائل للنرش.

 .23شقور ،عىل ( :)2013واقع توظيف املستحدثات التكنولوجية ومعوقات ذلك يف مدارس
الضفة الغربية وقطاع غزة من وجهة نظر املعلمني ،جملة جامعة النجاح لﻸبحاث (العلوم
االنسانية) .)2(27
 .24صباح ،حممود ( :)2010تكنولوجيا الوسائل التعليمية ،دار اليازوري للنرش والتوزيع ،عامن،
األردن.
 .25صالح ،الدين عرفة حممود ( :)2011تعليم وتعلم مهارات التدريس يف عرص املعلومات رؤية
تربوية معارصة ،ط ،2القاهرة ،عامل الكتب.
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 .26عبابنه ،فخري حممد أمني؛ والقادري ،سليامن امحد ( :)2011مستويات امتالك معلمي العلوم
للكفايات احلاسوبية ودرجة ممارستهم هلا يف مدارس لواء البادية الشاملية الغربية من وجة
نظرهم والعالقة بينهام ،املنارة  )1(17جامعة آل البيت.
 .27عبد احلميد ،عبد العزيز طلبة ( :)2010تطبيقات تكنولوجيا التعليم يف املواقف التعليمية ،ط،1
املكتبة العرصية للنرش والتوزيع.
 .28عبد احلميد ،عبد العزيز ( :)2010التعليم االلكرتوين ومستحدثات تكنولوجيا التعليم ،املكتبة
العرصية ،مرص.

 .29عبد اللطيف ،حممد ( :)2015أثر استخدام احلاسوب اللوحي يف تدريس وحدة املجسامت
لتنمية التصور املكاين والتحصيل يف الرياضيات لدى طلبة الصف الثامن األسايس ،رسالة
ماجستري جامعة الريموك ،األردن.
 .30العليامت ،عيل مقبل والقطيش ،حسني مشوح ( :)2011معوقات استخدام احلاسوب يف
تدريس مادة العلوم يف املرحلة األساسية من وجهة نظر معلمي العلوم يف البادية الشاملية
والرشقية يف األردن ،جملة جامعة دمشق ،مقبول للنرش.
 .31عمر ،أمحد خمتار ( :)2008معجم اللغة العربية املعارصة ،عامل الكتب ،القاهرة.
 .32عيسى ،أسمهان السيد ( :)1988اجلهود الرتبوية جلمعيات الشبان املسلمني العاملني ،دراسة
تقويمية ،رسالة ماجستري (غري منشورة) كلية الرتبية ،جامعة عني شمس ،قسم أصول
الرتبية.
 .33مازن ،حسام حممد ( :)2009تكنولوجيا مصادر التعلم ،ط ،1دار فجر للنرش والتوزيع،
القاهرة.
 .34حممد ،ليىل حممد ( :)1999املراهقة والتعامل الرتبوي السوي ،املجلة الثقافية ،تصدر عن
اجلامعة األردنية ،نيسان إبريل.
 .35معمر ،جمدي ( :)2005استخدام احلاسوب يف التعليم ،وزارة الرتبية والتعليم العايل ،فلسطني.
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 .36منصور ،فرج ( :)2006الفجوة الرقمية يف املجتمع العريب وأثرها عىل اللغة العربية ،جممع
اللغة العربية بدمشق ،املؤمتر السنوي اخلامس ،اللغة العربية يف عرص املعلوماتية.
 .37نبهان ،حييى حممد ( :)2008تقنيات التعليم والوسائل التعليمية ،عامن ،دار آيله للنرش
والتوزيع.
 .38نسيمة ،ضيف اهلل ( :)2017استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال وأثره عىل حتسني جودة
العملية التعليمية ،دراسة عينة من اجلامعات اجلزائرية ،رسالة دكتوراة ،اجلمهورية اجلزائرية
الديمقراطية ،علوم التيسري.
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