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من وجهة نظر   ) التكنولوجيا( هدفـت الدراسة إلى الوقوف على معوقات تطبيق منهاج           :ملخـص 

فقرة ) 62(المعلميـن فـي ضـوء بعض المتغيرات، ولتحقيق ذلك؛ تم استخدم استبانة مكونة من                

معلماً ومعلمة، يدرسون منهاج    ) 278(ا على عينة مكونة من      موزعة على أربعة محاور، تم تطبيقه     

التكنولوجيا للصفوف من الخامس وحتى العاشر، في المدارس الحكومية بمحافظات غزة، في العام             

وتـم اسـتخدام المتوسطات الحسابية والنسبية، وتحليل التباين األحادي، واختبار           . م2005/2006

 كشفت النتائج إلى أن أكثر الصعوبات التي يواجهها المعلمون          ؛ لتحلـيل استجابات العينة، وقد     )ت(

، تال ذلك  محور النواحي الفنية       %)78(تلـك المتعلقة بمحور التجهيزات والمواد وبمتوسط نسبي         

%). 59(، ثم محور المعلم وإعداده      %)62(، ثم محور محتوى المنهاج الدراسي       %)72(واإلدارية  

على أي من المحاور األربعة تعزى لمتغير المرحلة أو الجنس أو           ولـم تظهـر النتائج فروقاً دالة        

الخبرة، في حين ظهرت فروقاً دالة في محور التجهيزات والمواد، ولصالح اختصاص التكنولوجيا             

توفير : وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات والمقترحات، منها       . مقـابل اختصاص العلوم   

 .  دليل خاص بالمعلمتوفيروالتجهيزات والمواد في المدارس، 
 

Barriers to Implementing the Technology Curriculum as 
 Perceived By Teachers In Light Of Some Variables 

Abstract: This study investigates the barriers to implementing the 
technology curriculum as perceived by teachers in light of some variables. To 
achieve that, the researchers used a questionnaire consists of 62 items divided 
into four factors, and was distributed to 278 teachers teaching technology 
education to grades 5 – 10 in Gaza governmental schools in the 2005–2006 
academic year. Appropriate statistical techniques were used to compute the 
data (the arithmetic mean and percentages, t-test, one away ANOVA, and 
Sheffe test).  The study finds that most of the difficulties which teachers face 
were the facility (78%), administrative support (72%), the curriculum (62%) 
and teacher preparation (59%). The findings did not show any statistically 
significant differences among those four factors caused by the teaching level, 
gender or experience. On the other hand, there is a statistically significant 
difference related to the facility factor, where technology teachers faced more 
barriers than science teachers. Based on the results of this study, the 
following recommendations are offered for consideration: provide the school 
with the facilities needed, teachers with special teaching guides. 
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:مقدمـة  

تطوراً سريعاً في جميع     الحالي شـهد النصـف الثاني من القرن الماضي، وبداية القرن         

المياديـن، وفـي ظل الثورة العلمية والتكنولوجية يتسابق الكل لاللتحاق بركب الحضارة والتقدم،              

 مجتمعات تمتلك التكنولوجيا وعناصرها، ومجتمعات قد تستعصي        غير أن الهوة تزداد اتساعاً بين     

 . عليها مجرد االستفادة منها

     وقـد سعت العملية التربوية لالستفادة من كل ما هو جديد لمواكبة التجديدات، مع العمل على        

لمي إيجـاد مفاهـيم حديـثة تـتفق مع التقدم العلمي، والطوفان المعرفي؛ وقد ازداد االهتمام العا                

والعربي والمحلي بالتكنولوجيا والتربية التكنولوجية في ظل المتغيرات الحادثة على صعيد وسائل            

التكنولوجـيا واالتصاالت واالختراع، والمهنية، والتقنية، وما واكب هذا التطور من بزوغ مفاهيم             

 ].4/15 [تومصطلحات تكنولوجية في جميع االختصاصا

ات التربوية تضاعف من جهودها للبحث عن كيفية إكساب              وفـي ضـوء ذلك بدأت المؤسس      

المتعلميـن مهارات التفكير العلمي، وتنمية قدراتهم العقلية، والبحث واالطالع، وتحديد المشكالت            

فحلهـا؛ األمـر الذي أدى إلى إجراء تعديالت على المناهج، وبناء واستحداث مقررات ومناهج               

 . رة التكنولوجيادراسية جديدة؛ لتتالءم وتتماشى مع ثو

حينما غيرت الجمعية األمريكية للفنون     ) 1985(     وقـد ظهـر مفهوم التربية التكنولوجية عام         

، ومنذ ذلك الوقت اتجهت     ]11/20[الصـناعية مسـماها إلى الجمعية العالمية للتربية التكنولوجية          

 الجديد، إلى أن استكملت     نظـم التعليم والجامعات في أمريكا بتغيير برامجها؛ لتتالءم مع المفهوم          

، من خالل وضع    ) 2003(الجمعـية العالمـية مشروع تطوير التكنولوجيا لكل األمريكيين عام           

 ). 1994(مجموعة من المعايير لدراسة التكنولوجيا، والذي بدأ عام 

 ، ليدرس في مرحلة التعليم    )1995(     وفي بريطانيا تم اعتماد منهاج التصميم والتكنولوجيا عام         

األساسي والثانوي لجميع الطلبة، حيث يمكن المنهاج الطلبة من الحصول على معرفة تكنولوجية             

تطبيقـية فـي الحـياة واإلنـتاج، بمـا يالئم مجتمع الطالب وبيئته، ويركز على تصميم األشياء           

؛ لذا قررت وزارة التربية     ]9/39[وتطبـيقها، وأسـاليب حل المشكالت، والتكيف مع المتغيرات          

علـيم العالـي الفلسـطينية إدخال مبحث التكنولوجيا ضمن مرحلة التعليم العام، وإيالئه أهمية      والت

خاصـة، فجعلـه عنصـراً رئيساً في الخطة الدراسية لمناهج التعليم، كمادة إلزامية من الصف                

، وقد بدأ العمل بتطبيق ]3/7[الخـامس إلى الصف الحادي عشر، ويدرس بواقع حصتين أسبوعياً     

 ).2000/2001(التكنولوجيا تدريجياً مع بداية العام منهاج 
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 المعرفية  –التربـية التكنولوجية بأنها تلك الحاجات اإلنسانية      ) Kerreكـير   (     وقـد عـرف     

 التـي يعـتمد علـيها الفرد في حياته، وهي ذاتها تعتمد بدورها على نظم التربية،                 –والمهاريـة 

) ITEA(عرفتها الجمعية العالمية للتربية التكنولوجية      في حين   ]. 19-5/18[وأساليب التكنولوجيا   

بأنهـا دراسـة التكنولوجـيا التـي توفـر الفرص للتالميذ لتعلم العمليات والمعرفة ذات العالقة                 

  ].14/242[بالتكنولوجيا الالزمة لحل المشكالت، وزيادة القدرات اإلنسانية 

ـ  البا      ورأى يقدم للطلبة ) تطبيقي(ن منهاج تعليمي عملي   ة عبارة ع   التكنولوجي أن التربية ثان  ح

التصنيع، : (فـي جمـيع المـراحل التعليمـية، يـتعلمون فيه عن التكنولوجيا وتطورها ونظمها              

هـذه ، وعن كيفية استخدام     )االتصـاالت، الـنقل والموصالت، واإلنشاءات، وتكنولوجيا األحياء       

م المصادر التكنولوجية، التي تزيد من      ها، كما يتعلمون استخدا   وتطويـر، وكيفية تقيمها    الـنظـم 

 . قدرات اإلنسان، وتسد حاجاته، وتحقق رغباته، وتحل مشكالته الحياتية

     ويسـهم تدريس التربية التكنولوجية في تمكين الطلبة من اكتشاف العالم التكنولوجي المحيط             

 .ره في حياة اإلنسانبهم، والتعود في سن مبكرة على فهم المحيط االقتصادي والتكنولوجي، وأث

     ونظـراً لكـون مـنهاج التكنولوجيا منهاجاً جديداً، وذا طبيعة وخصوصية تختلف عن باقي               

المناهج األخرى؛ فإنه يتطلب معلماً معداً إعداداً مختلفاً أيضاً، وقد بدأت المؤسسات األكاديمية في              

 الكثير من الدورات وورش     وضـع الـبرامج، وإعـداد المعلمين لتطبيق هذا المنهاج، كما أقيمت           

وفي منهاج التكنولوجيا تتكامل الموضوعات النظرية مع الجوانب العملية         . العمـل في هذا الجانب    

التطبيقـية فـي مسـتوى التنفـيذ، مما يستوجب وجود مركز تكنولوجي مزود بتجهيزات ومواد                

ناعة لدى اإلدارة المشرفة    ومعدات، لتنفيذ األنشطة التكنولوجية المتضمنة فيه، األمر الذي يتطلب ق         

 .بأهمية مبحث التكنولوجيا كمادة دراسية ضمن خطة التعليم العام

     وقـد الحظ الباحثان من خالل اطالعهم على منهاج التكنولوجيا للمراحل التعليمية، والبحوث             

ذات العالقـة، ومـن تواصـل الباحثين مع مدرسي التكنولوجيا، وزيارتهم للطلبة المتدربين في               

المـدارس بمحافظات غزة وجدا بعض المعوقات والشكاوى من قبل معلمي التكنولوجيا، تمحور             

أبرزها حول موضوعات منهاج التكنولوجيا، وعدم كفاءة بعض المعلمين لتدريس المنهاج، وندرة            

كما أن  . التجهيزات والمواد الالزمة لتطبيق المنهاج، إضافة إلى بعض المعوقات اإلدارية والفنية          

طـبعات الحالية لمناهج التكنولوجيا ال زالت تجريبية؛ من هنا جاءت الحاجة إلى إجراء دراسة               ال

 .مسحية؛ للوقوف على أهم معوقات تطبيق منهاج التكنولوجيا في ضوء بعض المتغيرات
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:مشكلة الدراسة   

جيا ما معوقات تطبيق منهاج التكنولو    :      تتمـثل مشـكلة الدراسـة بالسـؤال الرئـيس التالي          

بمحافظات غزة من وجهة نظر المعلمين في ضوء بعض المتغيرات؟ وقد تفرعت منه التساؤالت              

 :الفرعية التالية

 ما معوقات تطبيق منهاج التكنولوجيا بمحافظات غزة من وجهة نظر المعلمين؟ -1

في معوقات تطبيق   ) 0.05∝≤(هـل توجـد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة             -2

 ؟)دنيا، متوسطة، وعليا: (جيا تعزى للمراحل التعليميةمنهاج التكنولو

في معوقات تطبيق   ) 0.05∝≤(هـل توجـد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة             -3

 ؟)تكنولوجيا، كمبيوتر تعليمي، وعلوم: (منهاج التكنولوجيا تعزى الختصاصات

ات تطبيق  في معوق ) 0.05∝≤(هـل توجـد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة             -4

 ؟)معلم، معلمة(منهاج التكنولوجيا تعزى للجنس 

في معوقات تطبيق   ) 0.05∝≤(هـل توجـد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة             -5

 ؟) سنوات فأكثر10، 10 أقل من – 5 سنوات، من 5أقل من (منهاج التكنولوجي تعزى للخبرة 

:أهداف الدراسة  

 -:تهدف الدراسة إلى ما يلي

قات تطبيق منهاج التكنولوجيا من الصف الخامس حتى الصف العاشر من وجهة        تحديد معو  -1

المعلم وإعداده، محتوى المنهاج الدراسي، النواحي      : نظـر المعلميـن، والمرتبطة بكل من      

 . الفنية واإلدارية، والتجهيزات والمواد

ة نظر الوقـوف على الفروق في الصعوبات التي تواجه تطبيق منهاج التكنولوجيا من وجه          -2

 ).دنيا، متوسطة، وعليا: (المعلمين تعزى للمراحل التعليمية

الوقـوف على الفروق في الصعوبات التي تواجه تطبيق منهاج التكنولوجيا من وجهة نظر           -3

 ).تكنولوجيا، كمبيوتر تعليمي، وعلوم: (المعلمين تعزى الختصاصات

كنولوجيا من وجهة نظر الوقـوف على الفروق في الصعوبات التي تواجه تطبيق منهاج الت          -4

 ).معلم، معلمة(المعلمين تعزى للجنس 

الوقـوف على الفروق في الصعوبات التي تواجه تطبيق منهاج التكنولوجيا من وجهة نظر           -5

 10 سنوات،   10 سنوات إلى أقل من      5 سنوات، من    5أقل من   (المعلميـن تعـزى للخبرة      

 ).سنوات فأكثر
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:أهمية الدراسة   

 :ة أهميتها من التاليكسبت الدراسة الحالي

كونهـا تقـدم صورة حقيقية للصعوبات التي تواجه معلمي التكنولوجيا عند تطبيق منهاج               -1

 .التكنولوجيا؛ مما قد يساهم في التغلب عليها أو التقليل منها

تفيد الدراسة اإلدارة المشرفة على مناهج التكنولوجيا، باعتبار أن المناهج ما زالت طبعات              -2

 .تجريبية

وزارة التربية والتعليم في الوقوف على احتياجات المدارس من مراكز تكنولوجية مع            تفيد   -3

 .تحديد معايير لمعلمي التكنولوجيا، ووضع سياسات مناسبة إلعادة تأهيل المعلمين

 في إعادة النظر في     ةتفـيد نتائج الدراسة أقسام التربية التكنولوجية في الجامعات الفلسطيني          -4

 .ربية التكنولوجيةخطط إعداد معلمي الت

 .تساهم في نشر الوعي المجتمعي بمعوقات تطبيق منهاج التكنولوجيا -5

 . تفيد الباحثين في إجراء دراسات أخرى تتكامل مع هذا الدراسة -6

:حدود الدراسة   

 :اقتصرت الدراسة الحالية على

 .معلمي منهاج التكنولوجيا في المدارس الحكومية بقطاع غزة -1

يق منهاج التكنولوجيا من الصف الخامس حتى الصف العاشر،         الصـعوبات الخاصة بتطب    -2
 .بالمعلم وإعداده، محتوى المنهاج، النواحي الفنية واإلدارية، والتجهيزات والمواد: والمتعلقة

 .م2006أجريت الدراسة في أكتوبر من العام الدراسي  -3

:مصطلحات الدراسة   

المؤثرات التي تحد من تحقيق     مجموعة العوامل و  : معوقـات تطبـيق مـنهاج التكنولوجيا       -1

بالمعلم : األهـداف المرجوة من تطبيق منهاج التكنولوجيا، والتي حددت بمعوقات مرتبطة          

 .وإعداده، محتوى المنهاج، النواحي الفنية واإلدارية، والتجهيزات والمواد

 هـو مـنهاج التكنولوجيا الذي أقرته وزارة التربية والتعليم العالي          : مـنهاج التكنولوجـيا    -2

الفلسطينية، وفقاً لخطة المنهاج الفلسطيني األول، ويدرس من الصف الخامس حتى الصف            

 .العاشر األساسي

هـي المرحلة التعليمية التي تبدأ من الصف الخامس وتنتهي بانتهاء           : المـرحلة التعليمـية    -3

المرحلة الدنيا وتشمل   : الصـف العاشـر األساسـي، وتنقسم إلى ثالث مراحل فرعية هي           
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خـامس والسادس، والمرحلة المتوسطة وتشمل الصف السابع والثامن والتاسع،          الصـف ال  

 . والمرحلة العليا وتشمل الصف العاشر

:خطوات تنفيذ الدراسة   

 :لإلجابة عن أسئلة الدراسة اتبع الباحثان الخطوات التالية

مـراجعة اإلطـار النظري الخاص بالتربية التكنولوجية، مع االطالع على تجارب             -1

 .لدول في هذا المجالبعض ا

 . االطالع على بعض الدراسات والبحوث المتعلقة بمنهاج التكنولوجيا -2

 .مطالعة كتب التكنولوجيا من الصف الخامس إلى الصف العاشر -3

 .إعداد أداة الدراسة، مع التأكد من صالحيتها للتطبيق -4

 .تطبيق األداة على عينة الدراسة، ثم جمعها، وتحليلها إحصائيا -5

 .النتائج ثم عرضها ومناقشتهااستخالص  -6

 اإلطار النظري والدراسات السابقة 

:اإلطار النظري: أوالً  

     يتناول اإلطار النظري التربية التكنولوجية في فلسطين، والمحاور التي بني عليها منهاج              

داف وأه،   في فلسطين  سس منهاج التكنولوجيا والعلوم التطبيقية    التكنولوجيا والعلوم التطبيقية، وأ   

منهاج التكنولوجيا والعلوم التطبيقية، ومعلم التربية التكنولوجية، كما يتناول بعض الدراسات              

 :السابقة ذات العالقة بمحاور الدراسة على النحو التالي

 :في فلسطين التربية التكنولوجية

لسطين إدخال   األول؛ قررت وزارة التربية والتعليم العالي في ف        ي     وفقاً لخطة المنهاج الفلسطين   

مـنهاج التكنولوجـيا والعلوم التطبيقية ألول مرة في مدارسها كمادة إلزامية، لطلبة الصفوف من               

الخامس األساسي إلى الصف الحادي عشر؛ لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة في إتاحة الفرصة               

الحلول وفقاً  أمـام الطلـبة مـن التفاعل مع معطيات التكنولوجيا، ومعالجة المشكالت، مع إيجاد               

 ].  3/1[لإلمكانات المتاحة، وتوعيتهم تقنياً، وإكسابهم مهارات في التفكير، وأساليب في العمل 

، بواقع حصتين أسبوعيا، )2000/2001(     وقـد بـدء بتطبيق المنهاج تدريجياً في بداية العام        

م واإلشارات، الحاسوب،   العلم والتكنولوجيا، الرس  :  عدداً من المحاور الرئيسة هي     جوشمل المنها 

. الطاقـة، التفكيك والتركيب، صناعة اآلالت، التصميم والخيال العلمي، االتصاالت، المشروعات          

وبهذا أصبح منهاج التكنولوجيا عنصراً أساسياً في برامج التربية والتعليم، ومبحثاً إجبارياً لجميع             

 .الطلبة



 معوقات تطبيق منهاج التكنولوجيا من وجهة نظر المعلمين 

 511

 :علوم التطبيقيةالمحاور التي بني عليها منهاج التكنولوجيا وال

 ]:3/8[      بني منهاج التكنولوجيا والعلوم التطبيقية في فلسطين على المحاور الرئيسة التالية

عن طريق دراسة موضوعات تتصل بإدراك التلميذ       : تنمية الثقافة التكنولوجية  : المحور األول  -

ثرها على البيئة   ووعـيه بأهمـية التكنولوجـيا وتطورهـا، وإنجازاتها وآفاقها المستقبلية، وأ           

 .والمجتمع

عن طريق تشجيع التلميذ وتدريبه على      : ممارسة العمل اليدوي واحترام العمل    : المحور الثاني  -

أداء أنشطة يدوية متعددة، باستخدام األدوات والمعدات البسيطة الالزمة، كما يرسخ لديه قيماً             

 .وسيلة لتحقيق مطالبه ورغباتهإيجابية نحو العمل اليدوي، واحترام العاملين، واعتبار العمل 

من خالل استخدام التلميذ لألسلوب     : االبتكار والتفكير العلمي لحل المشكالت    : المحـور الثالث   -

العلمي في حل مشكلة ما، عن طريق تحليلها، واكتشاف العيوب فيها، مع تدوين المالحظات،              

 .اقد، والمبادأة واإلبداعواستخالص النتائج، ثم اتخاذ القرار؛ مما يعوده على التفكير الن

    وفـي ضـوء المحاور السابقة؛ رأى الباحثان أن تنفيذ المنهاج يتم من خالل التدريس المبني                

على األنشطة التكنولوجية، بحيث يتضمن جوانب معرفية، ومتميزاً بالمهارات األدائية، مع إعطاء            

 مخترعاً، أو مستهلكا، أو صانع      التلمـيذ الفرصـة للقـيام بأدوار متنوعة، كأن يكون مهندساً، أو           

 .قرار

 : في فلسطينسس منهاج التكنولوجيا والعلوم التطبيقيةأ

     ترتكز مناهج التكنولوجيا والعلوم التطبيقية الفلسطينية في مرحلة التعليم األساسي على أسس            

فلسفية تشكل القاعدة ألي منهاج، وأسس نفسية تراعي حاجات الطلبة األساسية وميولهم                 

واستعداداتهم، وأسس اجتماعية تراعي حاجات الفرد المتجددة، وحاجات المجتمع المتغير في             

 .جميع مناحي الحياة، وأسس معرفية تتعلق بطبيعة المبحث وخصوصيته ومتطلبات تنفيذه

وفيما يلي أمثلة عن كل من األسس الفلسفية والنفسية واالجتماعية والمعرفية التي ترتكز عليها                

 ]:18-3/17[عليم التكنولوجي مناهج الت

 : أسس فلسفية-1

 .التكيف مع تغيرات العصر مع توفير القدرة الذاتية لتلبية متطلباته -

 .المشاركة اإليجابية في الحضارة العالمية وتطويرها -

 .تعزيز القيم الدينية والثقافية التي تحض على العمل وتقديره واحترامه -

خصية الوطنية والقومية من جهة واالنفتاح على        الحرص على التوازن بين المقومات الش       -

 .الثقافة العالمية من جهة أخرى
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 : أسس نفسية-2

:  من خالل   ةالتعلمي/بناء المنهاج على نحو يفعل دور المتعلم في العملية التعليمية              -

اإلستراتيجيات والطرق المتمحورة حول المتعلم، وتنويع الخبرات المختلفة التي يمكن             

 .فاعل معها وبها بإيجابيةللمتعلم من الت

التركيز على تنمية مهارات التفكير العليا لدى المتعلم، مع إتاحة المجال أمامه للتفكير                 -

المتوقعة في إيجاد   /واالبتكار، واستخدام األسلوب العلمي في التعامل مع المشكالت القائمة        

 .حلول مناسبة لها

الجسمي : ار مراحل نضوجه  التركيز على مستوى نمو الطالب مع األخذ في االعتب            -

 .والروحي والعقلي والعاطفي واالجتماعي

 : أسس اجتماعية-3

 .تضمين المناهج عدداً من األنشطة التي تعمل على توثيق الصلة بين المدرسة والمجتمع -

تسهيل اندماج المتعلم في الحياة العامة، والتعامل مع موجودات الحياة المعاصرة، واالنفتاح             -

 .كنولوجيا في مختلف قطاعات الحياةعلى منجزات الت

تنفيذاً، : اعتماد األسلوب العلمي في السلوك والعمل والمهنة والمجتمع والعالقات العامة            -

 .وتقويماً، ومتابعة

 : أسس معرفية-4

االختيار الواعي ألساسيات مبحث التعليم التكنولوجي، بما يتناسب مع مستوى الطلبة               -

 .واألهداف المرصودة

العتبار بأن منهاج التعليم التكنولوجي ذو طبيعة عملية، تتكامل فيه المعرفة             األخذ في ا   -

 .النظرية بالجوانب العملية التطبيقية، مما يتطلب توفير مستلزمات مادية معينة

التأكيد على العالقة الترابطية التكاملية بين موضوعات التعليم التكنولوجي، وموضوعات            -

 .تشابه في المضمون والهدفالمواد الدراسية األخرى ذات ال

 :أهداف منهاج التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

 ]:7/4[في فلسطين إلي تحقيق ما يلي       يهدف منهاج التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

 .تعزيز حب كسب المعرفة العلمية لدى الطلبة للتعامل مع معطيات التكنولوجيا الحديثة -1

 .ء للوطن، وحسن التعامل مع البيئة والحفاظ عليهاتعزيز وغرس حب االنتماء والعطا -2

تنمـية األسس والركائز العلمية والتقنية؛ لتوسيع الخيال العلمي واإلبداع من خالل التصميم              -3

 .والرسوم والمحاكاة
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 .تمكين الطالب من استيعاب ثالثية الترابط بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع؛ ألجل التطور -4

مهاراتهم في التعبير والحوار، واستخدام الرموز واإلشارات في        تنمـية قـدرات الطلـبة و       -5

 .تعاملهم مع جوانب العلم والتكنولوجيا

 .اكتشاف حاالت اإلبداع، مع تعزيزها لدى المتعلمين -6

 .كسر حاجز الخوف من الجوانب العملية عند الطلبة، مع إكسابهم مهارات عملية تطبيقية -7

لعملي، لمساعدتهم في مواجهة المشاكل، ثم حلها       إنمـاء إحسـاس الطلـبة بأهمية الجانب ا         -8

 .بأنفسهم

تعزيـز الـثقة بالنفس في إمكانية تخطي الفجوة التقنية بين المجتمع الفلسطيني والمجتمعات            -9

 .المتقدمة في مجالي العلم والتكنولوجيا، مع الحفاظ على الموروث الحضاري المميز

ل ممارسة األساليب العملية والتقنية     توجـيه فكـر الطلبة تجاه النمو االقتصادي، من خال          -10

 .المعاصرة، لتحقيق مجتمع علمي صناعي

تكـريس روح العمـل الجماعـي، والدقة، واالنتظام لدى الطلبة، من خالل تنفيذ المهام                -11

 .العملية، لتصبح سلوكا مألوفاً لديهم

غـرس قـيم تحمـل المسـئولية، مع المحافظة على األدوات والعدد واألجهزة واألشياء                -12

 .الخاصة والعامة عند تنفيذ المهام والمهارات المكلف بها

 :معلم التربية التكنولوجية

     يعـد المعلـم حجر الزاوية في العملية التعليمية، والوسيلة األولى لتحقيق أهدافها، والمسئول              

 األول عـن تنفـيذ المـنهاج، لذلك يعد أحد المصادر الهامة التي يتم الرجوع إليها عند تقويمه،                 

ويسـعى معلم التربية التكنولوجية إلى مساعدة الطلبة على إتباع أساليب تفكير متطورة، تتناسب              

مـع تكنولوجـيا دائمة التحديث والتطوير، ويتعامل مع أدوات وأجهزة تتطلب مهارات متقدمة،              

ومطالـب أن يتعامل مع محتوى تكنولوجي سريع التطور والتغير، وقد مثل المعلم تحدياً كبيراً               

مـام جهـود إدخـال التربية التكنولوجية في التعليم العام؛ ألنه مطالب أن يجمع بين المتطلبات          أ

وقد وضعت  . العامـة لكـل المعلميـن، وتلك الخاصة بمعلم التكنولوجيا على وجه الخصوص            

قائمة بالكفايات التي يتوجب توافرها في معلم التكنولوجيا، تتمثل في الرغبة           ] 9/157[اليونسكو  

ـ  تعداد للعمـل كمعلم للتكنولوجيا، واإللمام بتنظيم التكنولوجيا في السوق، وتوفر المهارات            واالس

العامة الحياتية، مثل التفكير الناقد، واإلبداع االبتكاري، ومعالجة األشياء بمهارة، وإدارة العملية            

 . ديرهمالتعليمية بكفاءة، وإجراء عمليات التحليل والتركيب، واحترام الذات واآلخرين وتق
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 :الدراسات السابقة 

 دراسة لتحديد المعوقات التي تؤثر في تطبيق منهاج Harlow, ed) هارلو وآخرون(     أجرى 

، ومن ثم االستفادة منها لتطوير مناهج       )نيوزلـندا ( فـي المـدارس الوطنـية فـي          االتكنولوجـي 

منهاج، تقييم تعلم الطلبة،    ال: التكنولوجيا، واستخدمت الدراسة استبانة مكونة من خمسة محاور هي        

معلماً، وقد  ) 801(الدعـم والـتطوير المهنـي، واستراتيجيات التدريس، والمعلم، وزعت على            

أشارت النتائج إال أن أهم معوقات تطبيق المنهاج من وجهة نظر معلمي المرحلة االبتدائية تكمن               

ين شكل محور تقييم تعلم     فـي تنظـيم المنهاج، وكبر حجمه، وافتقاره األمثلة والنشاطات، في ح           

الطلـبة عائقـاً لـدى معلمي المرحلة اإلعدادية، وأن البيئة الفيزيائية تعد من أهم معوقات تطبيق                 

 ]. 13[المنهاج من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية 

إلى التعرف على معوقات تطبيق كتاب التكنولوجيا للصف السادس         ] 8[     وهدفت دراسة مسلم    

األولى : ة من وجهة نظر معلمي التكنولوجيا وطلبتهم، واستخدم الباحث استبانتين         األساسـي بغـز   

فقرة، موزعة على الجانب األكاديمي، والجانب المادي،       ) 30(خاصـة بالمعلميـن، وتكونت من       

فقرة، وشملت عينة ) 16(خاصة بالطلبة، ومكونة من    : والجوانـب الفنـية واإلداريـة، والثانـية       

معوقاً من وجهة   ) 26(طالباً وطالبة، وكشفت النتائج وجود      ) 853( ومعلمة، و   معلماً )80(الدراسة  

، وعدم وجود دليل للمعلم          %)91(نظـر المعلميـن، أكثرها حدة ازدحام الفصول الدراسية بالطلبة           

، وعدم وجود مختبرات خاصة بأنشطـة كتاب       %)87(، وعـدم توافـر أجهزة الحاسوب        %)88(

 .ولم يكن أثر للجنس في معوقات تطبيق منهاج التكنولوجيا، %)83(التكنولوجيـا 

 هدفت إلى تحديد    Hamilton & Middleton) هيملتون ومدلتون (     وفي دراسة قام بها      

) كونيزالند(العوامل التي تعيق أو تعزز تطبيق مناهج التربية التكنولوجية في مدرسة                  

Queensland   حثان المنهج التحليلي من خالل دراسة الوثائق       ، وقد اعتمد البا   )باستراليا( الثانوية

وإجراء المقابالت، كما الحظا تطبيق األنشطة التكنولوجية في بعض الجامعات للحكم على مدى              

إعداد المعلم لهذا الجانب، وقد أظهرت النتائج أن توفير األدوات والمراكز المناسبة في المدرسة،              

 وتشجيع الطلبة لتطبيق أنشطة المنهاج،  والتدريب الجيد         وتوفير الدعم الفني والمادي من اإلدارة،     

 ].12[للمعلم أثناء الخدمة، من أهم العوامل التي تؤثر في تطبيق منهاج التكنولوجيا 

 للتعرف على معوقات تطبيق مناهج التربية التكنولوجية        Isaalson) اسكون(     وهدفت دراسة   

 التعليمية، في   Claire area) كلياريا اريا ( في منطقة    في المرحلة االبتدائية كما يراها المعلمون     

معلومات : الواليات المتحدة األمريكية، حيث استخدم الباحث استبانة مكونة من ثالثة محاور هي           

عن المعلم، والوضع الراهن لمناهج للتربية التكنولوجية من حيث المعلمين وتدريبهم، والجوانب             
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ور الثالث فقرات عامة لها عالقة بالمنهاج ليست مصنفة تحت           الفيزيائية للمدرسة، وتناول المح   

معلماً ومعلمة من معلمي المرحلة      ) 249(وقد وزعت االستبانة على      . المحورين السابقين 

من العينة عبروا عن فهمهم لمنهاج التكنولوجيا         %) 97(االبتدائية، وقد أظهرت النتائج أن       

من المعلمين  %)  42( الكافية لتطبيق المنهاج، وأن      لم يحصلوا على الخبرة   %) 60(وأهدافه، وأن   

سنوات فأكثر،  ) 10(لم يتلقوا اإلعداد والتدريب الكافي أثناء دراستهم الجامعية، وأن ذوي الخبرة            

  ].15[سنوات ) 10(يواجهون مشكالت أقل من ذوي الخبرة أقل من 

 تعلم التكنولوجيا لدى طلبة     إلى اقتراح برنامج لعالج صعوبات    ] 1[     وهدفـت دراسة الحناوي     

الصف السادس األساسي بمدارس شمال غزة، ولتحقيق ذلك؛ استخدم الباحث اختبار تحصيلي قائم             

) 72(من الطلبة البالغ عددهم     %) 52.5(علـى تحلـيل محتوى المنهاج، وقد كشفت الدراسة أن           

القة بين التحصيل   يواجهـون صعوبة في تعلم التكنولوجيا، تتمحور حول األهداف، وأن هناك ع           

ومستوى الصعوبات من جهة، والبرنامج المقترح من جهة أخرى، وأن البرنامج أدى إلى خفض              

 .مستوى مشكالت تعلم التكنولوجيا

 دراسة لتقويم منهاج التكنولوجيا       ,Brown & Warshauer)براون ووارشير (     وأجرى  

الثاني عشر بوالية بوسطن بأمريكا،     المقرر على طلبة المرحلة األساسية من الصف األول حتى          

وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي لمعرفة نتائج مناهج التكنولوجيا، وأثرها على               

الطلبة، وقد أظهرت النتائج تركيز المناهج على مفهوم اإلبداع، وأنها تسهم في إبراز دور                  

إلى أن الطلبة يقدرون اختصاص      التكنولوجيا االيجابي على اتجاهات الطلبة نحوها، وأشارت         

: التكنولوجيا مستقبالً، وكذلك أبدوا تقديرهم ألهمية األدوات التكنولوجية المستخدمة في التدريس           

 ].10[كالحاسوب، واإلنترنت 

دراسة استخدم  ] 2[     وللوقـوف على بعض مشكالت تعليم مقرر التكنولوجيا أجرى الزعانين           

كمية المادة الدراسية، مستوى    : رة، شملت أربعة محاور هي    فق) 40(فـيها اسـتبانة مكونـة من        

 وتدريبهم  ن والمعدات والورش، واختصاصات المعلمي    تالمفاهـيم والمهارة التكنولوجية، التجهيزا    

من معلمي الصف السابع والثامن والتاسع، وأظهرت       ) 89(وتأهـيلهم، وزعـت االسـتبانة على        

كفاية األنشطة التعليمية، عدم كفاية الوقت، عدم عرض        عدم  : النـتائج العديد من المشكالت أهمها     

المقـرر لخطـوات حـل المشكالت بشكل مناسب للطلبة، صعوبة المفاهيم التكنولوجية، وافتقار              

المدارس للورش، وأن تدريس منهاج التكنولوجيا يحتاج إلى معلم مختص ومؤهل جيداً، وبخاصة             

 .في الصفين الثامن والتاسع
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دراسة هدفت للتعرف على أكثر المشكالت التي تواجه تطبيق         ] 6[ وعبده        وأجـرى قصـيعة   

مـنهــاج التكنولوجيا في المرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلمين، وقد تكونت عينة الدراسة              

معلمـاً ومعلمـة من مدارس الحكومة والوكالة بغزة، وزعت عليهم استبانة من ثالثة              ) 78(مـن   

، طبيعة المنهاج، اإلمكانيات المادية، وأشارت النتائج إلى أن أكثر          كفايات المعلم : محـاور هـي   

، يليها المتعلقة بطبيعة المنهاج      %)77(المشـكالت التي تواجه المعلمين تتعلق باإلمكانيات المادية         

، ولم تظهر الدراسة فروقاً دالة إحصائياً تعزى        %)49(، ثـم المـتعلقة بكفايات المعلمين        %)65(

م في محور اإلمكانيات المادية، وطبيعة المنهاج، في حين أظهرت فروقاً دالة في             الختصاص المعل 

محـور اإلمكانيات المادية ولصالح اختصاص العلوم، مقابل اختصاص التكنولوجيا، كما أظهرت            

 .النتائج فروقاً دالة إحصائياً تعزى للجنس في جميع المحاور، ولصالح المعلمات

  :تعقيب على الدراسات السابقة

 :من خالل استعراض الدراسات السابقة، يالحظ ما يلي

أجمعـت الدراسـات علـي وجـود معوقـات ومشكالت تعيق تطبيق منهاج التكنولوجيا في                 -

 .ة المختلفتالمستويا

، ودراسة  ]15[ أجريـت الدراسات على مراحل تعليمية مختلفة، فمثالً أجريت دراسة اسكون             -

على المرحلة  ] 12[ائية، ودراسة هيملتون ومدلتون     علـى المرحلة االبتد   ] 6[قصـيعة وعـبده     

مراحل التعليم الثالثة، في حين تناولت دراسة       ] 13[الـثانوية، وشملت دراسة هارلون وآخرون       

 .منهاج التكنولوجيا للصف السادس] 1[، ودراسة الحناوي ]8[مسلم 

ا أشارت إلى أن    بالـرغم مـن تباين محاور أدوات الدراسات المستخدمة، إال أن معظم نتائجه             -

مشـكالت تطبـيق مـنهاج التكنولوجـيا تتعلق بالمعلم، والمنهاج، والجوانب الفنية واإلدارية،              

 .والتجهيزات والمواد

إلى وجود فروق إحصائية في معوقات تطبيق منهاج        ] 6[ أشـارت دراسـة قصـيعة وعبده         -

مثل ] 8[اسة مسلم   التكنولوجـيا تعزى لمتغير الجنس، ولصالح المعلمات، في حين لم تظهر در           

سنوات، يواجهون  ) 10(أن المعلمين ذوى الخبرة أقل من       ] 15[وأشار اسكون   . هـذه الفـروق   

سنوات فأكثر، ولم تظهر ) 10(مشـكالت فـي تطبيق منهاج التكنولوجيا أكثر من ذوي الخبرة         

أية فروق ذات داللة إحصائية تعزي الختصاص المعلم وعلى جميع   ] 6[دراسـة قصيعة وعبده     

لمحـاور، باسـتثناء محور اإلمكانيات المادية، حيث وجدت فروق ذات داللة إحصائية لصالح           ا

 .اختصاص العلوم مقابل اختصاص التكنولوجيا
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 عن الدراسات السابقة في كونها تحاول الوقوف على معوقات               وتخـتلف الدراسـة الحالـية     

 . جميع محافظات غزةتطبيق منهاج التكنولوجيا من الصف الخامس وحتى العاشر، وفي

 :وتم االستفادة من الدراسات السابقة في التالي

 .تحديد قائمة بمعوقات تطبيق منهاج التكنولوجيا −

 .تحديد اإلجراءات المنهجية للدراسة −

 . تنظيم النتائج وعرضها ومناقشتها −

 الطريقة واإلجراءات

 :مجتمع الدراسة 

لتكنولوجيا من الصف الخامس حتى الصف           تكـون مجتمع الدراسة من جميع معلمي منهاج ا        

م، والبالغ عددهم         2005/2006العاشر في المدارس الحكومية بمحافظات غزة، من العام الدراسي          

 .معلماً ومعلمة ) 391( 

  :                                                                          عينة الدراسة

 من مجتمع الدراسة، ويبين %) 71(معلما ومعلمة، أي بنسبة ) 278(سة من    تكونت عينة الدرا

 . متغيرات المرحلة واالختصاص والجنس والخبرة: توزيع عينة الدراسة على) 1(الجدول رقم  

 )1(الجدول رقم 

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات المرحلة والتخصص  والجنس والخبرة
 المرحلة

وع
مج
ال

 الدنيا المتوسطة العليا 
 التخصص

ا
رة
خب
ل

س 
جن
ال

 

 تكنولوجيا 15 14 5 34

 كمبيوتر 7 10 6 23

 علوم 12 10 6 28

ن 
 م
قل
ا

5 

ت
وا
سن

 

كر
ذ

 

 المجموع 34 34 17 85
 تكنولوجيا 8 10 7 25

 كمبيوتر 4 9 6 19

 علوم 7 14 11 32

ن 
 م
قل
ا

5 

ت
وا
سن

 

ثى
أن

 

 المجموع 19 33 24 76
 نولوجياتك 5 3 3 11

 كمبيوتر 3 5 8 16

 علوم 5 4 3 12

ن 
م

5 – 
10 

ت
وا
سن

 

كر
ذ
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 المجموع 13 12 14 39

 تكنولوجيا 2 4 1 7
 كمبيوتر 5 10 9 24
 علوم 10 3 3 16

ن 
م

5-
10 

ت
وا
سن

 

ثى
أن

 

 المجموع 17 17 13 47

 تكنولوجيا 1 1 2 4
 كمبيوتر - 1 1 2

 معلو 7 4 2 13

ن 
 م
ثر
أك

10 

ت
وا
سن

 

كر
ذ

 

 المجموع 8 6 5 19

 تكنولوجيا - 3 1 4
 كمبيوتر 1 - - 1
 علوم 2 4 1 7

ن 
 م
ثر
أك

10 

ت
وا
سن

 

ثى
أن

 

 المجموع 3 7 2 12

 المجموع الكلي 94 109 75 278
 

 :أداة الدراسة 

المعلم : فقرة موزعة على أربعة محاور هي     ) 62(     اسـتخدم الباحـثان اسـتبانة مكونة من         

فقرة، ) 15(فقرة، النواحي اإلدارية والفنية     ) 17(فقرة، محتوى المنهاج الدراسي     ) 16(وإعـداده   

كما تم تحديد مستوى االستجابة على فقرات االستبانة بثالث        . فقـرة ) 14(التجهـيزات والمـواد     

 :وقد تم إعداد االستبانة وفقاً للخطوات التالية. مرتفعة، متوسطة، ومنخفضة: مستويات هي

النظري المتعلق بالتربية التكنولوجية، منهاج التكنولوجيا، تجارب بعض الدول         مراجعة اإلطار    -

في هذا المجال، االطالع على الدراسات السابقة، وزيارة بعض المدارس ومقابلة بعض معلمي             

مـنهاج التكنولوجـيا؛ وذلك للتعرف على بعض المعوقات التي يواجهونها أثناء تدريس منهاج              

 .التكنولوجيا

 .محاور األساسية ألداة الدراسةتحديد ال -

اقـتراح عدد من الفقرات التي يمكن أن تمثل معوقات في تطبيق منهاج التكنولوجيا من وجهة                 -

 .نظر الباحثين، وترتيبها ضمن محاور الدراسة
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 :صدق األداة 

 :تم التحقق من صدق أداة الدراسة على النحو التالي

وعة من المحكمين المختصين في منهاج      حيث تم عرض األداة على مجم     : الصـدق الظاهـري    -

التكنولوجيا من أساتذة الجامعات، والموجهين ومدرسي المنهاج، وذلك إلبداء آرائهم حول مدى            

مناسبة الفقرة للمجال الذي وضعت فيه، ومدى الدقة العلمية واللغوية للفقرات، ومدى وضوحها،             

ة، وقد تم إجراء التعديالت الالزمة بناء       واقتراح ما يرونه مناسبا سواء أكان بالحذف أم باإلضاف        
 .فقرة موزعة على المحاور األربعة لها) 62(وقد تكونت االستبانة من . على مقترحات المحكمين

تـم التحقق من صدق االتساق الداخلي من خالل حساب معامل           : صـدق االتسـاق الداخلـي      -

ل محور والدرجة الكلية بين محاور الدراسة، وكذلك بين ك(pearson)  االرتـباط لبيرسـون   

 ) 2(لألداة، وكانت كما في الجدول قم 

 )2(الجدول رقم 

 صدق االتساق الداخلي بين محاور الدراسة، وبين كل محور والدرجة الكلية

الدرجة 

 الكلية

التجهيزات 

 والمواد

النواحي اإلدارية

 والفنية

محتوى 

 المنهاج

المعلم 

 وإعداده
 المحور

 المعلم وإعداده - **0.65 **0.60 **0.69 **0.78
 محتوى المنهاج **0.65 - **0.75 **0.64 **0.83
النواحي اإلدارية والفنية **0.60 **0.75 - **0.77 **0.83

 التجهيزات والمواد **0.69 **0.64 **0.77 - **0.72

 الدرجة الكلية **0.78 **0.83 **0.83 **0.72 -

 ).0.01( دالة عند مستوى داللة * *     

أن معامالت االرتباط لبيرسون بين كل محور وآخر، وكذلك بين          ) 2(     يتبين من الجدول رقم     

؛ مما  )0.01∝≤(كـل محور على حدة والدرجة الكلية لألداة، هي قيم دالة إحصائيا عند مستوى               

 .يزيد الثقة بأداة الدراسة

 :ثبات األداة 

معلماً ) 20(ها على عينة مكونة من       تـم حسـاب معـامل ثـبات االستبانة عن طريق تطبيق           

ومعلمـة، من خارج عينة الدراسة الفعلية، ممن يدرسون منهاج التكنولوجيا، ثم جمعها، وحساب              

 :معامل الثبات بالحاسوب وفق معادلة كرونباخ ألفا، وكانت كالتالي
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 : الثبات الكلي لألداة- 86%

 : الثبات للمحور األول- 83%

 :لثاني الثبات للمحور ا- 79%

 : الثبات للمحور الثالث- 80%

 : الثبات للمحور الرابع- 85%

 .وقد اعتبرت معامالت الثبات المحسوبة كافية ألغراض الدراسة الحالية

 :التقدير الكمي الستجابات المعلمين 

     تـم استخدام التقدير الكمي لتقدير مستويات استجابات المعلمين على فقرات االستبانة، وذلك             

مرتفعة، متوسطة،  : ، وتقابلها في االستبانة درجة اإلعاقة     )2،1،  3(اقـتراح ثالث مستويات هي      ب

 . ومنخفضة

 :المعالجة اإلحصائية 

     لإلجابـة عـن السؤال األول من أسئلة الدراسة تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات      

ستويات للتقدير التحليلي لفقرات    المعـيارية والمتوسـطات النسـبية للفقرات، وتم اعتماد ثالث م          

 :االستبانة، وحددت المتوسطات النسبية التالية

 .فأكثر) 1.8(ما يعادل المتوسط الحسابي : فأكثر يمثل المعوق بدرجة مرتفعة، أي%) 60( -

يمثل المعوق بدرجة متوسطة، أي ما يعادل المتوسط        %) 60(إلـى أقـل من      %) 40(مـن    -

 ).1.8 إلى أقل من 1.2(الحسابي 

يمـثل المعـوق بدرجـة منخفضـة، أي ما يعادل أقل من المتوسـط             %) 40(أقـل مـن      -

 ).1.2(الحسابـي 

      ولإلجابة عن السؤال الثاني والثالث، والخامس؛ تم استخدام تحليل التباين األحادي، واختبار            

 ). ت (ر ، أما السؤال الرابع فقد تمت اإلجابة عنه باستخدام اختباSheffeشيفيه 

 :ت الدراسة خطوا

 -:لتنفيذ الدراسة قام الباحثان بإتباع الخطوات التالية

 .تحديد مشكلة الدراسة وأسئلتها ومتغيراتها -

 .بناء أداة الدراسة، مع التأكد من صدقها وثباتها -

 .تحديد مجتمع الدراسة، وعينتها -

 .توزيع أداة الدراسة على عينة الدراسة، وتقديم أي توضيح لهم -

 .يلها، والتوصل إلى النتائج، ومناقشتها، وتقديم التوصياتجمع األداة وتحل -
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 :النتائج والمناقشة 

ما معوقات تطبيق منهاج    :  نص السؤال األول على    :النـتائج المـتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها      

التكنولوجـيا بمحافظات غزة من وجهة نظر المعلمين؟  لإلجابة عن هذا السؤال استخدم الباحثان               

 الحسابية والنسبية والرتب لتقديرات المعلمين، وقد تم عرض نتائج السؤال ومناقشتها            المتوسطات

 . يوضح نتائج المحور األول) 3(في ضوء كل محور من محاور الدراسة؛ والجدول رقم 

 )3(الجدول رقم 
 عدادهالمتوسطات الحسابية والنسبية والرتبة لمعوقات تطبيق منهاج التكنولوجيا المتعلقة بالمعلم وإ

 الرتبة
المتوسط 

 النسبي

المتوسط 

 الحسابي
 الفقرات

 الرقم

في األداة

-7 .شيوع الجوانب النظرية فترة اإلعداد في الجامعة 2.19 73% 1  

2 66% 1.98 
خامس، سادس،  (تعـدد المسـتويات التي يقوم بتدريسها        

 ...)سابع

14-  
 
 

-6 .ير كافالتدريب العملي لتدريس منهاج التكنولوجيا غ 1.98 66% 3  

-8 .قلة التدريب إلعداد أنشطة التعلم التكنولوجي الخاصة بالمنهاج 1.97 65% 4  

).تكنولوجيا، حاسوب، علوم(تعدد المواد التي يقوم بتدريسها  1.91 63% 5 9-  

6 61% 1.84 
غــياب التنســيق بيــن معلــم التكنولوجــيا ومعلمــي 

 .االختصاصات ذات العالقة بالتكنولوجيا

15-  

.غياب االختصاص في مجال التكنولوجيا وأساليب تدريسها 1.81 60% 7 2-  

-16 .ضعف الوعي بقيمة التقنيات التعليمية في تنفيذ المنهاج 1.80 60% 8  

-1 .قلة اإلعداد المناسب لتدريس منهاج التكنولوجيا 1.76 58% 9  

-3 .عدم اإللمام ببعض موضوعات المنهاج 1.70 56% 10  

-4 .دني مستوى الخبرة العملية في أساليب تدريس المنهاجت 1.65 55% 11  
 

12 54% 1.64 
قلـة الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات المطروحة        

 .أثناء العمل

12-  

13 54% 1.64 
ضـعف اإلعداد في مجال الحاسوب والمتعلق بتدريس        

 .وحدة الحاسوب في المنهاج

5-  

-10 .هاج التكنولوجيا ومضامينها التربويةعدم اإللمام بأهداف من 1.55 51% 14  

-13 .عدم االقتناع بجدوى األنشطة التكنولوجية وقيمتها 1.51 51% 15  

-11 .عدم الرغبة في تدريس منهاج التكنولوجيا 1.44 48% 16  

 متوسط المعوقات المتعلقة بالمعلم وإعداده 1.77 59% 4
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ات تواجه المعلمين عند تطبيق منهاج      صعوب) 8(وجود  ) 3(     يالحـظ مـن الجـدول رقـم         

، وقد حصلت   %)60 -% 73(التكنولوجيا بدرجة مرتفعة، حيث تراوحت نسبة صعوبتها ما بين          

، %)73 (الفقرة الخاصة بشيوع الجوانب النظرية فترة اإلعداد في الجامعة على أعلى متوسط نسبي            

، وقد يفسر ذلك في ضوء كثرة       )%66(تلـتها فقـرة تعدد المستويات التي يقوم بتدريسها المعلم           

الجوانـب العملية في منهاج التكنولوجيا، مقارنة بقلة الورش والمعامل، وقلة المعلمين المختصين             

فـي التكنولوجيا، وضعف التدريب العملي للمعلمين أثناء إعدادهم في الجامعة، وخاصة أن بعض              

 .هج التكنولوجيا في المدارسكليات الجامعات فتحت اختصاص في التكنولوجيا قبل تطبيق منا

      وقـد كـان مسـتوى الصعوبة لباقي فقرات المحور متوسطة، حيث تراوحت متوسطاتهم              

، وقد يعود ذلك إلى حداثة منهاج التكنولوجيا، وإلى عدم امتالك           %)48 -% 58(النسـبية بيـن     

 .المعلمين للكفايات الالزمة لتدريس المنهاج بالدرجة المطلوبة

لـغ المتوسـط النسـبي لفقرات محور معوقات تطبيق المنهاج المتعلقـة بالمعلـم                   وقـد ب  

في ) األخيرة(بدرجـة صـعوبة متوسطة؛ فحصل على الرتبة الرابعة          : ، أي %)59(وإعــداده   

مسـتوى الصـعوبات، األمـر الـذي يشير إلى اعتقاد المعلمين بأنهم يواجهون معوقات في هذا           

في المحاور األخرى، حيث يعتقد المعلم أن إعداده وكفاياته ال    المحـور أقـل من التي يواجهونها        

 . تشكل صعوبة بدرجة مرتفعة في تطبيق المنهاج

، حيث احتل مجال كفايات     ]6[     وتـتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة قصيعة وعبده            

واجه معلمي  ، من بين الصعوبات التي ت     %)49(معلمـي التكنولوجـيا المرتـبة األخيرة، وبنسبة         

 .مرحلة التعليم االبتدائي في تطبيق منهاج التكنولوجيا

 )4(الجدول رقم 

 المتوسطات الحسابية والنسبية والرتبة لمعوقات تطبيق منهاج

  التكنولوجيا المتعلقة بمحتوى المنهاج الدراسي

 الرتبة
المتوسط 

 النسبي

المتوسط 

الحسابي
 الفقرات

 الرقم

 في األداة
 -13 . توافر دليل للمعلم يساعد في تطبيق المنهاجعدم 2.28 76% 1
 -2 .كثافة المنهاج وقله عدد الحصص المخصصة له 2.26 75% 2
 -4 .عدم مالءمة المنهاج لمستويات الطلبة 2.21 73% 3
 -5 .صعوبة المادة العلمية للمنهاج 2.04 68% 4
 -8 .خرتعدد وحدات المنهاج وعدم ترابط بعضها بالبعض اآل 2.02 67% 5
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 -6 .غلبة الجوانب النظرية على الجوانب العملية للمنهاج 1.95 65% 6

.ازدحام المنهاج بالمصطلحات والمفاهيم العلمية وغموضها 1.93 64% 7 7- 
 -11 .للمعلم لتطبيق المنهاج) حرية(عدم إعطاء مرونة  1.83 61% 8

.ة للمتعلمينضعف ارتباط موضوعات المنهاج بالبيئة المحلي 1.80 60% 9 17- 

 -12 .األنشطة واألمثلة التطبيقية الواردة في الكتاب قليلة 1.80 60% 10
 -9 .قلة األنشطة العملية في المنهاج 1.79 59% 11
 -1 .عدم وضوح األهداف في مناهج التكنولوجيا 1.71 57% 12

 -15 .صعوبة تحديد األسلوب المناسب لتنفيذ موضوعات المنهاج 1.70 56% 13
 -14 .قلة الصور والرسومات واألشكال التوضيحية في المنهاج 1.66 55% 14
 -16 .عدم مالءمة المنهاج ألهداف تدريسه وأنشطته 1.58 52% 15
 -3 .كثرة األخطاء العلمية والمطبعية في المنهاج 1.54 51% 16
 -10 .كثرة الموضوعات الحاسوبية في المنهاج 1.52 50% 17

 وسط المعوقات المتعلقة بمحتوى المنهاج الدراسيمت 1.86 62% 3
 

فما %) 60(معوقات حصلت على متوسط نسبي      ) 10(وجود  ) 4(     يتبيـن مـن الجدول رقم       

فـوق، وهـي تمثل معوقات بدرجة مرتفعة من وجهة نظر المعلمين، وقد حصلت الفقرة المتعلقة                

، ويمكن تفسير   %)76(لى متوسط نسبي    بعدم توافر دليل للمعلم يساعد في تطبيق المنهاج على أع         

الطاقة والحاسوب  : ذلـك فـي ضوء كثرة الجوانب العملية في منهاج التكنولوجيا وتنوعها، مثل            

التي أشارت إلى أن عدم وجود دليل       ] 8[واإلشارات والرسم الهندسي، وهذا يتفق مع دراسة مسلم         

قلة عدد الحصص المخصصة له،  ، وتلت ذلك كثافة المنهاج و%)88(للمعلـم يمثل معوق بنسبة  

، حيث تخصص لتطبيق منهاج التكنولوجيا حصتان أسبوعياً لكل صف          %)75(وبمتوسـط نسبي    

أن من أهم معوقات تطبيق مناهج التكنولوجيا كبر        ] 13[دراسـي، وقـد أشـار هارلو وآخرون         

بية ويمكـن تفسـير باقي المعوقات التي وجدت بدرجة مرتفعة في ضوء النسخ التجري             . حجمهـا 

 .لمنهاج التكنولوجيا، إذ قد تحتاج إلى تطوير أو تعديل وتحسين حسب التغذية الراجعة من الميدان

فقرات جاء مستواها متوسط الصعوبة، حيث تراوحت أوساطها النسبية ما بين                 ) 7(     وهـناك   

لى تلك  ، وقـد يعزى ذلك إلى أن المعلمين يجتهدون بطريقة ذاتية في التغلب ع             %)50 -% 59(

المعوقات، معتمدين على خبراتهم الذاتية، السيما وأن المناهج الحالية للتكنولوجيا لم يتم اعتمادها             

 .بالشكل النهائي؛ وألنها ما زالت نسخ تجريبية

     وقـد كانت رتبة هذا المحور الثالث في مستوى المعوقات، وبالرغم من ذلك فقد كان متوسط                

 يمثل معوق بدرجة مرتفعة، مما يدلل أنه يشكل أحد معوقات           ، أي أنه  %)62(فقـرات المحـور     
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 جديد، ويحتاج إلى تبسيط أكثر، والى توفير        جتطبـيق مـنهاج التكنولوجـيا، السيما وأن المنها        

 .اإلمكانات التي تضمن تطبيقه بطريقة معقولة
 )5(الجدول رقم 

 ولوجيا المتعلقة بالنواحي الفنية واإلداريةالمتوسطات الحسابية والنسبية والرتبة لمعوقات تطبيق منهاج التكن

 الرتبة
المتوسط 
 النسبي

المتوسط 
الحسابي

 الفقرات
 الرقم

 في األداة
 -11 .كثافة التالميذ في الفصل الواحد 2.60 86% 1
 -8 .ضعف الثقافة التكنولوجية للتالميذ 2.52 84% 2
 -13 .تدني المستوى التحصيلي للتالميذ 2.48 82% 3
 -12 .ضعف مهارة التالميذ العملية لتطبيق أنشطة المنهاج 2.47 82% 4
 -1 .كثرة العبء التدريسي الملقى على المعلم 2.42 80% 5

 -14 .عدم توافر الرغبة والحوافز لدى التالميذ لتعلم المنهاج 2.26 75% 6
 -5 .كثرة األعمال اإلدارية المطلوبة من المعلم 2.24 74% 7
 -6 .لميزانية المخصصة من اإلدارة لتطبيق المنهاجقلة ا 2.38 79% 8

9 71% 2.14 
ضـعف التشـجيع المادي والمعنوي للمعلمين لحضور دورات     

 .وورش عمل في مجال المنهاج
15- 

 -7 .قلة المراجع العلمية الالزمة في موضوعات التكنولوجيا 2.27 75% 10
 -10 .في الفصلعدم وجود مجموعات متجانسة من التالميذ  2.07 69% 11
 -3 .قلة وعي الجهات اإلدارية بمنهاج وأهداف التكنولوجيا 1.89 63% 12

 -2 .التأخر في توفير الكتب المدرسية في بداية العام 1.70 57% 13
 -9 .عدم تشجيع اإلدارة على تطبيق المنهاج 1.60 53% 14

 -4 .اريةفرض أسلوب معين في تدريس المنهاج من الجهات اإلد 1.53 51% 15
2 72%  متوسط المعوقات المتعلقة بالنواحي الفنية واإلدارية 2.17

      

معوقاً يعيق تطبيق منهاج التكنولوجيا من وجهة       ) 12(وجود  ) 5(     يالحـظ مـن الجدول رقم       

نظـر المعلمين بدرجة مرتفعة، وقد حصلت الفقرة الخاصة بكثافة التالميذ في الفصل الواحد على               

ـ    ، ويمكـن تفسير ذلك في ضوء طبيعة المنهاج، وما يحتويه من            %)86(ط نسـبي    أعلـى متوس

تطبـيقات عملـية ال تناسـب أعـداد التالمـيذ الكبيرة في الفصل، وكذلك فإن الطريقة العادية                  

كالمحاضـرة، قـد تكون غير فعالة في تدريس المنهاج، وقد الحظ الباحثان أثناء اإلشراف على                

حام الفصول بالتالميذ، وعدم تجانسهم في التحصيل، حيث يفوق عدد          طلـبة التدريب الميداني ازد    

، وينعكس سلباً   جتلميذاً، األمر الذي يشكل معوقا في تطبيق المنها       ) 40(التالميذ في الفصل الواحد     

علـى تحصـيلهم، وفي ظل غياب المعامل في المدارس فقد يلجأ بعض المعلمون إلجراء بعض                
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التي ] 8[وتؤيد النتيجة السابقة دراسة مسلم      .  سهولة تنفيذها  األنشـطة فـي الفصـل؛ مما يتعذر       

 %).91(أشارت إال أن معوق ازدحام الفصول الدراسية يمثل معوقاً نسبته 

، )15،  14،  13: (معوقات كانت بدرجة متوسطة، وهي الفقرات ذات الرتب       ) 3(     ووجـدت   

كتب في بداية العام، بتزويد     ويمكـن أن يعـزى ذلـك إلى قيام بعض المدارس في حالة تأخر ال              

تالميذها بكتب مدرسية من السنة السابقة، والتي تم استالمها من التالميذ في نهاية العام المنصرم،               

 .وأن األسلوب اإلداري المتبع من مدراء المدارس قد يعزز تطبيق المنهاج أو يعيقه

ت محور الصعوبات المتعلقة         وبالـنظر إلى الجدول السابق يالحظ أن المتوسط النسبي لفقرا         

؛ فحصل على المرتبة الثانية في مستوى الصعوبات؛ مما         %)72(بالنواحي الفنية واإلدارية قد بلغ      

وقد أشارت دراسة هيملتون ومدلتون     . يدلل على أهمية هذا المحور في تطبيق منهاج التكنولوجيا        

نهاج التكنولوجيا، وتشجيع التالميذ إال أن توفـير الدعم الفني والمادي من اإلدارة لتطبيق م  ]12[

 . لتطبيق أنشطة المنهاج، من أهم العوامل التي تؤثر في تطبيق المنهاج

 )6(الجدول رقم 
 المتوسطات الحسابية والنسبية والرتبة لمعوقات تطبيق منهاج 

 التكنولوجيا المتعلقة بالتجهيزات والمواد

 الرتبة
المتوسط 

 النسبي

المتوسط 

 الحسابي
 تالفقرا

 الرقم

في األداة
 -14 .عدم توافر أجهزة حاسوب بالعدد الكافي 2.64 88% 1
 -2 .قلة األجهزة واألدوات والعدد الالزمة لتطبيق المنهاج 2.58 86% 2
 -1 .عدم وجود مركز تكنولوجي لتطبيق المنهاج في المدرسة 2.56 85% 3
 -11 .عدم وجود شبكة اإلنترنت في المدرسة 2.53 84% 4
 -3 . لتطبيق المنهاجةقلة المواد والخامات الالزم 2.50 83% 5

6 80% 2.42 
قلـة الفنييـن لإلشراف على المعامل والورش التكنولوجية         

 .وصيانتها

4- 

7 80% 2.41 
طاوالت (قلـة األثـاث الالزم للمساعدة في تطبيق المنهاج          

 ).عمل، مقاعد متحركة

6- 

8 76% 2.29 
طبيق المنهاج باستخدام أسلوب حل     عدم توافر الدعم الفني لت    

 .المشكالت

12- 

.عدم صالحية األجهزة والمواد واألدوات الموجودة لالستخدام 2.28 76% 9 7- 

 -8 .قلة توافر الوسائل التعليمية 2.22 74% 10
 -5 .المساحة المتوفرة في الفصل غير كافية لتطبيق المنهاج 2.22 74% 11
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 -9 . حاسوب في المدرسةعدم وجود مختبر 2.12 70% 12

 -10 .عدم توافر مكان لتخزين األنشطة التي ينفذها التالميذ 2.11 70% 13
 -13 .عدم توافر وسائل األمن والسالمة لتطبيق المنهاج 2.05 68% 14
 متوسط المعوقات المتعلقة بالتجهيزات والمواد 2.35 78% 1

    

) 14(النسبي لجميع فقرات المحور والبالغ عددها       أن المتوسط   ) 6(      يتبيـن من الجدول رقم      

؛ مما يشير إلى أنها تمثل معوقاً في تطبيق منهاج          %)68 -% 88(فقـرة، تراوحـت مـا بيـن         

التكنولوجـيا بدرجة مرتفعة، وقد حصلت الفقرة الخاصة بعدم توافر أجهزة حاسوب بالعدد الكافي              

 األجهزة واألدوات والعدد الالزمة لتطبيق      ، تلتها قلة  %)88(علـى الرتبة األولى وبمتوسط نسبي       

، وقد  %)85(، ثم عدم وجود مركز تكنولوجي، وبمتوسط نسبي         %)86(المنهاج، وبمتوسط نسبي    

يرجع ذلك أهمية تلك الفقرات في تنفيذ بعض الجوانب واألنشطة العملية في المنهاج، وإلى حداثة               

ه بالشكل الكافي، إذ تفتقر بعض المدارس إلى        المـنهاج، وأن البيـئة الفيزيائية غير مؤهلة لتطبيق        

الحـد األدنى من التجهيزات والمواد لتطبيق منهاج التكنولوجيا، وبخاصة أجهزة الحاسوب، حيث             

 %).87(في دراسته أن معوق عدم توافر أجهزة الحاسوب يمثل معوقاً نسبته ] 8[أشار مسلم 

، وعلى  %)78(واد على متوسط نسبي          وقد حصل محور الصعوبات الخاص بالتجهيزات والم      

الرتـبة األولـى فـي مستوى الصعوبات، وقد يعود ذلك إلى وجود المباني المدرسية قبل تطبيق                 

وقد اتفقت النتيجة السابقة مع دراسة      . المنهاج، والتي لم تكن معدة جيداً لتطبيق منهاج التكنولوجيا        

دية تمثل المعوق األول لتطبيق المنهاج      ، حيث أشارت أن مجال اإلمكانات الما      ]6[قصـيعة وعبده    

 الفيزيائية تعد من أهم معوقات      ةأن البيئ ] 13[، وكذلك أشار هارلون وآخرون      %)77.8(وبنسـبة   

حيث أشارت إلى أن توفير     ] 12[تطبيق منهاج التكنولوجيا، وأكدت ذلك دراسة هيملتون ومدلتون         

 .لتي تؤثر في تطبيق المنهاجوالمراكز المناسبة في المدرسة تعد من أهم العوامل ا

هل توجد فروق ذات داللة     :  نص السؤال الثاني على    :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها    
: في معوقات تطبيق منهاج التكنولوجيا تعزى للمرحلة التعليمية       ) 0.05∝≤(إحصائية عند مستوى داللة     

 One Way(تخدام تحليل التباين األحادي      تم اس لإلجابة عن هذا السؤال      ؟  )دنيا، متوسطة، وعليا  (

ANOVA( ؛ وكانت النتائج كما في الجدول رقم)7.( 
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 )7(الجدول رقم 

  نتائج تحليل التباين األحادي في صعوبات تطبيق منهاج التكنولوجيا في ضوء متغير المرحلة
مستوى 
 الداللة

 قيمة ف
متوسط 
 المربعات

 درجة
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 مصدر
ن التباي  

 المحور

 بين المجموعات 0.842 2 0.421
 2.427 0.090داخل المجموعات 47.700 275 0.173

المجموع 48.542 277 -

صـعوبات متعلقة   : األول
 بالمعلم وإعداده

بين المجموعات 0.327 2 0.163
 1.086 0.339داخل المجموعات 41.350 275 0.150

المجموع 41.677 277 -

صعوبات متعلقة  : الثاني
بمحـــتوى المـــنهاج 

 الدراسي    
بين المجموعات 0.282 2 0.141
 0.978 0.337داخل المجموعات 39.661 275 0.144

المجموع 39.943 277 -

صعوبات متعلقة  : الثالث
بالنواحـــي اإلداريـــة 

 والفنية
بين المجموعات 0.558 2 0.279
 1.481 0.229داخل المجموعات 51.789 275 0.188

المجموع 52.347 277 -

قة صعوبات متعل : الرابع
 بالتجهيزات والمواد

بين المجموعات 0.293 2 0.147
 1.430 0.241داخل المجموعات 28.204 275 0.103

المجموع 28.497 277 -

 الدرجة الكلية للمعوقات

      

ق ذات داللة إحصائية في معوقات تطبيق منهاج        عدم وجود فرو  ) 7(     يالحظ من الجدول رقم     

، وقد  )دنيا، متوسطة، وعليا  : (التكنولوجيا من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير المرحلة التعليمية        

يعـود ذلـك إلى أن معلمي مرحلة التعليم األساسي يدرسون في نفس المرحلة، إذ ال توجد حدود                  

 التدريسي للمعلمين يكاد يكون متشابهاً؛ لذلك       كبـيرة تفصـل بيـن المراحل الثالث، وأن العبء         

المعوقـات قريـبة، كما أن المرحلة التي يدرس المعلم بها  ال تشكل متغيراً عند إعداد المعلم في                   

كما أن اهتمام وزارة    . الجامعة، وبخاصة أن تدريس التكنولوجيا يبدأ من الصف الخامس األساسي         

 التوجيه واإلشراف التربوي للمعلمين، وعقد الدورات،       التربـية والتعليم بالمدارس واحد من حيث      

 .وتوفير التسهيالت والبيئة المناسبة للمراحل الثالث

هل توجد فروق ذات داللة     : نص السؤال الثالث على   : النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتها    

عزى للتخصص  في معوقات تطبيق منهاج التكنولوجيا ت     ) 0.05∝≤(إحصائية عند مستوى داللة     

 One Way(؟ وقد تم استخدام تحليل التباين األحادي         )تكنولوجيا، كمبيوتر تعليمي، وعلوم   (

ANOVA( ؛ للكشف عن أثر متغير االختصاص، وكانت النتائـج كمـا في الجدول رقم)8.( 
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 )8(الجدول رقم 

 غير التخصصنتائج تحليل التباين األحادي في صعوبات تطبيق منهاج التكنولوجيا في ضوء مت
مستوى 
 الداللة

 قيمة
)ف(  

متوسط 
 المربعات

 درجة
 الحرية

مجموع 
المربعات

 مصدر
 التباين 

 المحور

 بين المجموعات 0.758 2 0.379
 2.180 0.115 داخل المجموعات 47.784 275 0.174

 المجموع 48.541 277 -

صعوبات متعلقة بالمعلم : األول
 وإعداده

 بين المجموعات 0.427 2 0.214
 1.424 0.242 داخل المجموعات 41.249 275 0.150

 المجموع 41.677 277 -

صعوبات متعلقة بمحتوى: الثاني
 المنهاج  الدراسي 

 بين المجموعات 0.263 2 0.132
 0.911 0.403 داخل المجموعات 39.680 275 0.144

 المجموع 39.943 277 -

صعوبات متعلقة بالنواحي:  الثالث
 اإلدارية والفنية

 بين المجموعات 1.436 2 0.718
 3.878 0.022 داخل المجموعات 50.911 275 0.185

 المجموع 52.347 277 -

صعوبات متعلقة :  الرابع

 بالتجهيزات والمواد

 بين المجموعات 0.350 2 0.265
 2.606 0.076  المجموعاتداخل 27.967 275 0.102

 المجموع 28.497 277 -

 الدرجة الكلية للمعوقات

 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في معوقات تطبيق منهاج          ) 8(     يتبيـن من الجدول رقم      

تكنولوجيا، كمبيوتر تعليمي،   : (التكنولوجـيا مـن وجهـة نظر المعلمين تعزى لمتغير اختصاص          

ة للمعوقات، وقد يعود ذلك إلى أن       ، فـي المحـور األول والثاني والثالث والدرجة الكلي         )وعلـوم 

تدريس مناهج التكنولوجيا يحتاج إلى دورات تدريبية لكافة المعلمين بغض النظر عن اختصاصهم             

أو إعدادهـم، وبخاصة كونه منهاجاً حديثاً، وقد بدأت وزارة التربية والتعليم ومنذ تطبيق المنهاج،        

 التكنولوجيا؛ مما أكسبهم كفايات متشابهة،      بعقـد دورات تدريبية للمعلمين الذين سيدرسون منهاج       

، وهذا يؤدي إلى وجود ألفة بين       )منهاج التكنولوجيا (كمـا أن المعلميـن يدرسـون نفس المنهاج          

االختصاصـات المخـتلفة عـند تدريسه، وكما أن تشابه ظروف المدارس من حيث التجهيزات               

 . يفسر جزء من النتيجة السابقةوالمرافق، وتقارب التعامل مع المعلمين في جميع النواحي قد

، وللكشف  )التجهيزات، والمواد (     وقـد وجدت فروق ذات داللة إحصائية على المحور الرابع           

 .يبين نتائج التحليل) 9(عن مواقع الفروق، تم استخدام اختبار شيفيه، والجدول رقم 
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 )9(الجدول رقم 

 المتعلقة بالتجهيزات والمواد والتي نتائج اختبار شيفيه لكشف مواقع الفروق في الصعوبات

 تعزى لتخصص المعلم
 العلوم

 2.30: المتوسط

 الحاسوب

2.31: المتوسط

التكنولوجيا 

2.46: المتوسط
   التخصص

 2.46: المتوسط/ التكنولوجيا 1.00 0.1496 *0.1605

 2.31: المتوسط/ الحاسوب 0.1496 - 1.00 0.0109

 2.30:  المتوسط/العلوم *0.1605 - 0.0109 - 1.00

 )0.05(  دالة عند مستوى داللة *  

وجود فروق ذات داللة إحصائية في معوقات تطبيق منهاج         ) 9(     يتضـح مـن الجدول رقم       

التكنولوجيا، ولصالح اختصاص التكنولوجيا مقابل اختصاص العلوم، حيث بلغ متوسط اختصاص           

عني أن المعلمين الذين اختصاصهم     ؛ مما ي  )2.30(، واختصـاص العلـوم      )2.46(التكنولوجـيا   

تكنولوجيا، يواجهون معوقات على محور التجهيزات والمواد أكثر من المعلمين الذين اختصاصهم            

علـوم وبداللـة إحصائية، وقد يعزى ذلك إلى عدم وجود مركز تكنولوجي في المدرسة، وافتقار                

ذ منهاج التكنولوجيا؛ مما يجعل     المـدارس للكثـير من التجهيزات واألجهزة والمواد الالزمة لتنفي         

 بمختبرات العلوم لتنفيذ بعض التجارب واألنشطة بداخلها، لذلك فإن مختص           االمعلميـن يسـتعينو   

العلـوم أقدر من غيرة على استثمارها لتطبيق بعض جوانب المنهاج، خاصة في إجراء التجارب                

أما عدم ظهور   .  والتركيب الطاقة والكهرباء : والنشـاطات لبعض الموضوعات التكنولوجية مثل     

فـروق دالـة إحصائياً بين اختصاص التكنولوجيا واختصاص الحاسوب على محور الصعوبات             

المـتعلقة بالتجهيزات والمواد، فقد يعزى إلى طبيعة المنهاج، حيث يشمل  موضوعات لها عالقة               

صين باختصـاص التكنولوجـيا، وموضـوعات أخرى موازية متعلقة بالحاسوب، فكال االختصا           

 . يعانيان من معوقات متقاربة وإن اختلف االختصاص أو الموضوع

، والتي أظهرت فروقاً    ]6[     واختلفت النتيجة السابقة مع ما توصلت إليه دراسة قصيعة وعبده           

ذات داللـة إحصـائية فـي صعوبات تطبيق المنهاج لصالح اختصاص العلوم، مقابل اختصاص         

 .م وجود فروق دالة بين اختصاصي التكنولوجيا والحاسوبالتكنولوجيا، واتفقت معها في عد

هل توجد فروق ذات داللة     : نص السؤال الرابع على   : النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع ومناقشتها    

في معوقات تطبيق منهاج التكنولوجيا تعزى للجنس       ) 0.05∝≤(إحصـائية عـند مسـتوى داللة        

 : ؛ وكانت النتائج كالتالي)T- test( استخدام اختبار ت تملإلجابة عن هذا السؤال ؟ )معلم، معلمة(
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 )10(الجدول رقم 

 في صعوبات تطبيق منهاج التكنولوجيا في ضوء متغير الجنس) ت( نتائج اختبار 

مستوى 

 الداللة
 قيمة ت

االنحراف 

المعياري

المتوسط 

الحسابي
الجنس العدد  المحور

علمم 143 1.79 0.40  ةغير دال 

 0.891 )0.05(عند 
 معلمة 135 1.75 0.43

 المعلم وإعداده

 ةغير دال معلم 143 1.84 0.37

 0.898 )0.05(عند 
 معلمة 135 1.88 0.39

 محتوى المنهاج  الدراسي

 ةغير دال معلم 143 2.19 0.37

 0.543 )0.05(عند 
 معلمة 135 2.16 0.38

 النواحي اإلدارية والفنية

 ةغير دال معلم 143 2.40 0.39

 1.80 )0.05(عند 
 معلمة 135 2.30 0.47

 التجهيزات والمواد

 ةغير دال معلم 143 2.04 0.31

 0.707 )0.05(عند 
 معلمة 135 2.01 0.32

 الدرجة الكلية

 للمعوقات
 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في معوقات تطبيق         ) 10(       يتبيـن مـن الجدول رقم       

، وقد يعود ذلك    )معلم، معلمة (ن وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير الجنس        مـنهاج التكنولوجيا م   

إلى تشابه الظروف البيئية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية التي يعيشها كال الجنسين، باإلضافة            

إلـى عملهـم في مدارس متماثلة النظم واإلمكانات المادية تقريباً، وأنهم يتلقون نفس اإلعداد في                

، كما أن تقارب أعداد المعلمين في عينة الدراسة من أعداد المعلمات قد يفسر النتيجة               الجامعـات 

 .معلمة) 135(معلماً، وعدد المعلمات ) 143(السابقة، حيث بلغ عدد المعلمين 

التي لم تظهر أثراً للجنس في معوقات تطبيق        ] 8[     واتفقـت النتـيجة السابقة مع دراسة مسلم         

، حيث وجدا فروقاً ذات داللة      ]6[ واختلفت مع ما توصل إليه قصيعة وعبده         .مـنهاج التكنولوجيا  

 . إحصائية في مستوى الصعوبات لصالح اإلناث

هل توجد فروق ذات    : نص السؤال الخامس على   : النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس ومناقشتها    

نولوجي تعزى للخبرة   في معوقات تطبيق منهاج التك    ) 0.05∝≤(داللة إحصائية عند مستوى داللة      

؟ وتم استخدام تحليل التباين األحادي      ) سنوات فأكثر  10،  10 أقل من    – 5 سنوات، من    5أقل من   (

)One Way ANOVA( ؛ للكشف عن أثر متغير الخبرة، وكانت النتائج كما في الجدول رقم)11.( 
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 )11(الجدول رقم 

 تكنولوجيا في ضوء متغير الخبرةنتائج تحليل التباين األحادي في صعوبات تطبيق منهاج ال
مستوى 
 الداللة

 قيمة 
)ف(  

متوسط 
 المربعات

 درجة
الحرية

مجموع 
 المربعات

 مصدر
 التباين 

 المحور

 بين المجموعات 0.285 2 0.143
 0.813 0.445 داخل المجموعات 48.256 275 0.175

 المجموع 48.541 277 -

صعوبات متعلقة : األول
 بالمعلم وإعداده

 بين المجموعات 0.406 2 0.203
 1.351 0.261 داخل المجموعات 41.271 275 0.150

 المجموع 41.677 277 -

صعوبات متعلقة : الثاني
بمحتوى المنهاج  الدراسي 

    

 بين المجموعات 0.187 2 0.093
 0.645 0.525 داخل المجموعات 39.757 275 0.145

 المجموع 39.943 277 -

صعوبات متعلقة : الثالث
 بالنواحي اإلدارية والفنية

 بين المجموعات 1.046 2 0.523
 2.804 0.062 داخل المجموعات 51.301 275 0.187

 المجموع 52.347 277 -

صعوبات متعلقة : الرابع
 بالتجهيزات والمواد

 بين المجموعات 0.281 2 0.141
 1.371 0.255 داخل المجموعات 28.216 275 0.103

 المجموع 28.497 277 -

 الدرجة الكلية للمعوقات
 

     

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في معوقات تطبيق  ) 11(     يالحـظ مـن الجـدول رقم        

 سنوات ،            5أقل من    (ةمـنهاج التكنولوجـيا مـن وجهـة نظـر المعلميـن تعزى لمتغير الخبر              

؛ ويستنتج من ذلك أن المعوقات      ) سنوات فأكثر  10وات ،   سن10 سـنوات إلـى  أقل من         5مـن   

أن الخبرة لم تكن كفيلة     : المطـروحة فـي الدراسـة الحالية ليست مرتبطة بعامل الخبرة، بمعني           

بالتغلـب على تلك المعوقات، رغم أنها تساعد في التغلب عليها أحيانا، ويفسر ذلك في أن سنوات        

ها التطور أثناء الخدمة، وعدم توافر التسهيالت الالزمة في         الخـبرة الطويلة أو المتوسطة لم يرافق      

المدرسـة؛ مما يجعل من خبرة المعلمين تكراراً لخبراتهم السابقة، كما أن اندفاع أصحاب الخبرة               

القليلة وتحمسهم للتدريس قد يقلل من الفروق التي تعزى للخبرة، إضافة إلى أن مناهج التكنولوجيا               

مغايرة ألنماط المناهج األخرى، حيث احتوت على تنوع فريد من      تعـد مـناهج حديـثة، وهـي         

الرسم، اإلشارات، الطاقة، الحاسوب، والتفكيك والتركيب، كما يحتاج تطبيقها إلى          : الوحدات، مثل 

اسـتراتيجيات تدريس غير تقليدية كأسلوب حل المشكالت، األمر الذي ال يفيد خبرة المعلم كثيراً،         

 .يحتاج إلى كفايات نوعية، وخبرات جديدةحيث أن تدريس المنهاج 
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حيث أظهرت أن المعلمين    ] 15[     وتخـتلف النتيجة السابقة مع ما توصلت إليه دراسة اسكون           

سـنوات فأكثر، يواجهون مشكالت في تطبيق مناهج التربية التكنولوجية في           ) 10(ذوي الخـبرة    

  .اتسنو) 10(المرحلة االبتدائية أقل من ذوي الخبرة أقل من 

 :التوصيات المقترحات 

 -:في ضوء النتائج التي توصلت لها الدراسة وحدودها فإن أهم أوصي به الباحثان اآلتي

توفـير التجهـيزات والمـواد وأجهـزة الحاسـوب في المدارس للمساعدة في تطبيق مناهج              −

 .التكنولوجيا

 .نولوجية بشكل سليمفي المدارس؛ لتطبيق منهاج التك) مراكز تكنولوجية(توفير أماكن خاصة  −

توفـير دلـيل خـاص بـالمعلم يعرفه بما لم يشتمل عليه كتاب الطالب، ويساعد في تدريس                   −

 .موضوعات التكنولوجيا، وتنفيذ أنشطتها العملية

إثـراء بـرامج إعداد معلمي التكنولوجيا في الجامعات بالجوانب العملية ذات العالقة بمناهج               −

 .لمعلمين أثناء الخدمة على تطبيق مناهج التكنولوجياالتكنولوجيا المدرسية، مع تدريب ا

 .إجراء دراسات وأبحاث القتراح برامج تعالج معوقات تطبيق مناهج التكنولوجيا المدرسية −
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  " بسم اهللا الرحمن الرحيم" 

 : أخي المعلم، أختي المعلمة

 :ية طيبة وبعدتح      
 أولت وزارة التربية والتعليم اهتماماً      قد     بعـد أن أصبح قرار التعليم في فلسطين وطنياً، ف         

؛ وبناء عليه قامت الوزارة بإعداد المناهج       مبحـث التكنولوجـيا والعلـوم التطبيقية      ل خاصـاً 

في إعداد   الفلسطينية   ة األكاديمي تالخاصـة بذلـك، وفـي الجانب اآلخر فقد بدأت المؤسسا          

. المعلمين لتطبيق هذا المنهاج، كما أقيمت الكثير من الدورات وورش العمل في هذا الجانب             

 . م2000 - 1999وقد بدأت الوزارة بتطبيق هذا المنهاج تدريجياً في العام الدراسي 

معوقات تطبيق منهاج التكنولوجيا بمحافظات     هذه االستبانة تهدف إلى التعرف على       

مجموعة : "بالمعوقاتونَعني   . المتغيرات ضوء بعض ظر المعلمين في    غزة من وجهة ن   

 "العوامل والمؤثرات التي تحد من تحقيق األهداف المتوخاة من تطبيق منهاج التكنولوجيا

ن تعاونك في ملء هذه      دقائق، ونؤكد لك بأ    10إن تعبئة االستبانة سوف يستغرق حوالي       

وتطويراً لتطبيق مناهج التكنولوجيا،    لعملية التربوية،    إسهاماً منك في تحسين ا     داالستبانة يع 

 إالن المعلومات المحصلة من هذه االستبانة لن تستخدم         أوخدمة للبحث العلمي، مؤكدين لك ب     
ألغراض البحث العلمي، ولن تؤثر إجابتك وال بأي شكل من األشكال على وضعك الشخصي أو                 

 .المهني

ثم تحديد إن كان يمثل لك معوقاً       بعناية ودقة،   ستبانة  من بنود اال   بندلذا يرجى قراءة كل     

  . الذي يناسبكالخيارتحت ) x(إشارة عند تطبيق منهاج التكنولوجيا من عدمه، ومن ثم ضع 

: إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار فال تتردد في االتصال علي الجوال التالي                  
0599480183 

             _com.isleem@yahoomohammed: أو بالبريد اإللكتروني

 تحياتالمع أطيب 
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 :معلومات عامة  
 

 :أمام الخانة التي تنطبق عليك)   X (وضع إشارة يرجى   
 
  :المرحلة التي تقوم بالتدريس بها -1

       الصف الخامس ، السادس: ( الدنيا.( 

                  الصف السابع ، الثامن ، التاسع: ( المتوسطة.( 

       الصف العاشر: (العليا.( 
      

  :االختصاص الدقيق -2

      تكنولوجياال                   كمبيوتر التعليمي                 علوم 
 
           :الجنس -3

     ذكر                  أنثى  
 
 :س التدريالخبرة فيسنوات  -4

      سنوات) 5(أقل من      

     سنوات 10 سنوات إلى أقل من5 من   

     10سنوات فأكثر  
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 :في الخانة التي تتفق ورأيك أمام كل فقرة من الفقرات التالية ) X( ضع عالمة 
  بالمعلم وإعدادهمعوقات تتعلق: المحور األول

 درجة اإلعاقة
منخفضة متوسطة مرتفعة

قم الفقرات
لر
ا

 

-1 .قلة اإلعداد المناسب لتدريس منهاج التكنولوجيا   

-2 .غياب االختصاص في مجال التكنولوجيا وأساليب تدريسها   

-3 .عدم اإللمام ببعض موضوعات المنهاج   

-4 .ريس المنهاجتدني مستوى الخبرة العملية في أساليب تد   

ضعف اإلعداد في مجال الحاسوب والمتعلق بتدريس وحدة الحاسوب في    
 .المنهاج

5-

-6 .التدريب العملي لتدريس منهاج التكنولوجيا غير كاف   

-7 .شيوع الجوانب النظرية فترة اإلعداد في الجامعة   

-8 .قلة التدريب إلعداد أنشطة التعلم التكنولوجي الخاصة بالمنهاج   

-9 ).تكنولوجيا ، حاسوب ، علوم: (تعدد المواد التي يقوم بتدريسها   

-10 .عدم اإللمام بأهداف منهاج التكنولوجيا ومضامينها التربوية   

-11 .عدم الرغبة في تدريس منهاج التكنولوجيا   

-12 .قلة الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات المطروحة أثناء العمل   

-13 .تناع بجدوى األنشطة التكنولوجية وقيمتهاعدم االق   

-14 ...).خامس، سادس، سابع: (تعدد المستويات التي يقوم بتدريسها   

   
غياب التنسيق بين معلم التكنولوجيا ومعلمي االختصاصات ذات العالقة 

 بالتكنولوجيا

15-

-16 ضعف الوعي بقيمة التقنيات التعليمية في تنفيذ المنهاج    

 
 معوقات تتعلق بمحتوى المنهاج الدراسي: انيالمحور الث

 درجة اإلعاقة
منخفضة متوسطة مرتفعة

قم الفقرات
لر
ا

 

-1 .عدم وضوح األهداف في مناهج التكنولوجيا   

-2 .كثافة المنهاج وقله عدد الحصص المخصصة له   

-3 .كثرة األخطاء العلمية والمطبعية في المنهاج   

-4 .تويات الطلبةعدم مالءمة المنهاج لمس   

-5 .صعوبة المادة العلمية للمنهاج   

-6 .غلبة الجوانب النظرية على الجوانب العملية للمنهاج   
-7 .ازدحام المنهاج بالمصطلحات والمفاهيم العلمية وغموضها   
-8 .تعدد وحدات المنهاج وعدم ترابط بعضها بالبعض اآلخر   

-9 .قلة األنشطة العملية في المنهاج   
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-10 .كثرة الموضوعات الحاسوبية في المنهاج   
-11 .للمعلم لتطبيق المنهاج) حرية(عدم إعطاء مرونة    
-12 .األنشطة واألمثلة التطبيقية الواردة في الكتاب قليلة   

-13 .عدم توافر دليل للمعلم يساعد في تطبيق المنهاج   
-14 .قلة الصور والرسومات واألشكال التوضيحية في المنهاج   

-15 .صعوبة تحديد األسلوب المناسب لتنفيذ موضوعات المنهاج   

-16 .عدم مالءمة المنهاج ألهداف تدريسه وأنشطته   

-17 .ضعف ارتباط موضوعات المنهاج بالبيئة المحلية للمتعلمين   
 

 معوقات فنية وإدارية: المحور الثالث
 درجة اإلعاقة

منخفضة متوسطة مرتفعة
قم الفقرات

لر
ا

 

-1 .ثرة العبء التدريسي الملقى على المعلمك   
-2 .التأخر في توفير الكتب المدرسية في بداية العام   
-3 .قلة وعي الجهات اإلدارية بمنهاج وأهداف التكنولوجيا   
-4 فرض أسلوب معين في تدريس المنهاج من الجهات اإلدارية   
-5 .كثرة األعمال اإلدارية المطلوبة من المعلم   

-6 .ة الميزانية المخصصة من اإلدارة لتطبيق المنهاجقل   
-7 .قلة المراجع العلمية الالزمة في موضوعات التكنولوجيا   
-8 .ضعف الثقافة التكنولوجية للتالميذ   

-9 .عدم تشجيع اإلدارة على تطبيق المنهاج   

-10 .عدم وجود مجموعات متجانسة من التالميذ في الفصل   
-11 . في الفصل الواحدكثافة التالميذ   
-12 .ضعف مهارة التالميذ العملية لتطبيق أنشطة المنهاج   

-13 .تدني المستوى التحصيلي للتالميذ   
-14 .عدم توافر الرغبة والحوافز لدى التالميذ لتعلم المنهاج   

   

ضـعف التشجيع المادي والمعنوي للمعلمين لحضور دورات وورش عمل          
 .في مجال المنهاج

15-
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 معوقات تتعلق بالتجهيزات والمواد: ور الرابعالمح
 درجة اإلعاقة

منخفضة متوسطة مرتفعة
قم الفقرات

لر
ا

 

-1 .عدم وجود مركز تكنولوجي لتطبيق المنهاج في المدرسة   
-2 .قلة األجهزة واألدوات والعدد الالزمة لتطبيق المنهاج   
-3 . لتطبيق المنهاجةقلة المواد والخامات الالزم   
-4 .قلة الفنيين لإلشراف على المعامل والورش التكنولوجية وصيانتها   
-5 .المساحة المتوفرة في الفصل غير كافية لتطبيق المنهاج   

-6 ). مقاعد متحركة-طاوالت عمل (قلة األثاث الالزم للمساعدة في تطبيق المنهاج    
-7 امعدم صالحية األجهزة والمواد واألدوات الموجودة لالستخد   
-8 .قلة توافر الوسائل التعليمية   

-9 .عدم وجود مختبر حاسوب في المدرسة   

-10 .عدم توافر مكان لتخزين األنشطة التي ينفذها التالميذ   
-11 .عدم وجود شبكة اإلنترنت في المدرسة   
-12 .عدم توافر الدعم الفني لتطبيق المنهاج باستخدام أسلوب حل المشكالت   

-13 . وسائل األمن والسالمة لتطبيق المنهاجعدم توافر   
-14 .عدم توافر أجهزة حاسوب بالعدد الكافي   

 


