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 ى:ملخصىالبحث
ىدف ىذا البحث إلى الكشف عن الصعوبات التي تواجو طمبة المرحمة الثانوية (الصف
الحادي عشر والثاني عشر) في تعمم منياج التكنولوجيا من وجية نظر المعممين والمشرفين

 وقام بإعداد أداة البحث وىي، حيث استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي،التربويين

 وتحقق الباحث من صدقيا،) فقرة موزعة عمى خمسة مجاالت49( (االستبانة) والتي تكونت من
، وذلك بعرضيا عمى مجموعة من المحكمين والمختصين والخبراء،وثباتيا وصالحيتيا لمتطبيق
) معمماً ومعممة من معممي مبحث التكنولوجيا65( وطبقيا عمى عينة البحث والمكونة من

 شمال غزة) وتوصل البحث إلى وجود صعوبات، غرب غزة،بمديرية التربية والتعميم (خانيونس
في تعمم منياج التكنولوجيا لمصف الحادي عشر والثاني عشر من وجية نظر المعممين بدرجة

.)%73.1(  بنسبة،متوسطة

ABSTRACT:

This research aims at reveal the difficulties faced by high school
students grades11th and 12th in learning the technology curriculum
from the point of view of teachers and educational supervisors, the
researcher used the Descriptive analytical method. The questionnaire
was the tool of the research, which included (49) items distributed to
five domains. It was refereed by specialists and experts to make
sure of its validity and reliability. The sample of the research was
(65) technology teachers at education directorate (Khanyouns, West
Gaza, North Gaza). The research reached the following results:
There are difficulties in learning the technology curriculum for
grades 11th and 12th essential from the point of view of teachers,
Medium Degree rate (73.1%).

ى
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الصعىبات التي تىاخه طلبة املرحلة الثانىية يف تعلم منهاج التكنىلىخيا
د .محمود محمد فؤاد برغوت

مقدمة :ى
تعتبر التربية والتعميم من أىم استثمارات المجتمعات المتقدمة التي تسعى دائماً لالستثمار البشري

لمرقي باإلنسان وامكانياتيا البشرية إلى أعمى المستويات بما يحقق ليا التقدم في جميع مجاالت الميادين

األخرى ،وتسعى الدول إلى االىتمام بقدرات األفراد وطاقاتيم المختمفة ،بما يعود بالمنفعة عمى المجتمع.

فيي عممية ضرورية إلعداد جيل يتحمل مسؤوليتو تجاه المجتمع الذي ينتمي لو ،ولعل العامل الرئيس
الذي يمكن أن يؤثر في عممية التربية ىو كفاءة العممية التعميمية التي تكسب المتعممين الخبرات

والمعمومات الكفيمة بإعدادىم إعداداً جيداً يناسب االندماج والتفاعل مع المجتمع الذي يعيش فيو ،مراعية

خصائص الطمبة فروقيم الفردية ،حيث أن ىذا الطالب ىو العنصر األساسي في التنمية الدائمة ،فيو

أداتيا وىدفيا في الوقت ذاتو ،وتنميتو ليست تنمية تكنولوجية فحسب ،بل ىي قبل كل شيء تنمية

اجتماعية وثقافية وأخالقية ،ولكي نجعل من كل فرد قوة مضافة لمدخل القومي ،فال بد من تنمية قدراتو

وتذليل الصعوبات من أمامو .ومن أىم ىذه الصعوبات صعوبات القراءة والكتابة ،والتي تؤدي إلى عدم
قدرة المتعمم عمى استقبال المغة أو معالجتيا ،ومن ثم تنغمق أمامو مفاتيح المعرفة والتعمم في مختمف
مجاالت الدراسة.

وقد الحظ عمماء النفس بأن أحد أىم شروط نشوء أشكال االضطرابات العصبية النفسية ىو عدم

تطابق اإلمكانيات االجتماعية والبيولوجية الموجودة عند اإلنسان ألجل إعادة معالجة المعمومات عندما

تزيد سرعة ورودىا وكميتيا ،وىذا العامالن غالباً ما يكونان قائمين في المدرسة ،وىو ما يؤكد صعوبات

في التعمم لدى الطمبة ،كما أن ىناك عوامل تكمن في الخصائص الفردية لمطمبة ،وقد يكون سبب
الصعوبات في التعمم ضعف البصر أو السمع الضروريين الستيعاب المادة الدراسية مما يجعل الدرس

أكثر إنياكاً عند ىؤالء بالمقارنة مع األطفال األسوياء (غرونباخ وآخرون )30 ،1995،مع أنيم يممكون
القدر الكافي من القدرات العقمية الالزمة لتعمميم واكتسابيم الخبرات؛ إال أن تحصيميم لممعمومات أقل

من أقرانيم العاديين في جانب أو أكثر مما يؤثر سمباً عمى األداء العام( .الراشد؛ والعبد الغفور،2006 ،

)2

ولم يحظ مجال في التربية الخاصة بالنمو المطرد واالىتمام البالغ الذي نالو مجال صعوبات

ال تعمم ،فمجال صعوبات التعمم من المجاالت الحيوية التي باتت تشغل الكثير من الحكومات وأنظمة

التعميم سعياً إلى تقديم خدمات تربوية لقطاع كبير من أبنائيا ،فمقد شيد مطمع الستينات من القرن

الماضي اقتراح من جانب صامويل كيرت  Samuel Kirkيتمثل في مصطمح صعوبات التعمم
) Learning Disabilities (LDليكون بمثابة حل وسط لذلك الكم الكبير من النعوت التي استخدمت

آنذاك في سبيل وصف أولئك األطفال الذين يتسمون بمعدل ذكاء عادي نسبياً ولكنيم يواجيون العديد
3

من مشكالت التعمم ،فالطفل الذي يعاني من صعوبات التعمم ىو ذلك الطفل الذي يوجد لديو تفاوت بين
مستوى ذكائو ومستوى تحصيمو ،حيث يكون مستوى ذكائو عادياً تقريباً ولكنو مع ذلك ال يتمكن من

التحصيل الذي يتفق مع قدراتو الكامنة التي تم قياسيا باستخدام ذكاء مقنن ،وال يصل إلى مستوى األداء

المتوقع منو في ضوء مستوى ذكائو( .محمد2006،أ)20 ،
إن قدرة المتعممين عمى استيعاب ما ىو جديد وفيمو واعادة معالجتو ،وتذكره ،ال حدود ليا عممياً،

حيث تبدأ الصعوبات التعميمية وتتجمى ألول مرة بالنسبة لكثير من الطالب عندما يدخمون المدرسة
ويفشمون في اكتساب الميارات األكاديمية ويظير التباين بين القدرة والتحصيل ،حيث يتم في ىذه

ا لمرحمة التعرف عمى العدد األكبر من الطمبة ذوي الصعوبات التعميمية وأكثر ما يالحظ ىذا الفشل في
القراءة مع أنو قد يحدث في الكتابة أو غير ذلك من الموضوعات المدرسية ،وكثي ًار ما يصاحب الفشل

الدراسي عدم القدرة عمى االنتباه والتركيز وضعف في الميارات الحركية ويتجمى في مسكو القمم بوضعية
غير صحيحة ورداءة الخط وتعرقل الصعوبات التعميمية األكاديمية عند ىذا المستوى التكيف االجتماعي
فتظير مشكالت اجتماعية انفعالية متعددة تتجمى في عدم القدرة عمى تكوين صداقات واالحتفاظ بيا.

(الوقفي )55 ،2003،فالفرد ذو الصعوبة في التعمم ىو إنسان لو إمكاناتو وقدراتو وميمتنا العممية ىي
اكتشاف تمك االمكانات والقدرات ورعايتيا وحصادىا في مصمحة المجتمع بأسموب عممي وحضاري

وانساني.

فصعوبات في التعمم تعني وجود مشكمة في التحصيل الدراسي لمطالب في المواد الدراسية ،وغالباً

ما يسبق ذلك بعض المؤشرات مثل :صعوبات في تعمم المغة الشفيية ،فيظير الطفل متأخ اًر في اكتساب

المغة ،ينتج عنو صعوبات في التعامل مع الرموز ،كما أن الشرط األساسي لتشخيص صعوبة التعمم ىو
وجود تأخر مالحظ في تحصيل الطالب ،كأن يحصل عمى معدل أقل من المعدل الطبيعي المتوقع

مقارنة بمن ىم في سنو ،وعدم وجود سبب عضوي أو ذىني ليذا التأخر ،فذوي صعوبات التعمم تكون
قدراتيم الذىنية طبيعية ،وطالما أن الطفل ال يوجد لديو مشاكل في القراءة والكتابة فقد يكون السبب أنو

بحاجة لتدريب أكثر حتى يصبح قدرتو أفضل ،وربما يعود ذلك إلى مشكمة مدرسية أو أسرية أو فنية.

وتسعى و ازرة التربية والتعميم العالي إلى تزويد الطمبة بالمعمومات والميارات المختمفة والرقي
بالعممية التعميمية والعمل عمى تنشئو الطالب تنشئة شاممة .ووفق خطة المنياج الفمسطيني األول ،قررت
و ازرة التربية والتعميم العالي في فمسطين إدخال منياج التكنولوجيا كعنصر رئيس في الخطة الدراسية

لمناىج التعميم العام  ،وكمادة إجبارية من الصف الخامس وحتى الصف الثاني عشر ،بواقع حصتين

أسبوعياً ،حيث بدأ بتطبيق المنياج في مطمع العام الدراسي 2001-2000م ،وفي مطمع عام 2013م

عممت الو ازرة أيضاً عمى تطويره بما يتالءم مع مستجدات ىذا العصر بدءاً من الصف الخامس

األساسي  ،لما ليذا الموضوع من أىمية بالغة في تمكين طمبتنا األعزاء من مواكبة عصرىم واستيعاب
نتاجو التكنولوجي من جية؛ وجعميم عنص ًار فاعالً من خالل مدخالت التنمية المنشودة من جية أخرى،

حيث يرتكز منياج التكنولوجيا عمى عدة أسس منيا أسس فمسفية :تشكل القاعدة ألي منياج ،وأسس

نفسية :تراعي حاجات الطمبة األساسية وميوليم واستعداداتيم ،وأسس اجتماعية :تراعي حاجات الفرد
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المتجددة ،وحاجات المجتمع المتغير في جميع مناحي الحياة ،وأسس معرفية :تتعمق بطبيعة المبحث

وخصوصيتو ومتطمبات تنفيذه.

وبدأت المؤسسات التربوية تضاعف من جيودىا لمبحث عن كيفية إكساب المتعممين ميارات البحث

واالكتشاف والتفكير العممي وتنمية قدراتيم ومياراتيم العممية ،وتحديد المشكالت والعمل عمى حميا.

ويسيم تدريس منياج التكنولوجيا في تمكين المتعممين من اكتشاف العالم التكنولوجي المحيط بيم،
والتعود في سن مبكرة عمى فيم المحيط االقتصادي والتكنولوجي ،وأثره في حياة اإلنسان ،ونظ اًر لكون

منياج التكنولوجيا منياجاً جديداً ،وذو طبيعة وخصوصية تختمف عن باقي المناىج األخرى ،فإنو يتطمب

معمماً معداً إعداداً مختمفاً أيضاً ،وقد بدأت المؤسسات األكاديمية في وضع البرامج واعداد المعممين
لتطبيق ىذا المنياج ،كما أقيمت الكثير من الدورات وورش العمل في ىذا الجانب ،وفي منياج

التكنولوجيا تتكامل الموضوعات النظرية مع الجوانب العممية (التطبيقية) في مستوى التنفيذ ،مما
يستوجب وجود مركز تكنولوجي مزود بتجييزات ومواد ومعدات لتنفيذ األنشطة التكنولوجية المتضمنة
فيو ،األمر الذي يتطمب قناعة لدى اإلدارة المشرفة والمختصين بأىمية مبحث التكنولوجيا كمادة دراسية

ضمن خطة التعميم العام.

وليذا فقد لخص (النجار؛ إسميم )511 ،2007،بعض النقاط الميمة لمنياج التكنولوجيا ،وىي كما

يمي:
 -1تنمية الثقافية التكنولوجية :ع ن طريق دراسة موضوعات تتصل بإدراك التمميذ ووعيو بأىمية
التكنولوجيا وتطورىا ،وانجازاتيا وآفاقيا المستقبمية ،وأثرىا عمى البيئة والمجتمع.
 -2ممارسة العمل المهاري واحترام العمل :عن طريق تشجيع التمميذ وتدريبو عمى أداء أنشطة يدوية
متعددة ،باستخدام األدوات والمعدات البسيطة الالزمة ،كما يرسخ لديو قيماً إيجابية نحو العمل اليدوي،
واحترام العاممين ،واعتبار العمل وسيمة لتحقيق مطالبة ورغباتو.

 -3االبتكار والتفكير العممي لحل المشكالت :من خالل استخدام التمميذ لألسموب العممي في حل
مشكمة ما ،عن طريق تحميميا واكتشاف العيوب فييا ،مع تدوين المالحظات واستخالص النتائج ،ثم

اتخاذ القرار ،مما يعوده عمى التفكير الناقد ،واإلبداع.

وىناك العديد من الصعوبات التي تواجو طمبة الثانوية العامة في منياج التكنولوجيا والتي تحول
دون تنفيذ الطمبة ألنشطة المنياج وتحقيق أىدافو والعمل عمى توصيل مفاىيمو ومياراتو لمطمبة ،ويعرفيا

الباحث في سياق ىذا البحث بأنيا مجموعة من المشكالت التي تحول من تعمم طمبة الصف الحادي
عشر والثاني عشر لممفاىيم والميارات والمعارف المتضمنة في منياج التكنولوجيا وعدم تحقيق المنياج
أىدافو ،وقد تتمثل ىذه الصعوبات في طبيعة المنياج ،وطريقة التدريس ،والمعمم والطمبة ،واألمور الفنية

واإلمكانات.

كما أن التعرف عمى ىذه الصعوبات التي يمكن أن تواجو تعمم منياج التكنولوجيا ،والوقوف
عمى أسبابيا ،أم اًر ضرورياً حتى يمكن التغمب عمييا وتيسير عممية التعمم؛ وذلك ألن كل من يتعمم
يواجو صعوبة ،والنجاح في التغمب عمى ىذه الصعوبات يساعد عمى تحقيق أىداف التعمم والوصول إلى
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أىداف منياج التكنولوجيا بشكل سميم .وىذا ما أشارت إليو دراسة غسان الصالح ( )2003التي كشفت
عن األسباب التي تعزي إلييا صعوبات التعمم من قبل الطمبة ،وقد توصل الباحث إلى وجود فروق ذات

داللة إحصائي ة عند مستوى الداللة عمى بنود المقياس جميعيا ،كما لوحظت فروق بالنسبة لمتخصص،
أما الفروق بالنسبة لمجنس فمم تكن دالة.
وىدفت دراسة الغضوري ( )2002إلى التعرف عمى نوع واتجاه العالقة بين صعوبات التعمم

واالضطرابات السموكية ،وما إذا كانت ىذه العالقة تختمف باختالف المرحمة الدراسية ،كما ىدفت إلى
معرفة مدى اختالف االضطرابات السموكية الظاىرة باختالف حدة الصعوبات ،توصمت الدراسة إلى ـ
وجود فروق دالة بين مجموعتي الصعوبات في المرحمتين االبتدائية والمتوسطة ،في ستة من أبعاد

االضطرابات السموكية ىي( :التشتت ،ضعف مفيوم الذات ،قصور الميارات االجتماعية ،االندفاعية،

السموك العدواني ،السموك االنسحابي لصالح تالميذ المرحمة المتوسطة.

كما وكشفت دراسة نواف الظفيري ( )2005الفروق بين تالميذ الصف الخامس من ذوي
صعوبات تعمم الرياضيات والعاديين في أداء الذاكرة قصيرة المدى ،وتوصل الباحث إلى وجود فروق
ذات داللة إحصائية بين ذوي صعوبات تعمم الرياضيات والعاديين وىذه الفروق لصالح العاديين ،كما لم

تظير نتائج البحث فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغير الجنس بين الذكور واإلناث.
ويذىب الباحثون في التربية إلى أن مصطمح صعوبات التعمم بدأ البحث بو في مطمع الستينات
من القرن العشرين ،في إطار ذوي االحتياجات الخاصة ،تعتبر نواحي الحرمان الثقافي والبيئي

واالقتصادي سبباً في صعوبات التعمم من حيث وجود فجوة كبيرة بين األداء الدراسي الحقيقي واألداء

المتوقع( .مركز رياض نجد)71 ،2006،

كما ويشير مصطمح صعوبات التعمم ( )Learning Disabilitiesإلى مجموعة غير متجانسة

من االضطراب والتي تعبر عن نفسيا من خالل صعوبات دالة في اكتساب المعمومات والمفاىيم العممية

واستخدام ميارات االستماع أو الحديث أو القراءة أو الكتابة أو االستدالل.

االضطربات النابعة من داخل
ا
ويمكن تعريف صعوبات التعمم عمى أنيا :مجموعة متغايرة من
الفرد التي يفترض أنيا تعود إلى خمل وظيفي في الجياز المركزي تتجمى عمى شكل صعوبات ذات داللة
في اكتساب وتوظيف الميارات المفظية وغير المفظية والفكرية في حياة الفرد وتكون مرتبطة بمشكالت

في التنظيم الذاتي والتفاعل االجتماعي ما يعد سبباً من إعاقات حسية أو عقمية أو انفعالية أو اجتماعية
ومن مؤثرات خارجية كاالختالف الثقافية أو التعميم غير المالئم (.)scoot,1997,85

ويعرفيا عمي الشخيبي ( )56 ،2004بأنيا أولئك الدارسون الذين يظيرون تباعداً واضحاً بين

أدائيم المتوقع (كما يقاس باختبارات الذكاء) ،وأدائيم الفعمي (كما يقاس باختبارات التحصيل) في مجال
أو أكثر من المجاالت األكاديمية ويكون ذلك في صورة قصور في أدائيم لمميام المرتبطة بيذا المجال

بالمقارنة بأقرانيم في نفس العمر الزمني والمستوى العقمي ،والصف الدراسي ،ويستثنى من ىؤالء
الدارسين ذوى اإلعاقات الحسية سواء كانت سمعية أم بصرية أم حركية ،وكذلك المضطربين انفعاليا
والمحرومين ثقافياً واقتصادي ًا.
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تصنيف صعوبات التعمم:
اتفاق بين المتخصصين والمشتغمين بمجال صعوبات التعمم عمى تصنيف صعوبات
يكاد يكون ىناك
ُ
التعمم تحت تصنيفين رئيسيين ىما (:)Gavin Reid, 2002, Gad, 2004 , Ian ,2004
أوالً :صعوبات التعمم النمائية " " Developmental Learning Disabilities
ثانياً :صعوبات التعمم األكاديمية " " Academic Learning Disabilities
أوالً :صعوبات التعمم النمائية:

وىى تشتمل عمى صعوبات التعمم األولية مثل (االنتباه ،الذاكرة واإلدراك) ،وكذلك صعوبات

التعمم الثانوية مثل (التفكير ،الفيم ،الكالم والمغة الشفيية).
ثانياً -:صعوبات التعمم األكاديمية:

وىى تشمل الصعوبات التي يجدىا الطمبة في المواد الدراسية المختمفة مثل التكنولوجيا والعموم

والمواد االجتماعية ...إلخ حيث يجد الطمبة صعوبة في استخدام االستراتيجيات الالزمة لفيم المادة
الدراسية وتذكر معموماتيا مثل استراتيجيات تنظيم المعمومات وربط األفكار وتحديد المعمومات اليامة

(أبو نيان.)23 ،2001،

وبما أن الدراسة الحالية تنتمى لممجال التربوي ،فالبد أن يكون االىتمام منصباً عمى شكل ىذه

الصعوبات من الناحية األكاديمية ،والتوسع في شرح وتفصيل ىذه الصعوبات.
صعوبات تظهر في مستوي التحصيل الدراسي:

التأخر الدراسي ىو السمة الرئيسة لمدارسين ،الذين يعانون من صعوبات في التعمم ،فال وجود

لصعوبات التعمم بغير وجود لمشكمة دراسية وتعميمية .فبعض الدارسين يعانون من قصور في جميع
مواضيع الدراسة ،والبعض اآلخر قد يعانى من قصور في موضوع واحد أو في موضوعين  ...إلخ،

حيث إن لكل فرد الحق في التعميم الذي يتناسب مع قدراتو واستعداده الطبيعي ،لذلك فإن البيئة التعميمية

من حيث :المنيج الدراسي ،وطرق وأساليب التدريس ،وتجييزات فصول محو األمية ،واإلشراف اإلداري
والتوجيو الفني ،يجب أن تراعي القالب الذي يتالءم مع كل دارس ،وأن تيدف إلي مساعدة الدارسين
الذين يعانون من صعوبات التعمم عمي التغمب عمييا بقدر اإلمكان .ىذا وقد أكد البعض أن إيجاد بيئة

تعمم إيجابية تمبى احتياجات المتعممين ُيعد

مفتاحاً أساسياً لمنجاح في برامج تعمم الكبار(.

زيتون ، )228 ،2004،فعوامل البيئة التعميمية من حيث :المنيج الدراسي ،طرق وأساليب التدريس،
وتجييز فصول محو األمية من حيث" اإلضاءة ،التيوية ،سعة المكان ،توفير المقاعد المالئمة والمناسبة

لمدارسين األميين ،واإلشراف اإلداري والتوجيو الفني بفصول محو األمية؛ تعتبر عوامل أساسية في
تييئة المناخ المساند لمعممية التعميمية ،مما يساعد عمى التفاعل بين األميين والمعمم لتحقيق اليدف

والغرض من العممية التعميمية( .عطية)209 ،2001،
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المنهج الدراسي:

حيث ُيعد المنيج الدراسي أحد األمور التي تعتني بيا األفراد والجماعات والدول ليس عمي
صعيد العصر الحالي بل منذ أقدم األزمنة ،وبتزايد االىتمام بالمناىج الدراسية ركز كثير من المفكرين

عبر التاريخ جيودىم عمي تحقيق مناىج مناسبة ومالئمة لمدارسين ،لما لدور المناىج الفعَّال في االرتفاع
بقيمة الفرد ،والنيوض بحضارات األمم.
وضرورة توفير منيج دراسي مبسط ومرن يركز عمي المعرفة والميارات األساسية لمدارس،

وتعميم ميارات حياتية مينية تساعده في الوصول لمستوي معيشي أفضل ،وأىمية وجود معممين يتوفر
فييم مجموعة الكفايات التدريسية الالزمة لضمان مستوي أداء عمى درجة عالية ،وتوفير أماكن لمدارسة
يعتبر أم اًر أساسياً لمحو األمية ،واشراف وتوجيو ييتم بمشاركة نشطة لمدارسين والعمل عمى حل

مشاكل الدارسين المتعمقة بالناحية التعميمية ،مما يمكن من استفادة الدارسين بفصول محو األمية من

فرصة تعمميم ،وتحقيق أقصى استفادة ممكنة لتطوير األداء والوصول بالدارسين إلى التعمم المتمكن.
البيئة التعميمية وصعوبات التعمم:

تتسم البيئة التعميمية بالتكامل بين كل من :المعممين ،اإلدارة ،الدارسين ،أساليب التدريس،

تجييزات من وسائل تعميمية ،ومناىج ومقررات دراسية لتحقيق النتائج المرجوة منيا ،ومن أىم العناصر
المؤدية إلى خمق بيئة تعميمية محفزة وفعالة دفع الدارسين إلى المشاركة والمبادرة والشعور بالحماس
(العرفج.)120،2004،

والبيئة ليا تأثير في عمميات التعامل والتفاعل ،والبيئة اآلمنة المشجعة المميزة بإتاحة الوقت

المناسب ،ومراعاة تجنب المضايقات والمقاطعات أثناء التعامل – عوامل ميمة من شأنيا تحقيق

وبناء عميو فإن اختيار الوقت المناسب ،والمكـان المناسب،
التواصل الجيد والعكس صحيح أيضا.
ً
واالستعداد النفسي والبدني ميم من أجل تحقيق إجراء تعامالت ناجحـة( .عبد الكريم.)384 ،2004،

تعتبر العوامل البيئية من العوامل المساعدة في موضوع أسباب صعوبات التعمم ،وىى العوامل الخاصة

بالوسط الذى ينشأ فيو الفرد ،وتمعب دو اًر حيوياً في تأثيرىا عمى تعمم الفرد أو ارتباطيا بصعوبات

تعممو ،وقد حدد (كفاجة( )106 ،2003،الشيري( )62 ،2004،سميمان )103 ،2004،ىذه

الصعوبات في:

 -1البيئة البيولوجية:

وتشمل ىذه البيئة حالة الفرد الصحية والعوامل السمبية المؤثرة فيو مثل :سوء التغذية ،أو

سوء الحالة الطبية ،حيث يمكن أن تعوق ىذه العوامل اكتساب الفرد لمخبرات التعميمية فيما بعد.
 - 2البيئة االجتماعية أو الثقافية:

وىى تتمثل في األوساط المختمفة ذات الثقافات المتنوعة التي تساعد عمى حفز الفرد عمى

التعمم ومنيا:
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 -3البيئة التعميمية:

من حيث عالقة المعمم بالدارسين ،صعوبة المنيج ،أسموب عرض المنيج ،مالءمة البيئة

التعميمية لتمقى العمم ،عالقة الدارس بالمعمم وأقرانو،
واالمتحانات ،وأسموب اإلدارة.

المباني التعميمية وامكاناتيا ،نظم التقويم

 -4البيئة الثقافية:

وتتمثل في اآلتي :وسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئية ،ودور العبادة والثقافة.
وتحديد أسباب صعوبات التعمم األكاديمية خطوة أساسية في التشخيص؛ حيث يتوقف عمييا

عممية العالج ليذه المشكمة ،وتجمع آراء الباحثين والعمماء والمتخصصين في ىذا المجال عمى العديد
من األسباب ،وجميعيا راجعةً إلى الظروف البيئية ،والتي تتمثل في اآلتي:
 -1عوامل وأسباب خاصة بالفرد نفسو:

وىى تشتمل عمى أسباب صعوبات التعمم التي تعزى لمفرد نفسو وتتمثل في:
 عدم االتزان االنفعالي ،وبالتالي سوء التوافق الشخصي واالجتماعي.

 سوء العالقة بين الدارس وأقرانو وعدم القدرة عمى التحاور مع أقرانو أو المشاركة في العمل
الجماعي.

وجود مشكالت صحية وتتمثل في:
اإلعاقات الحسية واإلعاقات البدنية أو الجسمية مثل ضعف السمع واإلبصار والحركة لدى الفرد.
 -1عوامل وأسباب تعزى لبيئة األسرة:

حيث توجد مجموعة من العوامل األسرية المسئولة عن صعوبات التعمم وتتمثل في:

 انخفاض المستوى االجتماعي واالقتصادي لمفرد ولألسرة ،وخاصة لمحد الذي ال يوفر الحاجات
األساسية لمفرد مثل السكن والممبس والمأكل والعالج.

 حجم األسرة ووجود مشكالت أو خالفات أسرية أو عائمية.
 ازدواجية المغة وعدم وجود تعاون بين أفراد األسرة.
 عدم توافر األمن واالستقرار األسري وعدم تنظيم الوقت.
 انتشار األمية عمى المستوي األسري لمفرد.
 -2عوامل وأسباب تعزى لمبيئة التعميمية ،وتتمثل في العناصر اآلتية:
أ-عوامل مرتبطة بالعناصر البشرية مثل:
 سوء معاممة المعمم لمدارسين ،والتفرقة في المعاممة بين الدارسين بدون سبب.
 عدم تشجيع الدارسين عمى التعمم.

 عدم إعطاء الدارسين الفرصة الكافية لممناقشة والتعبير عن الذات ،والتحقير واإلقالل من شأن
الدارس.

 عدم مراعاة الفروق الفردية بين الدارسين.
 ضعف المستوى األكاديمي والخبرات التعميمية لممعمم ،واالنتقال المستمر لممعممين من مكان إلى
آخر.
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 عدم وجود إدارة تعميمية تتمتع بالمسئولية وتشجع عمى اإلبداع.
 النظام التعميمي القائم عمى الضغط واإلرىاب ،وعدم وجود نموذج ثابت لمعالجة المواقف المتشابية
أي عدم المساواة في المعاممة.

أ -عوامل مرتبطة بالمحتوي التعميمي أو البرامج التعميمية المقدمة مثل:
 صعوبة المادة التعميمية.

 عدم تنوع الموضوعات الموجودة ضمن المحتوي بما يالئم احتياجات األفراد.
 اعتماد المحتوي عمى الجانب النظري واىمال الجانب العممي.
 كثافة وكثرة المادة التعميمية المقدمة.
 عدم ارتباط المحتوي الدراسي بميول واتجاىات واحتياجات األفراد.
ج  -عوامل مرتبطة بطرق التدريس المستخدمة وتتمثل في:
 استخدام طرق تدريس غير مالئمة لألفراد.

 عدم مناسبة طرق التدريس لحاجات األفراد.
د -عوامل مرتبطة بالعناصر المادية وتتمثل في:

 قمة أو سوء استخدام وسائل اإليضاح التعميمية.
 البناء التعميمي غير الصحي ،وغير المالئم لتعمم األفراد.
 عدم توافر اإلمكانات في البيئة التعميمية ،وبالمباني التعميمية من المقاعد المناسبة والجيدة.

تنفيذ األسموب العالجي لصعوبات التعمم:

حدد عمي حسانين ( )269 ،1998خطوات تنفيذ األسموب العالجي لصعوبات التعمم عمى النحو التالي:

 -1تحديد صعوبات تعمم كل دارس في نقاط ضعفو في المحتوى التدريسي كما يظيره في نتائج
االختبار التشخيصي.
 -2تعيين البطاقات التي يدرسيا كل دارس لعالج ما ظير من صعوبات التعمم لديو ،وتسميمو
مجموعة كاممة من البطاقات قد يحتاج إلييا كمتطمبات قبمية أثناء دراستو لمبطاقات المخصصة

لو.

 -3إعطاء الحرية لمدارس في دراسة البطاقات العالجية لصعوبات التعمم لمدارسين األميين في
حجرة الدراسة.
 -4قيام المعمم بمتابعة الدارسين الذين يواجيون صعوبات في التعامل مع البطاقات ،وفي تقويم
أدائيم في حل التدريبات داخل كل بطاقة.

وىناك العديد من الدراسات التي كشفت عن صعوبات تعمم منياج التكنولوجيا ،والعمل عمى تذليميا،
فقد ىدفت دراسة عبد المنعم ( )2003إلى التعرف عمى صعوبات استخدام الحاسوب لدى طمبة الصف
العاشر في محافظة غزة ،وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية )%46.1( :من الطمبة يواجيون مشكمة
حقيقة في استخدام الحاسوب وأن الصعوبات تتمحور حول ( )14ميارة حاسوبية ،والطالبات يواجين
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صعوبة أكثر من الطالب في استخدام الحاسوب ،واتضح أيضاً أن ىناك عالقة ارتباطية قوية سالبة بين

أداء الطمبة عمى مقياس الثقافة وأدائيم عمى بطاقة المالحظة ،وعدم وجود عالقة ارتباطية بين اتجاىات

الطمبة نحو الحاسوب وصعوبات استخدام الحاسوب.

وقدم ىاني الحناوي ( )2006برنامج ًا لعالج صعوبات تعمم التكنولوجيا لدى طمبة الصف التاسع

األساسي بمدارس شمال غزة ،وتوصمت الدراسة إلى أن ( )52.5من الطمبة يواجيون صعوبة في تعمم

التكنول وجيا وتتمحور ىذه الصعوبة حول األىداف ،باإلضافة إلى وجود عالقة بين التحصيل ومستوى
الصعوبات من جية والبرنامج المقترح من جية أخرى تعزى لمبرنامج ،وىناك فاعمية لمبرنامج المقترح في

عالج الصعوبات.

اإلشراف اإلداري والتوجيه الفني:
المشرفون التربويون ليم دور ىام في العمل التربوي حيث يشرفون عمى الدورات التدريبية ،وسير

العممية التعميمية ،وادارة العمل عمى أحسن صورة ،ومن األىمية حسن اختيار المشرفين ،والتدريب
الكافي؛ لتالفى أوجو القصور في إمكاناتيم اإلشرافية وحضورىم الدورات التدريبية التي تعقد لممعممين
لتوجيو العمل نحو ن ظام موحد ،فطبيعة عمل اإلشراف تعنى دور مساند ومدعم لمعمل ،وليس البحث
عن األخطاء ،أو االىتمام بالكم والشكمية لمعممية التعميمية ،مما يضمن لمعممية التعميمية السير بنجاح،

ومعاونة المعممين لرفع مستوي أدائيم عن طريق المناقشات التطويرية فيم يتعمق بسموكيات التدريس
بالفصول ،وأىمية إعداد المشرفيين لسجل يتضمن معمومات كافية وتقارير عن موقف المعمم الذى
يشرف عميو من حيث مستوى أدائو ،والقيام بدور المرشد لمدارسين الذين يعانون بعض الصعوبات من

ناحية اإلجراءات التعميمية مثل مواقيت الدراسة ،وعدم انتظاميم في الحضور ،أو يحتاجون لبعض
المعاونة في النواحي المتعمقة بكيفية التعمم .ومن األىمية تطوير وظيفة الموجو عمى أساس مدى أو ما

يطمق عميو ويسمي بالتم كن ،ويقصد بو عدد المعممين الذين يعممون تحت إشرافو ،بحيث يستطيع
التنسيق بين جيودىم ،وأن يتحد نطاق التكمن لتحقيق أكبر قدر من الكفاية والمقدرة ومتابعة تنفيذ الخطة
الدراسية ،إلي جانب قدر من المرونة ويتأتى ذلك عن طريق المتابعة والتوجيو المستمر واجراء
التعديالت الالزمة وتحقيق التغذية الراجعة ،وتعرف المشكالت والمعوقات في الفصول ،والعمل عمى
إزالتيا لتحقيق الفاعمية في األداء بالفصول ،والقيام بدور التوجيو الفني لممعممين فيما يتعمق بسموك

التدريس ،وعمى اإلشراف والتوجيو أن يدعم عمل المعمم بوجود انضباط غير متشدد وايجابي ،ومشاركة

نشطة من المتعممين  ،والتأكد من التطبيق الفعمي الستخدام الوسائل التعميمية ،وتسجيل االنطباعات
المختمفة لتطبيقيا عمييم (عطية.)325 ،2005،

ى
ى
ى
ى
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مذكلةىالبحث :ى
تحددت مشكمة البحث في السؤال الرئيس التالي:

ماىالصعوباتىالتيىتواجهىطلبةىالمرحلةىالثانووةىفيىتعلمىمنهاجىالتكنولوجوا؟ ى
ويتفرع عن السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:

 -1ما عناصر ومفردات منياج التكنولوجيا لمصف الحادي عشر والثاني عشر بمدارس التعميم
العام؟
 -2ما صعوبات تعمم محتوى منياج التكنولوجيا لمصفين (الحادي عشر والثاني عشر) من وجية
نظر معممي التكنولوجيا؟
 -3ما صعوبات تعمم محتوى منياج التكنولوجيا لمصفين (الحادي عشر والثاني عشر) من وجية
نظر المشرفين التربويين لمبحث التكنولوجيا؟

حدودىالبحث :ى
اقتصر البحث الحالي عمى الحدود التالية:
* معممي التكنولوجيا في المرحمة الثانوية ممن يعممون الصف (الحادي عشر والثاني عشر) بمديرية
التربية والتعميم (خانيونس وغرب غزة ،شمال غزة) التابعتين لو ازرة التربية والتعميم العالي.
* منياج التكنولوجيا المطور لممرحمة الثانوية (الصف الحادي عشر ،الثاني عشر).
* الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2018-2017م.

مصطلحاتىالبحث :ى
* صعوبات التعمم منهاج التكنولوجيا :يعرفيا الباحث في سياق ىذا البحث بأنيا مجموعة من
المشكالت التي تحول من تعمم طمبة الصف الحادي عشر والثاني عشر لممفاىيم والميارات والمعارف

المتضمنة في منياج التكنولوجيا وعدم تحقيق المنياج أىدافو ،وقد تتمثل ىذه الصعوبات في طبيعة
المنياج ،وطريقة التدريس ،والمعمم والطمبة ،واألمور الفنية واإلمكانات.
* منهاج التكنولوجيا لممرحمة الثانوية :ىو منياج أقرتو و ازرة التربية والتعميم العالي بفمسطين في الخطة
الدراسية لمناىج التعميم العام كمادة إجبارية لمصف الحادي عشر والثاني عشر ،بواقع حصتين أسبوعياً،

وفي مطمع عام 2017-2016م عممت الو ازرة أيض ًا عمى تطويره بما يتالءم مع مستجدات ىذا العصر

وأدخمت عميو بعض الموضوعات المتعمقة بتصميم وبرمجة الروبوت والتحكم بو عن بعد وتطبيقاتو،
والرسم اليندسي اليدوي والمحوسب ثالثي األبعاد ،وأنظمة الياتف الذكي وتطبيقاتيا ،وشبكات الحاسوب

وطبقاتيا ،والمواقع اإللكترونية.
ى

ى
ى
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أهدافىالبحث :ى
ييدف البحث الحالي إلى تحقيق األىداف اآلتية:
 .1تحديد قائمة بصعوبات تعمم منياج التكنولوجيا لممرحمة الثانوية (الصف الحادي عشر والثاني
عشر).

 .2الكشف عن صعوبات تعمم محتوى منياج التكنولوجيا لممرحمة الثانوية من وجية نظر معممي
التكنولوجيا.

 .3التعرف عمى صعوبات تعمم محتوى منياج التكنولوجيا لممرحمة الثانوية من وجية مشرفي مبحث
التكنولوجيا.

أهموةىالبحث:ىى ى
يمكن تحديد أىمية البحث الحالي في النقاط التالية:
 .1قد يفيد ىذا البحث المسئولين والقائمين عمى المناىج في و ازرة التربية والتعميم بفمسطين ،وتزودىم
بصعوبات تعمم منياج التكنولوجيا الجديد لمصف الحادي عشر والثاني عشر.

 .2قد يفيد القادة التربويين والعاممين في و ازرة التربية والتعميم في اتخاذ الق اررات الصائبة لمتغمب عمى
ىذه الصعوبات.

إجراءاتىالبحث :ى
المحك المستخدم في هذا البحث:

استخدم الباحث المحك التالي لمحكم عمى صعوبات تعمم منياج التكنولوجيا لممرحمة الثانوية

يوضحو الجدول التالي:

جدول رقم ( )1المحك المستخدم في البحث
النسبة

التقدير

%5553 - %33

ضعيفة

> %7756 - %5553

متوسطة

> %100 - %7756

مرتفعة

ى

منهجىالبحث:ى ى
اتبع الباحث في ىذا البحث المنيج الوصفي التحميمي باعتباره أكثر المناىج مالءمة لمكشف عن

الصعوبات التي تواجو طمبة المرحمة الثانوية في تعمم منياج التكنولوجيا من وجية نظر المعممين

والمشرفين التربويين.

ى
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العونةىاالدتطالروة :ى
قام الباحث بتطبيق أداة البحث عمى عينة استطالعية تتكون من ( )25معمماً ومعممة من
مجتمع البحث ،بيدف التأكد من صدق وثبات أداة البحث ،وقد قام الباحث بضم أفراد العينة

االستطالعية لمجتمع البحث في التطبيق النيائي ألداة البحث نظ اًر لصغر حجم مجتمع البحث.
ى

مجتمعىالبحثىورونته :ى
يتكون مجتمع البحث من جميع معممي مبحث التكنولوجيا ممن يدرسون المرحمة الثانوية (الصف
الحادي عشر والثاني عشر) العاممين في مدارس و ازرة التربية والتعميم العالي الفمسطينية ،وتكونت عينة

البحث من جميع معممي مبحث التكنولوجيا لمصف الحادي عشر والثاني عشر بمدارس مديرية التربية
والتعميم – (غرب غزة ،خانيونس ،شمال غزة) والبالغ عددىم ( )65معمماً ،باإلضافة إلى جميع مشرفي
مبحث التكنولوجيا وتكنولوجيا المعمومات العاممين في و ازرة التربية والتعميم الفمسطينية بالمحافظات

الجنوبية ،وعددىم ( )9مشرفين.

أداةىالبحث :ى
أعد الباحث استبياناً لمكشف عن الصعوبات التي تواجو طمبة المرحمة الثانوية في تعمم منياج التكنولوجيا
من وجية نظر المعممين ،وفيما يمي وصفاً لالستبيان وخطوات إعداده:

 -1وصف االستبيان وخطوات بنائه:

ولقد اعتمد الباحث في بناء أداة البحث عمى المصادر التالية:

 -االطالع عمى الدراسات السابقة ،واألدب التربوي واالتجاىات الحديثة ذات الصمة بموضوع البحث.

 االستفادة من الدراسات والبحوث التربوية المتعمقة بالتكنولوجيا بصورة عامة ،وبصعوبات تعمميابصورة خاصة.
 استشارة بعض المعممين والمشرفين ،وذوي الخبرة واالختصاص من العاممين في ىذا المجال منالمدارس والجامعات والكمية المحمية.

-

االستفادة من خبرة الباحث التدريسية في مدارس التعميم العام ،ومن ثم مشرفاً تربوياً لمبحث

التكنولوجيا ،ومشاركتو في تأليف ومراجعة منياج التكنولوجيا المطور ،وحضور الدورات التدريبية

وورش العمل المختمفة.
ومن ثم قام الباحث ببناء االستبانة وفق الخطوات التالية:
أ-

تحديد المجاالت الرئيسة لالستبانة عمى النحو التالي:
المجال األول :صعوبات تتعمق بطبيعة المنياج ( 12فقرة)
المجال الثاني :صعوبات تتعمق بطريقة التدريس ( 5فقرات)
المجال الثالث :صعوبات تتعمق بالمعمم ( 11فقرة)
المجال الرابع :صعوبات تتعمق بالطمبة ( 9فقرات)
المجال الخامس :صعوبات تتعمق باإلمكانات ( 12فقرة)

ب -صياغة الفقرات التي تقع تحت كل مجال.
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ج -إعداد االستبانة في صورتيا األولية ،حيث اشتممت عمى ( )49فقرة.
د-

عرض االستبانة عمى مجموعة من المحكمين والخبراء إلبداء الرأي والمالحظات ،وقام بتعديل

جميع ىذه المالحظات.

ه -تم إعطاء كل فقرة وزن مدرج وفق سمم متدرج ثالثي لقياس درجة األداء ( 1بدرجة قميمة 2 ،بدرجة
متوسطة 3 ،بدرجة كبيرة) والممحق رقم ( )1يبين االستبانة في صورتيا النيائية.

 -2صدق االستبيان ( :)Scale Validity

يعرف الىجار ( ) 2007صدق المقياس بأوه قدرة المقياس بالفعل أن يقيس ما أعد لقياسه ،وقد استخدم
الباحث الطرق التالية لمتأكد من صدق االستبيان:

أ) صدق المحكمين (:)Trusties Validity
قام الباحث بعرض االستبيان عمى مجموعة من المحكمين والخبراء ،من المتخصصين في
المناىج وتكنولوجيا التعميم إلبداء الرأي والمالحظات والمقترحات حول االستبانة ومدى مالءمتيا ألىداف

البحث ،وقد حصل الباحث عمى بعض اآلراء والمقترحات من السادة المحكمين ،وقام في ضوء ذلك
بتعديل صياغة بعض الفقرات ،وحذف واضافة فقرات أخرى لتصبح االستبانة في صورتيا النيائية،

اشتممت عمى ( )49فقرة موزعين عمى المجاالت الخمسة لالستبانة.

ب) صدق االتساق الداخمي (:)Internal Consistency Validity
المقصود بصدق االتساق الداخمي ىو قوة االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات االختبار عمى حدة ودرجة

المجال واالختبار الكمي تم إيجاد صدق االتساق الداخمي لالستبيان عن طريق إيجاد معامل االرتباط بين
فقرات كل مجال مع المجال ككل ومع االستبانة ككل والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول ()2
صدق االتساق الداخمي الستبانة صعوبات تعمم منهاج التكنولوجيا لممرحمة الثانوية
المجال

صعوبات تتعمق

بطبيعة المنهاج
صعوبات تتعمق

بطريقة التدريس
صعوبات تتعمق
بالمعمم

رقم

الفقرة
1
2
3
4
5
6
13
14
15
18
19
20

معامل ارتباط
الفقرة

معامل ارتباط
الفقرة

بالمجال

باالستبيان

**05659
**05496
**05448
**05423
**05482
**05423
**05429
**05433
**05528
**05612
*05315
**05574

**05337
**05405
**05389
**05601
**05482
**05473
**05663
**05368
**05615
*05309
*05474
**05587
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معامل
رقم الفقرة

ارتباط
الفقرة

معامل
ارتباط
الفقرة

بالمجال

باالستبيان

7
8
9
10
11
12
16
17

**05715
**05423
**05459
**05476
**05485
**05654
**05515
**05521

**05386
**05455
**05359
**05386
**05423
**05507
**05394
**05523

24
25
26

*05545
**05512
**05519

**05609
**05621
**05491

رقم

المجال

الفقرة
21
22
23
29
30
31
32
33
38
39
40
41
42
43

صعوبات تتعمق
بالطمبة

صعوبات تتعمق
باإلمكانات

معامل ارتباط
الفقرة

معامل ارتباط
الفقرة

بالمجال

باالستبيان

**05518
**05517
**05521
**05427
**05462
**05483
**05457
**05575
**05696
**05415
**05448
**05542
**05645
**05685

**05569
**05669
**05549
**05483
**05608
**05437
**05431
**05546
*05307
*05332
**05378
*05349
*05308
**05512

* دالة عند .0.5

معامل
رقم الفقرة

ارتباط
الفقرة

معامل
ارتباط
الفقرة

بالمجال

باالستبيان

27
28

**05578
**05456

**05548
**05474

34
35
36
37

**05412
**05513
**05488
**05458

**05558
*05319
*05348
*05327

44
45
46
47
48
49

**05485
**05542
**05586
**05598
**05643
**05546

**05419
**05453
**05593
**05452
*05306
**05362

** دالة عند .0.1

يتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت االرتباط دالة إحصائي ًا عند مستوى ( )0505أو

( )0501وىذا يدل عمى أن االستبيان عمى درجة عالية من االتساق الداخمي.

 -3ثبات االستبانة (:)Scale Reliability
يعرف عفانة وآخرون ( )2012ثبات المقياس" بأنو مدى قدرة المقياس عمى إعطاء نتائج مماثمة إذا ما طبق
مرة ثانية تحت نفس الظروف والشروط ،وقد قام الباحث بحساب معامل ثبات االستبانة بطريقة التجزئة

النصفية ،كما يمي:

طريقة ألفا كرونباخ ( :) Cronbach Method
معادلــة كرونبــاخ ( ) Cronbachوالتــي يشــار إلييــا عــادة بمعادلــة كرونبــاخ ألفــا (
 ،) Alphaأو اختص ــا اًر بعام ــل ألف ــا (

 ،) Alpha Coefficientوتأخ ــذ ى ــذه المعادل ــة الص ــيغة

(عودة:)355 :1998،

ن
ن ــ 1

_ 1

Cronbach

مجـ ع 2ف
ع 2س

حيث أن:
 = معامل ألفا.

ن = عدد فقرات المقياس.

ع 2ف = تباين االستجابات عمى كل فقرة في المقياس.
ع 2س = تبايه االسججابا على المقياس ككل5
مجـ ع 2ف = مجموع التباينات لعدد ن من الفقرات.
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جدول رقم ()3
معامالت الثبات لالستبيان ومجاالته باستخدام طريقة التجزئة النصفية
م

المجال

قيمة معامل الثبات

1

المجال األول :صعوبات تتعمق بطبيعة المنياج

**05866

2

المجال الثاني :صعوبات تتعمق بطريقة التدريس

**0.845

3

المجال الثالث :صعوبات تتعمق بالمعمم

**0.843

4

المجال الرابع :صعوبات تتعمق بالطمبة

**0.797

5

المجال الخامس :صعوبات تتعمق باإلمكانات

**05802

--

االستبيان ككل

** .0836

بالنظر إلى الجدول السابق يتضح أن جميع قيم معامل الثبات لمجاالت االستبانة تتراوح ما بين (05797
–  )05866وأن قيم معامل الثبات لالستبانة ككل ىي ( )05836وىي قيم مرتفعة ،مما يؤكد عمى ثباتيا
وصالحيتيا لمتطبيق.
ى

خطواتىىالبحث:ى ى
اتبع الباحث عدد من الخطوات إلعداد ىذا البحث ،وتمثمت في المراحل التالية:

المرحمة األولى:

* إعداد اإلطار النظري لمبحث من خالل اإلطالع عمى األدب التربوي المتمثل في كتب المناىج
وتكنولوجيا التعميم والمصادر اإللكترونية ذات العالقة ،وكذلك األبحاث السابقة المتعمقة بمتغيرات البحث،
واستشارة بعض ذوي الخبرة واالختصاص من العاممين في ىذا المجال ،وخبرة الباحث في ميدان عممو.
* استعراض الدراسات السابقة التي أجريت في ميدان صعوبات تعمم التكنولوجيا ،ومناىج التكنولوجيا،
واإلفادة منيا في بعض جوانب البحث الحالي.

المرحمة الثانية:
* إعداد استبانة في صورتيا األولية ( )49فقرة ،وعرضيا عمى مجموعة من المحكمين والمختصين

والخبراء إلبداء الرأي.

* تعديل بنود االستبانة في ضوء آراء حيث تم تعديل بعض الفقرات ،وحذف واضافة فقرات أخرى بما

يتناسب مع كل مجال من مجاالت االستبانة ،بحث أصبحت االستبانة في صورتيا النيائية مكونة من
( )49فقرة موزعة عمى خمسة مجاالت.
* تطبيق االستبانة عمى عينة استطالعية تكونت من ( )25معمماً ومعممة من معممي المدارس

الحكومية ،لمتأكد من صدقيا وثباتيا.
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المرحمة الثالثة:
* تطبيق أداة البحث (االستبانة) عمى عينة البحث والبالغ عددىا ( )65معمم ومعممة من المدارس
الحكومية التابعة لو ازرة التربية والتعميم العالي بمديرية (خانيونس ،غرب غزة ،شمال غزة).

المرحمة الرابعة:
* جمع االستبانات وتفريقيا واجراء المعالجات اإلحصائية عمييا.
* رصد النتائج ،وتحميميا ،ومناقشتيا وتفسيرىا.

نتائح البحث وتفسريها
النتائجىالمتعلقةىبدؤالىالبحثىاألول :ى
ينص السؤال األول من البحث عمى" :ما عناصر ومفردات منهاج التكنولوجيا لمصفين
الحادي عشر والثاني بمدارس التعميم العام؟"
يت كون منياج التكنولوجيا لمصفين الحادي عشر والثاني عشر من عدة وحدات أساسية ،بحيث

تشتمل كل وحدة عمى مجموعة من المعارف والميارات والتطبيقات واألنشطة المنيجية التي تعمل عمى

بناء قدرات تكنولوجية متقدمة لدى الطمبة ،أىميا القدرة عمى تحميل األنظمة المختمفة من خالل
التصميم ،والرسم اليندسي ،والرسم المحوسب ثالثي األبعاد ،وااللكترونيات والروبوت والتحكم عبر
البرمجة والحاسوب ،والشبكات ،وأجيزت اليواتف الذكية وتطبيقاتيا ،والمواقع اإللكترونية ،والمين

المستقبمية ،وىذا ما ينقميم من التعمم النظري إلى التطبيق العممي ،ويشجع العمل الجماعي إلنجاز
مشاريع نوعية وابداعية ،والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول رقم ( )4يوضح عناصر ومفردات منهاج التكنولوجيا لمصف الحادي عشر
الدرس األول

الرسم اليندسي اليدوي

الدرس الثاني

الرسم اليندسي المحوسب ثالثي األبعاد

الدرس األول

الروبوت نظام متكامل

الدرس الثاني

لوحة األردوينو وتطبيقاتيا

الدرس الثالث
الدرس الرابع

سيار
تصميم وبرمجة روبوت ّ
الروبوت في الصناعة

الوحدة الثالثة

الدرس األول

الطبقة الثانية :ربط البيانات

شبكات الحاسوب

الدرس الثاني

الطبقة الثالثة :طبقة الشبكة

الدرس الثالث

الطبقة الرابعة :طبقة النقل

الوحدة الرابعة

الدرس األول

المعالجات الدقيقة في حياتنا

تطبيقات األجيزة الذكية

الدرس الثاني

أجيزة اليواتف الذكية

الدرس الثالث

تطبيقات اليواتف الذكية

الوحدة األولى

الفصل الدراسي األول

الرسم اليندسي
الوحدة الثانية
الروبوت نظم
التحكم

الفصل الدراسي الثاني

18

جدول رقم ( )5يوضح عناصر ومفردات منهاج التكنولوجيا الصف الثاني عشر
الدرس األول

أنظمة تشغيل الياتف الذكي

تطبيقات الياتف الذكي

الدرس الثاني

تطبيقي الخاص عمى ىاتفي

الوحدة الثانية

الدرس األول

تصميم الروبوت بمساعدة الحاسوب

الروبوت المحوسب

الدرس الثاني

التحكم بالروبوت عن بعد

الدرس األول

المواقع اإللكترونية

الدرس الثاني

مواقع التواصل االجتماعي Social
Media
المين المستقبمية في العالم االفتراضي

الوحدة األولى

الوحدة الثالثة

الحياة في العالم االفتراضي

الدرس الثالث

النتائجىالمتعلقةىبدؤالىالبحثىالثاني :ى
ينص السؤال الثاني من هذا البحث عمى" :ما صعوبات تعمم محتوى منهاج التكنولوجيا لمصفين
(الحادي عشر والثاني عشر) من وجهة نظر معممي التكنولوجيا؟
ولإلجابة عمى ىذا السؤال قام الباحث بإعداد ورشة عمل واستشارة بعض المختصين والخبراء
في مجال المناىج وصعوبات تعمم منياج التكنولوجيا ،وتوصل إلى قائمة بصعوبات تعمم منياج
التكنولوجيا ،وعرضيا عمى مجموعة من الخبراء وصوالً إلى القائمة الرئيسة لبنودىا ،وتم توزيعيا عمى
عينة البحث لموقوف عمى ىذه الصعوبا ت من وجية نظر معممي التكنولوجيا ،وقام الباحث بإدخال ىذه
البيانات وتحميل النتائج باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية ) ،(SPSSحيث تم حساب المتوسطات
والتك اررات واألوزان النسبية لكل مجال من مجاالت االستبيان ،والجداول التالية توضح ذلك:
أوالً -المجال األول :صعوبات تتعمق بطبيعة المنهاج
جدول رقم ( )6التك اررات والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري واألوزان النسبة لبنود المجال
األول (صعوبات تتعمق بطبيعة المنهاج)

رقم

الفقرة

االنحراف

الوزن

المعياري

النسبي
%88.7

1
2

التكرار

المتوسط

173

2.66

0.48

167

2.57

0.50

%85.6

9

تجدد مفردات التكنولوجيا وتطورىا بشكل مستمر.

162

2.49

0.62

%83.1

3

12

عدد الحصص غير كافي لشرح كل مفردات

149

2.29

0.80

%76.4

4

الفقرة
8
10

عدم امكانية تنفيذ معظم األنشطة الواردة في مقرر
التكنولوجيا.
اشتمال المنياج عمى ميارات أعمى من مستوى

الطمبة.

19

الترتيب

وميارات منياج التكنولوجيا ،بحيث تحتاج ىذه
الميارات إلى وقت أكبر بكثير مما ىو مقرر لو.
6

عدم تسمسل موضوعات مقرر التكنولوجيا.

142

2.18

0.68

%72.8

5

4

ازدحام المنياج بالعديد من الموضوعات المختمفة.

137

2.11

0.75

%70.3

6

1

ُبعد بعض الموضوعات المقررة عن حياة الطالب
واىتماماتو.

133

2.05

0.72

%68.2

7

5

عرض الموضوعات في المنياج بشكل ممل.

125

1.92

0.76

%64.1

8

3

تعدد التعاريف والمصطمحات العممية في المنياج.

124

1.91

0.74

%63.6

9

2

كثرة موضوعات مقرر التكنولوجيا وتنوعيا.

123

1.89

0.73

%63.1

10

121

1.86

0.85

%62.1

11

99

1.52

0.64

50.8

12

1655

2.12

0.69

%70.7

--

قمة التدريبات واألنشطة العممية المتضمنة في

7

المقرر.

11

يركز المنياج عمى الجانب النظري وال ييتم

بالجانب العممي.

--

المجال األول ككل

ثانياً -المجال الثاني :صعوبات تتعمق بطريقة التدريس
جدول رقم ( )7التك اررات والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري واألوزان النسبة لبنود المجال
الثاني (صعوبات تتعمق بطريقة التدريس)

رقم

الفقرة

الفقرة
2
3
4
1
5
--

قمة الزيارات العممية الكتشاف المعرفة واكتساب
خبرات جديدة.
االكتفاء عمى المعرفة الموجودة في الكتاب
واعتماده كمصدر وحيد ليا.
عدم االستعانة بتقنيات التعميم في تدريس مقرر
التكنولوجيا.
عدم تنوع طرق تدريس مقرر التكنولوجيا.
عدم قدرة المعمم عمى اختيار استراتيجية التدريس
المناسبة لمتدريس.
المجال الثاني ككل
20

االنحراف

الوزن

المعياري

النسبي
%75.4

1
2

الترتيب

التكرار

المتوسط

147

2.26

0.69

133

2.05

0.74

%68.2

130

2.00

0.68

%66.7

3

122

1.88

0.74

%62.6

4

116

1.78

0.74

59.5%

5

648

1.99

0.72

%66.5

--

ثالثاً -المجال الثالث :صعوبات تتعمق بالمعمم
جدول رقم ( )8التك اررات والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري واألوزان النسبة لبنود المجال
الثالث (صعوبات تتعمق بالمعمم)

الرقم

11

التكرار

الفقرة

المتوسط

االنحراف

الوزن

المعياري

النسبي

الترتيب

غياب التنسيق بين الجامعات وو ازرة التربية
والتعميم إلعداد معمم تكنولوجيا قادر عمى تدريس

149

2.37

0.85

%78.8

1

منياج التكنولوجيا المطورة.
9

عدم توفير أدلة المعمم لممنياج الجديد.

144

2.22

0.86

%73.8

2

8

قمة توافر المواد اإلثرائية لممنياج الجديد.

128

1.97

0.81

%65.6

3

124

1.91

0.91

%63.6

4

120

1.90

0.73

%63.5

5

122

1.88

0.84

%62.6

6

118

1.82

0.68

%60.5

7

111

1.71

0.80

%56.9

8

110

1.69

0.73

%56.4

9

105

1.62

0.74

%53.8

10

96

1.48

0.64

%49.2

11

1327

1.87

0.78

%32.3

--

2
10
6
7
1
4
3
5
--

تنوع تخصصات المعممين الذي يدرسون مقرر
التكنولوجيا.
تعدد المراحل الدراسية التي تقوم بتدريسيا لمنياج

التكنولوجيا.

قمة الدورات التدريبية لممنياج الجديد التي يتمقاىا
المعمم.
عدم االقتناع بالتدريبات واألنشطة التكنولوجية
المتوفرة في المنياج.
عدم قدرة المعمم عمى تييئة البيئة الصفية

المناسبة لتدريس التكنولوجيا.

قمة إلمام المعمم ببعض موضوعات منياج
التكنولوجيا
عدم تعاون مدرسي المواد األخرى مع معممي
التكنولوجيا.
قمة تشجيع المعمم لمطمبة أثناء تدريس مقرر

التكنولوجيا.

المجال الثالث ككل

21

رابعاً -المجال الرابع :صعوبات تتعمق بالطمبة
جدول رقم ( )9التك اررات والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري واألوزان النسبة لبنود المجال
الرابع (صعوبات تتعمق بالطمبة)

الفقرة

الرقم

االنحراف

الوزن

المعياري

النسبي
%93.8

1
2

التكرار

المتوسط

183

2.82

0.43

3

االىمال المتكرر لممتعمم لدروسو بشكل ممحوظ.

176

2.71

0.55

%90.3

5

قمة دافعية المتعمم نحو تعمم التكنولوجيا.

174

2.68

0.47

%89.2

3

168

2.58

0.50

%86.2

4

165

2.54

0.61

%84.6

5

164

2.52

0.64

%84.1

6

159

2.45

0.71

%81.5

7

4

اضطراب الذاكرة لدى المتعمم

149

2.29

0.61

%76.4

8

6

االتجاىات السمبية لمطمبة نحو معمم التكنولوجيا.

131

2.02

0.80

%67.2

9

المجال الرابع ككل

1469

2.51

0.59

%73.8

--

األعداد الكبيرة لمطمبة في الفصل يعيق من فرص

7

المشاركة وتنفيذ األنشطة.

اتجاىات الطمبة السمبية نحو دراسة منياج

2

التكنولوجيا

9

ظروف الطالب االقتصادية.
عدم إدراك المتعمم لميدف الحقيقي من وراء تعمم

1

التكنولوجيا.

المشاكل األسرية وقمة تعاون أولياء األمور مع

8

المدرسة.

الترتيب

خامساً -المجال الخامس :صعوبات تتعمق باإلمكانات
جدول رقم ( )1.التك اررات والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري واألوزان النسبة لبنود المجال
الخامس (صعوبات تتعمق باإلمكانات)

الرقم
2
10

الفقرة

االنحراف

الوزن

المعياري

النسبي
%99.0
%94.9

التكرار

المتوسط

االنقطاع المتكرر لمتيار الكيربائي.

193

2.97

0.17

تداخل في استخدام مختبر الحاسوب من أكثر

185

2.85

0.44

من معمم في نفس الوقت( .عدد حصص

الترتيب
1
2

التكنولوجيا الكبير(

22

11
8

175

عدم وجود فني حاسوب في كل مدرسة لحل
مشكالت الطمبة والمعممين وتنظيم المختبر.
عدم توافر عدد كافي من أجيزة الحاسوب ألعداد

173

2.66

0.51

%88.7

الرابع

عدم توفير الميزانية الكافية لتوفير كل ما يمزم

173

2.66

0.62

%88.7

الرابع

الطمبة.

9

2.69

0.47

%89.7

مختبر الحاسوب في المدرسة.

مكرر
مكرر

عدم توفر األجيزة والمواد الخام الالزمة لتنفيذ

1

3

165

2.54

0.64

%84.6

المنياج.

6

عدم توافر الوقت الكافي لدى المعمم لشرح

154

2.37

0.49

%79.0

عدم توفر مختبر حاسوب بمواصفات مناسبة

149

2.29

0.79

%76.4

ضعف في تحديث أجيزة مختبرات الحاسوب

148

2.28

0.82

%75.9

4

عدم وجود شبكة إنترنت في مختبر الحاسوب.

142

2.18

0.70

%72.8

10

7

عدم توافر الدعم الفني لتطبيق منياج التكنولوجيا

139

2.14

0.66

%71.3

11

عدم وجود شاشة عرض وجياز  LCDفي

82

1.26

0.51

%42.1

12
3
5

6

محتوى المنياج ومتابعة جميع الطمبة.

المدرسية وبرامجيا.

مختبرات الحاسوب.
1878

المجال الخامس ككل

2.41

0.57

%80.3

يتضح من الجداول السابقة أن الوزن النسبي الكمي لتقديرات معممي التكنولوجيا لصعوبات تعمم
منياج التكنولوجيا لمصفين الحادي عشر والثاني عشر كانت قيمتو ( )%73.1وىي نسبة متوسطة،

حيث كان المجال الرابع (صعوبات تتعمق بالطمبة) في الترتيب األول ،ثم يميو في الترتيب الثاني المجال
الخامس (صعوبات تتعمق اإلمكانات) وكان المجال األول (صعوبات تتعمق بالمنياج) في الترتيب

الثالث ،والمجال الثاني (صعوبات تتعمق طريقة التدريس) في الترتيب الرابع ،والمجال الثالث (صعوبات
تتعمق بالمعمم) في الترتيب الخامس واألخير.

حيث كانت فقرة (االنقطاع المتكرر لمتيار الكيربائي) في الترتيب األول بوزن نسبي (،)%99

تمييا الفقرة (تداخل في استخدام مختبر الحاسوب من أكثر من معمم في نفس الوقت) بوزن نسبي
( ،)%94.9تمييا فقرة (األ عداد الكبيرة لمطمبة في الفصل يعيق من فرص المشاركة وتنفيذ األنشطة)

بوزن نسبي ( ،)%93.8تمييا (االىمال المتكرر لممتعمم لدروسو بشكل ممحوظ ).بوزن نسبي (،)%90.3
تمييا ( عدم وجود فني حاسوب في كل مدرسة لحل مشكالت الطمبة والمعممين وتنظيم المختبر) بوزن
نسبي ( ،)%89.7تمييا (قمة دافعية المتعمم نحو تعمم التكنولوجيا) بوزن نسبي ( ،)%89.2ثم (عدم
امكانية تنفيذ معظم األنشطة الواردة في مقرر التكنولوجيا) و(عدم توافر عدد كافي من أجيزة الحاسوب
23

7
8
9

12
--

ألعداد الطمبة) و(عدم توفير الميزانية الكافية لتوفير كل ما يمزم مختبر الحاسوب في المدرسة) بوزن
نسبي ( ،)%88.7ثم (اتجاىات الطمبة السمبية نحو دراسة منياج التكنولوجيا) بوزن نسبي (.)%86.2

تشير النتائج السابقة إلى أن ىناك صعوبات بدرجة متوسطة في تعميم منياج التكنولوجيا لطمبة الصفين
الحادي عشر والثاني بوزن نسبي (.)%7351
ويعزي الباحث ذلك إلى الحصار المفروض عمى قطاع غزة والظروف السياسية واالقتصادية التي

يعيشيا ،واالنقطاع المتكرر والمستمر لمتيار الكيربائي ،حيث ال تزيد مدة وصل الكيرباء عن  4ساعات
في اليوم والواحد ،وىذه ساعات قميمة ال يستطيع المعمم استثمارىا وخاصة عندما تكون خارج الدوام

المدرسي ،وعدم قدرة المدارس الحكومية من تشغيل المولدات الكيربائية لساعات طويمة بسبب التكمفة
العالية لموقود وعدم قدرة المدارس تغطية ىذه التكاليف ،وتوفر ما يمزم لمختبر الحاسوب من أدوات

ومعدات  ...الخ ،ناىيك عن عدم قدرة المولد تشغيل أجيزة المختبر كاممة ،ألنيا تحتاج إلى كيرباء أكثر
من الكمية التي ينتجيا المولد ،فمن الطبيعي أن تكون ىذه من الصعوبات الرئيسة والتي حصمت عمى
أعمى وزن نسبي من وجية نظر المعممين ،فيذه مشكمة أساسية يعاني منيا جميع سكان قطاع غزة بال
استثناء .ناىيك عن عدد األجيزة المتوفرة في كل مختبر من المختبرات المتوفرة في المدارس ،فيي ال
تكفي ألعداد الطمبة في الفصل ،وعدم إمكانية التنسيق بين معممي التكنولوجيا في استخدام المختبر،

كون ىناك أكثر من حصة تحتاج إلى مختبر حاسوب في نفس الوقت ،وتداخل في استخدام ىذا
المختبر من أكثر من معمم ،مما يعيق المعممين من تنفيذ حصصيم بشكل جيد ،واتاحة الفرصة لمطمبة
لتنفيذ معظم األنشطة الواردة في المنياج ،باإلضافة إلى أعداد الطمبة الكبير وازدحام الفصول الدراسية

بيا  ،مما يعيق من فرص المشاركة من قبل الطمبة وتنفيذ األنشطة والتدريبات المختمفة لممنياج ،بما
يحقق أىدافو ،مما أدى إلى تدريس ىذا المنياج بشكل نظري ،فصعب عمى الطمبة استيعاب ىذه
المفاىيم والميارات الواردة فيو ،وبالتالي تكونت لدى الطمبة اتجاىات سمبية حول منياج التكنولوجيا،

كونو منياج يحتاج إلى استيعاب وحفظ وتذكر .وىذا ما أكدتو دراسة أحمد تامر ( )2007التي كشفت

عن عوامل البيئة التعميمية المؤثرة عم ى صعوبات التعمم لدى الطمبة ،والذي بدوره يعيق من توظيف
االستراتيجيات الحديثة التي من شأنيا تفعيل دور الطمبة في العممية التعميمية ،باإلضافة الظروف
االقتصادية التي يمر بيا قطاع غزة من البطالة وقمة العمل مما فاق من المشكالت األسرية وأصبح ىم

األب توفير المتطمبات األساسية لمبيت ،وأىمل متابعة أبنائو في المدارس تحفيزىم لالجتياد والدراسة مما
أدى إلى اىمال الطمبة لدروسيم ،وسعييم لمساعدة األب في توفير لقمة العيش والتوفير قدر المستطاع.

باإلضافة إلى حداثة منياج التكنولوجيا لمصفين الحادي عشر والثاني عشر ،وتغيير محتواه بشكل

كامل ،وتنوع موضوعاتو ،وعدم توفر أدلة المعمم الالزمة لممنياج والتي تزود المعمم باإلستراتيجيات
التعميمية والمواد اإلثرائية المطموبة ،وترشده في كيفية تقديم ىذا المحتوى بالطريقة المثمى ،بالتالي تيسر

العممية التعميمية ،وتقمل من الصعوبات التي تواجيو.

ى
ى
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النتائجىالمتعلقةىبدؤالىالبحثىالثالث :ى
ينص السؤال الثالث من هذا البحث عمى" :ما صعوبات تعمم محتوى منهاج التكنولوجيا لمصفين
(الحادي عشر والثاني عشر) من وجهة نظر المشرفين التربويين لمبحث التكنولوجيا؟"
لإلجابة عن ىذا السؤال قام الباحث بإجراء مقابمة مع مشرفي مبحث التكنولوجيا المعمومات
بو ازرة التربية والتعميم العالي الفمسطينية في المحافظات الجنوبية ،حيث يعد الوقوف عمى صعوبات تعمم
منياج التكنولوجيا خطوة أساسية لمتغمب عمييا ،والحد منيا لرفع مستوى تحصيل الطمبة ومياراتيم

وخبراتيم في ىذا المقرر ،وبالتالي رفع مستوى التعمم وزيادة فاعمية العممية التعميمية واالرتقاء بيا ،وتم
التأكيد عمى أن طمبة المرحمة الثانوية (الصف الحادي عشر والثاني عشر) يواجيوا العديد من
الصعوبات التي تحول من إمكانية تعمم يم لمنياج التكنولوجيا لمصف الحادي عشر والثاني عشر ولعل
من أىميا (مقابمة مع مشرفي مبحث التكنولوجيا:)2018،

 .1االنقطاع المستمر والمتكرر لمتيار الكيربائي.

 .2عدم التكامل األفقي والعمودي لمكونات محتوى منياج التكنولوجيا.

 .3عدم الترابط والتسمسل بين الموضوعات والميارات (النظرية والعممية) في محتوى كتب التكنولوجيا.
 .4عدم توفر عدد أجيزة كافية ألعداد الطمبة بالمختبر ،والمختبر الوحيد في المختبر ال يغطي كل
شعب المدرسة.

 .5عدم توفر فني لتجييز أجيزة المختبر والصيانة الدورية لألجيزة ،حتى تكون جاىزة لالستخدام.
 .6عدم توفر كافة التجييزات الالزمة لممنياج من معدات وأدوات وأجيزة ومختبرات.
 .7عدم امكانية تنفيذ معظم األنشطة والتطبيقات المتضمنة في منياج التكنولوجيا.

 .8عدم توفر المصادر واألدوات والبرامج سواء الحاسوبية أو التكنولوجية لتنفيذ أنشطة المنياج.
 .9قمة توفير تدريب لممعممين لتنفيذ الميارات النظرية والعممية المطموبة في المنياج.

 .10بعض الموضوعات واألنشطة والتطبيقات الواردة في منياج الصف الحادي عشر والثاني عشر
أعمى مستوى الطمبة.

 .11اختالف تخصصات المعممين الذي يدرسون مقرر التكنولوجيا.
 .12خطة الجامعات وخاصة كميات التربية ،ال تتناسب مع متطمبات وميارات تنفيذ منياج التكنولوجيا.

 .13تأليف مناىج التكنولوجيا ال يعتمد عمى معايير واضحة ومنجية في التأليف ،وانما يركز عمى
عنصر الحداثة والتطوير في الموضوعات والبرامج والتطبيقات فقط.

 .14األعداد الكبيرة لمطمبة في الفصل يعيق من فرص المشاركة وتنفيذ األنشطة.
 .15عدم توفر خدمة اإلنترنت ،حيث أن ىناك العديد من األنشطة تحتاج إلى ىذه الخدمة.
 .16اختالف مستوى الطمبة (الفروق الفردية) وتنوع تخصصاتيم (عممي ،عموم إنسانية ،شرعي،
الصناعي ،الفندقي)

 .17كثرة البرامج واألنشطة والتطبيقات في منياج التكنولوجيا لمصف الحادي عشر والثاني عشر ،مما
يثقل عمى عاتق المعمم والطالب.
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 .18قمة عدد الحصص المخصص لشرح مفردات وميارات منياج التكنولوجيا ،بحيث تحتاج ىذه
الميارات إلى وقت أكبر بكثير مما ىو مقرر لو.

التوصوات :ى
في ضوء مشكمة البحث ،والنتائج التي تم التوصل إلييا ،يوصي الباحث بما يمي:
 توفير بديل لمكيرباء وذلك بتركيب خاليا شمسية عمى سطح كل مدرسة.

 رفع مستوى االىتمام من قبل و ازرة التربية والتعميم العالي بمنياج التكنولوجيا ،وتوفير كل
االمكانات الالزمة لتطبيقو في مدارسنا.

 عقد دورات لمعممي المرحمة الثانوية حول منياج التكنولوجيا لمصفين الحادي عشر والثاني
عشر.
 العمل عمى توفير مختبرات حاسوب بأعداد تتناسب مع أعداد الطمبة.

المقترحـات :ى
في ضوء نتائج البحث وتوصياتو ،يقترح الباحث إجراء الدراسات التالية:

 الكشف عن صعوبات تعمم منياج التكنولوجيا لمصفوف األخرى والسيما الصفوف من .10-5
 إعداد برامج تدريبية لمتغمب عمى صعوبات تعمم منياج التكنولوجيا.
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