
  

  جامعة نايف العربية للعلوم األمنية
������א�د	א����א����� �
���מ�א���وמ�א��	ط�� �
  �	�����א����د��א�����

  

  
  
  

  

  ا���ه�ت ا���ر��� �� ���� ��ر�� ا�� ا�
�م ������ض "
 �����
�����ت ا��  "ن"! ا ���ام ا�

  

�"دא	�����دא���"� �
  
  

  لماجستير في العلوم الشرطيةبحث مقدم استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة ا

  
���دאد �

  سعود بن عيد بن ظويهر الشمري
  

����	א �

  عبد الرمحن بن إبراهيم الشاعر. د. أ
  
  

�א�	��ض �

١٤٢٨−١٤٢٧$%� �
 

  



  

  

  

  )    (منوذج رقم                     .العلوم الشرطية: قسم 

  قيادة أمنية :  ختصص

  دكتوراه ����       ماجستري  ����  رسالة ملخص 
  

اجتاهات املدربني يف مدينة تدريب األمن العام بالرياض حنو استخدام التقنيات  :عنوان الرسالة 

  .التعليمية 

  .شمرير اليهسعودبن عيد ظو :إعداد الطالب 

  .عبدالرمحن بن إبراهيم الشاعر /  الدكتوراألستاذ  إشراف
  

  :جلنة مناقشة الرسالة 

  مشرفاً ومقرراً    .عبدالرمحن بن إبراهيم الشاعر / د . أ  – ١
  عضواً      .حممد سليمان املشيقح / د .  أ  – ٢
  .عضواً         .صالح معاذ املعيوف /  أ  – ٣

  .م١٥/٥/٢٠٠٧    املوافق هـ٢٨/٤/١٤٢٨   :تاريخ املناقشة 

  :مشكلة البحث 

ـ      تتمحور مشكلة البحث يف التعرف عل اجتاهات املدربني يف مد          و ينة تدريب األمن العام بالرياض حن

  .استخدام التقنيات التعليمية وعالقة هذا االجتاه ببعض املتغريات 

  :أمهية البحث 

نة تدريب األمن العـام بالريـاض حنـو    تكمن أمهية البحث يف الوقوف عل اجتاهات املدربني يف مدي 

استخدام التقنيات التعليمية من خالل قياس اجتاهام، حبيث ميكننـا عمـل التخطـيط املناسـب                

ومعرفة العوامـل   . لالحتياجات املهنية سواء يف مرحلة إعداد املدرب أو خالل تدريبه أثناء اخلدمة             

  .ة والعمل على تالفيها اليت حتد من اإلقبال على استخدام التقنيات التعليمي



 
  :أهداف البحث 

  :تسعى الدراسة إىل حتقيق العديد من األهداف من أمهها 

 التعرف على اجتاهات املدربني مبدينة تدريب األمن العام بالرياض حنو استخدام التقنيـات التعليميـة                -١

قـة هـذا االجتـاه بـبعض     بشكل عام وعلى كل بعد من األبعاد اخلمسة اليت تقيسها إدارة الدراسة وعال          

  )العمر، اخلربة، املؤهل العلمي، الدورة يف جمال استخدام التقنيات التعليمية ( املتغريات املتمثلة يف 

  :ه تساؤالت/ فروض البحث 
  :وينبثق عن مشكلة الدراسة التساؤالت التالية 

  .نيات التعليمية يف التدريب األمين ما اجتاهات املدربني يف مدينة تدريب األمن العام حنو أمهية استخدام التق -١

ما اجتاهات املدربني يف مدينة تدريب األمن العام حنو وظيفة املدرب يف العملية التدريبية كمـا تقترحـه                   -٢

 منظومة التقنيات التعليمية ؟

 التعليمية ؟ما اجتاهات املدربني يف مدينة تدريب األمن العام حنو األساليب املتبعة يف استخدام التقنيات  -٣

 ما اجتاهات املدربني يف مدينة تدريب األمن العام حنو عالقة تقنيات التعليم بتحديث وتطوير العملية التدريبية؟ -٤

 املعوقات اليت حتد من استخدام التقنيات التعليميـة     يف مدينة تدريب األمن العام حنو      ما اجتاهات املدربني   -٥

 يف التدريب ؟

ئية بني اجتاهات املدربني يف مدينة تدريب األمن العام حنـو اسـتخدام   هل هناك فروق ذات داللة إحصا  -٦

 الدورة  – املؤهل العلمي    – اخلربة   –العمر  ( التقنيات التعليمية باختالف متغريام الشخصية والوظيفية       

  ) .يف جمال استخدام التقنيات التعليمية 

   :منهج البحث
والذي استطاع بواسطته مجع املعلومات الالزمة حول مشكلة        استخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي        

  .الدراسة وتفسريها وحتليلها واعتمد الباحث على االستبانة كأداة جلمع املعلومات 

   :أهم النتائج 
و استخدام التقنيات التعليمية على كـل       دريب مدينة تدريب األمن العام حن      كان مستوى االجتاه لدى م     -١

 .يقيسها املقياس إجيايب بعد من األبعاد اليت 

يف اجتاهات املدربني حنو استخدام التقنيـات        ) ٠,٠٥عند مستوى   ( مل يوجد فرق ذو داللة إحصائية        -٢

 ) .عمر املدرب وخربته ( التعليمية يف مدينة تدريب األمن العام يعزى إىل 

دام التقنيـات   يف اجتاهات املدربني حنو اسـتخ      ) ٠,٠١عند مستوى   ( وجود فرق ذو داللة إحصائية       -٣

التعليمية يف مدينة تدريب األمن العام يعزى إىل املؤهل العلمي لصاحل حاملي الشهادات اجلامعيـة مث                

 .الثانوية 

يف اجتاهات املدربني حنو اسـتخدام التقنيـات         ) ٠,٠١عند مستوى ( وجود فرق ذو داللة إحصائية       -٤

 جمال التقنيات التدريبية لـصاحل املبحـوثني   التعليمية يف مدينة تدريب األمن العام يعزى إىل الدورة يف    

 .امللتحقني بدورة تدريبية 
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Research Problem:  

 The research problem focus on recognizing the trends of the trainers at 

the Public Security Training City in Riyadh towards using Educational 

Technology and the relationship between this trend and other changes.  

Research Importance:  

 The importance of this research appears from its recognizing the trends 

of the trainers at the Public Security Training City in Riyadh towards 

using Educational Technology through measuring their trends to enable 

us to make a suitable plan for the functional needs whether at the stage 

of preparing the trainer or through is training during the service and 

knowing the factors that restrict using the educational technology at the 

field of working and trying to avoiding them.    

 



 
Research Objectives:  

This study generally aims at recognizing the trends of the trainers at the Public 

Security Training City in Riyadh towards using educational technology and at each 

dimension from the five measurement dimensions and the relationship between this 

trend and other changes.  

Research Hypotheses / Questions: 

The following enquiries come form the study problem 

١- What are the trends of the trainers at the Public Security Training City in Riyadh towards 

using educational technology at security training?  

٢- What are the trends of the trainers at the Public Security Training City towards training job 

at the training process as suggested by the educational technology institution?  

٣- What are the trends of the trainers at the Public Security Training City towards the 

followed basics in using educational technology?  

٤- What are the trends of the trainers at the Public Security Training City towards the 

relationship between education technology and developing and improving the training 

process? 

٥- What are the trends of the trainers at the Public Security Training City towards the 

prevention of using educational technologies at training?  

٦- Are there statistical differences between the trends of the trainers at the Public Security 

Training City towards using educational technologies through the differences between 

their personal and functional changes (age – experience – Qualification – Course at the 

field of using educational technologies?      

Research Methodology: 

The researcher used the descriptive method that enable him to collect the required 

data about the study problem and its explaining and analyzing 

Main Results: 

The study reached a number of results, the most important are: 

١- The level of the trainers' trends in Public Security Training City towards using educational 

technologies at all the five measure dimensions were positive. 

٢- There was no statistical difference ( at level ٠,٠٥) at the trainers' trends towards using the 

educational technologies in the Public Security Training City refers to (the trainer's age and 

experience).  

٣- There were statistical differences (at level ٠,٠١) at the trainers' trends towards using the 

educational technologies in the Public Security Training City refers the qualification level 

for university graduators and high school graduators.  

٤- There were statistical differences (at level ٠,٠١) at the trainers' trends towards using the 

educational technologies in the Public Security Training City refers the course at the field of 

training technologies for the seek of the interviewed who attending a training course.  

 



 -  - ١  - -

 

  

  شكر وتقدير
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلى آله 

  :وصحبه أمجعني وبعد
يت كافة متطلبات هذه الدراسة أن أتقدم بالشكر والتقـدير إىل سـعادة             يسرين وقد أ  

الـذي  ، عبد الرمحن بن إبراهيم الشاعر املشرف على هذه الرسالة        / األستاذ الدكتور الفاضل    
وملا قام به من توجيه حىت ظهر هذا العمـل ـذه            ، أعطاين من وقته وجهده الشيء الكثري     

  .فجزاه اهللا خري اجلزاء. الصورة
  / كما أتقدم خبالص الشكر وعظيم التقدير لسعادة مدير شرطة منطقة حائل اللواء

  ناصر عبد اهللا النويصر والذي وافق على التحاقي ذه الدراسة وكان لتشجيعه ومتابعته 
  .عظيم األثر

  :كما أتقدم خبالص والتقدير ألعضاء جلنة املناقشة وهم كالً من 
  مد سليمان املشيقححم/   سعادة األستاذ الدكتور-
  صالح معاذ املعيوف/   سعادة الدكتور -

واللذين كانا لتوجيهاما ومالحظاما عظيم األثر يف إثراء هذا العمل وخروجـه ـذه              
  .الصورة املشرقة

حممد احلميدي الشمري والذي كان / وال يفوتين العرفان باجلميل ألخي وزميلي الرائد 
  .فجزاه اهللا خري اجلزاء،  االنتهاء من هذه الدراسةعوناً يل طيلة مدة دراسيت وحىت
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  ملخص رسالة املاجستري

اجتاهات املدربني حنو استخدام التقنيات التدريبية يف مراكـز تـدريب    "   :��وאن�א�د	א�$���
  ".األمن العام

  ".ياضدراسة تطبيقية على مدينة تدريب األمن العام مبدينة الر"
  .سعود بن عيد ظويهر الشمري :��دאد�א�ط��.

�  عبد الرمحن بن إبراهيم الشاعر/ د . أ:���	א
هدفت الدراسة إىل التعرف على اجتاهات املدربني يف مدينة تدريب األمن            :/%$دא��א�د	א�$����

العام حنو استخدام التقنيات التدريبية بصورة عامة وعلى كل بعد من األبعاد اخلمـسة الـيت                
  .سها املقياس وعالقة هذا االجتاه ببعض املتغرياتيقي

استخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي والذي اسـتطاع      :���2�$א��1$�0و/دوא)$(�����
واعتمد الباحـث   . بواسطته مجع املعلومات الالزمة حول مشكلة الدراسة وتفسريها وحتليلها        

  .على االستبانة كأداة جلمع املعلومات
  :وصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أمهها  ت:�/%מ�א��)���3

كان مستوى االجتاه لدى مدريب مدينة تدريب األمن العام حنو اسـتخدام التقنيـات               -١
  .التدريبية على كل بعد من األبعاد اليت يقيسها املقياس إجيايب

يف اجتاهات املـدربني حنـو      ) ٠,٠٥عند مستوى     (مل يوجد فرق ذو داللة إحصائية        -٢
عمـر املـدرب    ( نيات التدريبية يف مدينة تدريب األمن العام يعزى إىل          استخدام التق 

 ).وخربته 
يف اجتاهـات املـدربني حنـو       ) ٠,٠١عند مستوى     (وجود فرق ذو داللة إحصائية       -٣

استخدام التقنيات التدريبية يف مدينة تدريب األمن العام يعزى إىل املؤهـل العلمـي              
 .نويةلصاحل حاملي الشهادات اجلامعية مث الثا

يف اجتاهـات املـدربني حنـو       ) ٠,٠١عند مستوى     (وجود فرق ذو داللة إحصائية       -٤
استخدام التقنيات التدريبية يف مدينة تدريب األمن العام يعزى إىل الـدورة يف جمـال               

 .التقنيات التدريبية لصاحل املبحوثني امللتحقني بدورة تدريبية
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  فهرس احملتويات

�א��و5وع �א�167�� �

  أ  اإلهداء
  ب  شكر وتقدير

  ج  فهرست احملتويات
  و  فهرس اجلداول

  ١  اخلالصة
��د9ل�א�د	א��:�א�76ل�א�ول �  

  ٥   املقدمة-
  ٧   مشكلة الدراسة-
  ٩   أسئلة الدراسة-
  ٩   فرضيات الدراسة-
  ١٠   أهداف الدراسة-
  ١٠   أمهية الدراسة-
  ١١   مصطلحات الدراسة-
     حدود الدراسة-

�:א<ط�	�א��=	>�وא�د	א����א������:��;א�76ل�א�د	א�;�א�:� �  
  ١٤  التدريب: أوالً
  ١٤   مفهوم التدريب-
  ١٥   أمهية التدريب-
  ١٩   أهداف التدريب-
  ٢٠   مراحل عملية التدريب-
  ٢٤   ركائز عملية التدريب-
    االجتاهات: ثانياً
  ٢٦   مفهوم االجتاهات ومكوناا-
  ٢٨   أمهية دراسة االجتاهات-
  ٢٨  امل تكوين االجتاهات عو-
  ٣٠   مراحل تكوين االجتاهات-
  ٣٠   تعديل االجتاهات-
  ٣٢   أنواع االجتاهات-
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�א��و5وع �א�167�� �

    :التقنيات التعليمية: ثالثاً
  ٣٣   مفهوم التقنيات التعليمية-
  ٣٥   تعريف التقنيات التعليمية-
  ٣٥   أمهية التقنيات التعليمية-
  ٣٩   تصنيف التقنيات التعليمية-
  ٤٥  ع التقنيات التعليمية أنوا-
  ٨١   معوقات استخدام التقنيات التعليمية-
  ٨٥   دور املدرب األمين من منظور التقنيات التدريبية-
  ٨٩   معايري اختيار التقنيات التعليمية-
  ٩٢   نظريات التعلم والتقنيات التعليمية-
  ٩٦  الدراسات السابقة: رابعاً

�א)��2���2א�د	א���و�@	א?:�א�76ل�א�:��0 �  
  ١٤٦   منهج الدراسة-
  ١٤٦   جمتمع الدراسة-
  ١٤٧   أداة الدراسة-
  ١٥٣   أساليب املعاجلة اإلحصائية-

Aא�	ض�א��)���3و)�2���1:�א�76ل�א�	�� �  
  ١٥٧  . النتائج املتعلقة بوصف أفراد الدراسة-
  ١٦٠  . النتائج املتعلقة بأسئلة الدراسة-
  ١٨١  .اسة النتائج املتعلقة بفرضيات الدر-

�:7C9��א�د	א���و/%מ��)�3@��2و)و��7)�2:�א�76ل�א���9س �  
  ١٩٠   مناقشة النتائج-
  ١٩٩   التوصيات واملقترحات -

  ٢٠١  املراجع
  ٢٢١  املالحق
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  فهرس اجلداول

	�מ�
�א�@دول �

���وאن�א�@دول �א�167�� �

معامالت ارتباط بريسون لعبارات احملور األول بالدرجة الكليـة           ١
  للمحور 

١٥٠  

معامالت ارتباط بريسون لعبارات احملور الثاين بالدرجـة الكليـة           ٢
  للمحور 

١٥٠  

معامالت ارتباط بريسون لعبارات احملور الثالث بالدرجة الكليـة           ٣
  للمحور 

١٥٠  

معامالت ارتباط بريسون لعبارات احملور الرابع بالدرجة الكليـة           ٤
  للمحور 

١٥١  

احملور اخلامس بالدرجة الكليـة  معامالت ارتباط بريسون لعبارات    ٥
  للمحور 

١٥١  

  ١٥٢  معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات حماور أداة الدراسة  ٦
  ١٥٧  توزيع أفراد الدراسة وفق متغري العمر  ٧
  ١٥٨  توزيع أفراد الدراسة وفق متغري املؤهل التعليمي  ٨
توزيع أفراد الدراسة وفق متغري عدد سنوات اخلربة يف التـدريب             ٩

  لتدريس األمينوا
١٥٨  

توزيع أفراد الدراسة وفق متغري االلتحاق بدورة يف جمال التقنيات            ١٠
  التدريبية 

١٥٩  

توزيع أفراد الدراسة وفق متغري مدة الدورة اليت إلتحقت ـا يف              ١١
  جمال التقنيات التدريبية

١٥٩  

التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافـات         ١٢
ارية والرتب الستجابات أفراد الدراسة على عبارات حمـور          املعي

امهية التقنيات التدريبية وأسباب استخدامها مرتبة تنازلياً حـسب         
  متوسطات املوافقة

١٦٠  

التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلـسابية واالحنرافـات          ١٣
املعيارية والرتب الستجابات أفراد الدراسة على عبارات حمـور          

  .املدرب كما تقترحه منظومه التقنيات التدريبيه دور 

١٦٤  

  ١٧٢التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلـسابية واالحنرافـات          ١٤
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املعيارية والرتب الستجابات أفراد الدراسة على عبارات عالقـة         
  استخدام التقنيات التدريبية بالتحديث والتطوير

ت احلـسابية واالحنرافـات     التكرارات والنسب املئوية واملتوسطا     ١٥
املعيارية والرتب الستجابات أفراد الدراسة على عبارات حمـور          
أساسيات يف استخدام التقنيات التدريبية  مرتبة تنازلياً حـسب           

  متوسطات املوافقة

١٦٨  

التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلـسابية واالحنرافـات          ١٦
راسة على عبارات املعوقات    املعيارية والرتب الستجابات أفراد الد    

اليت حتد من استخدام التقنيات التدريبية مرتبة تنازليـاً حـسب           
  متوسطات املوافقة

١٧٦  

"  One Way ANOVA: حتليل التباين االحادي" نتائج اختبار   ١٧
  للفروق بني إجابات املبحوثني طبقاً إىل أختالف العمر

١٨١  

"  One Way ANOVA: يحتليل التباين االحاد" نتائج اختبار   ١٨
  للفروق بني إجابات املبحوثني طبقاً إىل أختالف املؤهل التعليمي

١٨٢  

  للفروق بني  " Scheffe: شيفيه" نتائج اختبار   ١٩
  كل فئيت مؤهل تعليمي حول حماور الدراسة

١٨٣  

"  One Way ANOVA: حتليل التباين االحادي" نتائج اختبار   ٢٠
  ثني طبقاً إىل أختالف اخلربةللفروق بني إجابات املبحو

١٨٤  

  للفروق بني " ت للعينات املستقلة " نتائج اختبار   ٢١
  إجابات املبحوثني طبقاً إىل االلتحاق بالدورات

١٨٥  

 One Way ANOVA: حتليل التباين االحادي" نتائج اختبار   ٢٢
للفروق بني إجابات املبحوثني طبقاً إىل أختالف مدة الـدورة          " 

  التدريبية

١٨٦  

للفروق بني كل فـئيت مـدة        " Scheffe: شيفيه" نتائج اختبار     ٢٣
  دورة حول حماور الدراسة

١٨٧  

  

  

  



 -  - ٧  - -

 

  

  

  ا�,+ــ( ا�ول 

        مــدخــل الــدراســـةمــدخــل الــدراســـةمــدخــل الــدراســـةمــدخــل الــدراســـة
        

  املقدمة •
 حتديد حتديد مشكلة الدراسة •
  تساؤالت الدراسة •
  فرضيات الدراسة •
  أهداف الدراسة •
 أمهيـة الدراسة •
 مصطلحات الدراسة •
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ويرجع هذا التغري بالدرجـة     ، يشهد عاملنا املعاصر تغرياً وتطوراً جوهرياً يف مجيع ااالت        

فالعصر احلديث للمجتمع اإلنساين عصر تقين ، ليس هذا         ، األوىل إىل االزدهار التقين الشامل    
ومما ساعد على تسارع وتنوع هذا      . بل أن التقنية أضحت وكأا روح هذا العصر       ، فحسب

التطور تبين املؤسسات املختلفة يف اتمع املعاصر للتقنيات بكافة أمناطها واعتمادها عليها يف             
 إن مل يكـن يف      –حىت صارت هلا من الضروريات الـيت يـصعب مبكـان            ، معظم شؤوا 

ومن هنا جاء اهتمام التربويني بـضرورة اسـتخدام التقنيـات           .  االستغناء عنها  -االستحالة
تدريس نتيجة للتطور العلمي وما واكبه من ظهور تقنيات حديثة تساعد املعلـم  التعليمية يف ال  

هـ، ١٤١٣(يف عملية التدريس اليومي دون االعتماد على األلفاظ وحدها، ويذكر الشاعر            
تلعب دوراً هاماً يف تطوير كافة عناصر النظام التربوي         "أن التقنيات التعليمية أصبحت     ) ١٤٧

وذلـك مـن    ، وجعلها أكثر فاعلية وكفاية   ،  على وجه اخلصوص   بوجه عام وعناصر املنهج   
خالل االستفادة منها يف عملية التخطيط هلذه املناهج وتنفيذها وتقوميها ومتابعتها وتطويرهـا            

  " .مبا يسهم بشكل كبري يف حتقيق أهدافها املنشودة
ـ                ن وقد أكدت العديد من دراسات علم االتصال على أمهية توظيف أكرب عدد ممكـن م

  وذلك أن املتلقي يـتمكن مـن تـذكر         ، حواس املتلقي لالشتراك الناجح يف عملية االتصال      
مما شاهده ومسعـه  %) ٥٠(و ، مما شاهده%) ٣٠(و، مما مسعه%) ٢٠(و ، مما قرأه %) ١٠(

دليـل  . ( مما قاله أثناء أدائه لنـشاط معـني       %) ٩٠(و، مما قاله %) ٧٠(و، يف الوقت نفسه  
  ). هـ١٤٠٣الوسائل التعليمية، 

أن من شأن التقنيات التعليمية أن تساعد علـى         ) ١٠٥هـ،  ١٤١٤( كما ذكر الدريج      
  .تعزيز جانب التصور العقلي لدى املتعلم والذي ينتقل باملتعلم من اردات إىل احملسوسات

وإذا كان استخدام التقنيات التعليمية يف تدريس مجيع املواد الدراسية أمراً هاماً وضـرورياً              
 استخدامها يف تدريس املواد العسكرية واألمنية ال يقل أمهية وضرورة نظراً لطبيعة تلـك               فإن

املواد اليت ينبغي على رجال األمن التعمق يف فهمها واستيعاا حىت تؤثر يف سلوكهم التـأثري                
 واستخدام التقنيات التعليمية يف جمال التدريب األمين يستمد أمهيته من أمهية األمن           . املطلوب

  .ذاته الذي هو أساس بقاء الشعوب وضمان استمرار احلياة يف شىت ااالت
كما أن تعقيدات احلياة املعاصرة وظهور أمناط جديدة من اجلرائم ذات الـصبغة املنظمـة             
واملعتمدة على استغالل أحدث نظم املعلومات واالتصاالت يف ارتكاب اجلرائم دفع الـدول             

األمنية ورفع مستواها العلمي لكي تقوم بدورها يف التصدي ملـا           إىل االهتمام بتأهيل العناصر     
وهذا ال يتم إال بتطوير أساليب التدريب واالستفادة        . يهدد أمن وسالمة اتمع بكفاءة عالية     
  . من املعطيات التقنية يف اال التعليمي
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 املتخـصص    كما ال يفوتنا طبيعة التدريب األمين الذي يغلب عليه الطابع العملي والفين           
واهلادف إىل تنمية قدرات أفراد اجلهاز وصقل مهارام من أجل يئتهم للقيـام مبختلـف               
الوظائف األمنية اليت يكلفون ا، وهذا يتطلب من املدربني التركيز على اجلانب العملي أكثر              

  .)٢٤٥، م١٩٨٩الوزان،  . ( من النظري مما يستدعي استخداماً أكرب للتقنيات يف التدريب
كما أن معظم مضامني موضوعات التدريب ذات طبيعة حسية جتعل من الصعوبة مبكـان              
حتقيق أهداف التدريب دون االستعانة بالتقنيات إلكمال اجلانب النظري يف التدريب حيـث             
ال ميكن التدريب على مكافحة املخدرات مثالً دون استخدام تقنيات تعليمية تعرف املتدربني             

 وطرق إخفائها أو تنظيم السري دون االستعانة بالشواخص واإلشارات          على أنواع املخدرات  
ولقد سعت وزارة الداخلية يف اململكة العربية السعودية        . احلقيقية واألفالم والصور اليت متثلها    

من منطلق اختصاصها الوظيفي واهتمامها الكبري يف حتقيق املطالب األمنية للمجتمع السعودي            
املرافق التدريبية املختلفة لتدريب رجال األمن يف كافة االختـصاصات          إىل إنشاء العديد من     

الـشعييب،  . ( وتزويد هذه املرافق بأحدث ما توصلت إليه التقنيـات يف اـال التـدرييب             
  ).١٦هـ، ١٤١٧
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لم واملعرفة  وحيثما نظرنا يف مبادئ الع    ، نعيش اليوم عصراً يتجدد ويتغري على مدار الساعة       
ولعل يف مقدمة ما ورد إلينا اصطالح       . تطالعنا أمساء جديدة وخمترعات حديثة ال عهد لنا ا        

الذي أثبتت العديد من الدراسات واألحباث الدور الفعال واملؤثر الذي تلعبه           ) تقنيات التعليم (
يل العلمـي   هذه التقنيات التعليمية يف حتسني العملية التعليمية والرفع من مـستوى التحـص            

إضافة إىل كوا خترج العملية التعليمية من األسلوب التقليدي الذي يعتمد علـى             . للدارسني
. اإللقاء واالستماع إىل نطاق أوسع يتمثل يف التفاعل بني املدرس والطالب، وجذب االهتمام            

أن استخدام التقنيات التعليمية خري معني للمـدرس        ) ١٨م،  ١٩٨٣( فريى بدران وآخرون      
وإن ، على أداء واجباته إذا ما مت اختيارها وتقدميها يف املوعد احملدد واملوقف التعليمي املناسب             
  .فاعليتها تعتمد على مهارة املدرس يف كيفية استخدامها والعمل على تكاملها مع املنهج 

ـ ١٤١٤( كما يرى السبحي       إن استخدام التقنيـات التعليميـة يف العمليـة         ) ١٠،  ه
  .ال يعد ترفاً بل ضرورة مهمة تقتضيها نظم العلوم احلديثة وتقدم املعارفالتعليمية 

وحتـثهم  ، فريى أن الوسائل تزيد يف تشويق الطلبة للدرس       ) ٨ هـ،   ١٤١٧(أما الشاعر   
كما أا توفر اجلهد    ، باإلضافة إىل تنمية النواحي احلسية    ، على التركيز والتفاعل بشكل أعمق    

وتتخطى بنا حاجزي الزمان واملكـان ،     ، نب أا تنقلنا إىل الواقع    والوقت على املعلم، إىل جا    
وذلك عن طريق احتكاكهم خبربات فنيـة جديـدة أثنـاء           ، كما أا تنمي نشاط الطلبة فنياً     

  .تنفيذها
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وتدريس العلوم األمنية وتدريب رجال األمن هو أحد ااالت اهلامة اليت أصبحت مثـار              
ملعمورة نظراً ملا ميثله اهلاجس األمين من أمهية بالغـة يف حيـاة             اهتمام كافة الدول يف أحناء ا     

فدور رجل األمن يف الوقت احلاضر مل يعد مثل دوره يف املاضي فلقد             . الشعوب واستقرارها 
شكلت معدالت اجلرمية وتطور أمناطها والتغريات االجتماعية والثورة التقنية حتديات جديدة           

ء ووضوح أمهية إعداد رجل األمن وتنمية مهاراته وقدراتـه          وهذا يربز جبال  . أمام رجل األمن  
ولن يتأتى ذلك إال من     ، وإكسابه اخلربات واملعارف الالزمة ألداء واجباته على الوجه األكمل        
  .خالل تدريب فعال ومستويف جلميع عناصر وشروط التدريب الناجح

 األمين حتديـداً هـو      إىل أن التدريب  ) ٦٩-٦٧، م١٩٩٧( ويف هذا اال يشري اجلبايل        
التدريب علـى   (أحوج ما يكون لالستجابة للتطور التقين والذي يتمثل يف ثالثة أبعاد وهي             

  ).الثقافة املعلوماتية، استخدام التقنية يف التدريب، التقنية
أن العالقة بني التقدم التقين والتـدريب  ) ٢٤هـ، ١٤٢١( كما يرى الشعالن وإمساعيل       

فالتقنية يستحيل االستفادة منـها دون تـدريب جيـد          ،  ارتباط وثيق  قوية وراسخة وبينهما  
ويف الوقت نفسه فإن التدريب ينفخ يف       . للعاملني حبيث يكونون قادرين على توظيفها بفعالية      

  .بالون خمروق إن هو جتاهل التقنية سواء يف التدريب على استخدامها أو بتوظيفها يف أساليبه
 أشار إىل مالمح التدريب األمين املعاصـر وذكـر يف        والذي) ١٦م،  ١٩٩٤( أما عدس     

جممل ما ذكره أن من أساسيات جناح هذا التدريب وارتقائه هو إدخال التقنيات التدريبية يف               
  .جمال التدريب األمين

وال يفوتنا هنا أن غالبية مراكز التدريب األمين تركز بشكل كبري على التدريب العسكري              
الب مما جيعله غري قادر على استيعاب املادة العلمية ما مل تـدعم             الذي يأخذ جهد وطاقة الط    

  .بوسائل وتقنيات تدريبية قادرة على جذب االنتباه وطرد امللل والسأم عنه
والعملية التدريبية تتكون من عناصر رئيسية هي املدرب واملتدرب واملادة العلمية وأساليب            

  .ة التدريبوتقنيات التدريب والظروف اخلاصة ببيئة وإدار
أن املدرب هو أساس العملية التدريبية وهـو        ): "٩٥هـ،  ١٤٢٥( ولقد ذكر اليوسف      

  ".الركيزة األساسية لنجاح العمل التدرييب
وهذا يؤدي إىل أن أي نقص أو تقصري يف معارف املدرب وقدراته الشخـصية والذهنيـة          

  .والسلوكية سوف ينعكس سلباً على نتائج العملية التدريبية
الذي يرى إن استخدام املـدرب للتقنيـات        ) ٣٠٨، م١٩٩٣( اركه الرأي صاحل      ويش

وبدون هذا االقتناع تظل هـذه      ، املدرب بأمهيتها يف العملية التدريبية    " باقتناع"التعليمية يأيت   
  .التقنيات مقبولة على املستوى الرمسي دون فاعلية يف امليدان التطبيقي
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سة لبحث هذا اجلانب من جوانب استخدام التقنيات        وهلذا رأى الباحث إجراء هذه الدرا     
. التعليمية يف التدريب األمين وهو معرفة اجتاه املدرب حنو استخدامها يف العمليـة التدريبيـة              

  .وعالقة هذا االجتاه ببعض املتغريات
  :وعليه ميكن حتديد مشكلة الدراسة بالتساؤل الرئيسي التايل

ب األمن العام بالرياض حنو استخدام التقنيات التعليمية؟        ما اجتاهات املدربني يف مدينة تدري     
  وما عالقة هذا االجتاه ببعض املتغريات ؟
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  :وينبثق عن مشكلة الدراسة التساؤالت التالية 
ما اجتاهات املدربني يف مدينة تدريب األمن العام حنو امهية استخدام التقنيات التعليمية يف               -١

   األمين  ؟التدريب
ما اجتاهات املدربني يف مدينة تدريب األمن العام حنو وظيفة املدرب يف العملية التدريبيـة    -٢

 كما تقترحه منظومة التقنيات التدريبية  ؟
ما اجتاهات املدربني يف مدينة تدريب األمن العام حنو االساسيات املتبعـة يف اسـتخدام                -٣

 التقنيات التعليمية ؟
 يف مدينة تدريب األمن العام حنو عالقة تقنيات التعلـيم بتحـديث             ما اجتاهات املدربني   -٤

 وتطوير العملية التدريبية  ؟
ما اجتاهات املدربني يف مدينة تدريب األمن العام حنو املعوقات اليت حتد مـن اسـتخدام                 -٥

  التقنيات التعليمية يف التدريب  ؟
مدينة تدريب األمن العـام     هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني اجتاهات املدربني يف            -٦

  -العمـر (حنو استخدام التقنيات التعليمية باختالف متغريام الشخـصية والوظيفيـة           
    ؟)  الدورة يف جمال استخدام التقنيات التدريبية- املؤهل العلمي-اخلربة
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  :لى الشكل التايل اليت يريد اختبارها ع) الصفرية ( ولقد وضع الباحث فرضيات العدم 
تعـزى لعمـر املـدرب       ) ٠,٠٥عند مستوى   ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية        -١

  .واجتاهه حنو استخدام التقنيات التعليمية يف مدينة تدريب األمن العام بالرياض
تعزى لـسنوات خـربة      ) ٠,٠٥عند مستوى   (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية          -٢

 .تقنيات التعليمية يف مدينة تدريب األمن العام بالرياضاملدرب واجتاهه حنو استخدام ال
تعزى للمؤهـل العلمـي      ) ٠,٠٥عند مستوى   (ال توجد فروق ذات داللة احصائية        -٣

 .للمدرب واجتاهه حنو استخدام التقنيات التعليمية يف مدينة تدريب األمن العام بالرياض
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 للدورات التدريبيـة    تعزى ) ٠,٠٥عند مستوى   (ال توجد فروق ذات داللة احصائية        -٤
اليت يتلقاها املدرب يف جمال التقنيات التعليمية واجتاهه حنو استخدام هذه التقنيـات يف              

  .مدينة التدريب األمن العام بالرياض
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 :تسعى الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية
ن العام حنو أمهية استخدام التقنيات       التعرف على اجتاهات املدربني يف مدينة تدريب األم        -١

 .التعليمية يف التدريب األمين 
التعرف على اجتاهات املدربني يف مدينة تدريب األمن العام حنو وظيفة املدرب يف العملية               -٢

 .التدريبية كما تقترحه منظومة التقنيات التعليمية 
األساسـيات املتبعـة يف    التعرف على اجتاهات املدربني يف مدينة تدريب األمن العام حنو            -٣

 .استخدام التقنيات التعليمية يف التدريب األمين
التعرف على اجتاهات املدربني يف مدينة تدريب األمن العام حنو عالقة التقنيات التعليمية              -٤

 .بتحديث وتطوير العملية التدريبية
 حتد مـن    التعرف على اجتاهات املدربني يف مدينة تدريب األمن العام حنو املعوقات اليت            -٥

 .استخدام التقنيات التعليمية يف التدريب األمين
العمر، اخلربة، املؤهل العلمي ، احلصول على دورة يف جمـال   ( التعرف على أثر متغريات      -٦

على اجتاهات املدربني حنو استخدام التقنيات التعليميـة يف مدينـة           ) التقنيات التعليمية 
  .ليت يقيسها املقياستدريب األمن العام على كل بعد من األبعاد ا
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تكمن أمهية هذه الدراسة يف الوقوف على اجتاهات املدربني يف مراكز تدريب األمن العام              
حنو استخدام التقنيات التعليمية من خالل قياس اجتاههم، حبيث ميكننا عمل التخطيط املناسب             

وكـذلك  . املدرب أو خالل تدريبه اثناء اخلدمة       لالحتياجات املهنية سواء يف مرحلة إعداد       
متكننا من التعرف على العوامل اليت حتد من اإلقبال على استخدام التقنيات التعليمية والعمـل           

  .على تاليف العوامل ذات األثر السليب يف تكوين هذه االجتاهات
 اجلامعـات   كما أنه بالرغم من وجود دراسات متعددة يف ميدان التقنيات التعليميـة يف            

واملدارس إال أنه قد ال توجد يف حدود علم الباحث دراسة تناولت اجتاهات املـدربني حنـو                 
استخدام التقنيات التعليمية يف مراكز تدريب األمن العام وعالقتها ببعض املـتغريات وهـذا              

  .يعطي للدراسة تفرداً يف األمهية
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راك وشعور الفرد حنو موضوع معني، مما يدفعـه ألن يـسلك            حصيلة إد "هو  / االجتاه   - ١
 ). ٦٣ هـ، ١٤١٠أمل املخزومي، ".( سلوكًا إجيابيا أو سلبيا 

مدى تأييد أو معارضة املدربني مبدينة : وميكن تعريفه إجرائيا حسب الدراسة بأنه
 .تدريب األمن العام بالرياض الستخدام التقنيات التعليمية يف التدريب األمين

الشخص الذي يقوم بتوجيه ونصح املتدربني وإمـدادهم باملعلومـات          " هو  /  املدرب - ٢
  ". واملهارات وتغيري اجتاهام وتشكيل سلوكهم إىل جانب عمليـة التـدريب نفـسها            

  )١٢، ١٩٩٦الشعالن ( 
منسويب مدينة تدريب األمن العام / والتعريف اإلجرائي للمدرب يف هذه الدراسة 

 الرتب واملراتب، والذين هم على رأس العمل وقت إجراء هذه بالرياض مبختلف
 .الدراسة ويؤدون مهمة التدريب امليداين أو التدريس الصفي أو كليهما

هي وحدة تدريبية تابعة لألمن العام وتضم عددا من املعاهد          / مدينة تدريب األمن العام      - ٣
وتقـع  . كافة التخصصات واألجنحة وتقوم بتدريب وتأهيل ضباط وأفراد األمن العام ل        

 .مبدينة الرياض

جمموعة األجهزة واألدوات والربامج واملواد واألنشطة املختلفة اليت        / التقنيات التعليمية    - ٤
يستخدمها املدربون يف مدينة تدريب األمن العام سواء داخل الفصل أو خارجه لتوضيح             

أجهزة عرض  : ل ال احلصر  املعاين، وشرح األفكار للطلبة املتدربني ومنها على سبيل املثا        
- احلاسـب اآليل   - معمل اللغـة   - التلفزيون - أجهزة الفيديو  - والشفافيات -الشرائح

اسمات اإليضاحية ، وبرامج يتم تطويرها وفق مبادئ تصميم التدريب وتنفـذ مـن              
خالل األجهزة التقنية عن طريق الشفافيات والشرائح واألفالم التعليميـة واسـطوانات          

 .هااحلاسوب وغري

هي العوامل اليت قد تؤثر يف اجتاه املدربني حنو استخدام التقنيات التعليمية يف             / املتغريات   - ٥
 الـدورات  – املؤهل العلمي – اخلربة  –العمر  (جمال التدريب وحنددها يف هذه الدراسة       

  ).التدريبية يف جمال التقنيات 
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تعرف على اجتاهات املدربني حنـو اسـتخدام التقنيـات          ال/ اال املوضوعي للدراسة    -أ  
التعليمية يف مدينة تدريب األمن العام بالرياض، والتعرف على درجـة العالقـة بـني               

  .املتغريات الدومغرافية للمدربني واجتاهام تلك
يتشكل اال البشري من املدربني واملدرسني املنتسبني ملدينة /  ب ـ اال البشري للدراسة 

تدريب األمن العام بالرياض، جبميع الرتب واملراتب للذين هم على رأس العمل أثنـاء              
  .إجراء هذه الدراسة

  .هـ١٤٢٨ / ١٤٢٧أجريت هذه الدراسة خالل السنة الدراسية /ج ـ اال الزمين للدراسة 
  .لرياضتغطي هذه الدراسة مدينة تدريب األمن العام يف مدينة ا/ د ـ اال املكاين للدراسة 
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  :اإلطار النظري  •
 .التدريب .١
 .االجتاهات .٢
 .التقنيات التعليمية .٣
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سوف يتناول الباحث االطار النظري من خالل استعراض املتغريات الـيت تبحـث فيهـا     

  :الدراسة على النحو التايل
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التدريب نشاط يتميز به اتمع اإلنساين وضرورة حضارية عصرية تتطلبه طبيعـة احليـاة              
احلديثة وتعقدها وتشابك جماالا ويعترب التدريب من مقومات التنمية ألنه يهيء األفراد للقيام             

. عية للتدريب اجليد  بأعماهلم بكفاءة عالية فهو يرتبط ارتباطا وثيقاً بالتنمية اليت تعد نتيجة  طبي            
أن عملية التدريب ليست نشاطاً وقتياً،ولكنـها عمليـة        ) ٧١هـ ، ١٤١٦( فيذكر الشاعر   

مستمرة،فمع التطورات احلديثة، والثورة التقنية اليت تواجهها اإلدارة،تتولد احلاجة إىل مواكبة           
ـ         ة ألن هذه التطورات، والتعرف على معطيات العصر وتسخريها يف خدمة األهـداف األمني

التفكري الدائم يف إعداد الكوادر األمنية املؤهلة واملهارات العالية مطلب يظهر مع كل خمتـرع      
جديد،ومع كل جهاز ونظام تتبناه اتمعات العصرية، إا موجة التغري والتغيري، واإلحـالل             

واكبـة  واإلبدال واملطلب امللح لتدريب متواصل لصقل املهارات،وتنمية املدارك واملعارف،وم        
  العصر

  : مفهوم التدريب-١

رغم االختالف الواضح بني الباحثني يف جمال التدريب حول تعريف التدريب من الناحيـة         
النظرية إال أن هناك شبه اتفاق حول مفهوم التدريب ، وقد أوضح العديد منهم هذه املفاهيم                

جهـود  "رة عـن  عبا: حيث أشار إىل أن التدريب    ) ٥م ،   ٢٠٠٢( ومنها ما ذكره الطعاين     
منظمة وخمططة دف إىل إحداث تغري يف سلوك املتدربني من خـالل إكـسام مهـارات       

  " .وخربات وقدرات جديدة من أجل رفع كفاءة أدائهم
  :ويف استعراض سريع للمفاهيم اليت ذكرت حول التدريب على النحو التايل

ني على اختالف مستويام    عملية التنمية املستمرة واملتكاملة ملعارف ومهارات العامل      "  -١
التنظيمية ،وحتسني اجتاهام  بقصد رفع مستويات األداء والكفاءة اإلنتاجية مبا يعـود             

م ،  ١٩٨٩إبـراهيم،   ". ( بالفائدة على املنظمة والعاملني ا وعلى اتمع بصفة عامة          
٢٥(  

ملتطـورة  عملية تعلم املعرفة واألساليب ا    "التدريب بأنه    ) ٢٣م،٢٠٠٣(وعرف ياغي    -٢
ألداء العمل ،من خالل إحداث تغري يف سلوك ومهارات األفراد،من أجل الوصـول إىل              

 " .أهداف مشتركة،على مستوى الفرد واملنظمة 
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بأنه نشاط يتم التخطيط له ويهدف       ) " ١٨هـ ،   ١٤٢١(ويعرفه  الشعالن وامساعيل        -٣
ـ            ربات واملهـارات   إىل إحداث تغيريات يف الفرد واجلماعة من ناحية املعلومـات واخل

ومعدالت األداء وطرق العمل والسلوك واالجتاهات مبا جيعل املتدربني الئقـني للقيـام             
 ".بأعماهلم ومسئوليام بكفاءة ومقدرة إنتاجية عالية

نشاط حيوي يهـدف إىل بقـاء املنظمـة         " ونستخلص مما سبق بأن التدريب عبارة عن        
الربامج اهلادفة اليت تنفـذها املنظمـة علـى         واستمرارها ، من خالل جمموعة من األنشطة و       

  " .أفرادها
  

  : أهمية التدريب -٢

  : أهميـة التدريب بشكل عام-أ
إن من أبرز مسات هذا القرن ـ تلك التغريات اهلائلة واملستمرة يف املعارف اإلنسانية واليت  

على ذلك من   وما يترتب   " انفجار املعرفة والتكنولوجيا  "دعت البعض إىل أن يطلق عليه عصر        
تغريات مستمرة يف نظم وأساليب وطرق اإلنتاج، ويف اآلالت واملعـدات واألدوات، ومـا              
يستوجب ذلك من ضرورة إعداد وتنمية القوى العاملة ملواجهة تلك الـتغريات واسـتيعاا              

  .والتكيف مع مقتضياا
لك الـتغريات   ومن مث فقد تزايدت احلاجة إىل التدريب الفعال واملستمر الذي يستجيب لت           

إىل أن تدريب القوى العاملـة      ) "٢٤م،  ١٩٩٨(املستمرة يف خمتلف ااالت، فريى القاضي       
أصبح ضرورة ال غىن عنها حىت ميكننا املشاركة يف جين مثار ذلك التطور اهلائـل يف املعرفـة           

  ".اإلنسانية وتطبيقاا املختلفة
ية متزايدة يوما بعد يوم وتتزايد      أمه) ٢هـ،  ١٤٢٢(ويكتسب التدريب وفقًا لـ احلميدان      

القناعة لدى القادة على أنه أكثر العناصر فعالية للتأثري يف املوظف وإحداث تغيري يف أدائه حنو                
األفضل مبا ميكن من زيادة االستفادة منه ورفع مستوى اإلنتاجية على مستوى الفرد واملنظمة              

  .أو الدولة ككل
التدريب ليس شيئًا يستحسن توافره ولكنه شـيء        " بأن  ) ١١هـ،  ١٤٢٥(ويرى اجلبايل   

  ".حيوي
بأنه مل جتمع املنظمات املختلفة يف العامل على أمهية         ) ١٧هـ،  ١٤٢١(كما يرى الشعالن    

شيء مثلما أمجعت وعرب التاريخ على االهتمام بالتدريب، بل يكاد يكـون التـدريب هـو                
  . اءة وفعاليةالفيصل يف جناح هذه املنظمات وقيامها مبسئولياا بكف

فيحدد جوانب هامة يف أمهية التدريب كتخفـيض احلاجـة إىل           ) ٤م،  ٢٠٠١(أما صفا   
  .الرقابة، وإىل نسبة حوادث العمل، وتوفري االستقرار املؤسسي
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إىل اعتبار ارتباط املهن يف العـصر احلـديث بـالتغريات           ) ٧م،  ٢٠٠١(وخيلص الشاعر   
دافعا حنو االجتاه إىل التدريب إلضفاء حيوية وديناميكية        املستمرة يف تقنية األداء وكفاءة الناتج       

ومطلب حضاري ملح، كما أن النمو االقتصادي ال حيقق أغراضه إذا مل يصحبه منو يف املوارد          
  .البشرية

بأن أمهية التدريب ال تقتصر على ذلك بل تتعداه إىل          ) ٥٧هـ،  ١٤٢٥(ويذكر الكبيسي   
فسية الفردية إذ يبعث الثقة بالنفس فيحس األفـراد أـم           بناء الفرد نفسه بتغذية حاجاته الن     

  .أصبحوا على درجة عالية من الكفاءة وأم يتقنون أعماهلم أكثر من ذي قبل
ليس هناك أدىن   "يف أمهية التعليم والتدريب أنه      ) ٩١م،  ١٩٩٧(كما ذكر النحاس والديب     

العلمي املقنن سـوف حيـدد      شك يف أن واقع ومستقبل التعليم والتدريب واإلتقان والبحث          
بشكل قاطع غري قابل للجدل، إىل أي مدى ميكن أن يكون ألمتنا مكانتها املتميزة يف عـامل                 
الغد ذلك العامل الذي ستكون اليد العليا فيه لألمم املتقدمة علميا وتدريبيا وتقنيا، حـىت أن                

  ". والعظالتالبعض يرى أن حروب املستقبل هي حروب العقول وليست حروب األسلحة
وبعد أن تطرقنا ألمهية التدريب بشكل عام سوف نتناول باملبحث التايل أمهية التـدريب              

  .األمين بشكل خاص

  : أهميـة التدريب األمنـي-ب 
كافة اجلهود املخططة واملنفذة لتنمية     (أن التدريب الشرطي هو     ) م٢٠٠٤(يرى مصطفى   

ط الصف واجلنـود علـى اخـتالف        القدرات من معارف ومهارات للقادة والضباط وضبا      
مستويام وختصصام وترشيد سلوكيام مبا يعظم من فعالية أدائهم، وأيضا حتقيق ذواـم             
من خالل حتقيق أهدافهم الشخصية وإسهامهم يف حتقيق أهداف جهاز الـشرطة ويـشمل              

رات القـادة مـن     التدريب والتطوير تنمية املوارد البشرية عموما والتنمية اإلدارية بتنمية مها         
خالل تطوير مهارام يف ممارسة العملية اإلدارية وإدارة العمليات األمنية امليدانية وعموما يف             

  ).حتليل املشكالت وصنع القرار
بأن التدريب األمين ال خيتلف مفهومه عن التـدريب         ) ٣٦م ،   ٢٠٠٢(ويؤكد الكبيسي   

ارية اليت تتوائم واملتغريات النامجـة عـن        بشكل عام غري أنه يتميز بالتركيز على النواحي امله        
  .االضطرابات البيئية األمنية

أن الظروف األمنية املعاصـرة تـشهد أزمـات         ) ١٧- ٩هـ،  ١٤٢٥(ويذكر اليوسف   
سياسية واقتصادية جنم عنها نشاطات إجرامية وأفعال جنائية بالغة التعقيد، فقد ظهرت أنشطة           

على أحدث األسلحة والتقنيات احلديثـة يف أسـاليبها      إجرامية منظمة ومدربة تدريبا متقدما      
ووسائلها مما يربز أمهية التدريب األمين وإعداد عناصر بشرية مؤهلة قادرة علـى مواجهـة               

  .وسائل اجلرمية احلديثة والتفوق عليها
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الذي يرجع أمهية التدريب األمين إىل االستجابة       ) ٣٧م،  ٢٠٠٠(ويشاركه الراي مصطفى    
لبيئة الداخلية واخلارجية جلهاز األمن، كتزايد حدة التحديات األمنية وتصدير          للمتغريات يف ا  

اإلرهاب والتوسعات العمرانية والتزايد املستمر يف عدد املنشآت التجارية والصناعية يف املدن            
  .اجلديدة، وملواجهة شكاوى اجلمهور وغريها مما يتطلب معه احتياجات تدريبية جديدة

فريى أن جناح اجلهاز األمين يف حتقيـق الـسبق اإلنتـاجي            ) ١٠٦م،  ٢٠٠٤(اما كامل   
للخدمات يتوقف إىل حد بعيد على قدرة اجلهاز على إعداد القوات البشرية املدربـة الـيت                

  .تستطيع أن تغطي أبعاد اخلدمة املتخصصة
  :والتدريب األمين ميكن أن حيقق املزايا التالية

درات الالزمة ألداء املهام اليت يكلفـون ـا        إعداد رجال أمن مزودين باملعلومات والق      -١
  .بكفاءة عالية

اكتشاف القدرات اليت ميكن صقلها ، وتنميتها، وتوجيه هذه القـدرات إىل خدمـة               -٢
 .األمن

معاجلة نقاط الضعف اليت قد توجد عند رجال األمن ، واليت مل تكـن ظـاهرة عنـد                   -٣
 .اختياره للعمل يف اجلهاز األمين

 . ، وتنفيذ األنظمة من خالل الربامج املالئمة ، واملخططة جيداًتوحيد اجراءات األمن -٤
 .تعزيز املمارسات اإلجيابية ، والعمل على استمرار نقاط القوة يف أداء رجل األمن -٥
رفع الروح املعنوية لرجال األمن ، وزيادة محاسهم ، وإخالصهم للعمل نتيجة اقتناعهم              -٦

  .بأن أجهزم تم بتنميتهم وتطويرهم
 سبق تتضح األمهية الكبرية اليت يعول عليها التدريب األمين لألجهزة األمنية يف ممارسـة               مما

مسئولياا ومهامها وأنه بقدر كفاية وجودة التدريب الذي يتلقاه رجل األمن وارتكازه على             
املعطيات األساسية ومتتعه جبودة وتصميم حمتوى براجمه التدريبية وعصرية تقنياته ووسـائطه            

اا للحاجات احلالية واملستقبلية بقدر ما يكون العائد التدرييب على عطاء الفرد وإنتاجه             وحماك
  .اخلدمي، وبالتايل حتقيق األمن والطمأنينة للمجتمع

  : ـ أهـداف التدريب٣
إن اخلطوة األوىل عند إعداد أي برنامج تدرييب هي حتديد أهدافه بدقة ووضوح ألن هذه               

  . رسم الطريق الذي يؤدي إىل حتقيقهااألهداف هي اليت تساعد يف
األهداف التدريبية بأا هي األسـس األوليـة لبنـاء     ) ٣٢هـ،  ١٤١٩(وقد عد الشاعر    

  .الربنامج التدرييب
فقد ذكر بأن األهداف التدريبية متثل النواتج املرغوب فيها         ) ٣٠٤هـ،  ١٤٢٥(أما اجلبايل   

  .ألنشطة تدريبية حمددة
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مقـدار الـتغري الـذي    : "أن اهلدف التدرييب يقصد به) ٤٩م، ١٩٩٥(كما يرى عسكر    
: سيحصل يف سلوك املتدربني وإنتاجية املنظمة، وتصاغ األهداف التدريبية على مستويني مها           

 األهداف العامة واألهداف اخلاصة، ويعترب كل هدف خاص وسيلة للهدف الذي يليه ومن مث             
  ".يعد وسيلة لتحقيق اهلدف العام

  .اهلدف األساسي يف التدريب على أنه توجيه للسلوك بشكل عام) م٢٠٠٣(ويوجز املاحي 
وبصفة عامة هناك العديد من األهداف اليت ترمي إليها املنظمات املختلفـة عنـد وضـع           

  ):٣٢٢ -٣٢١هـ، ١٤٠٣(براجمها التدريبية ومن ذلك ما ذكره ياغي 
  . زيادة الكفاية اإلدارية واإلنتاجية وحتسني أسلوب األداء -١
يق رغبات املتدربني يف النمو والتقدم وإشباع حاجام االرتقائية مما يؤدي إىل رفـع              حتق -٢

  .روحهم املعنوية وشعورهم باألمهية داخل منظمام
  .يهدف التدريب إىل املساعدة يف ختطيط القوى العاملة يف املنظمة -٣
  .احلاليةإعداد املتدربني لشغل الوظائف األعلى وذات املسئولية األكرب من وظائفهم  -٤
  . تدريب املتدربني على أساليب حل املشكالت اليت تواجه املنظمة -٥
ختفيف العبء على املشرفني اذ أن التدريب جيعل العاملني يلمـون بأعمـاهلم وبالتـايل                -٦

  .تقليص الوظائف اإلشرافية وتقليل تكلفتها
م املتدرب  ومما جتدر مالحظته وحنن نتحدث عن أهداف التدريب انه حيدث أحياناً أن يتعل            

ولكنه ال يوظف تلك املعارف يف حتسني سلوكه وأدائه العملي عندها جيب علـى املـديرين                
البحث عن أسباب أخرى هلذا املستوى املتدين إذ أن إحلاق مثل هذا الفرد بدورات أخرى لن                

  .يضيف جديداً
 وهـي  نستخلص مما سبق أن التدريب ليس غاية يف حد ذاته، وإمنا هو وسيلة لتحقيق غاية  

تطوير وتنمية األفراد، هذا مع اإلشارة إىل أنه ليس عالجا جلميع مشاكل العمل، فهو عبـارة             
  .عن فرصة توفرها املنشأة لألفراد من أجل تنميتهم وتطوير أدائهم

  : ـ مراحل عملية التدريب٤
التدريب كغريه من العمليات اليت متر مبراحل متعددة، وهذه املراحل تتسلـسل بـشكل              

 تكاملي فيما بينها، وتقوم على أساليب علمية مدروسة، من أجل اخلروج يف النهايـة               منطقي
  .بربامج تدريبية حتقق األهداف اليت وضعت من أجلها

  ولقد أورد العديد من الكتاب والباحثني تقسيمات ملراحل التدريب ومنها ما ذكره قاسم             
  :حيث قسم هذه املراحل إىل). ٢٧م، ١٩٩(

  .ت التدريبيةحتديد االحتياجا -١
 .تصميم الربنامج التدرييب -٢
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 .تنفيذ الربنامج التدرييب -٣
 . تقييم الربنامج التدرييب -٤

فقد أضاف مرحلة خامسة لتلك املراحل تـأيت بعـد          ) ٢٨٩هـ،  ١٤١٦(أما الشعالن   
  .مرحلة حتديد االحتياج التدرييب وهي ختطيط الربنامج التدرييب

  :ى النحو التايلوسنتعرض بشكل خمتصر جدا لتلك املراحل عل

  :تحديد االحتياجات التدريبية
يبىن الربنامج التدرييب وفق احتياجات املؤسسة أو املنظمة أو الدولة ككل إلعـداد أفـراد             

  .قادرين على القيام مبهام وظيفية ومهنية بدرجة عالية من الكفاءة والقدرة على اإلنتاج
 التدريبية تبدو يف أـا تعتـرب        أن أمهية حتديد االحتياجات   ) ١٢م،  ٢٠٠١(ويذكر هالل   

  .دراسة اجلدوى املسبقة ملشروع التدريب
عددا من املؤشرات الدالة على هذه األمهية،       ) ٨٢هـ،  ١٤١٩(كما تضيف صاحلة وسفر     

  :مثل
  .أا تساعد على دراسة املشكالت والقصور املوجود يف أداء األفراد -
 .ع القائمتعمل على فحص الفجوة ما بني أهداف املنشأة والوض -
 .تساعد على جتسيد الرغبات احلالية لألفراد -
 .تعترب املؤشر الذي يوجه التدريب إىل االجتاه الصحيح واملناسب -

ثالثة أنواع الحتياجات   ) ٥٠هـ،  ١٤١٦(ولتصنيف االحتياجات التدريبية حيدد الشاعر      
ـ    : التدريب والتطوير يف كل املنظمات وهي      راد ، كمـا    احتياجات املنظمة واجلماعات واألف

يضيف أيضا إىل أنه جيب تلبية كل فئات االحتياجات إذا أريد للمنظمة أن تزدهر وللعـاملني     
  ا كمجموعة وأفراد أن حيققوا أقصى إنتاجية وأن يشعروا بالرضا الوظيفي ، أما احلميـدان               

  .فقد أضاف تصنيفًا رابعا ملا ذكره الشاعر وهو احتياجات الوظيفة) ١٦، ٢٠٠٣(

  : البرامج التدريبيةتصميم
ميثل تصميم الربامج التدريبية عامالً حامسا يف بناء الربامج التدريبية بعد حتديد االحتياجات             

التعليميـة   إىل أن هناك أمناط لتصميمات الربامج  ) ٨٥م،  ٢٠٠٢(التدريبية حيث تشري بوقس     
مج القائمة علـى تنميـة      التدريبية بين عليها التربويون برامج تعليمهم وتدريبهم، فمنها الربا        

الكفايات والربامج املصممة بناء على حتديد حاجات املقصودين بالتعلم والتـدريب وعلـى             
  .حتليل الوظيفة واملهمة للمنظمات املقصودة

عددا من  ) ١٩-١٠م،٢٠٠٣(ومن النماذج العلمية لتصميم الربامج التدريبية يعدد الشاعر       
منوذج كنت ملؤسسات تطوير الوسائل والتدريس،      تصميم جريالك وايلي، و   : التصميمات مثل 

ومنوذج بول ليجانز، ومنوذج بيسون، ولكل منوذج منها مراحل وخطوات من األمهية مبكان             
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موضوعات التخطيط، وحتليل األهداف التدريبية، وحتليل      : األخذ بعني االعتبار مبضموا مثل    
ية من متدربني ومدربني ووسائل وأدوات،      احملتوى التعليمي، وحتليل املشاركني بالعملية التدريب     

  . الراجعةباإلضافة إىل تقومي الربامج ومدا الزمنية وموقعها املكاين وتغذيتها

  :أساليب التدريب
ال يوجد هناك طريقة موحدة ميكن استخدامها لعرض مواد كافة الربامج التدريبية، فعملية             

إمنا يتم من خالل اختيار وتوجيه الطريقـة        نقل املعلومات التدريبية من املدرب إىل املتدرب        
املناسبة اليت يتم مبوجبها وعلى ضوئها هذا االنتقال واالتصال لتحقيق اهلدف التدرييب وهذا ما              
يعرف باألساليب التدريبية، لذا تعترب األساليب التدريبية ركيزة أساسية وهامة وعليها تتوقف            

كان األسلوب التدرييب موائما أعطى نتـائج  نسبة عالية من جودة خمرجات التدريب، وكلما        
  .فعالة وتغذية استرجاعية جيدة

األساليب النظرية واألساليب   : أساليب التدريب إىل قسمني   ) ١٦،  ١٤١٦(ويقسم الشاعر   
  .العملية

احملاضرات، حلقات النقاش، الندوات، احلـاالت الدراسـية،        : (وتشمل األساليب النظرية  
التدريب املخربي، ورش العمـل،     : (أما األساليب العملية فتشمل   ). عةواملواد التدريبية املطبو  

، العـصف الـذهين،     (T)التدريب امليداين، احملاكاة، التعليم املربمج، تـدريب احلـساسية          
  ).املختربات

املنـاظرة،  : أساليب أخرى مثل  ) ١٦٦ - ١٥٥( واخلطيب  ) م٢٠٠٣(ويضيف الطيب   
  .ة، واحلالة احلرجةوالسمنار، واملؤمتر، والورش التدريبي

ومن الصعوبة مبكان القول مبناسبة كافة األساليب التدريبية يف مجيع احلـاالت املـستهدفة      
للتدريب، باعتبار أن لكل أسلوب تدرييب مجهوره الذي يتواءم معهم إلحـداث التـأثريات              

لها واالستجابات املطلوب حتقيقها، ولذلك فإن الوقوف على فعالية هذه األساليب وحسن نق           
للمعارف واملعلومات إىل املتدربني هو املعيار الذي يدعم حسن االختيار األمثل هلا وذلك من              

  .خالل تقوميها وتقومي املعلومة املنقولة

  :تنفيذ البرنامج التدريبي
وتعين هذه املرحلة ترمجة كافة اجلهود املبذولة يف املراحل الـسابقة إىل واقـع ملمـوس،                

التصميم له مع املتدربني باستخدام طـرق ووسـائل وتكنولوجيـا           وتطبيق ما مت التخطيط و    
  .التدريب واخلدمات البشرية واملادية املختلفة اليت يتم حتضريها

إىل عـدد مـن     ) ٦هـ،  ١٤٢١(، واجلبايل   )١٩٦م،  ١٩٩١(وقد أشار كالً من محدان      
  :املبادئ اليت تساعد يف إجناح تنفيذ الربنامج التدربيب وهي 
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م مع املتدربني وإعطائهم صورة كلية عن الربنامج التدرييب والتعـارف           عقد اجتماع عا   -١
 .فيما بينهم وبني املتدربني، وأخذ انطباع املتدربني عن اخلطة التدريبية

احملافظة على تنظيم العملية التدريبية من حيث إدارة الربنـامج التـدرييب، وصـالحية               -٢
قت من خمتلف أطراف العملية التدريبيـة،       األجهزة، وااللتزام مبادة الربنامج، واحترام الو     

 .والتأكيد على جدية العملية التدريبية
إجراء اختبارات للمتدربني قبل التدريب من أجل التعرف على قـدرام ومـستويام              -٣

 .الفكرية واملعرفية
على املدرب إظهار قدرات عالية يف تطبيق الربنامج التدرييب حبيث يبـدي مرونـة يف                -٤

رات املواقف التدريبية املختلفة، ويسعى جاهـدا يف توجيـه العمليـة            التعامل مع تطو  
 .التدريبية حنو األهداف

  :تقـويم التدريب
النشاط الذي يـبني نـواحي      : "أن التقومي يف التدريب هو      ) ١٧م،  ٢٠٠٠(يرى فتح اهللا    

القوة والضعف ويتعرف على أسباب النجاح والفشل ومدى ما مت حتقيقه من األهداف الـيت               
املرحلة األكثر أمهية واألكثـر     ) ١٨١،  ١٥٨م،  ٢٠٠١(، ويعتربه بروكسي    " قوم من أجلها  ي

  .إغفاالً يف دورة التدريب
القـضايا األساسـية    ) ٥٦م،  ٢٠٠١(وحىت يكون التقومي فعاالً يلخص سيلفا وتـورف         
ان التحقق من خمرجات التعليم، وضم    : الواجب اعتناء التقييم ا يف مراكز مصادر التعلم وهي        

مالءمة أساليب القياس، والتأكد من مناسبة طرق التدريب، واالطمئنان إىل كفاية الـدعم،             
  .وكسب ثقة املتعلم، ومشولية احملتوى

وعملية تقومي الربامج التدريبية ليست بالعملية السهلة إال أا حتمية من أجل معرفة النتائج              
  ألهداف املرجوة أم ال؟اليت متخض عنها التدريب، وهل هذه النتائج قد حققت ا

  والطعـان  ) ٢٨٠(وميكن عرض بعضا من أساليب وطرق التقومي وفقًا لــ اخلطيـب             
، مثل املقابلة، االستبيان، االختبارات، حتليل املشكالت، تقـومي األداء، دراسـة            )م٢٠٠٢(

  .تقوميية للتقارير والسجالت
صداقية والشمول يف تقومي    ونستخلص مما سبق إىل أنه كلما كان هناك مزيد من الدقة وامل           

وقياس مكونات الربامج التدريبية مبا فيها من مدخالت وأنشطة وخمرجات وتغذية راجعـة،             
كلما يزيد من فعالية التدريب ويضفي عليه اجلودة والنوعية والتغري اإلجيايب، والتحول املعريف             

ي وتوثيق الصلة داخل    وانعكاس ذلك على تطور أداء األجهزة التنفيذية وتنمية الوعي الوظيف         
وخارج املنظمة وارتفاع معدالت ومستوى األداء  والقدرات وهذا ما ترمي إليه املنظمـات              

  .مبختلف أنشطتها
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  : ركائز التدريب -٥
للتدريب عدة ركائز تدعمه ويتوقف عليها جناحه،بل ويعتمد عليها أيضاً يف تقييمه، وهذه             

  :)٧-٦هـ، ١٤١٦(الركائز كما أوردها العسكر 
وهو الشخص الذي يتحمل مسئولية تنفيذ التدريب وفقاً خلططـه املنهجيـة            :  املدرب   -١

  .وحتقيق أهدافه العلمية وترمجتها إىل الواقع العملي للمستهدفني منه
وهو املستهدف من عملية التدريب والذي بدونه ال ميكـن أن تـتم عمليـة       :  املتدرب   -٢

  .ترمجة ما اكتسبه يف مواقع العملالتدريب وهو الذي يقوم عملياً بتطبيق و
وهي املادة العلمية والعملية اليت يتعلمها املتدربون واليت جيـب أن تـستجيب             :  احملتوى   -٣

ملتطلبات العمل الفعلية وان تكون متضمنة حلاالت دراسية وتطبيقات عملية ومناذج سهله يف             
  .لتعليم باملقررات الدراسية الشرح وتسمى يف جمال التدريب باحلقائب التدريبية ويف جمال ا

وهي املسارات اليت يسلكها املدرب عند نقل املعلومات إىل املتدربني كالنقاش ،          :  الطرق   -٤
  اخل...واحلاالت ومتثيل األدوار

وهي األدوات واألجهزة اليت يستعني ا املدرب بالتدريب كاألفالم والشرائح          :  الوسائل   -٥
  الشفافة واألدوات العملية 

وهي الكيفية اليت يتم ا تنفيذ الطرق واستخدام الوسائل لتوصيل املعلومات           : األساليب   -٦
وإكساب املهارات للمتدربني كاألسلوب السريع أو البطئ والواضـح واملبـهم ، والعـام              

  .واملتدرج
وهي احمليط الذي يتم فيه التدريب مبا حيتوي عليه من عناصر ومكونات داخليـه              :  البيئة   -٧

ية طبيعيه أو صناعية كالتجهيزات والتهوية واالضاءه وغريها من عوامل ذات تـأثري             وخارج
  مباشر أو غري مباشر على عمليه التدريب 

وهي جمموعه القواعد واللوائح التنظيمية واإلجرائية املتعلقة بـإدارة         :  السياسات والنظم    -٨
  .وتنظيم مدخالت وعمليات وخمرجات التدريب

        

�%�@(Eא�$���ً��:�:� �
سوف يتناول الباحث يف هذا املدخل االجتاهات موضحا مفهومها ومكوناا وأمهية 

  :دراستها، كذلك عوامل ومراحل تكوين االجتاهات ووسائل تعديلها على النحو التايل

  : ـ مفهوم االتجاهات ومكوناتها١
واالجتاه . القبلةالقصد جلهة معينة، حيث يقال إن فالنا اجته حنو : إن معىن االجتاه يف اللغة

أي أقبل بوجهه عليه، وقد قصده، : اجته الشخص إليه: ويقال أحيانا) اجته(هو مصدر للفعل 
  ).٢٦م، ١٩٩٠دائرة املعارف، ) ( عرض(أي سنح مبعىن : واجته له مبعىن رأى
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إىل اللغة العربية مبعىن االجتاهات، ويعترب العامل  Attitudesهذا وقد ترجم مصطلح 
م أول من استخدم مصطلح ١٨٦٢ سبنسر هربرت، عام Spencerاإلجنليزي والفيلسوف 

إن وصولنا إىل أحكام صحيحة يف : "حيث يقول" املبادئ األوىل"االجتاهات من خالل كتابه 
وحنن . جماالت متعددة تثري اجلدل من خالل استماعنا إليه، ويعتمد كثريا على اجتاهنا الفكري

  ).١٠م، ١٩٩٤خليفة، " ( دلكمستمعني قد نشارك يف ذلك اجل
كما تفيد إيفانز بأنه على الرغم من إجراء حبوث هامة على قياس االجتاهات، فإنه مازال 
هناك جمال واسع للتحسينات يف الطرائق املستخدمة ومن األرجح أن تستمر حماوالت دراسة 

  مقابلة،. (وقياس االجتاهات طاملا هناك حاجة ملحة وباقية لتفسري السلوك اإلنساين
  ).م١٩٩٦

استعداد "ولقد تطرق عدد كبري من الباحثني لتعريفات االجتاهات حيث عرفه كاتز بأنه
الفرد لتقومي بعض األمور أو املوضوعات أو مظهر من مظاهر عامله بشكل إجيايب أو سليب 

  ).٨٠م، ١٩٩٥املخزومي، . ( يتضمن االجتاه مركز مشاعر احلب والكراهية
الدوسري، " ( نظام من االستجابة لدى الفرد حيال موضوع معني"وعرفه األعسر بأنه 

  ).٢٨م، ١٩٩٥
مفهوم يعرب عن حمصلة استجابات الفرد حنو موضوع معني " كما عرفت سنقر االجتاه بأنه 

" ذي صبغة اجتماعية، وذلك من حيث تأييد الفرد هلذا املوضوع أو معارضته له
  ).٤٩م، ١٩٩٣سنقر،(

حصيلة إدراك وشعور الفرد حنو : "بأنه) ٦٣ هـ، ص ١٤١٠(وعرفته أمل املخزومي 
  ".موضوع معني، مما يدفعه ألن يسلك سلوكًا إجيابيا أو سلبيا

تعريف إجرائي ) ٥٠٠(وقد بلغت التعريفات املختلفة ملفهوم االجتاه ما يقرب من 
بأكثر دراسة مت تعريف االجتاه ) ٢٠٠(من %) ٧٠(لالجتاهات خمتلفة عن بعضها، وأنه يف 

م، من ١٩٧٣ عام Finshbein، وفينشباين Ajzenأجزين (من معىن وذلك حسب دراسة 
  ).٦، ص ١٩٩٤( خالل مراجعة التعريفات املختلفة ملفهوم االجتاه خليفة وشحاته 

 هو أول من قدم حتليالً منظما وشامالً عن االجتاهات، حيث يعرف Smithوكان مسيث 
 ووجدانية cognitiveمعرفية : تنظيم مكون له ثالث مكوناتبأنه عبارة عن نسق أو "االجتاه 

affective وسلوكية behavioralويتفق مع ". ، ويتمثل يف درجات من القبول أو الرفض
، Fishbein، وفيشباين D. W. Rajeckiراجيكي (مسيث العديد من علماء النفس ومنهم 

  ).١٣م، ١٩٩٤خليفة وشحاته، . (Ajzenوأجزين 
أبو خطب وصادق ( فرد ال تتكون تلقائيا، وإمنا خيضع تكوينها كما يشري واجتاهات ال

هـ، ١٤٠٤(وقد اتفق مرعي وبلقيس . لقوانني التعلم ومبادئ التدريب) ٦٩٢م، ٢٠٠٠،
على أن ) ٤٧١هـ، ١٤١٨(، ونشوايت )١٤١هـ، ١٤١٣(، وأبو جابر والبداينة )١٦٢
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اطفي، والبعد السلوكي، حيث يشمل البعد البعد املعريف، والبعد الع: االجتاهات تتكون من
املعريف املعلومات واحلقائق املتوفرة لدى الفرد عن موضوع االجتاه، بينما يشري البعد العاطفي 
إىل مشاعر احلب والكراهية اليت توجه سلوك الفرد حنو موضوع االجتاه، يف حني يشري البعد 

. ، إجيايب أو سليب جتاه موضوع االجتاهالسلوكي إىل ما يصدره الفرد من سلوك لفظي أو فعلي
موضحان دور كل من األسرة ووسائل ) ٦٩٢م، ٢٠٠٠(وأضاف أبو حطب وصادق 

اإلعالم مبختلف أنواعها ومستوياا واملؤسسات التعليمية والتربوية واملهنية يف تكوين 
  .االجتاهات ومنوها

  : أهمية دراسة االتجاهات-٢
ضوعات املهمة واملثرية للنقاش يف العديد من الدراسات يعترب موضوع االجتاهات من املو

التربوية، ولعل ذلك نابع من كوا تعمل وسيطًا بني العلميات النفسية الداخلية للفرد، وبني 
ما يصدره من سلوك ظاهر، وهي بذلك حتدد وتوجه وتضبط السلوك اإلنساين، لذا فقد 

  اسات النفسية والتربوية، وقد أكد ذلك حظي جمال االجتاهات بنصيب وافر من اهتمام الدر
الذي أشار إىل أمهية دراسة االجتاهات يف اآلونة األخرية، ) ٥١هـ، ١٤١٧القحطاين، ( 

لدرجة أن الكثري من املهتمني بدراستها وقياسها يروا من أخصب موضوعات القرن احلايل 
حماولة تعديلها وتطويرها تعد ودراسة اجتاهات األفراد والعمل على تكوينها وقياسها، و.وأمهها

وقد . من العمليات الضرورية لبناء شخصية الفرد، ومساعدته على التكيف الناجح يف جمتمعه
حيث اعترب أن االجتاهات ال تعرب عن مفهوم ) ١٧هـ، ١٤١٧القحطاين، ( أشار إىل ذلك 

 أا تعرب عن الفرد ورأيه الشخصي فحسب، بل هي وثيقة الصلة باتمع الذي يعيش فيه، إذ
  .فلسفته وأهدافه وقيمه، لتكون يف النهاية حضارة معينة ذات خصوصية ثابتة نسبيا

  : عوامل تكوين االتجاهات-٣
  :تسهم كثري من العوامل يف تكوين االجتاهات االجتماعية لدى الفرد، أمهها

هم هذه العامل   تلعب عوامل التنشئة االجتماعية دورا كبريا يف تكوين االجتاهات ومن أ           ـأ  
  . اجلماعات املرجعية- وسائل اإلعالم - املدرسة -األسرة 

ب ـ ارتباط تكوين االجتاه باملواقف اليت تشبع حاجات الفرد واليت تعوق هـذا اإلشـباع،    
فهناك كثري من األدلة تشري إىل أننا نتعلم ردود الفعل حنو األشخاص واملوضـوعات              

اجة فنحن ننمي اجتاهات إجيابية حنو الوالـدين        املختلفة من خالل ارتباط وإشباع احل     
الرتباط وجودهم بشعورنا بالراحة واالطمئنان وميكن أن ينمي األطفال اجتاهات غري           

  .إجيابية حنو الوالدين إذا ارتباط وجودهم بالعقاب واألمل
ا ال تتكون لدينا االجتاهات حنو موضوعات معينة إذ: ج ـ أثر اخلربات يف تكوين االجتاهات 

مل تكن لدينا معلومات كافية أو خربات سابقة واليت عن طريقها ميكـن أن نكـون                
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جمموعة من العالقات والتفاعالت واليت يكتسب من خالهلا اإلنسان خربات واسعة قد            
 أحد زعماء نظريـة الـتعلم   ١٩٧٧ ,Klingerتكون سارة أو مؤملة، ويؤكد كلينجر 
حداث اليت ميرون ا إذا كانت سارة هلم، وعلى         باخلربة أن األفراد مييلون إىل تكرار األ      

. العكس فإن األفراد يكونون اجتاهات سلبية حنوها إذا كانت ضارة مؤملة بالنسبة هلم            
ومييل الشخص إىل تعميم خربته السابقة اإلجيابية والسلبية حنو األحداث املشاة، كما            

خلربة السابقة عنـها أكـرب   أن للمعلومات اليت يكوا الفرد عن موضوعات معينة أو ا   
  .األثر يف تكوين اجتاهاته اإلجيابية والسلبية حنو هذه املوضوعات

يقلد األفراد غريهم من الناس يف سلوكيام الـيت  : د ـ تكوين االجتاهات عن طريق التقليد  
 أوضح أن الطفل يكون معظم ١٩٧٧ ,Banduraيعجبون ا، ويف دراسة قام ا بندورا 

  . أسرته اليت ينشأ فيها حيث أن الطفل يقلد أباه وأمه وأخوانه األكرب سنااجتاهاته من
للجماعة تأثري واضح على الفرد، وخيتلف : هـ ـ تأثري عضوية اجلماعة يف تكوين االجتاهات 

مقدار هذا التأثري مبقدار ترابط ومتاسك اجلماعة، وهلذا فإن ضغط اجلماعة على الفرد             
كثري من اجتاهات التالميذ حنو إكمال الدراسة من عـدمها          هام يف تكوين اجتاهاته، ف    

  .تتحدد من خالل اجتاهات زمالئه وأصدقائه
تلعب السمات الشخـصية للفـرد دورا يف   : و ـ أثر شخصية الفرد يف تكوين االجتاهات  

تكوين اجتاهاته وتنميتها، فاإلنسان مييل إىل تقبل االجتاهات اليت تتفـق مـع مسـات               
وجودها باستمرار ويرفض االجتاهات الـيت تتعـرض مـع هـذه            الشخصية ويدعم   

  .السمات
تشتمل العوامل الثقافية على نظم دينية وخلقية : ز ـ أثر العوامل الثقافية يف تكوين االجتاهات 

واقتصادية وسياسية وبالتايل فهي تلعب دورا هاما يف تكوين االجتاهات االجتماعيـة،            
عن طريق األسرة أو املدرسة أو مجاعة النظائر أو دور          فالثقافة مبا توفره من معلومات      

العبادة أو أجهزة اإلعالم تؤدي إىل تشكيل تراث معريف لإلنسان ميكن أن يـسهم يف               
  ).١٧٩ ـ ١٧٨م، ١٩٩٤الزعيب، . (متييز وتطور االجتاهات

  : مراحل تكوين االتجاهـات-٤
  :الث مراحل، هيوميكن تلخيص املراحل اليت يتم ا تكوين االجتاهات يف ث

  :أ ـ  املرحلة اإلدراكية املعرفية
اليت يعيش فيها اجتماعيا وذلك من ) ببيئته(وتنطوي هذه املرحلة على اتصال الفرد 

خالل تعليمه وجتاربه وخرباته اليت ميارسها يف احلياة بشكل عام، ويف الوظيفة والعمل 
عمل وزمالء العمل وحمتوى بشكل خاص، فيكون املوظف اجتاهاته ومواقفه حنو بيئة ال
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. وظيفته وغري ذلك من جوانب العمل األخرى من خالل جتاربه وممارسته للوظيفة
  ).١٣٥م، ١٩٩٥العديلي، (

  :ب ـ املرحلة التقييمية
واليت يقيم فيها الفرد نتيجة تفاعله مع املتغريات البيئية مستندا يف ذلك على اإلطار 

 منها ما هو ذايت غري موضوعي به الكثري من املعريف باإلضافة إىل عدة أطر أخرى
  .األحاسيس واملشاعر اليت تتصل ذا املثري وذاك

  :ج ـ املرحلة التقديرية
وهي املرحلة اليت يصدر فيها الفرد قراره على نوعية عالقته ذه املثريات، فإذا كان 

، وإذا كان القرار القرار موجبا فيكون معىن ذلك أن الفرد كون اجتاها موجبا حنو املثري
  ).١٩٩هـ، ١٤٢١قنديل، . ( سالبا كان العكس بطبيعة احلال

  : تعديل االتجاهات -٥
وبالرغم من متيز االجتاهات بالثبات النسيب، إال أا قابلة للتعديل والتغيري، ويتطلب تعديل 

  . وتغيري االجتاهات زيادة مؤثرات االجتاه اجلديدة وخفض املؤثرات املضادة له
قد أوضحت بعض الدراسات أنه ميكن تعديل االجتاهات تعديالً حمدودا باتباع بعض و

  :الوسائل، ومنها ما يلي
 .استبداهلا باجتاهات تتمشى مع األمناط السلوكية وأبعاد عملية التغيري االجتماعي -
 .زيادة املؤثرات املؤيدة لالجتاه اجلديد وخفض املؤثرات املضادة له -
ن اآلراء اليت يقف منها الشخص موقفًا عدائيا وحماولة القيام بتوضيح ما إلقاء دروس نظرية ع -

 .هلا وما عليها، وإن كانت التعاليم النظرية هلا نتائج ضئيلة
 .إنشاء اتصاالت حقيقية بني أصحاب االجتاهات املتضادة -
اعد عن طريق وسائل اإلعالم واالتصال، مثل التليفزيون والسينما وعرض األفالم وبرامج تس -

يف تغيري االجتاهات حيث استخدمت األفالم املتعلقة بصغار اجلاحنني واملذنبني والتعليق عليها 
 .إلثارة العطف عليهم إلعادة تربيتهم بطرق حديثة

املناقشة والقرار اجلماعي، وهي يشيع استخدامها يف الواليات املتحدة ألن هلا تأثري يف تغيري  -
عة من خالل املناقشة اجلماعية أن املوضوع موضوعهم االجتاهات حيث يشعر أفراد اجلما

وأن اإلدارة ملك هلم وتنبع منهم فيزداد اهتمامهم وتزداد مشاركتهم اإلجيابية، وهذه الوسيلة 
 ).٣٤هـ، ١٤١٥اجلهين، . (تتفوق على النصائح الفردية

زيز بأن معظم االجتاهات يلعب التع) ٦٩٩م، ٢٠٠٠(كما أشار كالً من صادق وأبو حطب  -
وتتغري بفعل الثواب، وأشار إىل هذا  دورا حامسا يف تكوينها، فاالجتاهات اإلجيابية تتكون
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باعتبار أن االجتاهات أمناط ) ٢٣٣هـ، ١٤١٩(، وعدس )٤٧٦هـ، ١٤١٨(املعىن نشوايت 
سلوكية ميكن اكتساا وتعديلها بالتعلم، كما ميكن أن تتكون باملالحظة، والتقليد والقدوة 

 واملثال الفعلي واإلحياء واملمارسة الفعلية والترغيب ويلعب التعزيز دورا مهما جدا يف احلسنة
اكتساب االجتاهات املرغوب فيها وتقويتها يف حني يؤدي العقاب أو إيقاف التعزيز إىل 
إضعاف االجتاهات غري املرغوب فيها، مما يوحي بأمهية الدور الذي يلعبه املدرب يف تشكيل 

طالبه، وضرورة إدراكه آللية التعزيز وتقنياته واستراتيجيات استخدامه يف تكوين اجتاهات 
 .اجتاهات إجيابية عند الطالب

�D�:��:−������(א�)������א���:� �

  : مفهوم التقنيات التعليمية -١
يعد التوسع واالستفادة من التقنيات التعليمية من متطلبات التربية احلديثة ملقابلة الكم اهلائل 

فلم تعد .  املعارف والعلوم اإلنسانية املختلفة، ومقابلة األعداد املتزايدة من الدارسنيمن
التقنيات التعليمية ترفًا مقتصرا على الدول املتقدمة فحسب، بل أصبحت اليوم من 
األساسيات اليت تأخذ ا كافة دول العامل، كل حسب إمكانياته وذلك ألمهية دورها الفعال 

  . م التربوي بوجه عام وعناصر املنهج بشكل خاصيف تطور النظا
ولقد مرت التقنيات التعليمية وأدواا املختلفة بعدة أطوار ومراحل خمتلفة بدًءا من اعتبارها 
وسيلة إيضاح بسيطة تعني املعلم يف مهمة التدريس، إىل أن أصبحت نظاما متكامالً، يأخذ 

ليمية، مث اإلمكانات املادية، واملصادر البشرية باعتباره املتعلم كمحور أساسي للعملية التع
املتوافرة يف بيئته، والعمل على تنسيقها وتنظيمها وتكييفها طبقًا لظروف املتعلم وإمكانياته، 
وبذلك اختلفت النظرة التقليدية للتقنيات التعليمية فلم يعد ينظر إليها على أا مواد وأدوات 

  .ملية التعليمية وال تدخل ضمن إستراتيجية التدريسووسائل إضافية، تأيت على هامش الع
إن التقنيات التعليمية أخذت دورها وموضوعها الطبيعي ) "٧، ص ١٤١٧( يقول الشاعر 

يف املنظومة التعليمية حىت أصبحت جزًءا مكمالً للعملية التعليمية، من هذا املنطلق بدأ مفهوم 
 مناهج إعداد املعلمني يف الكليات واملعاهد التقنيات التعليمية كعلم متكامل يفرض نفسه يف

  ".التربوية
ولقد جاء اهتمام املختصني واملهتمني حبقل التربية والتعليم بضرورة استخدام التقنيات 
التعليمية يف العملية  التعليمية نتيجة للتطور العلمي، وما واكبه من ظهور تقنيات حديثة 

 املنطلق تواصلت جهود الباحثني يف ميدان التربية ومن هذا. تساعد املعلم يف عملية التدريس
والتعليم يف حبث هذه التقنيات ودراستها وتطويرها وأثر استخدامها يف عملييت التعليم والتعلم 

  .لرفع مستوى األداء لدى كل من املعلم واملتعلم وبلوغ األهداف التعليمية املنشودة
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رات التعليم يف العصر احلديث الذي وهكذا أصبحت التقنيات التعليمية ضرورة من ضرو
  .يتميز بالتغريات املتالحقة والسريعة يف مجيع ميادين املعرفة وتراكمها تراكما مذهالً

أن معلم اليوم يقف وسط تغريات علمية وتقنية، ) ١٣، ١٩٩٠( ويرى كاظم وجابر  
بعة كل ما يستجد األمر الذي يتطلب منه فهمها بكل هذه التغريات ومضامينها التربوية، ومتا

يف مادة ختصصه، وطرق تدريسها، كما يتطلب منه اإلملام مبهارة اختيار وسائل االتصال 
  .املناسبة غري اللفظية، والتخطيط الستخدامها

أن استخدام الوسائل والتقنيات خري معني ) ١٨، ١٩٨٣( كما يرى بدران وآخرون 
قدميها يف املوعد احملدد واملوقف التعليمي للمدرس على أداء واجباته إذا ما أحسن اختيارها وت

املناسب، وأن فعاليتها تعتمد على مهارة املدرس يف كيفية استخدامها والعمل على تكاملها 
  .مع املنهج

أن التربية مل تعد كما كانت يف العصور الغابرة جمرد ) "٢، ١٤١٦( كما يذكر الدامغ 
ها املعلم بطريقة آلية، كما مل تعد عبئًا على تلقني لدرس أو تسميع لنص، ومل تعد حرفة ميارس

فقد حتولت العملية التعليمية داخل الصف . الطالب يقوم فيها حبفظ النصوص وتسميعها
وخارجه إىل نشاط له أهداف ونتائج ختضع للقياس والتقنني، وأصبح للتقنيات التعليمية دور 

  ".فاعل بني مدخالت هذا النشاط وخمرجاته
األمنية هو أحد ااالت اهلامة اليت أصبحت مثار اهتمام كافة الدول، نظرا وتدريس العلوم 

ملا ميليه اهلاجس األمين من أمهية بالغة يف حياة الشعوب واستقرارها، حيث أصبح التطور 
السريع الذي يواجهه العامل اليوم يتطلب تقنية حديثة يديرها كوادر مدربة أعدت إعدادا جيدا 

ا دفع الدول إىل االهتمام بتأهيل العناصر األمنية وتدريبها، ورفع مستواها هلذا الغرض، مم
وهذا ال يتم إال بتطوير أساليب التدريب . العلمي لكي تقوم بدورها بكل كفاءة واقتدار
  .واالستفادة من املعطيات التقنية يف اال التعليمي

  :  تعريف التقنيات التعليمية -٢
  :احثني لتعريف التقنيات التعليمية وسيورد الباحث بعضاً منها عدد من الكتاب والبتعرض

 ): AECT(١٩٩٤تعريف مجيعة االتصال التعليمي والتكنوجليا  -١
هي النظرية والتطبيق يف تصميم العلميات واملصادر وتطويرها واستخدامها وتقـدميها            " 

  ).١٤٢٧،٢١سالمه، ".( من أجل التعليم
  :تعريف املوسوعة األمريكية  -٢

ذلك العلم الذي يقوم على دمج املـواد        " ت املوسوعة األمريكية تقنيات التعليم بأا       عرف
األدوات : واألالت لتقدميها، بغرض القيام بالتدريس وتعزيزه، ويقوم على نظامني أحدمها           

  ).٣٨م، ١٩٩٢الفرجاين، . ( الربامج املستخدمة يف هذه األدواتوالتعليمية، واألخر ه
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  :نيات التعليمية بأاوقد عرف عبيد التق -٣
مجيع الطرق واألدوات واملواد واألجهزة والتنظيمات املستخدمة يف نظام تعليمي معـني            "

".  بغرض حتقيق أهداف تعليمية حمددة، كما دف إىل تطوير ورفع مستوى فاعلية التعليم            
  )٢٣م، ص٢٠٠٠عبيد، (

  : أهمية التقنيات التعليمية -٣
اً أساسياً من أركان العملية التعليمية وجزء ال يتجزأ من النظام تعد التقنيات التعليمية ركن

التعليمي الشامل ملا هلا من دور كبري يف زيادة فاعليه املادة العلمية وجعلهما أكثر 
  .كما يؤدي االستخدام األمثل هلا إىل توافر بيئة التعليم املثايل.وضوحاً

رية االتصال سهولة نقل اتضح من خالل نظ) " ١١٣هـ، ص ١٤١٧(يقول الشاعر 
املعلومات عرب قنوات عديدة ختاطب من خالهلا احلواس البشرية، وبذلك تتم عملية االتصال 

من هذا املنطلق بدأت فكرة إدخال التقنيات على العملية . بأقصى حد من الدقة والسهولة
 جناحا التعليمية، وخضعت هذه الفكرة لتجارب عديدة أثبتت من خالهلا املواد واألجهزة

فعلى سبيل املثال أثبتت . كبريا يف تسهيل عمل املدرس، وزيادة طاقة االستيعاب لدى الطالب
التجارب اليت أجريت على الفيلم التعليمي أن املعلومات اليت تعرض من خالل الفيلم تبقى يف 

ة، ذهن الطالب مدة تزيد على ضعف املدة فيما لو تلقى تلك املعلومات بالطريقة التقليدي
فاألفالم تشد االنتباه، وتساعد الطالب على التركيز، مما يؤدي إىل الزيادة يف فاعلية التعليم 

  .عن الطريقة التقليدية يف التعليم% ٣٤إىل % ٢٠عن طريق الفيلم بنسبة تتراوح من 
إىل أنه كلما اشترك أكثر من حاسة يف عملية التعليم ) ٦٩م، ١٩٨٩(كما يشري كلوب 

د املعرفة واخلربة أكثر، وذلك أن حلواس اإلنسان قدرات كاملة تسند كل كلما كان مردو
منها األخرى، وإمهال أي منها يف عملية التعليم يقلل من تلك القدرات املميزة اليت وضعها 

من هذا املنطلق تربز ضرورة استخدام التقنيات التعليمية ملا هلا من . اهللا سبحانه وتعاىل فيه
  . العملية التعليمية بشكل عامأمهية يف رفع كفاية

أن تقنيات ووسائل التعليم مىت وظفت بشكل ) ٨ ـ ٦هـ ، ١٤١٣(ويضيف املشيقح 
  :حمكم وسليم ستعمل على حتقيق عدة جوانب إجيابية، منها

إن خيال الناشئ قد ال حييط باحلدث واملشهد املراد تصويره من خالل            : تقريب احلقيقة  -١
 وإن استوعب بعض املالمح سرعان ما يتبخر أغلبه،         الشرح والوصف بصورة متكاملة،   

عكس ما يشاهد من أحداث على أرض الواقع أو من خالل فلم مـصور أو مـشهد                 
 . جمسم

ولقد أثبتت الدراسات اليت أجريت يف الواليات املتحدة أن الفـرد ميكـن أن يتـذكر      -٢
وقـت  مما شاهد ومسع يف ال    % ٥٠مما شاهد،   % ٣٠مما مسع،   % ٢٠مما قرأ، و  % ١٠
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دليل الوسائل التعليميـة،  . (مما رواه أثناء أدائه لعمل معني% ٩٠مما قاله،  % ٧٠نفسه،  
فاملشاهدة سهلة االستيعاب والتذكـر، الشتراك أكثر من حاسة يف رصد          ) هـ  ١٤٠٣

 .واستيعاب الفكرة
فهي حتقق للمعلم فائضا يف الوقت، خاصة مع العلوم التطبيقيـة           : اختصار مسار املعرفة   -٣

 حتتاج جلهد، ولكن مىت ما وفق املعلم يف اختيار الوسيلة املناسبة واستخدامها فإنـه               اليت
 .سيجد فائضا يف الوقت

و سامل  ) ١٤٢٥،٤٥(وفتح اهللا  ) ٨، ١٤٢٥(ويشري كل من الدايل وسالمه 
 وعلي قوعبد اخلال) ١٤١٧،٨٠(والشاعر  ) ١٤٢٣،٧٥(و الشرهان ) ٢٠٠٤،٣٨(
إىل أن إستخدام التقنيات ) ٤٦م ،١٩٩٧(والسيد ) ٢٠٠٤،٦٢(والغزو ) ٤٠هـ ،١٤٢٧(

  :التعليمية يسهم فيما يلي
  :حتسن نوعية التعليم وتزيد من فاعليته : أوال

  :هذا التحسن ناتج عن طريق 
  .حل مشكالت إزدحام الفصول وقاعات احملاضرات -
 .مواجهة النقص يف أعداد هيئة التدريس املؤهلني علمياً وتربوياً -
 .لفروق الفردية بني الطلبةمراعاة ا -
 .مكافحة األمية اليت تقف عائقاً يف سبيل التنمية يف خمتلف جماالا -
واختيـار طـرق    ، وإعداد املواد التعليمية  ،صياغة األهداف : تدريب املعلمني يف جماالت      -

 .التعليم املناسبة
  .         عليميةالتمشي مع النظرة التربوية احلديثة اليت تعترب املتعلم حمور العملية الت -

  :تؤدي إىل استثارة اهتمام املتعلمني وإشباع حاجام للتعلم : ثانيا 
 فالشك أن التقنيات التعليمية املختلفة كالرحالت والنماذج واألفالم التعليمية تقدم خربات 

  .متنوعة يأخذ كل متعلم منها ما حيقق أهدافه ويثري اهتمامه
  :ع يف اللفظية  تؤدي إىل البعد عن الوقو-:ثالثا

فإن تنوعت . وهي استعمال املدرس ألفاظاً ليس هلا عند املتعلم نفس الداللة اليت هلا عند املعلم
التقنيات فإن اللفظ يكتسب أبعاداً من املعىن تقترب من احلقيقة األمر الذي يساعد على زيادة 

  .التطابق والتقارب بني معاين األلفاظ يف ذهن املعلم واملتعلم
  . حتقق التقنيات التعليمية زيادة املشاركة اإلجيابية للمتعلمني يف العملية التربوية- :رابعا

تؤدي إىل تنمية القدرة على التأمل والتفكري العلمي اخلالق يف الوصول إىل حل - :خامسا
  .املشكالت وترتيب األفكار وتنظيمها وفق نسق مقبول

  .مية االجتاهات اجلديدة وتعديل السلوك حتقق هدف التربية اليوم والرامي إىل تن-:سادسا
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أي أا تساعد على تثبيت املعلومات يف أذهان التالميذ :  جتعل التعليم أبقى أثراً - :سابعاً 
  .وتساعد على توسيع جمال خربام العلمية والتعملية

يف حبثه حول أمهية استخدام التقنيات التعليمية إىل أن  ) ١٤١٢( ولقد أشار الداود 
نيات التعليمية تساهم يف فهم التالميذ للمادة الدراسية وتبسيطها هلم كما أا تؤدي إىل التق

باإلضافة إىل دورها يف تقبل . اإلرتفاع مبستوى حتصيل التالميذ وانتظامهم يف احلصة الدراسية
  .التالميذ للمعلم واملادة الدراسية

اعد يف التغلب على صعوبات فقد ذكر أن التقنيات التعليمية تس) هـ ١٤١٣( أما علي 
تعلم موضوعات معينة فهي تسهم يف نقل بعض اخلربات إىل حجرة الدراسة واليت يصعب 
مرور التالميذ ا يف مكان وقوعها ألسباب ذكر منها البعد املكاين والزماين وخطورة 

  .احلدث
التعلم تكمن وعلى ضوء ما سبق توضيحه من أمهية التقنيات التعليمية يف عملييت التعليم و

ضرورة استخدام التقنيات التعليمية يف تدريس العلوم األمنية نظرا لطبيعة تلك املواد، وما 
حتتويه برامج معاهد التدريب األمنية ومراكزه من مفاهيم ومبادئ وقوانني وحقائق جتعل من 

أهداف تدريبها الصعوبة أحيانا على املدربني القائمني بالتدريب بتلك املعاهد واملراكز حتقيق 
خاصة وأن احلاجة تدعو إىل إعداد نوعية . بفعالية دون االعتماد على التقنيات التعليمية

متميزة من رجال األمن وتأهيلهم ملواجهة التطور املتصاعد ألساليب اجلرمية ملا يشكله ذلك 
 بطريقة وهذا األمر تسهم به تقنية التعليم والتدريب إذا ما وظفت. من ديد ألمن اتمع

  .سليمة وإعداد جيد

  : تصنيف التقنيات التعليمية -٤
نظراً للتطور التكنولوجي تعددت التقنيات التعليمية حىت أصبح من العسري حصرها 

  .ودراستها إلختيار املناسب منها
لذلك جلأ التربويون إىل تصنيفها يف فئات حبيث تعتمد كل فئة على أساس معني يف 

  -: التصنيفات يف هذا اال ما يلي ومن أشهر هذه. التصنيف

  :   تصنيف التقنيات التعليمية على أساس اخلربة التعليمية -
م وأمساه مبخروط اخلربة ١٩٦٩، هذا التصنيف عام)Edgard Daleإدجار ديل ،(لقد أعد 

خلربات حيث يعتمد هذا التصنيف على اخلربة التعليمية اليت مير ا املتعلم يف عملية التعلم بدءاً با
،مث يليها اخلربات شبة احلسية كلما إجتهنا إىل رأس )أو اهلرم(احلسية املباشرة يف قاعدة املخروط 

ويوضح الشكل ) ٢٠٠٤،٤٤فتح اهللا ، . (املخروط وأخرياً اخلربات اردة على رأس املخروط 
  :خمروط ديل مبيناً فيه التقسيمات املختلفة للتقنيات التعليمية ) ١( 
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  الرموز 
  اللفظية

  الرموز البصرية

  الصور الثابتة 
  والتسجيالت الصوتية

  الصور المتحركة
  )التلفزيون ، األفالم (

  المعارض والمتاحف

  الرحالت العلمية

  العروض العملية

  الخبرات الممثلة

  الخبرات المعدلة

 الخبرات المباشرة

  الخبرات

   المجردة

  

  

  الخبرات

  شبه

  الحسية

  

  

  

  الخبرات

  الحسية

  المباشرة
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  )١(شكل رقم 
  )٤٤، ص٢٠٠٤فتح اهللا، () الدجارديل(مخروط الخبرة 

  
  
  
  

  : التصنيف على أساس درجة الواقعية -
تقسم الوسائل التعليمية إىل سبعة ) حسن زيتون (ويف هذا التصنيف الذي اقترحه 

.  ( درجة التجريدمستويات حسب درجة الواقعية وكلما اجتهنا إىل أعلى تزداد 
   )٢( كما يف الشكل ) ١٩٩٩،٦٢زيتون،

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 453ا-0123/ ا-+,+

  

 ا-0123/ ا-+:4539 وا-+463,7

ا-0123/ ا-+,:<4 =>; 
 ا-+A;و@4 @03>1ً 

  ا-0123/ ا-Eـ1بـCـ4
  ا-+A;و@4 @03>1ً 

  ا-0123/ ذات ا-GـFـ4
 بK-1+9>3ت;

  ا-0123/ ذات ا-3Gر
 ا-+C<;آ4

 4<N<N>-ا OP1ء وا-+3ا<RSا
 وا-A>17ت وا-7+1ذج
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    ) ٢(  شكل 
)٦٢م، ص١٩٩٩زيتون، ( تصنيف زيتون للتقنيات التعليمية
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  ) :  املنبهات( تصنيف التقنيات التعليمية على أساس عدد املثريات -
نيات التعليمية إىل مخس حيث قسم التق)) Edlind إديلنج (( وهو التصنيف الذي اقترحه 

وكثافتها، ويأخذ هذا التصنيف شكل هرم )  املثريات(مستويات معتمداً على عدد املنبهات 
  )١٤٢٧،٥١٧علي ، عبد اخلالق،  ) . ( ٣( مقلوب كما يف الشكل رقم 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  وسائل البيئة المحلية الحقيقية

  أفالم الصور المتحركة والفيديو والتلفزيون

الصــور الثابتة اآللية كالشــرائح 
وأفالم الصور الثابتة والشفافيــات 

  المرفقة بتسجيالت سمعية

الصــــور المسطحــة 
  والرســـوم البيانية والسبورة

  الرسوم التوضيحية 
  والرسوم الكاريكاتورية
  والتسجيالت الصوتية
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    ) ٣(  شكل 
  )هـ١٤٢٧ علي، عبد الخالق،(تصنيف إديلنج للتقنيات التعليمية 
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  )):   Dunkanدونكان ((  تصنيف  -
  :يف هذا التصنيف على تقسيم الوسائل التعليمية طبقاً لعدة معايري منها )) دونكان((ويعتمد 

  .ـ ارتفاع التكاليف أو إخنفاضها 
  .ـ صعوبة توافرها أو سهولتها 

  .ـ عمومية استعماهلا أو خصوصيتها 
  .ـ سهولة استعماهلا يف التعليم 

  . اإلستفادة منهادد املتعلمني الذين ميكنهمـ ع
ويعترب هذا التصنيف األكثر واقعية من حيث تأثري وسائل اإلتصال وإمكانية توفرها والقدرة 

علي،عبد . ( على استخدامها وترتيبها منطقياً ، إال أنه أمهل البيئة والتعامل معها
  :يفهذا التصن ) ٤( ويوضح الشكل رقم ) . ٥٤هـ ،١٤٢٧اخلالق،

  

  المواد المكتوبة، النشرات، الصور التعليمية

  الرسومات التعليمية، لوح الطباشير، األشياء، والنماذج

  المواد المطبوعة، الكتب المدرسية، كتب التمارين، المراجع العامة

  الراديو، التسجيالت الصوتية، مختبرات اللغات

  األفالم الثابتة والشرائح والشفافيات

  عليمية المتحركة واألفالم الثابتة والشرائح المرفقة بمواد مسموعةاألفالم الت

  المواد التعليمية من خالل األجهزة، الكمبيوتر، الفيديوتيب، البث التلفزيوني

  

    ) ٤( شكل رقم 
  )هـ١٤٢٧علي، عبد الخالق، ( تصنيف دونكان للوسائل التعليمية 
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  :   تصنيف محدان -
 طبقاً لعـدة    ةهذا التصنيف على تقسيم التقنيات إىل آلية وغري آلي        يف  )) : محدان((  ويعتمد  

  .معايري منها
  .ـ تدرج الوسائل من احملسوس إىل ارد

  .ـ حمدودية اإلستخدام إىل كثافتة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

   ) ٥( شكل رقم 
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  )هـ١٤٢٧علي، عبد الخالق، (تصنيف حمدان لوسائل وتكنولوجيا التعليم 
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  :قنيات التعليمية أنواع الت-٥

  : ـ الخبرة المباشرة ١
متثل اخلربة املباشرة املواقف التعليمية الواقعية اليت مير ا التلميذ حيث ميكـن أن يراهـا                
ويسمعها ويلمسها ويتذوقها ويشمها، أي أا ختاطب احلواس اخلمس للتلميذ ويكون الغرض            

ومن األمثلة اليت توضح مفهوم اخلربة      . من مروره باخلربات املباشرة هو حتقيق أهداف تربوية       
املباشرة ، الطالب الذي يدرس ختصص النبات، فإنه ميكن أن يزرع نبات يف حديقـة مرتلـه     
ليتابع تطور منو هذا النبات، وهذه خربة مباشرة يكتسبها الطالب من خالل مروره مبوقـف               

  ).٣٣ ص ١٤٢٦( سامل . حقيقي واقعي لتحقيق هدف تربوي أو أهداف تربوية حمددة

  : ـ األشياء الواقعية والعينات والنماذج٢

  :أ ـ األشياء الواقعية

األشياء الواقعية أو احلقيقية هي األشياء اليت تؤخذ من الواقع كما هي دون تغـيري، أو                
. ميكن إجراء بعض التعديالت البسيطة على الواقع املوجودة فيه مثل النباتـات و الـصخور              

   ).٣٦ ، ١٤٢٦سامل، (

  :العينات ب ـ 

العينات عبارة عن أشياء حقيقية مأخوذة من الواقع وتقدم يف نفس طبيعتها احلية أو بلد               
، عينة من نبات طبيعـي، عينـة        )حوض أمساك (حفظها مثل عينة من نوع معني من األمساك         

حمنطة حليوان الزرافة أو مسك القرش، عينة من املعادن كاحلديد أو الفـسفور، عينـة مـن                 
  )٣٦ هـ ، ١٤٢٦امل، س. (الصخور

والتعلم من خالل العينات يقرب الواقع إىل أذهان التالميذ فبدالً من انتقاهلم إىل الواقـع               
الذي يكون خطرا أو بعيدا مكانيا أو زمانيا، يتم نقله إليهم يف الفصل من خالل ما يـسمى                  

  .بالعينات اليت توفر إليهم درجة كبرية من احلسية

  :ج ـ النماذج 

ذج عبارة عن جمسم مشابه متاماً أو قريب الشبه لألصل ولكنه مصنوع بإتقان حبث              النمو
علي ، عبد   . (ويصنع من مواد خمتلفة كاملعادن أو البالستيك أو اخلشب        . ميثل الشيء احلقيقي  

   ).١٢٢، ١٤٢٧اخلالق، 
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  : ـ التمثيليات٣
ر معني ، وهي تعتمد يف    تعترب التمثيليات وسائل فعالة للتعبري عن فكرة أو مفهوم أو شعو          

وللتمثيليات . ذلك على اللغة وحركات اجلسم وتعبريات الوجه واالشارات وأسلوب الكالم           
جماالت واسعة يف التدريس والتدريب ألن التمثيل يسهم يف تنمية بعض االجتاهات االجتماعية             

يح للمعلـم فرصـه     كما أا تت  . املرغوبة كالتعاون والعمل اجلماعي والقيادة وحتمل املسئولية      
  .التعرف على قدرات التالميذ وتنميتها وتوجيهها الوجهة السليمة

  : ـ العروض التوضيحية أو العملية٤
يطلق على العروض التوضيحية أيضا العروض العملية أو البيان العملـي، وتعتـرب مـن               

بة أمام تالميذه يف    الوسائل التعليمية اهلامة، ويتمثل العرض التوضيحي يف قيام املعلم بإجراء جتر          
كقيام املدربة بكلية   . املعمل إلكسام مهارات أداء هذا العمل وتنمية اجتاهام اإلجيابية حنوه         

  .االقتصاد املرتيل يف تدريب طالباا على كيفية طهو طعام معني

  : ـ الرحالت التعليميــة ٥
عليمية اهلامة حيـث يقـوم      تعترب الرحالت التعليمية أو الزيارات امليدانية من الوسائل الت        

مكة املكرمة ، املدينة    (التالميذ برحلة إىل مكان ما، مصنع، مزرعة، مدينة أثرية، مدينة دينية            
ليشاهدوا بأنفسهم ما حيدث يف هذا املكان، وهي تعترب موقفًـا تعليميـا يكـسب               ) املنورة  

علم اسـتغالل الرحلـة     التالميذ اخلربة بطريقة مباشرة لتحقيق أهداف تربوية، وقد حيسن امل         
فيجعلها جزًءا من املوقف التعليمي، ووسيلة لتزويد التالميذ باألفكار واملعلومات، وإيـضاح            

  .األشياء الغامضة اليت يصعب فهمها مبجرد وجودهم يف الفصل أو املدرسة

  

  : ـ الـمعــارض ٦
ميكن لإلنسان أن جيمع بعض العينات والنماذج والـصور والرسـوم مـن اـالت               
والصحف، مثل العمالت والطوابع الربيدية واحليوانات احملنطة، وأوراق األشجار والصخور،          

  .وحياول أن جيمع بني األشياء املتجانسة ويقدمها يف مكان معني وجمهز هلذا الغرض
ويستطيع املعلم أن يستغل حب التالميذ القتناء ومجع األشياء والعينات من بيئام احمللية             

خرى أثناء الرحالت والزيارات امليدانية وإقامة معرض تعليمـي بالفـصل أو            أو من بيئات أ   
وميكن للمعلم اسـتخدام هـذه      . املدرسة يقدم من خالله فكرة حمددة حتقق أهداف تربوية        

املعارض كوسيلة تعليمية لشرح عناصر معينة يف الدرس أو لتلخيص الدرس أو لعرض جمهود              
هم مما يكون له األثر يف دفع التالميذ إىل الدراسة والبحث           التالميذ على زمالئهم وأولياء أمور    

وتساعد املعارض على إثارة اهتمام وميول التالميذ باملنهج الدراسي عنـدما           . والتعليم الذايت 
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يطلب منهم إنتاج أو البحث عن مناذج وصور وخرائط وعينات لعرضها يف املعرض، كمـا               
  .ب آخر يوفر هلم العمل التعاوينيساعدهم على املرور خبربات مهمة، ومن جان

  : ـ جهاز عرض الشفـافيات٧
جهاز العرض فوق الرأسي أو السبـورة      : ويطلق على هذا اجلهاز مسميات أخرى منها      

كمادة تعليمية يتم تدوين أو رسـم عليهـا          Transparencyوتستخدم الشفافية   . الضوئيـة
افية بأا عبارة عن قطعـة أو       وتعرف الشف . حمتوى علمي ليعرض على جهاز العرض العلوي      

أو البالستيك الشفاف يسمح مبرور الضوء من خالهلـا يـصل           " اإلسيتيت"رقائق شفافة من    
أو ) سـم ١٧,٥ ×١٧,٥( بوصـة    ٧×٧أو  ) سم٢٥ × ٢٥( بوصة   ١٠ × ١٠مقاسها إىل   

ميكن الرسم أو الكتابة عليها، وتـستخدم يف صـورة    )  سم ٢٨ × ٢١,٥( بوصة   ١١×٨,٥
ة أو متعددة الطبقات أو على شكل لفة، وقد تكون الشفافية جـاهزة مـن               شفافيات منفرد 

إعداد شركات متخصصة وخاصة الشفافيات املستقطبة أو من إعداد املعلم ، وميكن الكتابـة       
  .على الشفافية بأقالم ذات حرب شفاف سريع اجلفاف

جتماعـات  وقد شاع استخدام هذا اجلهاز يف املؤسسات التعليمية ويف املـؤمترات واإل           
والندوات ملا يتصف به من مميزات كثرية ، وملا حيققه من اجيابيات كتقنيـة اتـصال جيـدة            

  :ومشوقة ومنها 
  .ال حيتاج إىل إظالم وتعتيم كامل ملكان العرض   -
اجلهاز متوفر وبسيط يف مكوناته وسهل االستعمال وقابل للنقل وقليل التكلفة وسـهل                -

  .الصيانة
ز كبرية حبيث تسمح للمعلم بكتابة املعلومات على الشفافية باألقالم          مساحة سطح اجلها     -

  .امللونة فتظهر مباشرة على الشاشة ملونة
  .سهولة انتاج الشفافيات بأنواعها املختلفة  -
 . يساعد يف التغلب على مشكلة زيادة أعداد الطالب باملدارس واجلامعات  -
 الدراسية مما يـساعده يف متابعـة سـلوكهم          جيعل املعلم مواجها للتالميذ طوال احلصة        -

  .ومالحظتهم مما يشعر التالميذ باهتمام املعلم وإقامة عالقات طيبة وحوار متبادل بينهم
ميكن إعداد الشفافيات مسبقًا قبل احلصة الدراسية، وبالتايل يوفر الوقت الكبري للمعلـم                -

مشاركة التالميـذ وتفاعلـهم     والتالميذ للتفرغ ألعمال أخرى مثل املناقشة، ومالحظة        
 .والتقومي

 .يزيد هذا اجلهاز من انتباه التالميذ وجيعلهم أكثر إجيابية   -
 .يساعد املعلم على التحكم يف حجم املادة العلمية املعروضة   -
 .ميكن املعلم من إعادة عرض الشفافيات كلما تطلب األمر ذلك   -
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  افيات ، الدراسـة الـيت أجراهـا        ومن الدراسات املشهورة اليت تؤكد فعاليـة الـشف        
ملقارنة التـدريس    ) ٤٣هـ ،   ١٤١٧الشعييب،  ( نقالً من   )  م   ١٩٦٠ Chanceتشانس   ( 

عن طريق احملاضرة واملناقشة املصحوبة بعرض مائيت شفافية حتتوي على نفس املعلومـات يف              
  :تدريس مادة اهلندسة الوصفية ، حيث يوجد ما يلي 

تخدمت الشفافيات على اموعات األخرى حـسب نتـائج         تفوق اموعات اليت اس     -
   .٠٠,٠٥االمتحان النهائي للفصل الدراسي مبعدل ثقة 

 .أمجع املعلمون الثالثة على تفضيلهم استخدام الشفافيات يف تدريسهم  -
 .أن استخدام الشفافيات وفر ما مقداره مخس عشرة دقيقة يف كل ساعة دراسية  -
  . تفضيلهم األكيد للتعليم الذي يستخدم الشفافياتأظهر غالبية الدارسني   -

  : ـ جهـاز عـرض الشرائح الشفافة ٨
وهو من التقنيات التعليمية ذات الفعالية اجليدة يف إثارة الطالب ، أما املادة التعليمية اليت               

 سم وهي عبارة عن إطـار مربـع         ٥× سم  ٥تعرض مع هذا اجلهاز فهي الشرائح الشفافة        
 سم بداخلة صـورة   ٥× سم  ٥ستيك أو الورق املقوى أو الكرتون مساحته        مصنوع من البال  

 مم، أو قطعة ٣٥ مقاس Positive Filmفوتوغرافية مأخوذة من فيلم تصوير فوتوغرايف إجيايب 
صغرية من أوراق اإلسيتيت الشفافة اليت تسمح مبرور الضوء من خالهلا، ومقـاس الـشرحية               

  .٢,٤ × ٣,٦يصل إىل 
دام هذا اجلهاز ملا يتصف به من مميزات كثرية وما حيققه من اجيابيـات              وقد شاع استخ  

  :ومنها 
يكرب الشرحية الشفافة إىل عدد كبري من املرات باملقارنة مبساحتها األصلية ممـا يـسمح                 -

  .للتالميذ بالتعرف على دقائق هذه الشرحية
  .ار متسلسلة شرحية يف عرض موضوع متكامل بأفك٨٠تستخدم األجهزة اليت تعرض    -
 .يستخدم يف التعلم الفردي، ومع اموعات الصغرية، وكذلك مع اموعات الكبرية   -
ميكن عرض احملتوى العلمي املوجود على الشرحية مع عمل التزامن بني الصورة وصـوت             -

من جهاز تسجيل مصاحب جلهاز عرض الشرائح الشفافة، وتوجد بعض األجهزة مزودة            
  .جبهاز تسجيل

  :جهـاز الفيـديـو   ـ ٩
 أجهزة الفيديو وأشرطتها أحد االبتكارات اليت دعمت وعززت من فاعليـة            تقنيةتعترب  

والتليفزيون التعليمي بشكل خـاص،   . املواد اليت يتم عرضها عن طريق التليفزيون بشكل عام        
مـل  ففي الوقت الذي تظهر فيه بعض العوائق لالستفادة الكاملة من برامج التلفزيون، فقد ع             



 -  - ٤٦  - -

 

الفيديو على حل بعض هذه املشاكل عن طريق تسجيل ما يعرض من مواد لعرضها يف الوقت                
  .املناسب

  :وتتميز هذه الوسيلة بعدد من اخلصائص مثل
  .إمكانية عرض املواد املسجلة سابقًا يف أي وقت   -
مما جيعله . اشتمال تلك املواد على جوانب الصورة ـ الصوت ـ احلركة ـ الرسومات      -

 .ثر تشويقًا للتالميذ ومتابعة للمادة العلمية املعروضةأك
 .إمكانية التحكم يف العرض وإعادته مرة أخرى   -
تعترب بديالً جيدا ملا يتعذر احلصول عليه، أو عمله داخل الفصل من جتـارب صـعبة أو                    -

 .خطرة
 . تساعد الطالب املتغيب على متابعة ما فاته من دروس-
لعدد كبري من الفصول الدراسية يف      ) إن وجدت ( التعليمية عرب الشبكة      إمكانية عرض املادة   -

 .وقت واحد
 سهولة استخدامه من قبل املدرس والطالب على حد سواء ، إضافة إىل إمكانية قيام الطلبة                -

 .بإنتاج بعض املواد التعليمية بأنفسهم، مما يتيح هلم مبدأ املشاركة والتفاعل مع الدرس
 .االت البحث العلمي وتوثيق التجارب واالختبارات استخدامه يف جم-
 يستخدم يف جماالت التجديد التربوي لطرق وأساليب التعلم، كالتعليم عن بعد، والتعلـيم              -

   ).١٢٢هـ ، ١٤٢٦سامل، . (الذايت، والتعليم املستمر، والتعليم املصغر، وتفريد التعليم
 املواد التعليمية املسجلة على شريط      وحديثًا، فقد تطور استخدام الفيديو، عن طريق دمج       

فيديو مع برامج احلاسوب الستخدامه يف بعض املواقف التعليمية وخاصة عنـد احلاجـة إىل               
  .التعلم الذايت، الذي يتيح للطالب استخدامه وفقًا لقدراته الذاتية يف الفهم واالستيعاب

 Interactive Laser Vidioكما أن هناك ما يسمى بأقراص الفيديو التفاعلية بالليزر 
Disk              صـورة  ) ٥٤٠٠٠( حيث ميكن عن طريق هذه الوسيلة االحتفاظ مبا يقـارب مـن

واستدعائها بشكل انفرادي، إضافة إىل إمكانية تثبيت الصور املتحركة عند احلاجة إىل مزيد             
يم من الفحص والدراسة، وهذه اخلاصية جتعل من هذه الوسيلة أسلوبا متقدما وفعاالً يف التعل             

  .بشكل عام، ويف تفريد التعليم بشكل خاص
ويف دراسة لتقومي فاعلية استخدام أشرطة الفيديو يف تقدمي بعض املناهج يف علم األحياء              

 األمريكية، اتضح أن هذا األسلوب قد زاد من حتـصيل           (Iowa)لطالب جامعة والية أيوا     
الفائـدة أكـرب بالنـسبة    الطالب بصورة عامة، وذلك مقارنة باألسلوب التقليدي، وكانت         

  ).٢٠٦، ص ١٩٩١(نادية  . للطالب ذوي القدرات األقل
عن مدى استخدام هذه الوسـيلة يف املـدارس         ) ١٩٩٢(ويف دراسة أجراها الدباسي     

%) ٨,٣٢١(املتوسطة مبدينة الرياض، فقد أشارت الدراسة إىل توفر أجهزة الفيديو بنـسبة             
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، كما أا   %)٦٣,٥٥(لتعليمية، فهي غري متوفرة بنسبة      تقريبا، أما بالنسبة ألشرطة الفيديو ا     
ونتيجة لذلك فقد أوصى الباحـث بـأن        %) ٦٦,٦(ال تتناسب مع حمتوى املقررات بنسبة       

يكون يف كل مدرسة مكتبة جيدة، حتتوي على أفالم فيديو يف شىت املواد، وأن خيـصص يف                 
 .يميكل مقرر دراسي ما ال يقل عن مخس حصص لنظام الفيديو التعل

  : ـ جهـاز التسجيل الصوتي١٠
  .الكاسيت أو مسجل كاسيت أو مـسجل الـصوت        : وله عدة مسميات أخرى منها      

ويعرض بواسطته شرائح الكاسيت الصوتية واملسجل عليها مادة علمية ترتبط بتخصـصات            
خمتلفة كتعلم اللغات األجنبية، عرض األناشيد والقصص لألطفال، وتسجيل بعض النـدوات            

رات، تسجيل مواقف تدريسية للمعلم، تسجيل االختبارات الشفهية اليت تقيس القدرة           واملؤمت
  .على الفهم السماعي، تسجيل التعليقات على الصور اليت تعرضها أجهزة العرض الضوئية

  : ـ التلفـزيـون التعليمـي١١
ى مل يعرف دور التلفزيون التعليمي يف بداية اختراعه يف الثالثينات ، حىت لـوحظ مـد       

اإلقبال الشديد على هذا الصندوق السحري الذي احتل مكانة يف كل بيت ، ومدى تعلـق                
الفرد ذا الزائر الغريب ولوحظ بعد ذلك مدى تأثر املشاهدين مبا يعرض عليهم من خـالل                
التلفزيون ، فكان اختراعه مبثابة العالج الشايف لبعض املشاكل اليت يواجهها رجـال التربيـة               

إذا كان التلفزيون يف ذلك الوقت دعامة لالتصال اجلماهريي فهو دعامة كـذلك            ف. والتعليم  
  .يف االتصال التعليمي 

إىل الفرق بني التلفزيون التعليمي والتلفزيون التربوي       ) ١٤،  ١٤١٥( كما أشار الشاعر    
حيث ذكر بأن التلفزيون استخدم يف جمال التعليم عن طريق إعداد برامج تعليمية ضمن إطار               

هجي حمدد ، ويبحث يف موضوع تعليمي حمدد لتحقيق هدف سـلوكي ومـن الـربامج                من
برامج اجلامعة املفتوحة ، وبرامج الدوائر املغلقة يف املعاهد واجلامعات،          : التلفزيونية التعليمية   

  .مشاهدي هذه الربامج عادة يكونون حمدودي العدد واالجتاه
 الذي يبحث برامج تربوية تثقيفية يقصد من        أما التلفزيون التربوي  فيقصد به التلفزيون      

ورائها نشر املعرفة والثقافة وتعديل االجتاهات وحتسني األداء ، فهو يقدم خـدمات تثقيفيـة               
  .لعامة الناس على اختالف طبقام وثقافام

   والستخدام التلفزيون يف العملية التعليميـة العديـد مـن املزايـا ذكـر الـشعييب               
  :هما أمه) ٥١هـ ، ١٤١٧( 
  .أنه جيمع بني  الصوت والصورة -
إمكانية عرض األحداث من خالله وقت وقوعها، إضافة إىل استخدامه كوسيلة عرض             -

 .لألفالم املسجلة مسبقاً



 -  - ٤٨  - -

 

توفر طريقة العرض اجلذاب ، من خالل تعاون املتخصـصني يف اإلعـداد والتقـدمي                -
 .واإلخراج

 .ة أعداد كبرية من خاللهقدرته على جتاوز البعد الزماين واملكاين ، وإفاد -
 .سهولة احلصول عليه وعدم حاجته ملكان خاص أثناء العرض -
إمكانية االستعانة به لنقل جتارب عملية يف خمتلف املواضيع ، ليشاهدها أكرب عدد مـن                -

 . املهتمني 
  .يساعد يف التغلب على مشكلة نقص أعضاء هيئة التدريس ذوي الكفاءة املرتفعة -

 هـ،  ١٤٢٦( سامل  : ية اليت تعرض على جهاز التلفزيون التعليمي فقد ذكر        أما املادة التعليم  
  :بأنه ميكن تقدمي الربامج التلفزيونية بأنواعها املختلفة وهي ) ١٤٤
وهي اليت تقدم درس تعليمي كامل يرتبط بأي مقرر دراسي، وكما           : الربامج املتكاملة  -١

بـنفس  ) معلم الـشاشة  (لفزيون  يقدم املعلم الدرس يف الفصل يقدم املعلم اخلاص بالت        
متهيد عرض احملتوى التعليمي ـ استخدام الوسـائل   (اخلطوات على شاشة التلفزيون 

وعنـد  ) التعليمية ـ استخدام األنشطة التعليمية ـ الواجبات املرتلية ـ غلق الدرس   
العرض يف الفصل يقتصر دور معلم الفصل على التوجيه واإلشراف، وقـد يـشاهد              

التلفزيوين يف املرتل كما حيدث يف القنـوات الفـضائية املتخصـصة            الطالب الدرس   
سبع قنوات للمراحل التعليمية املختلفة تبث علـى القمـر          : قنوات النيل املتخصصة  (

وأيضا حتقق ذلك منذ الستينات يف أوروبا وأمريكا حيث استخدم          ) Nilesatاملصري  
يمي يف التعليم عن بعد والتعلـيم       التلفزيون التعليمي ومت تأسيس حمطة للتلفزيون التعل      

 .املفتوح
ويستخدمها املعلم يف تقدمي جزء من الدرس كوسيلة أفضل لتدعيم          : الربامج اإلضافية  -٢

عملية تقدميه للدرس بدالً من االعتماد الكلي على طريقة اإللقاء ويكون الدور األكرب             
 .هنا للمعلم يف شرح الدرس والتمهيد والتقومي

وتستخدم إلثراء موضوع أو درس معني حيث تقدم هذه الـربامج           : الربامج اإلثرائية  -٣
 .معلومات إضافية وأنشطة إثرائية تنمي قدرات التالميذ اإلبداعية

  : ـ جهـاز عـرض البيانـات ١٢
بدء استخدام جهاز عرض البيانات حديثاً يف املؤسسات التعليمية وزاد اسـتخدامه عنـد              

عد على التوسع يف استخدامه اخنفاض سـعره ، وزيـادة           ادخال احلاسوب يف التعليم ، ومما سا      
ويستخدم جهاز عرض البيانات يف عرض املواد التعليمية احلاسوبية من جهاز           . كفاءة العرض 

احلاسوب، كما ميكن استخدامه يف عرض املواد التعليمية الفيديوية املوجودة علـى شـريط              
فيديو، فمثالً يتم توصيل جهاز احلاسـوب       الفيديو، ومن جهاز التلفزيون أيضا، ومن كامريات ال       

ويتم عرض البيانات مـن أي برنـامج         Screenجبهاز عرض البيانات كبديل لشاشة احلاسوب       
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باحلاسوب مكربة على شاشة عرض خارجية وخاصة األعداد الكبرية ويتم نفس العمل مع بقيـة               
  .األجهزة األخرى

  

  : ـ لوحـات العرض التعليميــة ١٣
 العرض التعليمية كمعينات غري عاكسة منذ سنوات عديدة ومازالت          استخدمت لوحات 

تستخدم رغم توفر جهاز عرض الشفافيات واحلاسوب، حيث ال خيلو منـها فـصل دراسـي،     
وتستخدم يف عرض اللغة اللفظية التحريرية والرسوم والصور بطريقة بسيطة ال تتطلب اسـتخدام           

ع الدرس كما يسهل احلصول عليها أو إنتاجهـا،         تيار كهربائي، ويسهل تطويعها مبا يتناسب م      
ويسهل تعديل املادة التعليمية املعروضة عليها، وميكن استخدام األلوان مما يدعم املوقف التعليمي             

وتتعدد وتتنوع لوحات العرض التعليمية حيث حيتـاج        . ويسهل دور املعلم وجيذب انتباه التالميذ     
السبورة الطباشريية، اللوحة الوبريـة،     : إنتاجها، ومنها املعلم إىل اكتساب مهارات استخدامها و     

اللوحة اإلخبارية، لوحة اجليوب، اللوحة املغناطيسية، اللوحة املفصلية، اللوحـة احملوريـة علـى      
  .حامل، السبورة متعددة األغراض، الدفتر القالب، اللوحة املثقبة، اللوحة الكهربائية

  : ـ الرسومات التعليميـة ١٤
ات عديدة ومتنوعة على الرسومات التعليمية، منها الرسـوم التوضـيحية،           تطلق مسمي 

وتساعد الرسوم التعليمية يف حتويل احملتوى اللفظي إىل        . والرسوم البيانية، ورسوم الكاريكاتري   
حمتوى بصري واختصاره وذلك للتقليل من اللغة اللفظية سـواء املكتوبـة أو املـسموعة،               

ع أو املقروء يف الكتب املدرسية مما يزيد مـن فاعليـة عمليـة              ولتسهيل فهم احملتوى املسمو   
وختتصر الرسومات التعليمية حمتوى الرسـالة يف تكوينـات         . التواصل بني املرسل واملستقبل   

خطية يسهل فهمها، حيث متثل هذه التكوينات اخلطية لغة خاصة للتفاهم يعرفها أو يقرأهـا               
 مثل الرسم البياين، أو رسم الكاريكاتري، وتعترب        املستقبل من خالل مشاهدته للتكوين اخلطي     

الرسومات التعليمية من الوسائل التعليمية اهلامة اليت جيب على التلميذ أن يتدرب على كيفية              
  .تفسري رموزها وفهم دالالا

  :ومن أنواع الرسومات التعليمية ما يلي
  .Graphs ـ الرسومات البيانية ١
  .Diagrams ـ الرسوم التوضيحية ٢
  .Cartons ـ الرسوم الكاريكاتريية ٣

  : ـ الخـرائـط ١٥
تعترب اخلرائط من الوسائل التعليمية اهلامة حيث ال حتتاج إىل استخدام أجهزة لعرضها أو              
يئة حجرة الدراسة، فيمكن احلصول عليها بسهولة وقراءة تفاصيلها، فهي من مصادر املعرفة             
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قارات وعلى البلدان املختلفة واملدن وحدودها، وعلـى        اليت حيتاجها التلميذ للتعرف على ال     
البحار واحمليطات والتضاريس، إخل، ولذلك جيب أن يعتين املعلم بتدريب تالميذ على كيفيـة              

  .قراءة اخلريطة ورموزها وداللة تلك الرموز

  : ـ المواد التعليمية المطبوعة أو المطبوعات ١٦
يستخدمها التالميذ واملعلم يف عملييت التعليم والـتعلم       تتعدد املواد التعليمية املطبوعة اليت      

  .الكتب املدرسية، الصحف واالت، البطاقات: ومن أمهها
) وعاء حيتوي علـى املـادة التعليميـة       (وتعترب الكتب املدرسية من أهم املواد التعليمية        

ر الوسـائل  واملصدر الرئيسي لطالبنا للحصول على املادة التعليمية، على الرغم مـن انتـشا        
التعليمية بأنواعها املختلفة كالفيديو والتلفزيون واحلاسوب ملا هلا من مميزات وفوائد عديـدة             

  :تتمثل يف
  .رخيصة الثمن وغري مكلفة يف طباعتها باملقارنة ببقية الوسائل التعليمية   -
 .ءةتساعد يف تنمية قدرة التالميذ على التعلم الذايت وعلى االطالع والبحث والقرا   -
تعطي أساسا موحدا للمعرفة جلميع التالميذ، حيـث توحـد املناقـشات واألنـشطة                 -

 .واالختبارات حول هذا احملتوى
ميكن أن يكون الكتاب نقطة البداية للطالب ينطلق من خالله إىل مصادر أخرى للمعرفة                 -

  .غري املطبوعات ووسائل تعلم أخرى

  ) :الراديـو (  ـ الـمذيـاع ١٧
د الوسائل اليت استطاع خرباء التربية االستفادة من خصائصه املتعـددة خلدمـة             وهو أح 

األهداف التربوية والتعليمية، وذلك لكونه من وسائل االتصال الفعالة وخاصة مع اموعات            
الكبرية أو تلك املنتشرة يف مواقع متفرقة إضافة إىل رخص مثنه وسهولة استعماله، واستخدام              

  .األغراض التعليمية قدمي قدم اختراع هذه الوسيلةاملذياع يف خدمة 
كما أنشأت بعض الدول مؤسسات تعليمية خاصة، تعتمد يف إيـصال املعلومـات إىل              
الدارسني على املذياع كأحد وسائل االتصال التعليمية، ومن هذه املؤسسات اجلامعة املفتوحة            

براجمها دروسا يف خمتلف التخصـصات      يف إجنلترا، واجلامعة اإلذاعية يف اليابان، واليت تتضمن         
  .العلمية واإلنسانية

ومن الدراسات اليت تؤكد أمهية املذياع وفائدته يف جمال التعليم الدراسة الـيت أجراهـا               
حيث أجرى دراسته على جمموعة من الطالب تلقي قـسم منـهم            ) م١٩٤٠ Milesميلز  (

يدية، ومبقارنـة التحـصيل لـدى       الدراسة عن طريق املذياع، والقسم اآلخر بالطريقة التقل       
  .اموعتني وجد حتسنا كبريا لصاحل اموعة األوىل
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وميكن عرب املذياع تقدمي املادة التعليمية مبختلف أشكال التعبري الشفهي، مثل احلكايـة،             
احلوار، احملاضرة، املناقشة، املقابلة، التعليق، كما أن بوسع املذياع تزويد عملية التعلم بـشىت              

ومن املآخذ على املذياع كونه وسيلة اتـصال ذات  . هر احلياة املعاصرة، وأحداث املاضي  مظا
  .اجتاه واحد، إضافة إىل غياب الصفة االجتماعية اليت تربط املدرس بالطالب

  : ـ معـامل اللغــة ١٨
وهو أحد التقنيات التعليمية السمعية اليت شاع استخدامها يف كثري من املراكز التعليمية،             

خاصة تلك املتخصصة باللغات، وتتمثل أمهيتها يف أا تتيح الفرصة لعدد كبري من الطالب              و
لالشتراك يف دائرة تعليمية منظمة ذات مركز اتصال واحد إليصال مهارة تعليميـة موحـدة        

وتتألف من عدة وحدات خاصة ميكن الـتحكم ـا   . لكل تلميذ يف وقت واحد وجبهد أقل 
لرئيسية، واليت يستخدمها املدرس لسماع أو إمساع الدارسني، كمـا          بواسطة لوحة التوزيع ا   

  .يكون بإمكانه تقومي األداء لكل طالب على حدة أثناء الدرس
  :ومن أهم وظائف معمل اللغات ما يلي

  .مساعدة الدارس على االستماع اجليد، ومن مث النطق السليم -
 .توفري االستقاللية للدارس بعيدا عن أي تشويش -
 .ة قيام الدارس بتسجيل استجابته والتعرف على مواطن الضعف فيهاإمكاني -
 .إزالة العوامل النفسية اليت قد تعيق حتصيل الطالب كاخلجل وحنوه -
 .تتيح للدارسني إجراء عملية التكرار لتصحيح األخطاء -

) م١٩٦٣ Lorgeلـورج   (ومن الدراسات اليت أجريت حول هذه الوسيلة ما قامت به           
فرقة دراسـية، وذلـك يف      ) ١٧( شاملة ملدة عامني على عشرة مدارس ا         إذ قامت بأحباث  

مدينة نيويورك، ووجدت أن استخدام معامل اللغات مرتني أسبوعيا ملدة عشرين دقيقة قـد              
  .أظهر نتائج إجيابية ذات دالالت إحصائية

  : ـ الهاتــف ١٩
ات والوسـائل التعليميـة،     لقد أضافت وسائل االتصال اهلاتفية أسلوبا جديدا إىل التقني        

فسهلت بذلك تقدمي مصدر جديد خلربات الطالب من خالل خطوط اهلاتف، كما أتاحـت              
فرصا إضافية ملن حالت ظروفهم دون الذهاب إىل املدرسة لتلقي العلم، وعملت على ربـط               

ن حجرات الدراسة ومكتبات املدارس باملكتبات املركزية احلديثة اليت قامت بتسجيل الكثري م           
  .املوضوعات على أشرطة صوتية

والتدريس بواسطة اهلاتف يقوم على إعداد نظام خاص من اهلواتف يـسمح بتوصـيل              
الدروس إىل املرضى من الطلبة باملستشفيات، أو املالزمني لبيوم حـىت ال يتخلفـوا عـن                
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فصوهلم، ويتطلب األمر توفري جهاز هاتف خاص، وكتاب مدرسي معهد هلـذا الغـرض،              
  .سبق تدريبه على هذا األسلوب من التعليمومدرس 

ويف اململكة املتحدة جيري استخدام اهلاتف يف نظام اجلامعة املفتوحة اليت تتـبىن أفـضل     
وقد ارتبطت احملاضرات اهلاتفية بتقنية االتصاالت عرب األقمار الصناعية         . نظم التعليم عن بعد   

 على املعلومات املطلوبـة، وقـد       واحلاسب اآليل، حيث ميكن إدماج هذه األنظمة للحصول       
شاع يف هذا العقد استخدام اهلاتف للحصول على خمتلف املعلومات عن طريـق احلاسـب               
اآليل، وذلك باالتصال املباشر بشبكات املعلومات اليت انتشر استخدامها على نطاق واسـع،             

  . مثل شبكة اإلنترنت
ـ    اهني، وقـد اسـتخدم هـذا    وتلقي التعليم بواسطة اهلاتف حيقق مبدأ االتصال يف اجت

 اجلامعية يف بريطانيا، وذلك إلعطـاء الـدروس         (Barnet)األسلوب بنجاح يف كلية بارنت      
للطلبة وهم يف منازهلم، حيث لقي هذا األسلوب قبوالً من املستفيدين، كما أن جتربة أخرى               

 األمريكية أعطت نتائج مـشاة لتجربـة        (Wesconsin)قد أجريت يف جامعة وسكنسون      
  .جامعة بارنت

  :  الحاسب اآللي-٢٠
آلة إليكترونية تعمـل بطريقـة      "احلاسب اآليل بأنه    ) ١٦٠، ص   ١٤٢٦( يعرف سامل   

أوتوماتيكية ذات أشكال وموديالت خمتلفة تقوم بالعمليات احلسابية واملنطقية للبيانات وفقًـا        
ينها واسترجاعها عند   لتعليمات املستخدم، ومن مث إعطاء نتائج دقيقة وسريعة، مع إمكانية ختز          

  ".احلاجة
آلة معقدة التصميم تقوم بتنفيذ مجيع املهام       : "بأنه  ) ٤ ص   ١٤٢٤( كما يعرفه التودري    

املتطلبة حسابية كانت أم منطقية، وحل املشكالت األكثر تعقيدا ويف مجيع ااالت تلك اليت              
  ".يصعب أو قد يستحيل معاجلتها باستخدام آالت وغريها

 ـ  ٥٠٦هـ، ١٤١٧( ، كما يتفق معه سالمه )٩٨ ـ  ٨٣هـ، ١٤١٥ (ويرى سيد 
  :بأن احلاسب اآليل يف التعليم يتضمن مخس عمليات، هـي) ٥١٣

 : ـ التعليم عن الحاسب١

ويركز على تعليم عمليات احلاسب، ومهارات استخدامه، وبرجمته، ويشمل التعليم عن           
  .رر الثقافة احلاسوبيةاحلاسب ما يعرف بربامج حمو األمية احلاسوبية أو مق

 : ـ التعليم بالحاسب٢

ويأخذ احلاسب هنا دور شريك الطالب، ويف هذا الدور تستخدم برجمية تكون يف األعم              
  .األغلب من منط احملاكاة أو اللعبة التعليمية
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 : ـ التعليم من الحاسب٣

شمل أمناط ويقوم احلاسب هنا بدور وعاء مصدر للمعلومات، أو املخترب لقدرة املتعلم وت           
الربجميات احلاسوبية املستخدمة يف هذا اال برجميات التعليم اخلصوصي، وبرجميات التدريب،           

  .واملمارسة، أي أن احلاسب يقوم بدور املعلم

 : ـ تعليم التفكير باستخدام الحاسب٤
حيث يستخدم يف حل املشكالت، وفرض الفروض والتحقق من صحتها، ويقوم هـذا             

وزمالؤه وحماولتهم إجياد لغة جديـدة       Papert على اجلهود اليت بذهلا بابرت       النوع من التعلم  
، فقد فتحوا آفاق جديدة أمام املتعلم لكي        Logoمن لغات خماطبة احلاسوب وهي لغة اللوغو        

يكتشف عامل احلاسب، حيث تزداد دافعيته للتعلم واستخدام مهارات التفكري، فاملتعلم يسخر            
  . خيضع له كما هي احلال يف التعلم من احلاسباحلاسب ليكشف شيئًا وال

 : ـ إدارة التعلم بالحاسـوب٥
ويكون التركيز هنا على استخدام احلاسب ملساعدة املعلم وإدارة املدرسة يف تنظيم إدارة             
العملية التعليمية، ويرتبط هذا الدور بصورة غري مباشرة بتعلم الطالب على خـالف األدوار              

حلاسوب هنا يستخدم ملساعدة املعلم يف األعمـال الروتينيـة الكتابيـة،            السابقة، مبعىن أن ا   
واملهمات التنظيمية واإلدارية، مما يوفر وقت وجهد املعلم الذي يصرفه على حساب ذلـك              

  .التفاعل واالتصال الثنائي مع املتعلم

  :  معوقات استخدام التقنيات التعليمية -٦
واملمارسات الفعلية اليت أكدت على أمهيـة       على الرغم من نتائج البحوث والدراسات       

التقنيات التعليمية يف رفع مستوى وجودة عملييت التعلم والتعليم ، إىل أنه ما زالـت هنـاك                 
جمموعة من الصعوبات واملعوقات والتحديات اليت حتد من استخدام هذه التقنيات التعليمية يف             

الكثري من هذه املعوقات وعلى الرغم مـن        ولقد ذكر العديد من الباحثني      . العملية التعليمية   
  -:تداخلها و تأثريها املتبادل إىل انه ميكن تصنيف هذه املعوقات وفقا ملا يلي 

  ) :األجهزة والمواد (  معوقات تتصل بالتقنية نفسها -
  :عدداً من هذه املعوقات وهي ) ١٢١_١١٥هـ ، ١٤١٤( يذكر العقيلي 

  . املواد املستخدمة معها انعدام أو قلة هذه التقنيات و  -أ
  .ارتفاع أمثان بعض األجهزة واملواد التعليمية  -ب
  .سوء نوعية بعض األجهزة واملواد  -ج
  .سوء ختزين هذه التقنيات واملواد    -د
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  . اإلعتقاد بضرورة مالحقة أحدث أنواع التقنيات التعليمية-هـ
هزة واملواد التعليمية جيب أن يسري إن التعامل مع األج: عدم السالمة يف األجهزة واملواد        -و

  . وفق معرفة التعليمات وحتذيرات اجلهاز املستعمل ومعرفة طريقة تشغيله والتعامل معه

  : معوقات تتصل بأنظمة الصيانة ، وتتضمن -
  .عدم االهتمام بربامج الصيانة  -أ

  .عدم توفر قطع الغيار  -ب
  . هلذه األجهزة عدم إضافة بند الصيانة إىل شروط عقود الشراء  -ج
  .قلة الفنيني املدربني على حفظ التقنيات وصيانتها    -د

والذي أشار ا إىل أن من العوائق اليت تقلل من         ) ٧٠هـ ،   ١٤١٧( ويف دراسة الزهراين      
  .استخدام التقنيات التعليمية عدم وجود صيانة صحيحة ومستمرة لتلك األجهزة 

  -: معوقات إدارية وتشمل -
ود متابعة وإشراف وتشجيع وتوجيه من قبل مدير املدرسة واملوجه للمـدرس            عدم وج    -أ

  )٣١٠م ،١٩٩٣صاحل، . ( على استخدام التقنيات التعليمية
 عدم موافقة املدير على خروج التالميذ لرحالت ميدانية كوسيلة لتحقيق أهداف تعليمية             -ب

  .وتربوية 
ئقاً يف بعض األحيان مـن معوقـات        وهذا مما يدل على أن اإلجراءات اإلدارية تشكل عا        

  )٢٣هـ ،١٤٢١السيف، ( استخدام التقنيات التعليمية 

  -:معوقات مكانية وتشمل-
  )٦٥هـ ،ص١٤١٧الشعييب، . (عدم توفر مصادر الطاقة املناسبة   -أ

 عدم توفر األمكنة املناسبة لعرض الوسائل وختزينها وإنتاجها واللجـوء إىل ركنـها يف               -ب
  )٢٨ ،ص١٤١٣املشيقح، . (بباً يف تلفهاأمكنة قد تكون س

عدم توفر املرونة الالزمة يف املبىن ، مما يعيق عملية نقل األجهزة واملواد من مكان ألخر                  -ج
سـامل،  . (أو من دور إىل دور أما لبعدها أو لعدم مالئمة أنظمة املـداخل واملخـارج              

   )٥٧م ، ص٢٠٠٤

  -: معوقات مالية وتشمل -
مثان بعض التقنيات التعليمية وصيانتها وعدم وجود خمصصات مالية         إن ارتفاع تكاليف وأ   

وهذا يتفق مع ما أشارت إليـه       . بتأمني هذه التقنيات يعترب من املعوقات اليت تعيق استخدامها        
اليت من ضمن نتائجها أن عدم وجود خمصـصات         ) ١٠٦هـ ،   ١٤٠٣كردي،    (دراسة ،   

  .تعوق استخدامها يف العملية التعليميةمالية لتأمني الوسائل يعد من األسباب اليت 
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  -: معوقات تتصل بالمعلم -
يف دراسته أن هناك إجتاهاً سـلبياً للمدرسـني حنـو        ) ٧٢هـ ،   ١٤١٣( يذكر الشاعر   

من املدرسني يـرون عـدم أمهيـة        %) ٣٩(استخدام الوسائل التعليمية يف التدريس فنسبة       
منهم يرون إعادة الشرح    %) ٥٦(، ونسبة   استخدام الوسائل التعليمية يف تدريسهم للطالب       
  .لعدة مرات يغين عن استخدام الوسائل التعليمية 

فقد توصل يف دراسته إىل عدد من املعوقات اليت تتصل          ) ١٠٦هـ ،   ١٤٠٣(أما  كردى      
  -:باملعلم منها 

  .جهل معظم املعلمني بكيفية استخدامها    -أ
  .جمال استخدام الوسائل التعليمية وإنتاجها حاجة بعض املعلمني إىل دورات تدريبية يف -ب
  .كثافة املقرر الدراسي   -ج

إىل أن الكثري من املعلمني ومهما كانـت خـربم           ) ١٦٩م ،   ٢٠٠٤( كما أشار الغزو    
العلمية يف جمال ختصصهم يهابون من استخدام التقنيات يف التعليم وأرجع ذلك إىل عدد من               

  :األسباب أمهها 
 .ملدرسني جبدوى استخدامهاعدم إميان بعض ا .١
 .عدم معرفة بعضهم استخدام وتشغيل هذه األجهزة .٢
 .اعتقاد بعض املدرسني بأن هذه األجهزة تشكل ديداً لعمله .٣
فيصعب على املـدرس    .. التغري السريع واملستمر يف جمال تقنيات التعليم كاحلاسوب مثالً         .٤

 .مواكبة تطوره
ات التعليمية حيول البيئة الـصفية إىل التمركـز         اعتقاد بعض املدرسني أن استخدام التقني      .٥

 .حول الطالب بدل التمركز حول املعلم
  .اعتقاد بعض املدرسني بأا تؤدي إىل زعزعة صورم يف أذهان الطلبة .٦

  -: معوقات تتصل بالطالب -
ينظر بعض التالميذ للتـقـنيات التعليمية على أا أدوات للتسلية واللـهو وليـست              أ ـ 

 الفعالة اجلادة مما جتعلهم يعرضون عن اإلنتباه واإلهتمام للـدرس والتقنيـات             للدراسة
  .املستخدمة

إستغالل البعض من الطلبة النشغال املدرس بالوسيلة ، مبمارسة سـلوكيات خاطئـة               -ب
  ) ٦٥هـ ،١٤١٧الشعييب ، . ( واإلنصراف عن الدرس

  .لب اللغة املسجلة ا املادة الدراسية غري مفهومة للطا  -ج
  .إفتقارهم للتوجيه املبكر حنو أمهية املشاركة يف إنتاج املواد املستخدمة مع هذه التقنيات   -د

   -: معوقات تتصل بالمنهج الدراسي -
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  ،٢٠٠٤الغزو،  (عدم مشاركة املختصني بالتقنيات التعليمية يف إعداد املناهج الدراسية             -أ
  )١٧٣ص

ار ما حفظه  الطالب من الكتب الدراسية وعـدم          تركيز اإلمتحانات على اللفظية وتكر      -ب
  .تناول اجلوانب األخرى ألهداف العملية التعليمية كاملهارات العملية وغريها 

طول املنهج الدراسي والذي قد يكون عائقاً أمام استخدام املدرس للتقنيات التعليمية ،               -ج
اليت مـن ضـمن     ) هـ١٤٠١(فلقد أشارت دراسة مكتب التربية لدول اخلليج العريب         

نتائجها أن كثافة املنهج الدراسي حتول دون استخدام الوسائل التعليمية ، اعتقاد البعض             
أن تقنيات التعليم ال متارس وال تصلح إال مع بعض املقررات اليت طابعهـا علمـي أو                 

فال جيـدي   ) األكادميية  ( أما الدراسات النظرية    . وصفي ، كاملواد الطبيعية والتطبيقية      
هـ، ١٤١٣املشيقح، . (ها استخدام تقنيات التعليم بل تقوم على شرح املعلم وحده           مع

١٨.(   
ولعل أول عالج ألي مشكلة كانت هو اإلحساس بوجودها فإن إدراكنا ومعرفتنا بوجود             

  .هذه العوائق هو أول وأهم الطرق اليت تقودنا إىل جتاوزها أو التقليل من تأثريها
حصر املعوقات اليت حتد من استخدام التقنيات التعليمية ويرجع         ويرى الباحث أنه ال ميكن      

سبب ذلك إىل طبيعة التقنيات نفسها واليت تتميز بالتطور والتحديث املـستمر فكـل يـوم                
  .يفاجئنا خمترع جديد حيمل معه االجيابيات والسلبيات وكذلك املعوقات

  :من منظور التقنيات التعليمية" المدرب األمني "   دور -٧
مبا أن التعليم هو طريق التقدم، فإن هذا التقدم ال يصنع من فراغ، فهو يتـأثر باجتاهـات                  
العصر وبأهداف اتمع الذي يتحمل مسئولية توجيهه، وهكذا بالنسبة املدرب األمين فـإن             
أدواره ومسئولياته وإعداده من أجل حتمل مسئولية التوجيه يف هذا التدريب البد من النظـر               

وء املتغريات اليت يشهدها، واليت تفسر ما يأخذ به من اجتاهات، وما يقابلـه مـن          إليها يف ض  
  ).١١٥هـ،١٤٢٥الربيعي، . (حتديات ومسئوليات

ونظرا ألن العامل يتطور يوما بعد يوم، وتظهر نظريات واختراعات أو مكتشفات يف كـل               
ن األمنيون مثلهم مثل أي     مكان، كان البد أن يرتبط التدريب األمين مبا يدور حوله، واملدربو          

إنسان البد أن يواجهوا املشاكل اليت حتدث يف هذا العامل، سواء يف وقتنا هذا أو تلك الـيت                  
 وأول هذه املشاكل االختالط بني ما هو حملي وما هـو عـاملي،      . يتوقع حدوثها يف املستقبل   

ون علـى هويتـهم     فالعامل يتقدم وهذا التقدم والتطور خييف كثريا من األشخاص الذين خيش          
وذاتيتهم وعقائدهم، ونتيجة لذلك فإن بعض الناس حياولون أن يشقوا طـريقهم يف احليـاة               
حمافظني على جذورهم وأصوهلم، ويعمل آخرون على أن يظل العامل كما هو، القدمي علـى               

وهنـا  . قدمه، وال يتقبلون التطورات احلديثة ويعيشون يف املاضي ويكافحون للحفاظ عليـه           
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على املدرب األمين واملعلم بشكل عام احلفاظ على هوية األفراد وهوية األمة، وعليه             يتوجب  
أيضا أن يتصرف ويعمل بدقة على تشجيع املتدربني وتعلـيمهم احلفـاظ علـى هويتـهم                

  .وتقاليدهم، ويف نفس الوقت حيثهم على مواكبة التطورات العاملية اليت تواجههم مستقبالً
أن التعليم التقليدي موجود منذ القدم، وهـو        ) ٣٩،  ١٤٢٣(ولقد أوضح السيد حسن       

مستمر حىت وقتنا احلاضر، وال ميكن االستغناء عنه كلية ملا له مـن إجيابيـات ال ميكـن أن                   
ولكن يف العصر احلاضر يواجه هذا الشكل مـن أشـكال           . يوجدها أي بديل تعليمي آخر    

  : منهاالتعليم، وكما أوضح نفس الكاتب حتديات
  .ر املعريف اهلائلاالنفجا -١
 .القصور يف مراعاة الفروق الفردية بني الطالب -٢
تقيد املعلم بإاء كم معني من املعلومات يف وقت حمدد مما قد ال ميكن بعض املـتعلمني             -٣

 .من متابعته بنفس السرعة
 .قلة أعداد املعلمني املؤهلني تربويا -٤
 .ادة يف أعداد الطالبالزيادة اهلائلة يف أعداد السكان وما ترتب عليها من زي -٥

  :ونضيف هنا بما أننا بصدد الحديث عن التدريب األمني بعض من التحديات األخرى

الذي وظف تقنيات هذا العصر خلدمـة  " بارم املثقف"تطور اجلرمية وظهور ما يسمى     -١
 .أغراضه اإلجرامية

يات التدريبية  استحالة التدريب الواقعي على بعض احلاالت األمنية دون االستعانة بالتقن          -٢
 ".الواقع االفتراضي"كتقنية 

ظهور اجلرمية املنظمة واإلرهاب واجلرائم اإللكترونية واملخدرات واليت تعتمـد علـى             -٣
  .أحدث االبتكارات التقنية يف تنفيذ جرائمها وإخفاء أدلتها

كل هذه التحديات وغريها أدت إىل إعادة احلديث مرة ثانية عن حاجتنا إىل مدرب أمين               
، يرى الكثري صعوبة حتديد مواصفاته حيث مل حتدد بعد مالمح جمتمع املعلومـات أو               جديد

  .جمتمع الدميقراطية واحلرية الذي يصنع هذا املدرب من أجله
واملدرب األمين التقليدي هو الصيغة الغالبة يف األنظمة العربية للتدريب األمين، فهو غـري              

درب على ممارسة النشاط الصفي، لـيس لديـه         مشارك يف ختطيط املناهج التدريبية، وغري م      
هذا املـدرب حتكمـه أفكـار       . أدوات حديثة للتقومي الشامل لقدرات ومهارات التدريب      

ومعتقدات حتتاج إىل تطوير، فهو حماصر بني أضالع املثلث الثالثة، أحدمها كثافة عالية داخل              
ا وقت قصري وهو زمن احملاضرة،      قاعات التدريب، وثانيها كم هائل من املواد التعليمية، وثالثه        

  ) .١١٧هـ ،  ١٤٢٥الربيعي ، .(وكذلك زمن الدورة التدريبية ككل
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ويذكر الربيعي أنه كثري من البحوث وجهت اللوم الشديد للمعلم بصفته أحد األسـباب              
الكامنة وراء األزمة التربوية، اليت يعاين منها الكثري من جمتمعات العـامل، وأحـد العوائـق                

ولكن النضرة املنصفة تؤكد أن     . ة أمام حركة التجديد التربوي لتلبية عصر املعلومات       األساسي
وأن ثورة التجديد التربوي ال ميكن      . املعلم ميكن أن يكون هو مصدر احلل ال جوهر املشكلة         

أن تنجح دون أن يكون على رأسها املعلم، فتكنولوجيا املعلومات ال تعين التقليل من أمهيـة                
 أو االستغناء عنه كما يتصور البعض، بل تعين يف احلقيقة دورا خمتلفًا له، والبـد                دور املعلم، 

هلذا الدور أن خيتلف باختالف مهمة التربية، من حتصيل املعرفة إىل تنمية املهارات األساسـية           
  ).١١٠، ١٤٢٥الربيعي وآخرون، . (وإكساب الطالب القدرة على أن يتعلم ذاتيا

مهمة املدرب األمين أصبحت مزجيا من مهام القائد، ومدير املـشروع           لذا ميكننا القول إن     
  .البحثي، والناقد، واملوجه
مل يعد دور املعلم املخلص جمرد نـاقالً أمينـا          " بأنه  ) ٨٠ ، ٢٠٠٣( ويذكر سامل وسرايا    

للمعلومات من الكتاب الدراسي وحشو أذهان الطالب ا، بل أصبح يتوجـب علـيهم أن               
ص دوره من خالل مشاركة الطالب بإجيابية يف حصوهلم على املعلومات من            يعمل على تقلي  

  ".خالل استخدام أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا التعلم
ولكي يواكب املدرب األمين التطور العلمي والتقين البد له من التزود بـالعلوم التقنيـة               

، وكذلك إتقانه ألجبدية العـصر      املتطورة والقيم املرتبطة باستخدام التقنية يف اتمع احلديث       
  .احلديث املتمثلة يف استخدام احلاسب وتوظيفه بشكل مناسب يف العملية التدريبيه

ويرى الباحث أنه يف ظل هذا التقدم التقين اهلائل والسريع وما طرحه من تأثريات علـى                
  صفاته ومساتـه   كافة ااالت ومنها جمال التدريب األمين، يتطلب ذلك مدربا أمنيا خيتلف يف           

وأدواره كليا عما ألفناه، ولعل هذا يتطلب إعادة النظر يف برامج إعداد املـدرب، فاملـدرب    
فكيف نطلب من هذا املدرب أن يحـدث يف         . يدرب ويعلم بالطريقة اليت تعلم وتدرب ا      

طرق أساليب تدريـبه وأن يوظف التقنيات يف عمله التدرييب وهو ال يـزال يتـدرب بـال               
  .التقليدية

وهنا يأيت دور األجهزة املسئولة عن إعداد هذا املدرب ويقع على عاتقها الدور األكرب يف               
إعادة بناء املدرب املناسب هلذا العصر واملدرك متاما ألمهية اسـتخدام التقنيـات التدريبيـة،         

رية يف تدريب والدور اجلديد للمدرب األمين يف ظل التقدم التقين احلديث ، وكذلك االستمرا           
  .املدرب ملالحقة كل ما هو جديد يف جمال عمله
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  : معايير اختيار التقنيات التعليمية-٨
ليس هناك وسيلة وحيدة ميكن اعتبارها أفضل من        "بأنه  ) ٢٥، ص   ١٩٩٢(ذكر الطيطي   

لـذا فقـد    . غريها، حيث من املالحظ أن لكل وسيلة عملها اخلاص ا وتؤدي غرضا معينا            
  .تصون على وضع املعايري اليت ميكن يف ضوئها اختيار الوسيلة املالئمةحرص املخ

املعايري اآلتيـة الختيـار الوسـائل    ) ١٥٠ ـ  ١٤٧، ص ص ١٩٩٨(وقد أورد احليلة 
  :التعليمية

 .أن تعرب الوسيلة عن الرسالة املراد نقلها للمتعلم وأن يرتبط حمتواها باملوضوع -١
 .بد من حتقيقها عند استخدام هذه الوسيلةأن ترتبط باألهداف احملددة واليت ال -٢
أن تكون مالئمة ألعمال الطلبة وخصائصهم وقدرام العقلية وخـربام ومهـارام             -٣

 .السابقة وبيئام
 .صحة ودقة وحداثة املعلومات اليت حتملها الوسيلة -٤
 .جذب انتباه املتعلمني وإثارة اهتمامهم حنو املوضوع -٥
 .ناسبة مع اجلهد واملال الذي يصرف للحصول عليهاأن تكون قيمتها التعليمية مت -٦

املعايري اآلتية الختيار الوسائل    ) ٢٦٧، ص   ٢٦٦م، ص   ١٩٩٩(كما أورد عليان والدبس     
  :التعليمية

وضوح فكرة الوسيلة، حبيث تساعد املتعلم على استيعاب املقصود منها وذلك يعتمـد              -١
  .على أسلوب عرضها بطريقة مترابطة ومتسلسلة

لوسيلة جلميع الفئات سواء كانت اموعات كبرية أو صـغرية أو فرديـة أو              مالءمة ا  -٢
 .مجاعية

 .مالئمة الوسيلة للتطور العلمي والتكنولوجي للمجتمع -٣
مراعاة التوازن يف الوسيلة حبيث ال يطغى عنصر على عنصر من حيث مجاهلا وشـكلها                -٤

 .وألواا على مضموا العلمي أو اهلدف الذي وجدت من أجله
ن تثري اهتمام وانتباه املتعلمني حبيث يراعى عند إعدادها وتصميمها وإنتاجها األسـس             أ -٥

  .النفسية واملبادئ العامة للتعلم والتأكد من مطابقتها لذلك قدر اإلمكان
أن تالئم البيئة اليت تستخدم فيها من حيث العـادات والتقاليـد واملـوارد الـصناعية                 -٦

 .والطبيعية
 .فيها قدر اإلمكان مما يعطيها جاذبية خاصةأن يتوفر عنصر احلركة  -٧

  :املعايري اآلتية الختيار الوسائل التعليمية) ٧٨ ، ص ٧٧هـ، ص ١٤١٤(كما أورد أبامني 
التنوع يف استخدام الوسائل التعليمية يف ضوء األهداف املرجو حتقيقها، وعدم اإلكثـار       -١

  .من استخدام نوع دون آخر
 .اتباع الطرق العلمية السليمة يف التفكريأن حتفز الوسيلة املتعلمني على  -٢
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 .أن يشرك املعلم املتعلمني يف اختيار وصنع الوسيلة اجليدة بقدر املستطاع -٣
عدم اإلكثار من الوسائل يف املوضوع الواحد ويف شرح عنصر من عناصـر الـدارس،                -٤

نـها  فالبد من مراعاة التوازن يف استخدام الوسائل ومراعاة أا حتقق اهلدف املرجـو م        
 .فحسب

 .مالءمة الوسيلة لزمن ومكان استخدامها -٥
على أمهية جتريب الوسيلة قبل استخدامها وذلـك عـن          ) ٢٧م،  ١٩٩٢(ويؤكد الطيطي   

طريق تطبيقها على جمموعة من املتعلمني، تكون خصائصهم متشاة خلصائص الطالب الذين            
  .سوف يستخدمون الوسيلة وذلك الختبار صدقها

ضرورة التأكد من احتواء الوسـيلة علـى املقومـات          ) ١٢١،  م١٩٩٣(ويرى الكلوب   
التعليمية اجليدة، وتوفر وسالمة أجهزة عرضها إذا كانت حباجة إىل أجهزة عرض ويف حالـة               
عدم توفر الوسيلة يتوجب على املعلم إنتاجها، وإلجناح عملية اإلنتاج البد من توفر املـواد                

على اإلنتاج وتسهيل كافة املعوقات من حيث الوقت        اخلام الالزمة وكذلك قدرة املعلم الفنية       
  .وأدوات العمل

إىل بعض الشروط الالزم توافرها يف الوسائل التعليمية        ) ٥٥م،  ١٩٨٩(كما أشار منصور    
  :واليت منها

  .مالئمة الوسيلة للعمر الزمين والعقلي للمتعلم -١
 .أن حتقق الوسيلة األهداف املرجوة من املقرر وتكون نابعة منه -٢
 جتمع الوسيلة بني الدقة العلمية واجلمال الفين مع مراعاة حفاظها علـى وظيفتـها،               أن -٣

 .حبيث ال تتغلب الناحية الفنية فيها على املادة العلمية
 .وضوح رموز الوسيلة للمعلم واملتعلم، وأن تكون ذات معىن مشترك بينهما -٤
 .حداثة الوسيلة وبعدها عن التقليدية -٥

  :الشروط اآلتية للوسائل التعليمية) ٣٩، ٣٨م، ١٩٨٧( دالل والدبس وأوردت
أن تكون الوسيلة متقنة وذات تصميم جيد من حيث تسلسل العناصر واألفكـار فيهـا                -١

  .وانتقاهلا من هدف آلخر
جاذبية ألوان الوسيلة حبيث ال تغطى األلوان على األفكار الرئيسية أو على اهلدف املرجو               -٢

  .منها
  :أن من شروط الوسيلة التعليمية ما يلي) ٦١، ٦٠م، ١٩٩٩(وأشار السيد 

  .أن تشتق موادها األولية من البيئة بقدر املستطاع -١
 .أن تناسب عد املتعلمني من حيث حجمها ومساحتها وصوا إن وجد -٢
 .أن تالئم التطور التكنولوجي والعلمي للمجتمع -٣
 .إمكانية االستفادة منها يف أكثر من مستوى -٤
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  : التعليمية نظريات التعلم والتقنيات-٩
  

والتعلم هو تغري يف السلوك     .تعترب عملية التعلم خربة فردية يستطيع احلصول عليها كل فرد         
نتيجة استجابات الفرد للمؤثرات اخلارجية اليت تساهم التقنيات التعليمية بـشكل كـبري يف              

" التعلم بأنـه     ) ٣٥ ، ص    ٢٠٠٦( تشكيل تلك اخلربات وتكوينها ، حيث يعرف الزغلول         
عملية احليوية الديناميكية اليت تتجلى يف مجيع التغريات الثابتة نسبياً يف األمنـاط الـسلوكية               ال

  " .والعمليات املعرفية اليت حتدث لدى األفراد نتيجة لتفاعلهم مع البيئة املادية واالجتماعية 
وقد سامهت نظريات التعلم يف تطور مفهوم التقنيات التعليمية حيث تساعد على تطـوير              
البدائل املختلفة واخلربات التعليمية املتنوعة الالزمة لتحقيق األهداف التعليمية ومـن هـذه              

  :النظريات اليت سنذكر بعض منها باختصار شديد مايلي 

  : النظريات السلوكية للتعلم / أوالً 
 ومجيعها ترجع السلوك بشكل عام والتعلم أحد أنواعه إىل ربط االستجابة باملثري مث التدعيم             
الذي حيدث عقب حدوث االستجابة يف خربات أو مزايا أو مواقف سارة تشجع على تكرار               

  .االستجابة
  : ومن أشهر نظريات التعلم السلوكية 

والذي يرى أن العالقات الفطرية بـني       ) االشراط الكالسيكي   ( نظرية ايفان بافلوف     -١
 الفرد يـستجيب للمـثري      مثري طبيعي واستجابة طبيعية ال تعترب عالقات تعلمية طاملا أن         

لكن االستجابة الفطرية قد تصبح استجابة شـرطية عنـدما تـصبح          . بطريقة ال إرادية  
مقرونة أو مصحوبة مبثريات جديدة مل تكن هلا القدرة من قبل علـى حـدوث هـذه                 

وقد أمسى هذه املثريات اجلديدة شرطية بعد أن كانت حمايدة أو ال تأثري هلـا         . االستجابة
ومن هذا املنطلق فالتعلم عند بافلوف حيدث فقط عندما تتحـول      . السلوكمن قبل على    

الكبيـسي،   . (املثريات احملايدة إىل شرطية لتـصبح االسـتجابات الفطريـة تعلميـة           
   )٨٣هـ، ١٤٢٥

اليت تشري إىل أن التعلم تغـري يف الـسلوك     ) التعلم االجرائي    ( skinnerنظرية سكنر    -٢
ويرى سكنر . ورة استجابة ملا حيدث يف الوسط احمليط به  وهو نتيجة يظهرها املتعلم يف ص     

واستناداً على ذلك فإن السلوكيات الـيت تتبـع         . يف نظريته أن السلوك حمكوم بنتائجه     
بتعزيز تقوى ويتكرر استخدامها بينما السلوكيات اليت تتبع بعقـاب تقـل احتماليـة              

 دوراً بـارزاً يف االحتفـاظ   وهنا تلعب اخلربة السابقة بنتائج الـسلوك     . تكرارها الحقاً 
  )٩٢، ٢٠٠٦الزغلول، . (بالسلوك أو عدمه
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واليت ينظر فيها إىل التعلم على أنه       ) نظرية احلافز    ( Hullيف التعلم   ) هــل  ( نظرية   -٣
العملية اليت من خالهلا ترتبط استجابات مبثريات معينة ، ومثل هذا التعلم حيدث علـى               

ت قوة باملران والتـدريب مـع وجـود التعزيـز أو            حنو تدرجيي حبيث تزداد االرتباطا    
  .املكافحة

  :أثر النظريات السلوكية على استخدام التقنيات التعليمية
أثناء عرض الوسيلة التعليمية جيب اقصاء مشتتات االنتباه مثـل األضـواء ، األلـوان                -١

  .وغريها
 املادة التعليمية ذات    ربط تعلم التالميذ بدوافعهم وحاجام ، فالتقنية التعليمية اليت جتعل          -٢

علـي وعبـد اخلـالق،      . (معىن وقيمة تزيد من دوافع التالميذ للتعلم وتشبع حاجام        
  )٩٤هـ ، ١٤٢٧

 .يف ابطال العادات السيئة لدى التالميذ) بافلوف ( االفادة من قانون االنطفاء عند  -٣
قوية السلوك  التشجيع املناسب الذي قد يظهره املعلم يف الوقت املناسب قد يؤدي إىل ت             -٤

 .املراد تعزيزه لدى املتعلمني
يشريان إىل الطريقة اجلزئية يف التعليم مقارنة     ) سكنر  ( مفهوما التسلسل والتشكيل لدى      -٥

 .بالطريقة الكلية
يف جمال  ) سكنر  ( ظهور التعليم املربمج والذي يعترب من أهم التطبيقات التربوية لنظرية          - ٦

 .واسطة التقنيات التعليمية املختلفةب عملية التدريس ، وهذا التعليم يتم

  :النظريات المعرفية/ ثانياً 
وتم هذه النظريات بالعمليات اليت حتدث داخل الفرد مثل التفكري والتخطـيط واختـاذ              

Piaget   املعريف ونظرية توملان     النمو يف Tolman   م    . يف التعلم القصديوالذين يرون يف نظريا
، )٤٤،  ٢٠٠٦زغلول،    . (الهتمام باملظاهر اخلارجية للسلوك   القرارات والتوقعات أكثر من ا    

ونظرية بياجيه أن    Maxلـ ماكس وريثماير    ) اجلشتلت  ( ومن أشهر هذه النظريات نظرية      
التعلم حيدث نتيجة لإلدراك الكلي أو املفاجئ للعالقات احمليطة أو املكونة للمجـال ولـيس               

م عندهم عملية معرفية ادراكية وليست فسيولوجية       ويعترب التعل . ألجزاء أو لعناصر حمدودة منه    
أو ترابطية ، كما يرون بأن التعلم حيدث عندما يدرك األفراد العالقات الكلية بـني قـوى                 

وقـد   ). ٨٣ ،١٩٩٦الزيات،  . ( الذات وقوى اال عرب االستبصار واالستكشاف الذايت      
حليوي الذي تتم فيه عمليـة      إىل أن اال ا    ) ٥٠ – ٤٩ ، ص    ١٩٨٦( أشار علي واجلردي    

  " .االنسان الفرد ، البيئة النفسية ، العامل اخلارجي للفرد " التعلم يتكون من 
  

  :أثر النظريات المعرفية على التقنيات التعليمية
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تؤكد هذه النظريات على أمهية الطريقة الكلية يف تعلم القراءة والكتابة واحلساب وغريها              -١
 الكلمات مث احلروف ، والبدء بتعليم العمليـات احلـسابية           أي البدء بتعليم اجلمل مث    ( 

وهذه يؤكد على أمهية التقنيات التعليمية اليت تساعد        ) البسيطة قبل البدء بتعليم األعداد      
  .على حدوث التعلم ذه الطريقة

أن التعلم باالستبصار يؤكد على أن الكل يسبق اجلزء وهذا يفيد يف حالـة اسـتخدام                 -٢
عليمية لتوضيح الغرض أو اهلدف من الوسيلة والفكرة الرئيسية اليت تعمل ا            التقنيات الت 

 .قبل االستغراق يف تفاصيل تشغيل وتوصيل أجزائها
 تؤكد هذه النظريات على أمهية القدرات واملهارات املعرفية مثـل الفهـم واالسـتقراء             -٣

تعليمية دوراً بـارزاً يف     واالستنباط وادراك العالقات يف تنظيم اال ، وتلعب التقنيات ال         
 .ذلك

كما أن الكل يسبق اجلزء كمبدأ يف عملية التعلم وفقاً هلذه النظريات يفيـد أيـضاً يف                  -٤
التدريب األمين على األسلحة واملتفجرات كالقنابل اليدوية ، فيبدأ يف ايـضاح قيمـة              

  .السالح ككل وشرح لعمله مث يتطرق لتفصيل جزئياته املختلفة

��Dא���	:��	א�د��א����א������ �
  : يتضمن هذا املبحث عرضاً ومناقشة للدراسات ذات العالقة بالدراسة احلالية

  :ويهدف الباحث يف استعراضه للدراسات السابقة إىل حتقيق ما يلي 
الوقوف على مناهج تلك الدراسات وأساليب معاجلتها اإلحصائية وحتليـل توصـياا             -١

  .ومقترحاا
ات الدراسات السابقة ودورها يف حتقيق أهداف تلـك         اإلطالع على طرق تصميم أدو     -٢

 .البحوث والدراسات
اإلطالع على الدراسات السابقة اليت أجريت يف ميدان هذه الدراسة ، ورصد أوجـه               -٣

 .الشبه واإلختالف يف النتائج اليت توصلت إليها ومقارنتها مع الدراسة احلالية
  
 

لمني والطالب يف اجلامعات حنو استخدام       الدراسات اليت تناولت اجتاهات املع     تعددتلقد  
التقنيات التعليمية ، بينما ندرت الدراسات اليت تناولت بشكل منفرد دراسة اجتاه املـدربني              
األمنيني حنو استخدام التقنيات التعليمية يف املعاهد األمنية حيث مل حيصل الباحث إال علـى               

  .يف دولة األردندراسة واحدة أجريت على املراكز التدريبية األمنية 
  وكان من أوىل الدراسات العربية اليت تناولت هذا اال الدراسة الـيت أجراهـا كامـل                

اجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو استخدام الوسائل       : ( بعنوان  ) م  ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠١( 
التعليمية احلديثة ، وطبقت الدراسة على عينة من أعضاء هيئة التدريس بأربع جامعات مصرية              
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للتعرف على اجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو وسائل التعليم احلديثة ، وقد أوضحت نتائج              
  :الدراسة ما يلي 

من املبحوثني لديهم اجتاهات إجيابية حنو استخدام الوسـائل التعليميـة            % ٩٧,٥أن   -
  .احلديثة

من املبحوثني لديهم اجتاهات حمايدة حنو اسـتخدام الوسـائل التعليميـة             % ٢,٥أن   -
 .احلديثة

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني سنوات اخلربة واجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو              -
استخدام الوسائل التعليمية حيث أن االجتاه يكون سلبياً كلما زادت سـنوات اخلـربة              

 .نتيجة للملل وكرب السن
ية حيـث   إن الدورات يف جمال استخدام الوسائل التعليمية هلا عالقة ذات داللة إحصائ            -

 .يتضح أن اجتاه املعلم يكون إجيابياً كلما كانت لديه دورات يف جمال الوسائل
اجتاهـات  "بعنوان   ) ١٩٨٢(  خمالفة تقريباً الدراسة اليت أجراها حيدر        بنتائجوقد جاءت   

وقد هدفت  ". مدرسي كلي التربية جبامعة البصرة حنو استخدام الوسائل التعليمية يف التدريس          
 إىل التعرف على اجتاهات مدرسي كلية التربية حنو استخدام الوسائل التعليميـة             هذه الدراسة 
فقرة تتعلق باالجتـاه حنـو الوسـائل        ) ١٠٠(وقد مت وضع استبيان تكون من       . يف التدريس 

  :التعليمية، وقد خلصت الدراسة إىل نتائج، أمههـا
 حنو استخدام الوسائل    عرب مدرسوا األقسام العلمية عموما عن اجتاه إجيايب ضعيف جدا          -

 .التعليمية يف التدريس
عرب مدرسوا األقسام اإلنسانية عموما عن اجتاه سليب حنو استخدام الوسائل التعليمية يف              -

 .التدريس
تأثرت اجتاهات مدرسي كلية التربية بنوع الشهادة اليت حيملها املدرسون، إذ رجح محلة            -

ليمية يف التدريس إىل قبول محلة الشهادات       شهادة الدكتوراه قبول استخدام الوسائل التع     
 .األقل من الدكتوراه

مل تتأثر اجتاهات املدرسني حنو استخدام الوسائل التعليمية يف التـدريس بطـول مـدة          -
 .اخلدمة

والـيت كانـت    ) م١٩٨٢حيدر،(فقد تشات مع دراسة     ) هـ١٤٠٤(أما دراسة الغنام    
لية يف مدارس التعليم األساسي حنـو اسـتخدام         اجتاهات املعلمني يف ااالت العم    " بعنوان  

، حيث طبقت هذه الدراسة على عينة من معلمي اـاالت العمليـة يف              " الوسائل التعليمية   
مدارس التعليم األساسي ملعرفة اجتاهام حنو استخدام الوسائل التعليمية ، وأوضحت نتـائج             

  :الدراسة ما يلي 
 .ت إجيابية حنو استخدام الوسائل التعليميةمن املبحوثني لديهم اجتاها % ٦٢أن  -
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  .من املبحوثني لديهم اجتاهات حمايدة حنو استخدام الوسائل التعليمية % ٣٤أن  -
  .من املبحوثني لديهم اجتاهات سلبية حنو استخدام الوسائل التعليمية % ٤أن  -
 حنـو  دلت نتائج الدراسة على عدم وجود عالقة ذات داللة موجبة بني اجتاه املعلمـني           -

 .استخدام الوسائل التعليمية ومستوى املؤهل الدراسي
أشارت الدراسة إىل وجود عالقة ذات داللة احصائية إجيابية بني اجتاه املعلمـني حنـو                -

 .استخدام الوسائل التعليمية واحلصول على دورات تدريبية يف جمال الوسائل التعليمية
جتاهات املعلمني حنـو اسـتخدام      أوضحت الدراسة وجود عالقة ارتباطية موجبة بني ا        -

الوسائل التعليمية وتشجيع إدارة املدرسة على اقتناء الوسائل التعليمية حيث أظهـرت            
أن معظم املعلمني يرون أن إدارة املدرسة تـشجع          %) ٧٨,٥(النسبة العامة للتشجيع    
 .على اقتناء هذه الوسائل

 اجتاهات املعلمني حنو استخدام     بينت نتائج الدراسة أن هناك عالقة ارتباطية موجبة بني         -
الوسائل التعليمية وتشجيع املوجهني حنو استخدامها ، حيث وجدت الباحثة أن نـسبة             

( عالية من االستجابات أكدت على أمهية تشجيع املوجهني وكانت النـسبة العامـة              
٨٦,٤. ( %  

مـي  ليس له عالقة باجتاهـات معل     )  أنثى   –ذكر  ( أوضحت النتائج أن جنس املعلم       -
 .ااالت العملية حنو استخدام الوسائل التعليمية

وجدت الباحثة أن هناك عوامل أخرى ذات عالقة عكسية باجتاهات معلمي املواد حنو              -
  :استخدام الوسائل التعليمية ومنها 

  .سهولة احلصول على الوسائل التعليمية -١
 .يئة حجرات الدراسة -٢
 .امحالة الوسائل التعليمية وصالحيتها لالستخد -٣

اجتاهـات  "يف دراستها بعنـوان     ) م١٩٩١(ولنتائج مشاة لدراسة كامل توصلت محدي       
مدرسي كليات اتمع واجلامعات األردنيـة حنـو اسـتخدام التكنولوجيـا التعليميـة يف               

ودف هذه الدراسة إىل معرفة اجتاهات مدرسي كليـات اتمـع واجلامعـات             ".التدريس
وجيا التعليمية يف التدريس، ومعرفة أثر متغريات مكان العمـل،          األردنية حنو استخدام التكنول   

واجلنس، واملستوى العلمي للمدرس، والتخصص، واخلـربة، يف االجتاهـات الكليـة حنـو              
وتكون جمتمع الدراسة من مجيع أعضاء هيئة التـدريس العـاملني يف            . التكنولوجيا التعليمية 

وقـد  ). ١٩٨٩ / ١٩٨٨(هلامشية للعام الدراسـي     معاهد التعليم العايل يف اململكة األردنية ا      
عضو هيئة تدريس، وقامت الباحثة بتطوير مقياس خاص لقياس         ) ٥٢٣(بلغت عينة الدراسة    

االجتاه حنو تكنولوجيا التعليم وتقصي مدى تقبل مدرسي كليات اتمع واجلامعات األردنية            
  .عليمية فعليا يف التدريسلتكنولوجيا التعليم واجتاهام حنو استخدام التقنيات الت
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  :وقد خلصت الدراسة إىل نتائج من أمهها
أن أفراد عينة الدراسة يتمتعون باجتاهات إجيابية حنو استخدام التقنيات التعليمية لكنـها              -

 .ليست عالية
أن اجتاه مدرسي اجلامعات األردنية حنو التقنيات التعليمية كان سلبيا، واجتاه مدرسـي              -

 .و التقنيات التعليمية كان إجيابياكليات اتمع حن
 .ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية تعزي إىل اجلنس -
أن هناك فروق ذات داللة إحصائية حنو استخدام التكنولوجيـا التعليميـة تعـزي إىل                -

حيث سجل محلة شهادة املاجستري والبكالوريوس متوسطات       . املستوى العلمي للمدرس  
 . الدكتوراهأعلى من متوسطات محلة شهادة

 التـدريس  أن املدربني حديثي العهد بالتدريس الذين مل ميض عليهم مخس سـنوات يف       -
يتمتعون باجتاهات أعلى حنو التكنولوجيا التعليمية من املدرسني الذين أمضوا يف اخلدمة            

 .مخس سنوات فأكثر
) م١٩٩٢(ويف دراسة لإلجتاه كانت نتائجها سلبية توصل كل من عبـد اهللا والـسويدي    

اجتاهات معلمي ومعلمات العلوم الشرعية ملراحل التعلـيم العـام حنـو            "بدراستهما بعنوان   
وقد طبقت الدراسة يف مدينة الدوحة بدولة       ". استخدام الوسائل التعليمية احلديثة يف التدريس     
مـن  ) ١٠٠(من املرحلة االبتدائيـة و    ) ١٢٠(قطر، وكانت عينتها من املعلمني واملعلمات       

  .من الثانوية) ٨٠(واإلعدادية 
  :وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها

اجتاه معلمي ومعلمات العلوم الشرعية يف دولة قطر حنو استخدام الوسائل التعليميـة يف               -
 .وإن اقتربت من املتوسط" سلبية"التدريس 

ثر من  معلمو املرحلة االبتدائية لديهم اجتاهات إجيابية حنو استخدام الوسائل التعليمية أك           -
 .معلمي اإلعدادية والثانوية

أصحاب الشهادات اجلامعية العليا أكثر سلبية ممن دوم يف اجتاهام حنـو اسـتخدام               -
  .الوسائل التعليمية

يف دراسته اليت سبق اإلشارة     ) هـ١٤٢٣(ولنتائج مشاة للدراسة السابقة توصل الشاعر       
  :إليها إىل نتائج من أمهها 

  . من شح يف الوسائل التعليميةأن مدارس املنطقة تعاين -
أن هناك صعوبات حتول دون استخدام التقنيات مثل عدم كفاءة اإلمكانات املـساعدة              -

الستخدام الوسائل التعليمية وعدم توفر الوسائل التعليمية بالـصورة املطلوبـة وعـدم         
 .التدريب
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لتـدريس، فنـسبة    أن هناك اجتاها سلبيا للمدرسني حنو استخدام الوسائل التعليمية يف ا           -
من املدرسني يرون عدم أمهية استخدام الوسـائل التعليميـة يف تدريـسهم             %) ٣٩(

يرون أن إعادة الشرح لعدة مرات يغين عن استخدام الوسائل         %) ٥٦(للطالب، ونسبة   
  .التعليمية

اجتاهات املدربني حنو   " بعنوان  ) م١٩٩٢ -هـ  ١٤١٣(ويف دراسة أخرى أجراها األمحد      
اتفقت نتائجها مع كل مـن      " قنيات التعليمية يف معاهد التدريب األمنية باألردن        استخدام الت 

وقد هدف الباحث من خالل هذه الدراسـة        ) هـ١٤٠١(وكامل  ) م١٩٩(دراسة محدي   
 .التعرف على اجتاهات املدربني يف املراكز األمنية باألردن وعالقة هذا االجتاه ببعض املتغريات            

  . املسحي واالستبانة كأداة للدراسةالوصفيوقد استخدم املنهج 
  :وتوصلت دراسته إىل نتائج كان من أمهها 

أن املدربني يف مراكز تدريب األمن األردين يتمتعون باجتاهات إجيابية تفـوق درجـة               -
  .احلياد حنو استخدام التقنيات التعليمية

غري جـنس   وجود فروق بني اجتاهات املدرب حنو استخدام التقنيات التعليمية يعزي ملت           -
 .املدرب لصاحل اإلناث

مل يوجد فرق ذو داللة إحصائية يعزي ملتغري العمر على اجتاهات املدربني حنو استخدام               -
 .التقنيات التعليمية

وجود فرق ذو داللة إحصائية بني اجتاه املدرب ومؤهله العلمي لصاحل محلة الـدرجات               -
وخيتلف مـع  ) محدي(و  ) حيدر(العلمية اجلامعية وهذا يتفق مع ما توصلت إليه دراسة          

 ).الغنام(دراسة 
 ).سنوات اخلربة ، مكان العمل (مل يوجد فرق بني اجتاهات املدربني يعزي ملتغري  -

اليت كان  ) هـ١٤١٣(ويف دراسة مشاة لنتائج الدراسة السابقة توصلت دراسة اجلندي          
  ".ميةاجتاه مديرات ومعلمات املدارس حنو استخدام الوسائل التعلي"بعنوان 

وهي دراسة مسحية هدفت إىل معرفة اجتاه مديرات املدارس واملعلمات يف بعض مـدارس           
مبنطقة اإلحساء، حنـو اسـتخدام      ) هـ١٤١٣(البنات املتوسطة والثانوية يف العام الدراسي       

معلمة وكان مـن أهـم      ) ٥٠(مديرة و ) ٢٥(وتكونت عينة الدراسة من     . الوسائل التعليمية 
أن اجتاه املديرات واملعلمات حنو استخدام التقنيات التعليميـة مل يكـن            نتائج هذه الدراسة    

  %).٦٦(واملعلمات %) ٦٥(بدرجة عالية فقد بلغ متوسط اجتاهات املديرات 
دف الكشف عن اجتاهات معلمي املـواد      ) هـ١٤١٣(أما الدراسة اليت أجراها سرحان      

يف مديرية التربية والتعلـيم ملنطقـة عمـان         العلمية يف املرحلة الثانوية حنو تكنولوجيا التعليم        
، وهل هذه االجتاهات إجيابية أم سلبية ، كما هدفت الدراسة إىل معرفة فيمـا               األوىلالكربى  

إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات معلمي املواد العلمية يف املرحلة الثانوية               
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وقـد  . هل العلمي وسنوات اخلربة التدريـسية     حنو تكنولوجيا التعليم تعزي ملتغري اجلنس واملؤ      
فقرة لقياس اجتاهات املعلمني حنو تكنولوجيا التعلـيم،        ) ٥٠(طور الباحث استبانة مكونة من      

كما وجد ثبات املقياس من خالل عرضه على جلنة من احملكمني ، وكان من أهـم نتـائج                  
إنه ال يوجد فروق ذات داللـة        اجتاه إجيايب حنو استخدام تكنولوجيا التعليم، و       وجودالدراسة  

إحصائية بني اجتاهات معلمي ومعلمات املواد التعليمية يف املرحلة الثانويـة علـى مقيـاس               
االجتاهات حنو تكنولوجيا التعليم تعزي إىل اجلنس أو املؤهل العلمـي أو سـنوات اخلـربة                

  .التدريسية
االجتاه جاءت دراسة اجلعـد      للدراسات السابقة اليت توصلت إىل اجيابية        مشاةويف نتائج   

 التربية الفنية للمرحلة املتوسطة يف مدينة الرياض حنو         معلماتاجتاهات  "بعنوان  ) هـ١٤١٧(
  :ودف هذه الدراسة إىل". استخدام الوسائل التعليمية

التعرف على اجتاه معلمات التربية الفنية باملرحلة املتوسطة حنو اسـتخدام الوسـائل              -١
  .التعليمية

عوامل املرتبطة بتكوين اجتاهات املعلمات حنو استخدام الوسائل التعليمية يف          معرفة ال  -٢
 .التدريس

  :معلمة وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج، أمهها) ١٢٤(وقد أجريت الدراسة على 
أن اجتاه معلمات التربية الفنية باملرحلة املتوسطة حنو استخدام الوسائل التعليمية اجتـاه              -

  .إجيايب
) السن ـ املؤهل الدراسي ـ وعدد سنوات اخلـربة   (ن نتائج الدراسة أن متغري تبني م -

 .ليس له أثر على اجتاهات معلمات التربية حنو استخدام الوسائل التعليمية
أظهرت الدراسة أن التدريب املسبق يف جمال الوسائل التعليمية ليس له عالقة باجتاهات              -

 رمبا يرجـع إىل     وقد فسرت الباحثة ذلك بأنه    . املعلمات حنو استخدام الوسائل التعليمية    
من إمجايل العينة من املعلمات ليس لديهن تدريب مـسبق يف           %) ٩٣,٥(أن ما نسبته    

 .جمال الوسائل التعليمية
وجود عالقة ارتباطية بني اجتاهات املعلمات حنو استخدام الوسائل التعليمية والنتيجـة             -

 استخدام هذه الوسائل مما يعكس أن الوسـائل         املرضية اليت حتصل عليها املعلمة نتيجة     
التعليمية تساعد يف توصيل املعلومات للطالبات بصورة أفضل مما يزيد مـن حتـصيلهن              

  . التعليميةالعلمي وحيقق للمعلمة الرضا عن نتيجة استخدامها للوسائل
ويف أحد جماالت التقنيات التعليمية وهـو احلاسـب اآليل جـاءت دراسـة الـشويعر                

 املشرفات واملديرات واملعلمات يف رياض األطفـال مبدينـة          اجتاهات"بعنوان  ) هـ١٤١٩(
  ".الرياض حنو إدخال احلاسب اآليل كوسيلة تعليمية
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ودف هذه الدراسة إىل التعرف على اجتاهات املشرفات واملديرات واملعلمات حنو إدخال            
 حتديدأثر بعض املتغريات يف     إضافة إىل التعرف على     . احلاسب اآليل يف مرحلة رياض األطفال     

 املشرفات واملديرات واملعلمات حنو إدخال احلاسب يف مرحلة رياض األطفال، وقد            تاجتاها
فقرة طبقت على كامـل     ) ٥٤(أعدت الباحثة أداة خاصة للدراسة عبارة عن استبانة تتضمن          

ـ       ) ٦٨٤(جمتمع الدراسة البالغ عدده      ة مجـع   واستخدم املنهج الوصفي التحليلـي يف عملي
  .املعلومات وحتليلها

  :وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج أبرزها ما يلي
وجود اجتاه إجيايب لدى أفراد عينة الدراسة حنو أمهية إدخال احلاسب اآليل يف رياض          -١

 .األطفال
أن املؤهل الدراسي واخلربة يف احلاسب اآليل هلما أثر معزز يف االجتاه اإلجيايب حنـو                -٢

 .يل يف رياض األطفالإدخال احلاسب اآل
ومن الدراسات اليت أجريت ملعرفة اجتاهات الطلبة حنو التقنيات التعليمية دراسة العـرتي             

وقد ". اجتاهات طالب كلية املعلمني يف عرعر حنو الوسائل التعليمية        " "بعنوان  ) هـ١٤٢٠(
ام هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن اجتاهات طالب كلية املعلمني بعرعر حنـو اسـتخد              

  .الوسائل التعليمية والتعرف على أثر بعض املتغريات يف اجتاهام
وبلغ عـددهم   ) طالب السنة الرابعة  (وقد طبقت الدراسة على مجيع أفراد جمتمع الدراسة         

وكان منهج الدراسة   .. بندا) ٤٠(استخدم الباحث يف ذلك استبانة تضمنت       .. طالبا) ١٢٦(
  . املنهج الوصفي التحليلي

  :لت الدراسة إىل عدة نتائج كان من أبرزهاوقد توص
 .أن هناك اجتاهات إجيابية لدى طالب كلية املعلمني يف عرعر حنو الوسائل التعليمية -
العمر ، املعدل التراكمي، التخصص، امتالك احلاسـب        (ال يوجد أثر ملتغريات الدراسة       -

 .يف اجتاهات أفراد جمتمع الدراسة) اآليل
ى الدراسي يف اجتاهات طالب كلية املعلمني يف عرعـر لـصاحل            يوجد أثر ملتغري املستو    -

 ).التربية الدينية ( طالب املستوى الثامن 
دراسة لتحليل الجتاهات املعلمـني حنـو اسـتخدام        ) م١٩٦٠(كما أجرى بريتون كيلي     

  :الوسائل السمعية والبصرية، وخالصة هذه الدراسات
املعلم وبني اجتاهاته حنـو اسـتخدام       أن هناك عالقة ذات داللة بني عمر        :وجد كيلي    -

الوسائل السمعية والبصرية حيث أشار كيلي إىل أن املدرسني احلـديثني يتفـاوتون يف              
 ٥٠ ـ  ٤٠االجتاه املرتفع واملتوسط والسليب، وأن املدرسني الذين تقع أعمارهم بـني  

اهـام   سنة فكانت اجت   ٥٠سنة اجتاههم السليب، أما املدرسون الذين أعمارهم تتجاوز         
  .حمايدة
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كما وجد أن سنوات اخلربة يف التدريس سواء كانت كثرية أو قليلة ليس هلا تأثري على                 -
 .اجتاهات املعلم حنو املعلم حنو استخدامه للوسائل السمعية والبصرية

كما أظهرت هذه الدراسة أن هناك عالقة ذات داللة إجيابية بني التدريب على استخدام               -
صرية واجتاهات املعلم حنو استخدام هذه الوسائل مبعىن أن املعلـم           الوسائل السمعية والب  

كلما كان أكثر تدريباً وفهماًً الستخدام هذه الوسائل كان اجتاهه أكثر إجيابيـة حنـو               
 .استخدامها

وأظهرت النتائج أن مستوى تأهيل املعلم له عالقة باجتاهه حنـو اسـتخدام الوسـائل                -
استه أن املعلمني احلاصلني على شهادة جامعيـة        السمعية والبصرية حيث اتضح من در     

أكثر إجيابية حنو استخدام الوسائل السمعية والبصرية من املعلمني الذين لديهم مؤهالت            
 .أدىن

 كما وجد كيلي أن هناك عالقة إجيابية بني النتائج املرضية اليت حيصل عليها من جـراء          -
 .استخدامه للوسائل واجتاهاته حنو استخدامها

اتضح من نتائج الدراسة أن تدريب املعلم على إنتاج الوسيلة التعليمية يؤثر علـى              كما   -
 .اجتاهه حنو استخدام هذه الوسيلة، وأن هناك عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية

أشار كيلي إىل عدم وجود عالقة بني تشجيع إدارة املدرسة للمعلم على اقتناء الوسائل               -
 .استخدام هذه الوسائلالتعليمية وبني اجتاهاته حنو 

أكدت نتائج الدراسة أن تشجيع املوجهني للمعلمني على استخدام الوسائل التعليمية يف             -
مقدمة العوامل املؤثرة بدرجة عالية على اجتاهات املعلمني حنـو اسـتخدام الوسـائل              

 .التعليمية
بـني  بينت النتائج أن هناك عالقة ذات داللة بني سهولة طلب الوسـائل التعليميـة و               -

 .اجتاهات املعلمني حنو استخدامها
دلت النتائج على أن يئة حجرات الدراسة واستعدادها الستخدام الوسائل التعليميـة             -

هلما أثر إجيايب على اجتاهات املعلمني حنو استخدامها، وأشار كيلي إىل توفري الشاشات             
ة كبرية يف التـأثري     والسبورات وسهولة إظالم الغرفة وغريها من أنواع التهيئة ذات أمهي         

على اجتاهات املعلمني حنو استخدام الوسائل التعليمية، ويؤكد كيلي أنه جيب أن يؤخذ             
 .هذا العامل يف االعتبار عند التخطيط للمنشآت اجلديدة

وجد كيلي أن صالحية الوسائل التعليمية هلا عالقة إجيابية مع اجتاهات املعلمـني حنـو                -
انت الوسائل التعليمية صاحلة زاد اجتاه املعلمني إجياباً حنو         استخدامها، مبعىن أنه كلما ك    

 .استخدامها
أشارت نتائج دراسة كيلي إىل عدم وجود عالقة بني توفر الوسائل التعليمية باملدرسـة               -

  .واجتاهات املعلمني حنو استخدامها
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فقد توصل يف دراسته لنماذج شخصية من معلمي املدارس         ) م١٩٧٠(أما الفريد جرانت    
 املتقبلني للوسائل التعليمية اجلديدة والرافضني هلا يف مدينة ويسكانـسن، إىل            احلديثةلثانوية  ا

  :النتائج التالية 
بني جرانت أن هناك عالقة ذات داللة بني سن املعلم واجتاهاته حنو استخدام الوسائل،               -

اهـات  ذوو اجت )  سـنة  ٦٠ سنة إىل    ٢١من  (وأشار إىل أن املعلمني يف املرحلة السنية        
إجيابية حنو استخدام الوسائل التعليمية بينما املعلمون الذين تتراوح أعمارهم مـا بـني              

ذوو اجتاهات سلبية حنو استخدام الوسائل التعليمية، كما أنه لـيس           )  سنة ٧٠ إىل   ٦١(
  .لديهم استعداد للتغيري

كما أوضح جرانت إىل أن هناك عالقة ذات داللة بني سنوات خـربة املعلـم وبـني                  -
ويرى جرانت أنه كلما زادت سنوات اخلـربة        . اجتاهاته حنو استخدام الوسائل التعليمية    

 . سنة، زادت اجتاهاته السلبية حنو استخدام هذه الوسائل٣٦يف التدريس أكثر من 
أرشدت دراسة جرانت إىل أن الوسط الذي تقع فيه املدرسة له تأثري علـى اجتاهـات                 -

تعليمية حيث أثبت جرانت أن املعلمني باملناطق الريفية        املعلمني حنو استخدام الوسائل ال    
أكثر حرصاً على استخدام الوسائل التعليمية من املعلمني القاطنني باملنـاطق احلـضرية             

 .وكان الفرق بينهم داالً
الدراسة اليت أجراها لتحديد مدى وعي املعلمـني   يف) م١٩٧٠( لويس  إدواردكما توصل   

  :لنتائج التاليةبالوسائل التعليمية، إىل ا
أشارت نتائج هذه الدراسة إىل أن عمر املعلم له أثر على اجتاهاته حنو استخدام الوسائل                -

ويرى لويس أن هذا العامل يأيت يف مقدمة العوامـل املـؤثرة يف اسـتخدام               . التعليمية
  .الوسائل التعليمية

باجتاهاتـه حنـو   وتدل نتائج دراسة لويس إىل أن جنس املعلم له عالقة ارتباطية قويـة             -
استخدام الوسائل التعليمية، حيث يرى أن النساء لديهن اجتاهات إجيابية حنو اسـتخدام       

 .الوسائل التعليمية أكثر من الرجال
أوضحت هذه الدراسة أن سنوات اخلربة يف التدريس هلا عالقة ذات داللة مع اجتاهات               -

 .املعلم حنو استخدام الوسائل التعليمية
 التدريب على استخدام الوسائل التعليمية له عالقة ذات داللة إجيابيـة            بينت النتائج أن   -

باجتاهات املعلمني حنو استخدام الوسائل التعليمية، ويرى لويس أن زيادة تدريب املعلم            
 .على استخدام الوسائل التعليمية يؤدي إىل زيادة يف اجتاهاته حنو استخدام هذه الوسائل
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معرفة املعلم بالوسائل التعليمية تدعم اجتاهه حنو استخدام        أشارت نتائج الدراسة إىل أن       -
وأن هناك عالقة ذات داللة بني معرفة املعلم بالوسـائل التعليميـة            ، الوسائل التعليمية 

 .واجتاهاته حنو استخدامها
دلت النتائج على أن العامل االقتصادي من حيث ختصيص ميزانيـة لـشراء الوسـائل       -

دوات له تأثري على اجتاهات املعلمني حنو استخدامها، حيـث          التعليمية أو غريها من األ    
أكد لويس على وجود عالقة بني هذا العامل واجتاهات املعلمني حنو استخدام الوسائل             

 .التعليمية
أوضحت نتائج الدراسة أن تشجيع مدير املدرسة للمعلم علـى اسـتخدام الوسـائل               -

 .و استخدامهاالتعليمية له أثر إجيايب على اجتاهات املعلم حن
تشري نتائج الدراسة إىل أن سهولة استفادة التالميذ من الوسائل التعليمية يعتـرب مـن                -

 .العوامل اهلامة واملؤثرة يف اجتاهات املعلم حنو استخدام الوسائل
اجتاهات املعلمني حنو استخدام التكنولوجيا     " بعنوان  ) م١٩٨١( ستيفنسن جويلويف دراسة   

  :واليت توصلت إىل".  التعليمي ولى الفيديالتعليمية املستندة ع
وجد ستيفنسن أن العالقة بني السن واجتاهات املعلمني حنو استخدام الوسائل التعليمية             -

غري دالة، وأن عامل السن ال يؤثر بأي شكل من األشكال على االجتاهات حنو استخدام       
  .هذه الوسائل

ائل التعليمية سـواء أكـان يف       كشفت نتائج الدراسة أن التدريب على استخدام الوس        -
الدورات التدريبية أثناء اخلدمة أو قبلها من العوامل املؤثرة يف اجتاهات املعلمـني حنـو               
استخدام الوسائل التعليمية وله عالقة إجيابية، فكلما كان املعلم أكثر دراية وتـدريب             

لوسـائل  على استخدام هذه الوسائل فإن اجتاهه يكون أكثر إجيابية حنـو اسـتخدام ا             
 .التعليمية

أوضحت نتائج الدراسة أن تأهيل املدرس ليس له عالقة باجتاهاته حنو استخدام الوسائل              -
 .التعليمية

ودلت نتائج الدراسة إىل أن معرفة املعلم بالوسائل التعليمية وفكرته عنها ليس هلا أثـر                -
التكنولوجيـا  على اجتاهه حنو استخدامها، وقد فسر ستيفنسن ذلك بأن معرفة املعلمني ب 
 .التعليمية املستندة على الفيديو ليست مؤشراً على اجتاهام حنو استخدامها

أكدت نتائج دراسة ستيفنسن أنه ال توجد عالقة بني اخللفية اجلغرافية وبني اسـتخدام               -
 .املعلمني للتكنولوجيا التعليمية القائمة على الفيديو

هدفت إىل التقصي عن واقـع   ) ١٩٩٥ , Gudmundsson(ويف دراسة قام ا جودمنسون 
الوسائل التعليمية يف املرحلة االبتدائية والثانوية واجلامعية يف منطقة ايرلندا، والتعرف علـى             



 -  - ٧٣  - -

 

اجتاهات اهليئات التدريسية حنو استخدام الوسائل التعليمية، تكونت عينـة الدراسـة مـن              
وبعـد  . إعدادها وتطويرها معلماً ومعلمة، مستخدماً ثالث استبانات قام الباحث ب       ) ٢٨٩(

التحليل اإلحصائي ومعاجلة البيانات أظهرت نتائج الدراسة أن الوسائل التعليميـة متـوفرة            
بشكل قليل، وأن أكثر توافرها يف املرحلة اجلامعية، كما أظهرت نتائج الدراسـة وجـود               

ات اجلنس  فروق ذات داللة إحصائية يف درجة فهم واستعمال الوسائل التعليمية تعود ملتغري           
وسنوات اخلربة، كما أظهرت نتائج الدراسة أن اجتاه املعلمني حنو الوسائل التعليمية كـان              

مما يظهر أم ليسوا ضد اسـتخدام الوسـائل التعليميـة وليـسوا متحمـسني               ، حيادياً
  .الستخدامها

  : مناقشة الدراسات السابقة 
  : االتبني للباحث من خالل استعراض الدراسات اليت تناولت هذا

 اليت تناولت االجتاهات حنو استخدام التقنيات التعليمية إىل ثالثة          الدراساتانقسمت    : أوالً
  :أقسام هي

دراسة توصلت إىل أن اجتاه املعلمني واملدربني حنو استخدام التقنيات التعليميـة كـان               -
كامل، حيدر، الغنام، محـدي، األمحـد، سـرحان،         (دراسة  : إجيابياً وهي كما يلي   

  ).لشويعر، اجلعد، العرتي، كيلي، جرانت، ستيفنسن، لويسا
دراسات توصلت إىل أن اجتاه املعلمني حنو استخدام التقنيات التعليمية كان سلبياً، وهي              -

 )عبد اهللا والسويدي، الشاعر(دراسة : كما يلي
و دراسات توصلت إىل أن اجتاه املعلمني حنو استخدام التقنيات التعليمية كان حياديـاً أ              -

 ).اجلندي، جودمنسون(دراسة : يقترب من احلياد، وهي
تناولت تلك الدراسات العديد من املتغريات وعالقتها باالجتاه حنو استخدام التقنيـات            : ثانياً

العمر، اخلـربة،   ( دراسة الباحث احلالية تبحث يف املتغريات التالية         أنا  مبالتعليمية، و 
فسوف نفـصل مـا     )  التقنيات التعليمية  ماستخدااملؤهل العلمي ، الدورة يف جمال       

  :أشارت إليه هذه الدراسات بالنسبة هلذه املتغريات على النحو التايل

 :أ ـ الـعـمـر
إىل أن عامل العمر    ) األمحد، اجلعد، العرتي، ستيفنسن   (أشارت كال من دراسة      -

ليس له تأثري على االجتاهات حنو استخدام التقنيات التعليمية بأي شكل مـن             
  .شكالاأل
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إىل وجود عالقة بني عمـر      ) كيلي، جرانت، لويس  (أشارت كال من دراسة      -
املعلم واجتاه حنو استخدام التقنيات التعليمية وذلك لصاحل األقل سـناً، بينمـا             

  .سلبية األكرب سناً فاجتاهام

  :ب ـ املؤهل العلمي
 إىل وجـود  ) األمحد، الشويعر، حيدر، العرتي، كيلي    (أشارت كال من دراسة      -

عالقة دالة إحصائية بني املؤهل العلمي واجتاه املعلم حنو اسـتخدام التقنيـات             
التعليمية، حيث أوضحت تلك الدراسات أن اجتاهات محلة الشهادات العليـا           

 .أكثر إجيابية ممن هم أقل
فقد أوضحت عدم وجـود     ) السرحان، اجلعد، ستيفنسن  (أما دراسة كال من      -

 .العلمي واالجتاهعالقة دالة إحصائية بني املؤهل 
أما دراسة السويدي فدلت على وجود عالقة سلبية بني ارتفاع املؤهل العلمي             -

 ..واالجتاه

  :ج ـ عدد سنوات اخلربة
علـى  ) كامل، محدي، جرانت، لويس، الـشويعر     (أشارت الدراسات التالية     -

وجود أثر ذو داللة إحصائية يعزى ملتغري عدد سنوات اخلربة واجتاه املعلم حنـو      
 .تخدام التقنيات التعليميةاس

إىل عدم  ) حيدر، األمحد، سرحان، اجلعد، كيلي    (بينما أشارت دراسة كال من       -
وجود أثر ذو داللة إحصائية يعزى ملتغري اخلربة على اجتاه املعلم حنو اسـتخدام           

 . التقنيات التعليمية

  :الدورات يف جمال التقنيات التعليمية_د
إىل وجود  ) ، الغنام، كيلي، لويس، ستيفنسن    كامل(أشارت الدراسات التالية      -

دالة إحصائية بني حصول املعلم على دورات تدريبية يف التقنيات التعليميـة،            
إىل عـدم وجـود     ) اجلعد(وتعزيز اجتاه حنو استخدامها، بينما أشارت دراسة        

 .عالقة دالة إحصائية بني التدريب واجتاه املعلم
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   وإجراءاتهامنهج الدراسة
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        الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث
        منهج الدراسة وإجراءاتهامنهج الدراسة وإجراءاتهامنهج الدراسة وإجراءاتهامنهج الدراسة وإجراءاتها

  :  تمهيد : أوالً 
يتناول هذا الفصل إيضاحاً ملنهج الدراسة الذي اتبعه الباحث، وكذلك حتديـد جمتمـع               
الدراسة ووصف خصائص أفراد الدراسة، مث عرضاً لكيفية بناء أداة البحث، والتأكـد مـن               

، والكيفية اليت طبقت ا الدراسة امليدانية، وأسـاليب         )االستبانة(صدق وثبات أداة البحث     
    .املعاجلة اإلحصائية اليت استخدمت يف حتليل البيانات اإلحصائية

  :منهج الدراسة: ثانياً 
، ألنه املنهج املناسب ملثـل هـذه        ) التحليلي( سيقوم الباحث باستخدام املنهج الوصفي      
الالزمة لتحقيق أهداف الدراسة احلالية واإلجابة      الدراسات، وألنه ميكن من جتميع املعلومات       

  .على تساؤالا
  :مجتمع الدراسة: ثالثاً 

يتكون جمتمع هذه الدراسة من مجيع املدربني يف مدينة تدريب األمن العام والذين هم على               
قسم التدريب مبدينة تدريب    ( . مدرباً ) ٢٤٦( رأس العمل وقت اجراء الدراسة والبالغ عددهم        

  )هـ١٤٢٨ن العام، األم

  : أفراد الدراسة : رابعاً 
مدرب ، حيث قام الباحث بتوزيع       ) ٢٤٦( مدرباً من أصل     ) ٢٠٠( بلغ أفراد الدراسة    

) ٢٢٧(استبانة لضمان الوصول إىل مجيع أفراد جمتمع الدراسة ، ولكن مت استرجاع             ) ٢٤٦(
قص يف تعبئة بعض الببيانـات ،       استبانة لوجود ن   ) ٢٧( استبانة ، وعند تفريغها مت استبعاد       

  . من جمتمع الدراسة % ) ٨٢( استبانة ما نسبته  ) ٢٠٠( ويشكل هذا العدد 
  :أداة الدراسة: خامساً 

 :بناء أداة الدراسة  .١
� �

لقيـاس  ) ١٩٩١( يف هذه الدراسة املقياس الذي وضعته نرجس محدي          الباحثاستخدم  
نية لتكنولوجيا التعليم واجتاهـام حنـو       مدى تقبل مدرسي كليات اتمع واجلامعات األرد      

استخدام التقنيات التعليمية فعليا يف التدريس، وذلك التفاقه مع أهداف هذه الدراسة بعد أن              
قام الباحث بإجراء بعض التعديالت عليه لينسجم مع أهداف الدراسة احلالية حبيث راعـى              

عاد اليت يقيـسها مثـل حتويـل         على مضمون الفقرات واألب    التعديلالباحث أن ال يؤثر هذا      
  .مصطلح التعليم إىل التدريب، ومصطلح املعلم باملدرب أينما ورد يف املقياس
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فقرة، والفقرة عبارة عن مجلة أو عبارة       ) ٦٩(  واملقياس بصورته اليت طبق ا يتكون من        
موافق بشدة، موافق، حيادي، معارض، معارض      : متبوعة بسلم إجابة مكون من مخس فئات      

دة، وقد مت إعطاء كل عبارة من العبارات السابقة درجات لتتم معاجلتها إحصائياً علـى               بش
  :النحو اآليت

  درجات ، معـارض    ) ٣( درجات ، حيادي     ) ٤( درجات، موافق    ) ٥( موافق بشدة   
درجتان ، معارض بشدة درجة واحدة ، والفقرات موزعة على مخسة حمـاور متثـل                ) ٢( 

أمهية التقنيـات   : يات التدريبية أثناء عملية التدريب وهذه األبعاد هي       جوانب استخدام  التقن   
 ، أساسيات يف اسـتخدام      ةالتعليمية ، وظيفة املدرب كما تقترحه منظومة التقنيات التدريبي        

عالقة تقنيات التعليم بالتحديث والتطوير، وعوائق اسـتخدام التقنيـات          . التقنيات التعليمية 
 Closed(قد تبىن الباحـث يف إعـداد االسـتبانة الـشكل املغلـق      التعليمية يف امليدان، و

Questionnaire (     وقد مت اسـتخدام مقيـاس      . الذي حيدد االستجابات احملتملة لكل سؤال
  .السابقة ) ٦٩( الـ ) البنود(ليكرت املتدرج ذي النقاط اخلمسة لقياس العبارات 

  -:التالية يف عملية بناء املقياسأا اتبعت اإلجراءات ) ١٩٩١(  وقد أشارت نرجس محدي 
  .مراجعة األدب املتعلق باخللفية النظرية لالجتاه حنو تكنولوجيا التعليم -
) الدرمان وماهلر (  استقصاء ما هو متوفر من مقاييس طورت يف البلدان األجنبية كمقياس              -

 حنـو   وذلك لالسترشاد ا عند وضع فقرات املقياس الذي يتوقع أن يقيس مستوى االجتـاه             
إىل أا توصلت إىل نتـائج صـدق        ) ١٩٩١( أشارت محدي    كذلكالتكنولوجيا التعليمية،   

املقياس، بعد أن تكون املقياس بصورته املبدئية من مائة فقرة مت اختيار مثانية من أعضاء هيئـة                 
التدريس يف كليات التربية يف اجلامعات األردنية ومخسة أعضاء هيئة تدريس من ذوي العالقة              

 التعليمية يف كليات اتمع األردنية، وطلب إىل األعضاء الثالثة عـشر احلكـم              اتكنولوجيبال
على صالحية كل فقرة من فقرات املقياس، لقياس مدى تقبل مدرسـي كليـات اتمـع                
واجلامعات األردنية هلذه التكنولوجيا، واجتاهام حنو استخدامها يف التدريس، كمـا طلـب             

 إذا كانت كل فقرة من فقرات املقياس تنتمي للبعد الـذي أدرجـت              إليهم أن حيكموا فيها   
أو أكثر من احملكمني على أا فقرات مناسـبة         % ٧٠ضمنه، ومت استبقاء الفقرات اليت امجع       

لقياس األهداف اليت وضعت من اجلها، كما مت تعديل الفقرات اليت اقترح بعض احملكمـني               
فقـرة  ) ٦٩( انتهى إليها املقياس بعد التحكـيم        ضرورة تعديلها وكان جمموع الفقرات اليت     

واعتربت اإلجراءات السابقة داللة صدق ظاهري مث قامت حبساب ثبات املقياس عن طريـق              
مدرسـا مـن    ) ٥٠(إعادة التطبيق بفاصل زمين مقداره ثالثة أسابيع على عينة مكونة مـن             

رتباط احملسوب مبعادلة بريسون     وكليات اتمع وكان معامل اال     األردنيةالعاملني يف اجلامعات    
  ).٨٢،٠(بني التطبيقني هو 

 



 -  - ٧٨  - -

 

  :صدق أداة الدراسة .٢
  : الدراسة من خاللأداةقام الباحث بالتأكد من صدق    

  : الصدق الظاهري لألداة –أ 

وللتأكد فيما إذا كان املقياس الذي طبق يف الدراسة احلالية، وبعد إجراء التعديالت املشار              
 أم مل تؤثر على ثبات وصدق املقياس، فقد قام الباحث بعرض املقيـاس              إليها سابقا قد أثرت   

على تسعة من احملكمني، وأشارت مالحظام أن التعديالت مل تؤثر على مضمون املقيـاس              
  .   واألبعاد اليت يقيس واعترب هذا اإلجراء دليل صدق ظاهري

  : صدق االتساق الداخلي لالداة –ب 

 على عينة استطالعية    ابتطبيقه الدراسة قام الباحث     ألداةظاهري  بعد التأكد من الصدق ال    ���
 االتـساق مـدى   مفردة من املدربني ، وذلك من أجل التعرف على          ) ٣٠(عشوائية قوامها   

 بيانات العينة االستطالعية قام الباحث حبساب معامل االرتباط         وعلى ،    الدراسة ألداةالداخلي  
نة حيث مت حساب معامل االرتباط بني درجة كـل          بريسون ملعرفة الصدق الداخلي لألستبا    

عبارة من عبارات كل من االستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبـارة كمـا                
لعبارات حمور امهية التقنيات التعليمية وأسباب اسـتخدامها ،         ) ١(يوضح ذلك اجلدول رقم     

ة منظومه التقنيـات التعليميـة ،       لعبارات حمور وظيفة املدرب كما تقترح     ) ٢(واجلدول رقم   
  لعبارات حمور االساسيات يف استخدام التقنيات التعليمية ، واجلدول رقـم  ) ٣(واجلدول رقم  

  لعبارات حمور عالقة استخدام التقنيات التعليمية بالتحديث والتطوير ، واجلـدول رقـم             ) ٤(
ليمية ومت تقريب األرقـام إيل      لعبارات حمور املعوقات اليت حتد من استخدام التقنيات التع        ) ٥(

  .رقمني عشريني لالختصار
  )١(جـــ�ول ر/ـــــ. 

��"!ر � ���4ت ار�&�ط ��� !ن �
&�رات ا��"!ر ا�ول ����رج�ا�1�
  

( ا6ر�&�ط ����"!ر   ر/. ا�
&�رة�
( ا6ر�&�ط ����"!ر  ر/. ا�
&�رة  �
  

١١١١� �� �� �� ٦٨}�٠GG� �٩٩٩٩� �� �� �� ٨١}�٠GG� �
٢٢٢٢� �� �� �� ٥٠}�٠GG� �١٠١٠١٠١٠� �� �� �� ٦٨}�٠GG� �
٣٣٣٣� �� �� �� ٦٣}�٠GG� �١١١١١١١١� �� �� �� ٦٩}�٠GG� �
٤٤٤٤� �� �� �� ٥٧}�٠GG� �١٢١٢١٢١٢� �� �� �� ٥٧}�٠GG� �
٥٥٥٥� �� �� �� ٦٧}�٠GG� �١٣١٣١٣١٣� �� �� �� ٥٧}�٠GG� �
٦٦٦٦� �� �� �� ٧٧}�٠GG� �١٤١٤١٤١٤� �� �� �� ٦٣}�٠GG� �
٧٧٧٧� �� �� �� ٧٠}�٠GG� �١٥١٥١٥١٥� �� �� �� ٧٠}�٠GG� �
٨٨٨٨� �� �� �� ٧٠}�٠GG� �� J� J� J� J� �� �� �� �� J� �

������GGא������������������٠١}٠دאل� �
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        )٢(جـــ�ول ر/ـــــ. 
��"!ر � ���4ت ار�&�ط ��� !ن �
&�رات ا��"!ر ا�-�ن� ����رج�ا�1�
  

( ا6ر�&�ط ����"!ر   ر/. ا�
&�رة�
( ا6ر�&�ط ����"!ر  /. ا�
&�رةر  �
  

١١١١� �� �� �� ٥٩}�٠GG� �٦٦٦٦� �� �� �� ٨٨}�٠GG� �
٢٢٢٢� �� �� �� ٥٦}�٠GG� �٧٧٧٧� �� �� �� ٧٩}�٠GG� �
٣٣٣٣� �� �� �� ٨١}�٠GG� �٨٨٨٨� �� �� �� ٥٦}�٠GG� �
٤٤٤٤� �� �� �� ٦٩}�٠GG� �٩٩٩٩� �� �� �� ٧٩}�٠GG� �
٥٥٥٥� �� �� �� ٥٩}�٠GG� �١٠١٠١٠١٠� �� �� �� ٨٣}�٠GG� �

������GGא������������������$#"!٠١}٠دאل� �

  )٣( جـــ�ول ر/ـــــ. 
4ت ار�&�ط ��� !ن �
&�رات ا��"!ر ا�-��$ ����ر�
��"!ر � ���  ج�ا�1

( ا6ر�&�ط ����"!ر   ر/. ا�
&�رة�
( ا6ر�&�ط ����"!ر  ر/. ا�
&�رة  �
  

١١١١� �� �� �� ٦٦}�٠GG� �١٠١٠١٠١٠� �� �� �� ٨٩}�٠GG� �
٢٢٢٢� �� �� �� ٧٤}�٠GG� �١١١١١١١١� �� �� �� ٥٨}�٠GG� �
٣٣٣٣� �� �� �� ٧٩}�٠GG� �١٢١٢١٢١٢� �� �� �� ٦٧}�٠GG� �
٤٤٤٤� �� �� �� ٦٤}�٠GGG� �١٣١٣١٣١٣� �� �� �� ٧٠}�٠GG� �
٥٥٥٥� �� �� �� ٥٨}�٠GG� �١٤١٤١٤١٤� �� �� �� ٧٠}�٠GG� �
٦٦٦٦� �� �� �� ٨٠}�٠GG� �١٥١٥١٥١٥� �� �� �� ٧٠}�٠GG� �
٧٧٧٧� �� �� �� ٧٠}�٠GG� �١٦١٦١٦١٦� �� �� �� ٦١}�٠GG� �
٨٨٨٨� �� �� �� ٧٣}�٠GG� �١٧١٧١٧١٧� �� �� �� ٨١}�٠GG� �
٩٩٩٩� �� �� �� ٨١}�٠GG� �� J� J� J� J� �� �� �� �� J� �

������GGא������������������٠١}٠دאل� �

  )٤( جـــ�ول ر/ـــــ. 
��"!ر � ���4ت ار�&�ط ��� !ن �
&�رات ا��"!ر ا��ا�7 ����رج�ا�1�
  

( ا6ر�&�ط ����"!ر   ر/. ا�
&�رة�
( ا6ر�&�ط ����"!ر  ر/. ا�
&�رة  �
  

١١١١� �� �� �� ٧٦}�٠GG� �٦٦٦٦� �� �� �� ٥٧}�٠GG� �
٢٢٢٢� �� �� �� ٧٣}�٠GG� �٧٧٧٧� �� �� �� ٦٨}�٠GG� �
٣٣٣٣� �� �� �� ٧١}�٠GG� �٨٨٨٨� �� �� �� ٧٥}�٠GG� �
٤٤٤٤� �� �� �� ٧٠}�٠GG� �٩٩٩٩� �� �� �� ٧٧}�٠GG� �
٥٥٥٥� �� �� �� ٦٤}�٠GG� �١٠١٠١٠١٠� �� �� �� ٧٧}�٠GG� �

������GGא������������������٠١}٠دאل� �
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�)٥  (جـــ�ول ر/ـــــ.  �

��"!ر � ���4ت ار�&�ط ��� !ن �
&�رات ا��"!ر ا���8 ����رج�ا�1�
  

( ا6ر�&�ط ����"!ر   ر/. ا�
&�رة�
( ا6ر�&�ط ����"!ر  ر/. ا�
&�رة  �
  

١١١١� �� �� �� ٦٩}�٠GG� �١١١١٠٠٠٠� �� �� �� ٥٦}�٠GG� �
٢٢٢٢� �� �� �� ٧٤}�٠GG� �١١١١١١١١� �� �� �� ٧٤}�٠GG� �
٣٣٣٣� �� �� �� ٧٤}�٠GG� �١٢١٢١٢١٢� �� �� �� ٦٠}�٠GG� �
٤٤٤٤� �� �� �� ٦٣}�٠GG� �١٣١٣١٣١٣� �� �� �� ٦١}�٠GG� �
٥٥٥٥� �� �� �� ٥٣}�٠GG� �١٤١٤١٤١٤� �� �� �� ٧٣}�٠GG� �
٦٦٦٦� �� �� �� ٥٠}�٠GG� �١٥١٥١٥١٥� �� �� �� ٦٤}�٠GG� �
٧٧٧٧� �� �� �� ٨٦}�٠GG� �١٦١٦١٦١٦� �� �� �� ٦٧}�٠GG� �
٨٨٨٨� �� �� �� ٦٩}�٠GG� �١٧١٧١٧١٧� �� �� �� ٨٢}�٠GG� �
٩٩٩٩� �� �� �� ٦٢}�٠GG� �� J� J� J� J� �� �� �� �� J� �

������GGא������������������٠١}٠دאل� �
�� �

ة من العبارات مع حمورهـا      أن قيم معامل ارتباط كل عبار     ) ٥ – ١ (اجلداوليتضح من   
فأقل مما يـشري إىل أن مجيـع عبـارات    ) ٠,٠١(موجبة ودالة إحصائياً عند مستوي الداللة       

االستبانة تتمتع بدرجة صدق مرتفعة ، ويؤكد قوة االرتباط الداخلي بني مجيع عبـارات أداة               
ـ               الحيتها الدراسة ، وعليه فأن هذه النتيجة توضح صدق عبارات وحماور أداة الدراسـة وص

  .للتطبيق امليداين
  : ثبات أداة الدراسة-٣

  ) ألفـا كرونبـاخ   معادلـة   (استخدم الباحث   ) االستبانة( أداة الدراسة    تلقياس مدى ثبا  
)Cronbach's Alpha (α)  (حيث طبقت املعادلة على العينـة  ،للتأكد من ثبات أداة الدراسة 

مفـردة مـن    ) ٣٠(اليت تكونت مـن     االستطالعية املسحوبة سابقاً لقياس الصدق البنائي و      
   .  يوضح معامالت ثبات أداة الدراسة) ٦(املدربني ،  واجلدول رقم 
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�)٦  (جـــ�ول ر/ـــــ. �

( أ�,� آ�ون&�خ ����س ث&�ت "�ور أداة ا��را ��
  

"�ور ا? �&�ن�  
@�د 
  ا�
&�رات

ث&�ت 
  ا��"!ر

�����  ا�

�١٥   استخدامها امهية التقنيات التدريبية وأسباب ٨٧}�٠� �٢� �

�١٠  دور املدرب كما تقترحة التقنيات التدريبية  ٨٧}�٠� �٢� �

�١٧ االساسيات يف استخدام التقنيات التدريبية  ٨٨}�٠� �١� �

�١٠  عالقة استخدام التقنيات التدريبية بالتحديث والتطوير  ٨٤}�٠� �٥� �

�١٧  املعوقات اليت حتد من استخدام التقنيات التدريبية  ٨٥}�٠� �٤� �

�٦٩  امل الثبات العاممع ٩٥}�٠� �� J� �

  

) ٠,٩٥( أن معامل الثبات العام لالستبانة عال حيـث بلـغ          ) ٦(يتضح من اجلدول رقم     
 عالية من الثبات ميكن االعتماد عليها يف التطبيـق          بدرجةوهذا يدل على أن االستبانة تتمتع       

  .امليداين للدراسة
  :أساليب المعالجة اإلحصائية: سادساً 

ليل البيانات اليت مت جتميعها، فقد مت استخدام العديـد مـن            لتحقيق أهداف الدراسة وحت   
 Statisticalاألساليب اإلحصائية املناسبة باستخدام احلزم اإلحصائية للعلـوم االجتماعيـة   

Package for Social Sciences ) SPSS(، وفيما يلي جمموعة األساليب اإلحصائية اليت قام 
  :باستخدامهاالباحث 

البيانات إىل احلاسب اآليل، ولتحديد طول خاليا املقيـاس اخلماسـي                 مت ترميز وإدخال     -
، مث  )٤=١-٥( املستخدم يف حماور الدراسة ، مت حساب املـدى        ) احلدود الدنيا والعليا    ( 

)  ٠,٨= ٤/٥( تقسيمه على عدد خاليا  املقياس للحصول على طول اخللية الصحيح أي           
أو بداية املقياس وهي الواحـد      (  قيمة يف املقياس     مت إضافة هذه القيمة إىل أقل      بعد ذلك 
  :وذلك لتحديد احلد األعلى هلذه اخللية، وهكذا أصبح طول اخلاليا كما يأيت) الصحيح

 متثل أعلى درجات السلبية  حنو كل عبارة بأختالف احملور املـراد             ١,٨٠ إىل   ١من   �
  .قياسه

بارة بأختالف احملـور     متثل أقل درجات السلبية  حنو كل ع        ٢,٦٠ وحىت   ١,٨١من   �
  .املراد قياسه

 .حنو كل عبارة بأختالف احملور املراد قياسه) حيادي( ميثل ٣,٤٠ وحىت ٢,٦١من  �
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 متثل أقل درجات اإلجيابية  حنو كل عبارة بأختالف احملور           ٤,٢٠ وحىت   ٣,٤١من   �
 .املراد قياسه

ف احملور   متثل أعلى درجات اإلجيابية  حنو كل عبارة باختال         ٥,٠٠ وحىت   ٤,٢١من   �
  .املراد قياسه

مت حساب التكرارات والنسب املئوية للتعرف على الصفات الشخصية ملفردات الدراسـة             -
 .وحتديد استجابات أفرادها جتاه عبارات احملاور الرئيسة اليت تتضمنها أداة الدراسة

بني درجة كل عبارة )  Pearson Correlation Coefficient" (ر" معامل ارتباط بريسون  -
 ألداة الدراسة   يوالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه ، وذلك لتقدير االتساق الداخل          

 ).الصدق البنائي(
 .؛ لقياس ثبات أداة الدراسة " "Alpha Cronbachمعامل  ألفا كرونباخ  -
وذلك ملعرفة مدى ارتفاع أو اخنفاض اسـتجابات أفـراد           " Mean" املتوسط احلسايب    -

 .ة من عبارات متغريات الدراسة األساسيةالدراسة على كل عبار
وذلك ملعرفة مدى ارتفاع أو "   Weighted Mean) " املرجح(املتوسط احلسايب املوزون  -

 ).متوسط متوسطات العبارات(اخنفاض استجابات أفراد الدراسة عن احملاور الرئيسة 
احنـراف   للتعرف على مـدى  "Standard Deviation"مت استخدام االحنراف املعياري  -

استجابات أفراد الدراسة  لكل عبارة من عبارات متغريات الدراسة، ولكل حمـور مـن               
 . احملاور الرئيسة عن متوسطها احلسايب

للتعرف  ) Independent Samples T- test" للعينات املستقلة ) ت(مت استخدام اختبار  -
باختالف متغري االلتحاق   على داللة الفروق يف اجتاهات أفراد الدراسة حنو حماور الدراسة           

 .      بدورة تدريبية يف جمال التقنيات التعليمية
، للتعرف ) ONE-WAY ANOVA( أو حتليل التباين األحادي ) ف(مت استخدام اختبار  -

على داللة الفروق يف اجتاهات أفراد الدراسة حنو حماور الدراسـة بـاختالف مـتغريام             
 ). مدة الدورة – املؤهل العلمي – اخلربة –العمر (الشخصية والوظيفية 

  البعدي لتحديد صـاحل الفـروق ذات الداللـة           `Scheffeمت استخدام اختبار  شيفيه       -
 املؤهـل   – اخلربة   –العمر  (اإلحصائية ألي فئة من فئات املتغريات الشخصية والوظيفية         

ات داللـة   أذا ما بينت نتائج اختبار حتليل التباين وجود فروق ذ         )  مدة الدورة    –العلمي  
  .إحصائية بني فئات هذه املتغريات
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 الفصل الرابع

  حتليل نتائج الدراسة وتفسريها
 علي اجتاهات املدربني حنو استخدام التقنيات التعليميـة         الوقوفدف الدراسة احلالية إيل     

بعد من األبعاد اليت يقيسها املقياس ، كما ـدف إىل           يف مدينة تدريب األمن العام علي كل        
 احلصول علي دورة يف جمـال       – املؤهل العلمي    – اخلربة   –العمر  (التعرف على أثر متغريات     

علي اجتاهات املدربني حنو استخدام التقنيات التعليمية يف مدينة تـدريب           ) التقنيات التعليمية 
  .األمن العام

ئج الدراسة اليت مت التوصل إليها يف ضوء أسئلة الدراسـة ،            وفيما يلي عرض تفصيلي لنتا    
                                                                                                   :   وأهدافها مع تفسري النتائج 

  

    :النتائج المتعلقة بوصف أفراد الدراسة: أوالً 
 املتغريات املستقلة املتعلقة باخلصائص الشخصية والوظيفية       تقوم هذه الدراسة على عدد من     

 الدورة يف جمال استخدام التقنيـات  – اخلربة – املؤهل التعليمي –العمر (ألفراد الدراسة هي   
  ) . مدة الدورة–التعليمية 

  :  املتغريات ميكن حتديد خصائص أفراد الدراسة على النحو التايل هذهويف ضوء 
         )٧(     .جـــ�ول ر/ـــــ

��
���A ا� Bز�7 أ��اد ا��را � و�!�  
    

��
  ا��D&�  ا���1ار  ا�

 dم /P١٧  ٣٤   ٣٠472أl٠  
 d٣٠م dم /Pأ m-١٣  ٢٦   ٣٥472 472 إl٠  
 d٣٥م dم /Pأ m-٢٠  ٤١   ٤٠472 472 إl٥  
 d٤٠م dم /Pأ m-١٧  ٣٤   ٤٥472 472 إl٠  

 dآ9;٤٥مrs 472   ٣٢  ٦٥l٥  
  %١٠٠  ٢٠٠    ا�����ع  

  

من % ٣٢,٥من أفراد الدراسة ميثلون ما نسبته        ) ٦٥( أن   ) ٧(  من اجلدول رقم     يتضح
 سنة فأكرب وهم الفئة األكثر من أفـراد الدراسـة، يف   ٤٥ من أعمارهمإمجايل أفراد الدراسة  

من إمجايل أفراد الدراسة أعمارهم تتـراوح       % ٢٠,٥منهم ميثلون ما نسبته     ) ٤١( حني أن     
من إمجايل  % ١٧,٠منهم ميثلون ما نسبته      ) ٣٤(  سنة، مقابل    ٤٠  سنة إيل أقل من    ٣٥من  

منهم ميثلون   ) ٣٤(  سنة ، بينما     ٤٥ سنة إيل أقل من      ٤٠أفراد الدراسة أعمارهم تتراوح من      
منـهم   ) ٢٦(  سنة ، و     ٣٠ أفراد الدراسة أعمارهم أقل من       إمجايلمن  % ١٧,٠ما نسبته   
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 سنة إيل أقل من     ٣٠د الدراسة أعمارهم تتراوح من      من إمجايل أفرا  % ١٣,٠ميثلون ما نسبته    
  . سنة٣٥

         )٨(     جـــ�ول ر/ـــــ.
����
����A ا��Eه( ا� Bز�7 أ��اد ا��را � و�!�  

   

����
�  ا��D&�  ا���1ار  ا��Eه(  ا�

t23C٢٧  ٥٤  مl٠  
  ٣٦l٥  ٧٣  ث1ن3ي 
mA1مx  ٣٤  ٦٩l٥  

 1<F5 3م (درا12تFدب– ;<C,x13را{- مC٢  ٤  ) دآl٠  
  %١٠٠  ٢٠٠  ا�����ع

� �

من % ٣٦,٥من أفراد الدراسة ميثلون ما نسبته        ) ٧٣( أن   ) ٨( يتضح من اجلدول رقم     
 العلمي الثانوية العامة وهم الفئة األكثر من أفراد الدراسـة ، يف             مؤهلهمإمجايل أفراد الدراسة    

لعلمـي  من إمجايل أفراد الدراسة مؤهلـهم ا      % ٣٤,٥منهم ميثلون ما نسبته     ) ٦٩( حني أن   
من إمجايل أفراد الدراسة مؤهلهم     % ٢٧,٠منهم ميثلون ما نسبته      ) ٥٤( جامعي ، مقابل        

من إمجايل أفراد الدراسة مؤهلهم     % ٢,٠منهم ميثلون ما نسبته     ) ٤( العلمي املتوسطة ، بينما     
  ). دكتوراه- ماجستري –دبلوم (العلمي دراسات عليا 

         ) ٩(     جـــ�ول ر/ـــــ.
���A @�د  �!ات ا��&�ة �� ا���ر�� وا���ر�8 ا����!ز�7 أ��اد Bا��را � و�   

    

  ا��D&�  ا���1ار  ا��&�ة

 dم /Pأ m-472 إ d٨  ١٦   372ات٥مl٠  
 d٥م dم /Pأ m-١٧  ٣٥   372ات١٠ إl٥  
 d١٠م dم /Pأ m-٣٠  ٦١   ١٥472 إl٥  

 d١٥م;Eآrs 472   ٤٤  ٨٨l٠  
  %١٠٠  ٢٠٠    ا�����ع  

  

من % ٤٤,٠من أفراد الدراسة ميثلون ما نسبته        ) ٨٨( أن   ) ٩( م  يتضح من اجلدول رق   
 سنة فأكثر وهم الفئة األكثر من أفراد الدراسة، يف حني           ١٥إمجايل أفراد الدراسة خربم من      

 ١٠من إمجايل أفراد الدراسة خربم تتراوح من        % ٣٠,٥ نسبتهمنهم ميثلون ما     ) ٦١( أن  
من إمجايل أفراد الدراسة    % ١٧,٥منهم ميثلون ما نسبته      ) ٣٥(  سنة، مقابل    ١٥إيل أقل من    

% ٨,٠منهم ميثلون ما نسبته      ) ١٦(  سنوات ، بينما     ١٠ إيل أقل من     ٥خربم تتراوح من    
  . سنوات٥من إمجايل أفراد الدراسة خربم تتراوح من سنة إيل أقل من 
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             )١٠(     جـــ�ول ر/ـــــ.
���A ا6 Bز�7 أ��اد ا��را � و�!� �����
�����ت ا���"�ق ��ورة �� ��ل ا��  

    

  ا��D&�  ا���1ار  @�د ا��ورات

�A٧٣  ١٤٦  نl٠  
�  ٢٧  ٥٤l٠  

  %١٠٠  ٢٠٠    ا�����ع  
  

� �

% ٧٣,٠من أفراد الدراسة ميثلون ما نسبته        ) ١٤٦( أن   ) ١٠( يتضح من اجلدول رقم     
تعليمية وهم الفئة األكثر من أفراد      من إمجايل أفراد الدراسة التحقوا بدورة يف جمال التقنيات ال         

من إمجايل أفـراد الدراسـة مل    % ٢٧,٠منهم ميثلون ما نسبته      ) ٥٤( الدراسة، يف حني أن     
  .يسبق هلم أن التحقوا بدورة يف جمال التقنيات التعليمية

             )١١(     جـــ�ول ر/ـــــ.
 �G� H�"��ة ا��ورة ا��ـ� ا� ��A� Bز�7 أ��اد ا��را � و�!�  

����ت ا���ر�&���� �  ��ل ا�
    

  ا��D&�  ا���1ار  �ة ا��ورة

٢ – ١;�R   ٣٦  ٥٣l٣  
٤ – ٣;�R   ٣٤  ٥١l٩  
٦ – ٥;�R   ١٦  ٢٤l٤  
٧;Eآrs ;�R١٢  ١٨   أl٣  
  %١٠٠  ١٤٦    ا�����ع  

  

� �

% ٣٦,٣من أفراد الدراسة ميثلون ما نـسبته         ) ٥٣( أن   ) ١١( يتضح من اجلدول رقم     
 يف جمال التقنيات التعليمية كانت مدة الـدورة         بدورةالذين التحقوا   من إمجايل أفراد الدراسة     

تتراوح من شهر إيل شهرين وهم الفئة األكثر من أفراد الدراسة الذين التحقوا بدورة يف جمال                
من إمجـايل أفـراد     % ٣٤,٩منهم ميثلون ما نسبته      ) ٥١( التقنيات التعليمية ، يف حني أن       

ة يف جمال التقنيات التعليمية كانت مدة الدورة تتراوح من ثالث           الدراسة الذين التحقوا بدور   
مـن إمجـايل أفـراد      % ١٦,٤منهم ميثلون ما نسبته      ) ٢٤( أشهر إيل أربعة أشهر، مقابل      

الدراسة الذين التحقوا بدورة يف جمال التقنيات التعليمية كانت مدة الدورة تتراوح من مخسة              
من إمجايل أفراد الدراسة    % ١٢,٣منهم ميثلون ما نسبته      ) ١٨( أشهر إيل ستة أشهر ، بينما       

  .الذين التحقوا بدورة يف جمال التقنيات التعليمية كانت مدة الدورة سبعة أشهر فأكثر
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    :النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة: ثانياً 
ما اتجاهات المدربين في مدينة تدريب األمن العام نحو اهمية  " :السؤال األول )  أ

  "خدام التقنيات التعليمية في التدريب األمني  ؟ است
  

للتعرف على اجتاهات املدربني يف مدينة تدريب األمن العام حنو امهية استخدام التقنيـات              
 التكرارات ، والنسب املئوية ، واملتوسطات احلسابية        حسابالتعليمية يف التدريب األمين  مت       

 أفراد الدراسة على عبارات حمور امهية التقنيـات         واالحنرافات املعيارية ، والرتب الستجابات    
  ):١٢(التعليمية وأسباب استخدامها والنتائج يوضحها اجلدول رقم 

  )١٢(     جـــ�ول ر/ـــــ.    
ا���1ارات وا���D ا��J!�� وا���! �Iت ا�"����D وا6ن"�ا��ت ا��
��ر�� وا���� 

��  ���ت ا���ر�&��6 �����ت أ��اد ا��را � @�K @&�رات "!ر اه��� ا�
���! �Iت ا��!ا� �Dز��ً� ح��� �&�� �G   وأ &�ب ا ���ا

  در� ا���ا
	�  ا����ار
) ت ( أ����ر 

  ������� وا��ة

    ������	���ي ا������ )

٩٥(%  

ر#" 
  ا�$��رة

  ا�$��رة
ا�&%�� 
%  

 '
م�ا
  ب(�ة

'
  م$�رض  �+�دي  م�ا
م$�رض 
  ب(�ة

ا����س- 
  ا�0%�ب/

ا3ن�0اف 
  ا��$+�ري

  #+�� ت

  ا46�5  ا5دن4

  ا��ت��

�٣  ك �٧� �١� �٩� �١٨٠� �
١١� �

  m���s 7>���1تNC-م ا��C���2ا
 m���@;ی mری� آ�������C-ا
 m���s ا-+���,�و-3ن m���75

/+A-ا  
%  ٥}١� ٥}�٣� ٥}�٠� ٥}�٤� ٠}�٩٠� �

٧٨}٤� ٧٦}�٠� ٢١}�٣٣� ٦٧}�٤� ٨٩}�٤� �١� �

�١٤٥  ك �٤٨� �٥� �١� �١� �
٣� �

 ت������,�51نm ا-7NC>������1ت 
ا-�Cریm���s 4���<9 ت<3ی���/  

+4���P3:7 إ-���m ا-FK+���4 ا-
  م1دة م;0>4 أو م�,+4

%  ٥}٧٢� ٠}�٢٤� ٥}�٢� ٥}�٠� ٥}�٠� �
٦٨}٤� ٦٠}�٠� ٤٢}�٣٩� ٥٩}�٤� ٧٦}�٤� �٢� �

�١٢٩  ك �٥٨� �١٣� �� J� �� J� �
٦� �

ی��������,�51نm اC5+��������1د  
    m�F5 4<9ری�C-7>1ت اNC-ا
م;ا1���������5ة ا-�����������;وق  
d<رب�C+-ا d<ا-�;دی4 ب  

%  ٥}٦٤� ٠}�٢٩� ٥}�٦� �� J� �� J� �
٥٨}٤� ٦١}�٠� ٤٧}�٣٦� ٥٠}�٤� ٦٧}�٤� �٣� �

�  ك J� �٥� �٦� �٦٢� �١٢٧� �

٩� �

 4���<7NC-1د ا���+C5ا m���s أن
ا-�Cری���CP 4���<9/ -���;وح   
  /�������+A-ا-+��������1رآ4 وا
ا-�+�����������m51 -������������ي  

d<رب�C+-ا  

%  � J� ٥}�٢� ٠}�٣� ٠}�٣١� ٥}�٦٣� �
٥٦}٤� ٦٨}�٠� ٤٥}�٣٢� ٤٦}�٤� ٦٥}�٤� �٤� �

�١٠٨  ك �٧٩� �١٢� �١� �� J� �

١� �

ب��C�������21ام ا-7NC>�������1ت 
ا-�Cری9>����4 ی+m����77K أن  
أن�����������N/ ا-������������9;ات  
ا-�1رx>���4 إ-���m م1���Kن   

/+A-ا  

%  ٠}٥٤� ٥}�٣٩� ٠}�٦� ٥}�٠� �� J� �
٤٧}٤� ٦٣}�٠� ٨٣}�٣٢� ٣٨}�٤� ٥٦}�٤� �٥� �



 -  - ٨٨  - -

 

  )١٢(     ���7 جـــ�ول ر/ـــــ.

  )١٢(     ���7 جـــ�ول ر/ـــــ.
  

  در� ا���ا
	�  ا����ار
) ت ( أ����ر 

  ������� وا��ة

   �������	���ي ا������ )

٩٥(%  

ر#" 
  ا�$��رة

  ا�$��رة
� ا�&%�
%  

 '
م�ا
  ب(�ة

'
  م$�رض  �+�دي  م�ا
م$�رض 
  ب(�ة

ا����س- 
  ا�0%�ب/

ا3ن�0اف 
  ا��$+�ري

  #+�� ت

  ا46�5  ا5دن4

  ا��ت��

�١١١  ك �٧٤� �١٢� �٣� �� J� �

٢� �

أm���F5 ����+C5 ا-7NC>���1ت  
  m��C9=ری9>��4 ���75 ر�C-ا
   /<G������>ت ������sر m�����s
ا-+�����Cرب>d ب1-�����ورات 

  ms م1Aرف م<�دة

%  ٥}٥٥� �٣٧� ٠}�٦� ٥}�١� �� J� �
٤٧}٤� ٦٨}�٠� ٥١}�٣٠� ٣٧}�٤� ٥٦}�٤� �٦� �

�٩٨  ك �٨٩� �١٣� �� J� �� J� �
١٤� �

أم>�����/ إ-�����m ا��C�����2ام 
  /���Aن����1 ت�S 7>���1تNC-ا
ا-������FAC م+1ً������AC -�������ي  

d<رب�C+-ا  
%  ٠}٤٩� ٥}�٤٤� ٥}�٦� �� J� �� J� �

٤٣}٤� ٦١}�٠� ٨٥}�٣٢� ٣٤}�٤� ٥١}�٤� �٧� �

�١٠٠  ك �٨٨� �١٠� �١� �١� �

١٣� �

إن m����������s ا��C����������2ام 
ا-7NC>�������1ت ا-�Cری9>�������4  
   dم��� ;���<EK-1ر اG���C6ا
   m����s �01�����-ا �����P3-ا

  ا-�;ح

%  ٠}٥٠� ٠}�٤٤� ٠}�٥� ٥}�٠� ٥}�٠� �
٤٣}٤� ٦٦}�٠� ٥٠}�٣٠� ٣٣}�٤� ٥٢}�٤� �٨� �

�٩٧  ك �٨٦� �١٥� �١� �١� �
٧� �

ا-7NC>4 ا-�Cری9>�4 م��1ل     
 4���<F+A-وا����2 �ث���;اء ا
ا-�Cری9>��������4 وت37ی���������  

�<-12Sا  
%  ٥}٤٨� ٠}�٤٣� ٥}�٧� ٥}�٠� ٥}�٠� �

٣٩}٤� ٦٩}�٠� ٣٠}�٢٨� ٢٩}�٤� ٤٨}�٤� �٩� �

�٩٢  ك �٩٧� �٦� �٣� �٢� �
١٥� �

أري أن m����s ا��C����2ام 
ا-7NC>���������4 ا-�Cری9>���������4  
  4����������<537- d<,����������>ت

  ا-�Cری�
%  ٠}٤٦� ٥}�٤٨� ٠}�٣� ٥}�١� �١٠� �

٣٧}٤� ٧١}�٠� ٢٥}�٢٧� ٢٧}�٤� ٤٧}�٤� �١٠� �

�٩٤  ك �٨٣� �٢١� �٢� �� J� �

٥� �

أم>����������/ ���C����������2ام  
ا-7NC>�������1ت ا-�Cری9>�������4  
    mF5 d<رب�C+-ا ��RS
ا-+�1رآms 4 م3@3ع   

  ا-�Cری�

%  ٠}٤٧� ٥}�٤١� ٥}�١٠� ٠}�١� �� J� �
٣٥}٤� ٧١}�٠� ٩٤}�٢٦� ٢٥}�٤� ٤٤}�٤� �١١� �

�٨٢  ك �١٠٢� �١٤� �� J� �٢� �

١٢� �

م�����3s dا������0 ا��C�����2ام 
ا-7NC>4 ا-�Cری�P 4<9رت�1   

�1-4 م�ة اح1��Cظ   mF5 إ 
ا-+���Cرب>m��s d ا-���ورة   
   /�����<FN3@�����1�53 وت+-

  ن,49 ن,>1ن�

%  ٠}٤١� ٠}�٥١� ٠}�٧� �� J� ٠}�١� �
٣١}٤� ٦٩}�٠� ٠٩}�٢٧� ٢٢}�٤� ٤١}�٤� �١٢� �

�٧٢  ك �١١١� �١٣� �� J� �٤� �
١٠� �

أم>�����/ إ-�����m ا��C�����2ام 
ا-7NC>�������1ت ا-�Cری9>�������4  
-37CFی����� m����s أ1����2->�  

  ا-A;ض وا-�Cری�
%  ٠}٣٦� ٥}�٥٥� ٥}�٦� �� J� ٠}�٢� �

٢٤}٤� ٧٤}�٠� ٥٠}�٢٣� ١٣}�٤� ٣٤}�٤� �١٣� �
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  )١٢(     جـــ�ول ر/ـــــ.���7 

  در� ا���ا
	�  ا����ار
������� ) ت ( أ����ر 

  وا��ة

  �	�  %)٩٥( ��ي ا�

ر#" 
  ا�$��رة

  ا�$��رة
ا�&%�� 
%  

 '
م�ا
  ب(�ة

'
  م$�رض  �+�دي  م�ا
م$�رض 
  ب(�ة

ا����س- 
  ا�0%�ب/

ا3ن�0اف 
  #+�� ت  ا��$+�ري

  ا46�5  ا5دن4

  ا��ت��

�٧١  ك �٥٢� �٦٠� �١٦� �١� �

٤� �

     m�F5 1د�+C5ا� dK+ی
ا-7NC>����1ت ا-�Cری9>����4  
-,� ا-�N7 ا-<1ص/   
m����s �����5د أ1�����5ء  
ه>����������4 ا-����������Cری�  
ا-+������هd<F ت������ری9>1ً  

1ً<+<FAوت  

%  ٣}٣٥� ٠}�٢٦� ٠}�٣٠� ٠}�٨� ٥}�٠� �
٨٨}٣� ٠١}�١� ٣٨}�١٢� ٧٤}�٣� ٠٢}�٤� �١٤� �

�٣١  ك �١١٠� �٥٤� �٢� �٣� �

٨� �

أ-+  �ث1ر ا��C2ام   
4 ا-7NC>���1ت ا-�Cری9>���

  m�������F5 4������<ا�ی�1ب
 d<رب�����C+-5>����3ن ا
 ������������NFAت m����������sو

1�- ��CA1بCوم  

%  ٥}١٥� ٠}�٥٥� ٠}�٢٧� ٠}�١� ٥}�١� �
٨٢}٣� ٧٦}�٠� ٣٥}�١٥� ٧٢}�٣� ٩٣}�٣� �١٥� �

�٣٨}٤  املتوسط الكلي لالجتاهات حنو اهمية استخدام التقنيات التدريبية يف التدريب األمني   ٤١}�٠� ٥١}�٤٧� ٣٢}�٤� ٤٤}�٤� �� J� �

        
فـراد الدراسـة يتمتعـون      املوضح أعاله يتضح أن أ    ) ١٢(من خالل نتائج اجلدول رقم      

باجتاهات اجيابيه عالية حنو البعد املتعلق بأمهية استخدام التقنيات التدريبية يف التدريب األمين،             
 ٤,٣٢( حبدي ثقـة  ) ٥ من ٣٨،٤( حنو هذا البعد لالجتاهحيث بلغ املتوسط احلسايب الكلي  

.  التدريبية يف التدريب األمين    مما يدل على اقتناع املدربني بأمهية استخدام التقنيات       ) ٤,٤٤إىل  
مـن جمتمـع   % ٧٥واليت بينـت أن  ) هـ١٤١٣املشيقح، (وتتفق هذه الدراسة مع دراسة   
الـشاعر،  ( بينما ختتلف هذه النتيجـة مـع دراسـة           التعليميةالدراسة أقروا بأمهية التقنيات     

لتعليميـة يف   واليت بينت أن هناك اجتاهاً سلبياً للمدرسني حنو استخدام الوسائل ا          ) هـ١٤١٣
  .التدريس

 نسبة عالمات يف البعد املتعلق بأمهية التقنيات التدريبيـة       أعلىوقد سجلت العبارات التالية     
  -:وهي

استخدم التقنيات التدريبية كي يرضى عين املسئولون       (( وهي  ) ١١(جاءت الفقرة رقم     )١
( ثقـة   حبـدي   ) ٥من  ٧٨،٤(باملرتبة األوىل حيث بلغ متوسطها احلسايب       )) يف العمل 

ويعزو الباحث هذه النتيجة واليت تدل على رفض أفراد الدراسـة            ) ٤,٨٩ إىل   ٤,٦٧
هلذا الرأي إىل أن استخدام التقنيات من قبل املدربني نابع من إحـساسهم واقتنـاعهم               

 .بأمهيتها ودورها الفعال يف العملية التدريبية وليس إلرضاء املسئولني يف العمل
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تساعدين التقنيات التدريبية يف حتويل الكلمة املنطوقـة        (( وهي  ) ٣(جاءت الفقرة رقم     )٢
) ٥ مـن   ٦٨،٤(باملرتبة الثانية حيث بلغ متوسطها احلسايب       )) إىل مادة مرئية أو جمسمة    

ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل إدراك املدربني لفوائد         ) ٤,٧٦ إىل   ٤,٥٩( حبدي ثقة   
انيات ومزايا إضـافية تتـيح للمـدرب    استخدام التقنيات التدريبية وما متتلكه من إمك      

إمكانية حتويل الكلمة املنطوقة إىل ماده مرئية أو جمسمة تساعد على توصيل املعلومـة              
 .للمتدربني مما جيعلهم يرون أمهية استخدام التقنيات يف التدريب األمين

 يساعدين اعتماد التقنيات التدريبية على مراعاة الفروق      ((وهي  ) ٦(جاءت الفقرة رقم     )٣
حبدي ) ٥ من   ٥٨،٤(باملرتبة الثالثة حيث بلغ متوسطها احلسايب       )) الفردية بني املتدربني  

وهذا يدل على إدراك املدربني ألمهية التقنيات التدريبية مـن          ) ٤,٦٧ إىل   ٤,٥٠( ثقة  
حيث كوا تساعدهم يف مراعاة مستويات املتدربني الذهنيـة واإلدراكيـة املختلفـة             

 .ال املعلومة املطلوبة لكل متدرب بشكل تاموبالتايل تسهم يف إيص
فقد سجلت اقل املستويات يف االجتاه االجيايب يف البعد املتعلق          ) ٨(و  ) ٤(أما الفقرتني رقم    

  :بأمهية التقنيات التدريبية وذلك على النحو التايل
ميكن االعتماد على التقنيات التدريبيـة لـسد الـنقص          (( وهي  ) ٤(جاءت الفقرة رقم     )١

باملرتبة قبـل األخـرية     )) ل يف عدد أعضاء هيئة التدريب املؤهلني تدريبياً وتعليمياً        احلاص
  )٤,٠٢ إىل ٣,٧٤( حبدي ثقة ) ٥ من ٨٨،٣(حيث بلغ متوسطها احلسايب 

املس أثار استخدام التقنيات التدريبية االجيابية على عيون        (( وهي  ) ٨(جاءت الفقرة رقم     )٢
باملرتبة األخرية من حيث االجتاه حنوها حيث بلـغ         )) هلااملتدربني ويف تعلقهم ومتابعتهم     

  )٣,٩٣ إىل ٣,٧٢( حبدي ثقة ) ٥ من ٨٢،٣(متوسطها احلسايب 
فقرة من فقرات هذا البعد كان االجتاه حنوها اجيايب بدرجة          ) ١٣(ويتضح مما سبق أن عدد      

  .عالية وفقرتني كان االجتاه حنومها اجيايب فقط
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 ما اتجاهات المدربين في مدينة تدريب األمن العام نحو دور            : "السؤال الثاني ) ب
  "المدرب في العملية التدريبية كما تقترحه منظومة التقنيات التعليمية  ؟ 

للتعرف على اجتاهات املدربني يف مدينة تدريب األمن العام حنو دور املدرب يف العمليـة               
 حساب التكرارات ، والنسب املئويـة ،        التدريبية كما تقترحه منظومة التقنيات التدريبية  مت       

واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ، والرتب الستجابات أفراد الدراسة على عبارات           
  ):١٣( التدريبية والنتائج يوضحها اجلدول رقم التقنياتحمور دور املدرب كما تقترحه 

      )١٣(     جـــ�ول ر/ـــــ.
�! �Iت ا�"����D وا6ن"�ا��ت ا��
��ر�� وا���� ا���1ارات وا���D ا��J!�� وا��

 Pح��������ت أ��اد ا��را � @�K @&�رات "!ر دور ا���رب آ�� � 6  
���! �Iت ا��!ا� �Dز��ً� ح��� �&������ت ا���ر�&�� �  ا�

  در� ا���ا
	�  ا����ار
) ت ( أ����ر 

  ������� وا��ة

        �����������	���ي ا�����������

 )٩٥(%  

ر#" 
  ا�$��رة

  �رةا�$�
ا�&%�� 
%  

 '
م�ا
  ب(�ة

'
  م$�رض  �+�دي  م�ا
م$�رض 
  ب(�ة

ا����س- 
  ا�0%�ب/

ا3ن�0اف 
  ا��$+�ري

  #+�� ت

  ا46�5  ا5دن4

  ا��ت��

�١  ك �٧� �١٢� �٨٣� �٩٧� �

٢� �

أري أن دور ا-+���Cرب 
یm��������s ;G��������>7 دور 
  ����75 m9F,���-ا-+����1ه� ا
ا��C��������2ام ا-7NC>��������1ت 

م���P3 ا-�Cری9>��4 دا��6/  
  ا-�Cری�

%  ٥}٠� ٥}�٣� ٠}�٦� ٥}�٤١� ٥}�٤٨� �
٣٤}٤� ٧٩}�٠� ١٢}�٢٤� ٢٣}�٤� ٤٥}�٤� �١� �

�٩٥  ك �٨٦� �٩� �٧� �٣� �

٧� �

أم>�����/ إ-�����m ا��C�����2ام 
ا-7NC>��1ت Sن���1 ت���,�51   
ms ت¢>>; دور ا-+�رب    
 ����x3م m���-إ d���NFم dم���

�R;وم  

%  ٥}٤٧� ٠}�٤٣� ٥}�٤� ٥}�٣� ٥}�١� �
٣٢}٤� ٨٤}�٠� ٢٤}�٢٢� ٢٠}�٤� ٤٣}�٤� �٢� �

�٢  ك �٥� �٢٩� �١٠٥� �٥٩� �

٨� �

واm��������F5 £��������s أن � أ
  m����s ي ا-+�����رب�����ACی
  /��Nن m��s 1ه��� دورةA+-ا
ا-+3FAم������1ت إ-������m أي 
دور �xی������� تCN;ح�������  

  ا-7NC>1ت ا-�Cری9>4

%  ٠}١� ٥}�٢� ٥}�١٤� ٥}�٥٢� ٥}�٢٩� �
٠٧}٤� ٧٩}�٠� ٠٩}�١٩� ٩٦}�٣� ١٨}�٤� �٣� �

�١  ك �١٢� �٣٠� �٩٠� �٦٧� �

٣� �

أري ب�������rن ا-+��������رب  
      ��+CAا-+1ه; ه3 ا-�¤ي ی
mF5 ن�,� m�s ت3ص�>/     
ا-+3FAم�����������������1ت دون 

إ-�m أی�4 و4F<�2    ا-3��Fء  
  ت�ری9>4

%  ٥}٠� ٠}�٦� ٠}�١٥� ٠}�٤٥� ٥}�٣٣� �
٠٥}٤� ٨٨}�٠� ٩١}�١٦� ٩٣}�٣� ١٧}�٤� �٤� �
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          )١٣(     ���7 جـــ�ول ر/ـــــ.

  در� ا���ا
	�  ا����ار
) ت ( أ����ر 

  ������� وا��ة

        �����������	���ي ا�����������

 )٩٥(%  

ر#" 
  ا�$��رة

  ا�$��رة
ا�&%�� 
%  

 '
م�ا
  ب(�ة

'
  م$�رض  دي�+�  م�ا
م$�رض 
  ب(�ة

ا����س- 
  ا�0%�ب/

ا3ن�0اف 
  ا��$+�ري

  #+�� ت

  ا46�5  ا5دن4

  ا��ت��

�  ك J� �٨� �٥٠� �٧٤� �٦٨� �

٩� �

ی�����������دي ا��C����������2ام   
  m����s 4����<7NC-ة ا¥�����xا�
ا-����Cری� إ-���m ت<3ی���/  
ا-4��������P¦A ا�ن��������,1ن>4  
ا-01N+���4 ب���>d ا-+����رب   
  4��P¦5 m��-رب إ���C+-وا

4<K<1نK<4 م<-�  

%  � J� ٠}�٤� ٠}�٢٥� ٠}�٣٧� ٠}�٣٤� �
٠١}٤� ٨٧}�٠� ٤٥}�١٦� ٨٩}�٣� ١٣}�٤� �٥� �

�٢٢  ك �١٣٤� �٣٦� �٥� �٣� �
٤� �

أوآ���� m���F5 @���;ورة   
  m���s 7>���1تNC-ام ا��C��2ا
�٠}١١  %  ا-�Cری� آ1Aم/ م,�51 ٠}�٦٧� ٠}�١٨� ٥}�٢� ٥}�١� �

٨٤}٣� ٧١}�٠� ٧٥}�١٦� ٧٤}�٣� ٩٤}�٣� �٦� �

�٢٦  ك �١٢٧� �٣٣� �١١� �٣� �
١� �

أوی����� ����Ks;ة ا�C5+����1د 
 4�����<7NC-ا m�����F5 m�����FK-ا
ا-�Cریm�������s 4�������<9 أداء  

m9ری�C-ا /+A-ا  
%  ٠}١٣� ٥}�٦٣� ٥}�١٦� ٥}�٥� ٥}�١� �

٨١}٣� ٧٩}�٠� ٥٨}�١٤� ٧٠}�٣� ٩٢}�٣� �٧� �

�٦  ك �١٧� �٣٨� �٩٨� �٤١� �
٦� �

أري ب����������rن إ�����������5اد 
ا-7NC>�������1ت ا-�Cری9>�������4  
وا��AC���2اد -����1 -���>    

  مd م�+1تm آ+�رب
%  ٠}٣� ٥}�٨� ٠}�١٩� ٠}�٤٩� ٥}�٢٠� �

٧٦}٣� ٩٧}�٠� ٩٦}�١٠� ٦٢}�٣� ٨٩}�٣� �٨� �

�١١  ك �٢٩� �٨١� �٤١� �٣٨� �

١٠� �

����2>§/ ا-+�����رب ه����3  
     m�s OP3+-2>� ا  ��P3م

  dK+Cت��� d���-ری� و����C-ا
ا���xS¥ة ا-7NC>��4 م�+��1    
ب3P ��¢Fت��1 م�d ت¢>>�;     

  دور{

%  ٥}٥� ٥}�١٤� ٥}�٤٠� ٥}�٢٠� ٠}�١٩� �
٣٣}٣� ١١}�١� ٢١}�٤� ١٨}�٣� ٤٨}�٣� �٩� �

�٣  ك �٨� �١١٧� �٥٦� �١٦� �
٥� �

أم>��/ إ-���m تrی>���� ���Ks;ة  
ا-����FAC ا-���¤اتm وإ-¢���1ء   
 m��������s دور ا-+���������رب

  ا-�Cری�
%  ١٠٥� ٠}�٤� ٨}�٥٨� ٠}�٢٨� ٠}�٨� �

٦٣}٢� ٧٥}�٠� �
� J
٩٦}٦� �

٥٣}٢� ٧٤}�٢� �١٠� �

�٨١}٣  املتوسط الكلي لإلجتاه حنو دور املدرب يف العملية التدريبية كما تقرتحه منظومة التقنيات التدريبية   ٥٢}�٠� ١٨}�٢٢� ٧٤}�٣� ٨٩}�٣� �� J� �

  

املوضحة أعاله يتضح أن أفراد الدراسـة يتمتعـون         ) ١٣(من خالل نتائج اجلدول رقم      
 التدريبية كما تقترحه منظومة     باجتاهات اجيابية تفوق درجة احلياد حنو دور املدرب يف العملية         

 احلسايب الكلي الجتاهات املدربني حنـو هـذا البعـد           املتوسطالتقنيات التدريبية، حيث بلغ     
وهو متوسط يقع ضمن الفئة الرابعة مـن         ) ٣,٨٩ إىل   ٣,٧٤( حبدي ثقة   ) ٥ من   ٨١،٣(
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ابية اإلجتاه  وهي الفئة اليت تشري إىل إجي     ) ٢٠،٤ إىل   ٤١،٣(فئات مقياس ليكرت اخلماسي من      
  . مما يوضح بأن اجتاهات أفراد الدراسة تقع يف االجتاه االجيايب

كما يتضح من النتائج أن هناك تفاوت يف اجتاهات املدربني حنو دور املدرب يف العمليـة                
حيـث  ،التدريبية كما تقترحه منظومة التقنيات التدريبية على كل فقرة من فقرات هذا احملور            

  -:سجلتا أعلى نسبة عالمات يف هذا احملور على النحو التايل) ٢،٧(نالحظ أن الفقرات 
أرى أن دور املتدرب ينحصر يف دور املشاهد الـسليب          (( وهي  ) ٢(جاءت الفقرة رقم     )١

باملرتبة األوىل من حيث معارضة     )) عند استخدام التقنيات التدريبية داخل موقع التدريب        
ويعزو  ) ٤,٤٥ إىل   ٤,٢٣( حبدي ثقة   ) ٥ من   ٣٤،٤(أفراد الدراسة علية بشده مبتوسط      

باعتبارها ( الباحث هذه النتيجة واليت تدل على عدم موافقة أفراد الدراسة على هذا الرأي              
إىل أن استخدام التقنيات التدريبيـة      ) عبارة سلبيه مت إدخاهلا بصورة عكسية يف التحليل         

ريبية مما يفعل دور املـدرب يف  يزيد من درجة مشاركة املتدربني وتفاعلهم يف العملية التد      
  .احلوار واملناقشة وتوصيل املعلومة

أميل إيل استخدام التقنيات ألا تساعد يف تغيري دور         " وهي   ) ٧( جاءت الفقرة رقم     )٢
باملرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد الدراسـة        " املدرب من ملقن إيل موجه ومرشد       

ويعزو الباحث   ) ٤,٤٣ إىل   ٤,٢٠( ة  حبدي ثق  ) ٥ من   ٤,٣٢( عليه بشدة مبتوسط  
هذه النتيجة إىل أن استخدام التقنيات يزيد من فرص التدريب الذايت للمتدربني ممـا              

  .حيول دور املدرب إىل موجه ومرشد بدل ان يكون ملقن
كما يتضح من النتائج أن أفراد الدراسة حمايدين حول دورين للمدرب يف العملية التدريبية              

واللـتني مت    ) ١٠ ،   ٥( ومة التقنيات التدريبية  ، يتمثال يف الفقرتني رقـم           كما تقترحه منظ  
  : كالتايلتصاعدياًترتيبهما 

أميل إيل تأييد فكرة التعلم الذايت وإلغاء دور املدرب         " وهي   ) ٥( جاءت الفقرة رقم     )١
 من ٢,٦٣( باملرتبة األوىل من حيث حيادية أفراد الدراسة حوله مبتوسط      " يف التدريب   

ويعزو الباحث هـذه النتيجـة إىل أمهيـة دور     ) ٢,٧٤ إىل ٢,٥٣( حبدي ثقة   ) ٥
  .املدرب على األقل يف التوجيه واإلرشاد مما جيعل من الصعب إلغاء دوره 

سيظل املدرب هو سيد املوقف يف موقع التدريب        " وهي   ) ١٠( جاءت الفقرة رقم     )٢
باملرتبة الثانية من حيث    " يري دوره   ولن تتمكن األجهزة التقنية مهما بلغت قوا من تغ        

 ) ٣,٤٨ إىل   ٣,١٨( حبدي ثقة    ) ٥ من   ٣,٣٣( حيادية أفراد الدراسة حوله مبتوسط    
ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن تطور األجهزة ولدرجة كبرية يكون على حساب             

 يقترب  األدوار اليت يقوم ا املعلم مما جيعل أدواره تتغري ، كما أن متوسط هذه الفقرة              
 . من اإلجيابية مما يدل على إقتناع املدربني بتغري دور املدرب يف ظل تقدم التقنية 
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ما اتجاهات المدربين في مدينة تدريب األمـن العـام نحـو             : " السؤال الثالث ) ج
  "االساسيات المتبعة في استخدام التقنيات التعليمية  ؟ 

  

 األمن العام حنو االساسـيات املتبعـة يف          املدربني يف مدينة تدريب    اجتاهاتللتعرف على   
استخدام التقنيات التدريبية مت حساب التكرارات ، والنسب املئوية ، واملتوسطات احلـسابية             
واالحنرافات املعيارية ، والرتب الستجابات أفراد الدراسة على عبارات حمور اساسـيات يف             

  ):١٤(م استخدام التقنيات التدريبية والنتائج يوضحها اجلدول رق
  

  )١٤(     جـــ�ول ر/ـــــ.
ا���1ارات وا���D ا��J!�� وا���! �Iت ا�"����D وا6ن"�ا��ت ا��
��ر�� وا���� 

�����ت أ��اد ا��را � @�K @&�رات "!ر ا � ��ت �� ا ���ام  6  
���! �Iت ا��!ا� �Dز��ً� ح��� �&������ت ا���ر�&��  �  ا�

  در� ا���ا
	�  ا����ار
) ت ( أ����ر 

  ������� وا��ة

  �������	���ي ا������� )

٩٥(%  

ر#" 
  ا�$��رة

  ا�$��رة
ا�&%�� 
%  

 '
م�ا
  ب(�ة

'
  م$�رض  �+�دي  م�ا
م$�رض 
  ب(�ة

ا����س- 
  ا�0%�ب/

ا3ن�0اف 
  ا��$+�ري

  #+�� ت

  ا46�5  ا5دن4

  ا��ت��

�١٨٠  ك �١٥� �٢� �� J� �٣� �

١٧� �

أوی����������� ا��C����������2ام  
FAC-9>����3ت; ا+K-ا m����+<

وب;ام������� ا-+������ACدة 
    m�+F5 1رKCح�ث ابrآ

  ms م�1ل ا-7NC>1ت

%  ٠}٩٠� ٥}�٧� ٠}�١� �� J� ٥}�١� �
٨٥}٤� ٥٨}�٠� ٨٥}�١٢� ٦٤}�٤� ٨٧}�٤� �١� �

�١٤٧  ك �٤١� �٨� �٢� �٢� �

١٢� �
ی+d���������K ا��C���������2ام  
   dری9>4 م�C-7>1ت اNC-ا
   4�����s1ت7+>�����4 آ /�����xأ

  ا-+�1رات
%  ٥}٧٣� ٥}�٢٠� ٠}�٤� ٠}�١� ٠}�١� �

٦٥}٤� ٧٠}�٠� ٨٤}�٢٣� ٠٨}�٤� ٢٨}�٤� �٢� �

�١  ك �٦� �٦� �٥٤� �١٣٣� �

٣� �
أري أن أن�����������������,� 
ا��7���2ام -7NCF>���4 ه���3 
m�����������s ا-+������������ارس 

  وا-�1م1Aت
%  ٥}٠� ٠}�٣� ٠}�٣� ٠}�٢٧� ٥}�٦٦� �

٥٦}٤� ٧٤}�٠� ٢٨}�٦� ٢٥}�٣� ٤٨}�٣� �٣� �

�١١٧  ك �٦٩� �١١� �٢� �١� �

١٣� �

 m������������s أم������������1ن� �
     ª�Aب m�s 1د��C2ا�
م<1@��;اتm ب+��1 ی��;د 
ب��������ªA9 ا-��������9;ام» 
  4��<+<FAC-ی3ن>��4 ا¥�FC-ا
ا-m����������C ی�����������1ه�ه1 
   ¦�6 dرب3ن م�C+-ل ا

mی3ن¥�FC-ا-9¬ ا  

%  ٥}٥٨� ٥}�٣٤� ٥}�٥� ٠}�١� ٥}�٠� �
٥٠}٤� ٦٩}�٠� ١٩}�٣٣� ٥٥}�٤� ٧٤}�٤� �٤� �

  



 -  - ٩٦  - -

 

  

  )١٤(     ���7 جـــ�ول ر/ـــــ.

  در� ا���ا
	�  ا����ار
������� ) ت ( أ����ر 

  وا��ة

    �����	���ي ا����� )

٩٥(%  

ر#" 
  ا�$��رة

  ا�$��رة
ا�&%�� 
%  

 '
م�ا
  ب(�ة

'
  م$�رض  �+�دي  م�ا
م$�رض 
  ب(�ة

ا����س- 
  ا�0%�ب/

ا3ن�0اف 
  ا��$+�ري

  #+�� ت

  ا46�5  ا5دن4

  ا��ت��

�١٠٣  ك �٨٢� �٨� �٥� �٢� �

٧� �

ت��������FG ا-7NC>��������1ت  
  4���������s1K- 4��������<9ری�C-ا
ا-+���������1ت إذا م�������1  
  1����x1Cإن m���s m���5رو
 d<رب��������C+-م>�������3ل ا

4�FC�+-ا  

%  ٥}٥١� ٠}�٤١� ٠}�٤� ٥}�٢� ٠}�١� �
٤٠}٤� ٧٧}�٠� ٤٣}�١٧� ١٦}�٤� ٤٦}�٤� �٥� �

�٧  ك �١٣� �١٠� �٥١� �١١٩� �

٦� �

-3Kن ا��C2ام ا-+�3اد    
ا-���,+A>4 وا-G���9;ی4  
    ;�Eام أآ��C2ا �F:Cی
م������d ح������s 4������21®ن   
ا��C��2ام����x � 1وي 

d<P3A+-م�7 م� ا  

%  ٥}٣� ٥}�٦� ٠}�٥� ٥}�٢٥� ٥}�٥٩� �
٣١}٤� ٠٦}�١� �

� J
٤٩}٢� �

٥٧}٢� ٩٥}�٢� �٦� �

�٦٤  ك �١١٦� �١٧� �٢� �١� �

١٥� �
  4���������<7NC-م ا��C���������2أ
ا-�Cری9>�������4 آ1Aم�������/ 
م���������A¥ز -����������Cری� 

d<رب�C+-ا  
%  ٠}٣٢� ٠}�٥٨� ٥}�٨� ٠}�١� ٥}�٠� �

٢٠}٤� ٦٧}�٠� ٧٩}�١٩� ٠٣}�٤� ٢٥}�٤� �٧� �

�٥٦  ك �١٢٧� �١٦� �� J� �١� �

١� �

     4�Axم;ا ms أت;دد �
م;اآ�������¥ ا-01�������23/  
وا-7NC>����1ت ا-�Cری9>����4 
  m���������s m�51ت,���������+-
ا-<����3Gل m����F5 م����1 
أری������ م�����d ت7N>�����1ت  

  وو012/ ت�ری9>4

%  ٠}٢٨� ٥}�٦٣� ٠}�٨� �� J� ٥}�٠� �
١٩}٤� ٦١}�٠� ٤٥}�٢٧� ١٠}�٤� ٢٧}�٤� �٨� �

�٦٢  ك �١١٨� �١٦� �٢� �٢� �
١١� �

�����s 1ت أري�����N<9:C-ا m
 1ًA���24 م����1ُ� وا���<F+A-ا
���C�������2ام ا-7NC>�������1ت 

  ا-�Cری9>4
%  ٠}٣١� ٠}�٥٩� ٠}�٨� ٠}�١� ٠}�١� �

١٨}٤� ٧٠}�٠� ٣٤}�١٤� ٨٥}�٣� ١٢}�٤� �٩� �

�٧٤  ك �٨٦� �٣٦� �٢� �٢� �
١٤� �

أم>�����/ إ-�����m ا��C�����2ام 
  /���9P 4���<9ری�C-7>���4 اNC-ا
ا-����9ء ب1-����;ح �ث���1رة  
d<رب�C+-4 -�ي ا<Asا-�ا  

%  ٠}٣٧� ٠}�٤٣� ٠}�١٨� ٠}�١� ٠}�١� �
١٤}٤� ٨١}�٠� ٨٠}�٣٠� ٤١}�٤� ٦٠}�٤� �١٠� �

�٦٤  ك �١٠٤� �٢٦� �٦� �� J� �
٢� �

أح;ص m�F5 ا��C�2ام     
ا-7NC>��1ت ا-�Cری9>��4 م���  
ا-��4 ا-A+;ی4 أو ا-;ت49     

  ا-mC ت1�9217
%  ٠}٣٢� ٠}�٥٢� ٠}�١٣� ٠}�٣� �� J� �

١٣}٤� ٧٥}�٠� ٤٣}�٢١� ٠٣}�٤� ٢٣}�٤� �١١� �
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  )١٤(     ���7 جـــ�ول ر/ـــــ.

  در� ا���ا
	�  ا����ار
) ت ( أ����ر 

  ������� وا��ة

    �����	���ي ا����� )

٩٥(%  

ر#" 
  ا�$��رة

  ا�$��رة
ا�&%�� 
%  

 '
م�ا
  ب(�ة

'
  م$�رض  �+�دي  م�ا
م$�رض 
  ب(�ة

ا����س- 
  0%�ب/ا�

ا3ن�0اف 
  ا��$+�ري

  #+�� ت

  ا46�5  ا5دن4

  ا��ت��

�  ك J� �١٠� �٣٦� �٨٠� �٧٤� �

٩� �

� أd����² أن ب®م1����Kن  
ا-7NC>1ت ا-�Cری9>�4 أن    
 d���������������5 ;���������������9Aت

 ذات م3@�����������153ت
  �4A<9 ص49A وم�NAة

%  � J� ٠}�٥� ٠}�١٨� ٠}�٤٠� ٠}�٣٧� �
٠٩}٤� ٨٦}�٠� ٩٣}�٢٠� ٩٧}�٣� ١٧}�٤� �١٢� �

�١  ك �٣� �٣١� �١١٢� �٥٣� �

٨� �

� أم>/ إ-�m ا��C�2ام      
ا-7NC>1ت m�s ا-��Cری�    
Sن أ3F�����������������������2ب  
ا-+<1@��;ة ه��3 6>��;  

  ا3F2ب -�CFری�

%  ٥}٠� ٥}�١� ٥}�١٥� ٠}�٥٦� ٥}�٢٦� �
٠٧}٤� ٧٢}�٠� ٦٤}�٢٥� ٢٩}�٤� ٥٠}�٤� �١٣� �

�٣  ك �١١� �٤٤� �٧١� �٧١� �

١٠� �

مd ا-�AG أن ت�7    
   ms 4<9ری�C-7>1ت اNC-ا
ا-+����,1ه+4 ب�����Cری   
ا-+�������3اد ا�ن�������,1ن>4  

  وا-7§;ی4

%  ٥}١� ٥}�٥� ٠}�٢٢� ٥}�٣٥� ٥}�٣٥� �
٩٨}٣� ٩٧}�٠� ٨٥}�١٧� ٩٧}�٣� ٢١}�٤� �١٤� �

�٣٦  ك �٨٩� �٦٦� �٧� �٢� �

١٦� �
أ��C�������2م ا-7NC>�������1ت 
   ;A��Rأ d<ری9>�4 ح��C-ا
ب����rن ا-+�����P /����F ب�����أ  
d<1رآ�+F- ب;,Cی  

%  ٠}١٨� ٥}�٤٤� ٠}�٣٣� ٥}�٣� ٠}�١� �
٧٥}٣� ٨٣}�٠� ٢٤}�٢٥� ١١}�٤� ٢٩}�٤� �١٥� �

�٨  ك �١٢� �٧٧� �٧٧� �٢٦� �

٤� �

أ���������s/ ا��C��������2ام  
ا-7NC>��1ت m��s ت���ری�   
  d<ا-+3ه3ب d<رب�C+-ا
 dم�� ;��Eأآ d<P3���C+-وا

d<1دیA-ا  

%  ٠}٤� ٠}�٦� ٥}�٣٨� ٥}�٣٨� ٠}�١٣� �
٥١}٣� ٩٤}�٠� ٧٧}�٢٩� ٤٦}�٤� ٦٦}�٤� �١٦� �

�٢٦  ك �٤١� �٣٩� �٤٧� �٤٧� �

٥� �
أآ�����E; م�����1 ت�����,��Cم  

�C-7>�����1ت اNC-ری9>�����4 ا
  m:��23Cم d<رب���C+F-

/<G>C-ا  
%  ٠}١٣� ٥}�٢٠� ٥}�١٩� ٥}�٢٣� ٥}�٢٣� �

٧٦}٢� ٣٦}�١� ٦٤}�٧� ٣٨}�٣� ٦٤}�٣� �١٧� �

�١٣}٤  املتوسط الكلي لإلجتاه حنو االساسيات املتبعة يف استخدام التقنيات التدريبية ٤٤}�٠� ٧٦}�٣٦� ٠٣}�٤� ١٥}�٤� �� J� �

املوضحة أعاله يتضح أن أفراد عينة الدراسة يتمتعون         ) ١٤( من خالل نتائج اجلدول رقم      
 املتبعة يف استخدام التقنيات التدريبية حيث بلـغ املتوسـط           االساسياتجتاهات اجيابية حنو    با

احلسايب الكلي إلجتاه أفراد عينة الدراسة على االساسيات املتبعـة يف اسـتخدام التقنيـات               
، كما يتضح مـن النتـائج أن     )  ٤,١٥ إىل   ٤,٠٣( حبدي ثقة    ) ٥ من   ٤,١٣( التدريبية  
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 اجتاهات أفراد عينة الدراسة حنو حمور األساسيات املتبعة يف استخدام التقنيات            هناك تفاوتاً يف  
  :التدريبية ما بني االجتاه االجيايب العايل جداً واالجتاه االجيايب واالجتاه احليادي على النحو التايل

   أوضحت النتائج أن اجتاه املدربني اجيايب بدرجة عالية حنو ستة أساسيات متثلـها الفقـرات              
  :واليت مت ترتيبها تنازلياً كالتايل  ) ٦ ، ٧ ، ١٣ ، ٣، ١٢ ، ١٧ (
أويد استخدام الكمبيوتر التعليمي وبراجمـه املتعـددة   " وهي  ) ١٧( جاءت الفقرة رقم     )١

 ٤,٨٥( باملرتبة األوىل حيث بلغ متوسـطها       " كأحدث ابتكار علمي يف جمال التقنيات       
عزو الباحث هذه النتيجة إىل أن الكمبيـوتر        وي ) ٤,٨٧ إىل   ٤,٦٤( حبدي ثقة    ) ٥من  

ميتلك أمكانيات عرض وتوضيح أكرب مقارنة مع بقية التقنيات األخرى كما أنه يتميـز              
  .بسهولة االستخدام مما جعل االجتاه اإلجيايب حنوه عايل 

ميكن استخدام التقنيات التدريبية من أجل تنمية كافة        " وهي   ) ١٢( جاءت الفقرة رقم     )٢
 ٤,٠٨( حبدي ثقة                ) ٥ من   ٤,٦٥( باملرتبة الثانية حيث بلغ متوسطها      " ت  املهارا
ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن التقنيات التدريبية تتيج إمكانية التطـوير             ) ٤,٢٨إىل  

  .الشامل جلميع مهارات املتدربني مما جعل أفراد الدراسة أبدوا إجتاهاً إجيابياً حنوها
أري أن أنسب استخدام للتقنيـة هـو يف املـدارس           " وهي   ) ٣( جاءت الفقرة رقم     )٣

 إىل  ٤,٢٥( حبدي ثقة    ) ٥ من   ٤,٥٦( باملرتبة الثالثة حيث بلغ متوسطها      " واجلامعات  
٤,٤٨ .(  

(  النتيجة اليت تدل على عدم موافقة افراد الدراسة على هذا الرأي                       هذهويعزو الباحث   
إىل إدراك املدربني األمنيني بأن     )  عكسية يف التحليل     بصورة بإعتبارها عبارة سلبية مت ادخاهلا    

استخدام التقنيات التدريبية يناسب مراكز التدريب األمين وليس مقصوراً فقط على املـدارس   
  . واجلامعات

" وهي   ) ٥( كما يتضح من النتائج أن أفراد الدراسة حمايدين يف اجتاههم حنو الفقرة رقم              
 ) ٥ من   ٢,٧٦( مبتوسط" يات التدريبية للمتدربني متوسطي التحصيل      أكثر ما تستخدم التقن   

ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن التقنيات فعالـة جلميـع            ) ٢,٦٤ إىل   ٢,٣٨( حبدي ثقة   
املستويات التحصيلية لقدرا على التوضيح وتبسيط املعلومات مما جيعلها غري قاصـرة علـى              

  .متوسطي التحصيل فقط
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ما اتجاهات المدربين في مدينة تدريب األمن العام نحو عالقة        : " لرابعالسؤال ا ) ج
  "تقنيات التدريب بتحديث وتطوير العملية التعليمية  ؟ 

  

للتعرف على اجتاهات املدربني يف مدينة تدريب األمن العام حنو عالقة تقنيات التـدريب              
نسب املئوية ، واملتوسـطات     بتحديث وتطوير العملية التدريبية  مت حساب التكرارات ، وال         

 ، والرتب الستجابات أفراد الدراسة على عبارات حمور عالقـة  املعياريةاحلسابية واالحنرافات   
  ):١٥(استخدام التقنيات التدريبية بالتحديث والتطوير والنتائج يوضحها اجلدول رقم 

  

  )١٥(     جـــ�ول ر/ـــــ.
��D"ت ا��I !��� وا6ن"�ا��ت ا��
��ر�� وا���� ا���1ارات وا���D ا��J!�� وا��

����ت������ت أ��اد ا��را � @�K @&�رات "!ر @4/� ا ���ام ا� 6  
���! �Iت ا��!ا� �Dز��ً� ح��� �&�� ��!I�   ا���ر�&�� ����"��$ وا�

  در� ا���ا
	�  ا����ار
) ت ( أ����ر 

  ������� وا��ة

        �����������	���ي ا�����������

 )٩٥(%  

ر#" 
  ا�$��رة

  ةا�$��ر
ا�&%�� 
%  

 '
م�ا
  ب(�ة

'
  م$�رض  �+�دي  م�ا
م$�رض 
  ب(�ة

ا����س- 
  ا�0%�ب/

ا3ن�0اف 
  ا��$+�ري

  #+�� ت

  ا46�5  ا5دن4

  ا��ت��

�  ك J� �� J� �٥� �٢٩� �١٦٦� �

٧� �

� أم>/ إ-�m ا��C�2ام      
ا-7NC>1ت m�s ا-��Cری�    
Sن�����������1 ص����������;45  
م,3Cردة مd ا-¢�;ب    
 4����A<9�����217 و�Cت �

17A+Cم�  

%  � J� �� J� ٥}�٢� ٥}�١٤� ٠}�٨٣� �
٨١}٤� ٤٦}�٠� ٩٧}�٥٥� ٧٤}�٤� ٨٧}�٤� �١� �

�١٣٨  ك �٥٤� �٨� �� J� �� J� �

٥� �

إن m����������s ا��C����������2ام 
ا-7NC>��1ت m��s ا-���Cری�   
  4����������<F+AF- ¬ت<�����������ی
ا-�Cری9>���������4 ب�+>����������  

  3xان1�9

%  ٠}٦٩� ٠}�٢٧� ٠}�٤� �� J� �� J� �
٦٥}٤� ٥٦}�٠� ٩٨}�٤١� ٥٧}�٣� ٧٣}�٤� �٢� �

�١  ك �٤� �١١� �٤٥� �١٣٩� �

٨� �

 �AGأن������� ی������ d������²أ
 ت:9>���������£ مA:>���������1ت 
ا-7NC>�������1ت ا-�Cری9>�������4  
  1���7A+Cم� m���s 4���Eا-<�ی
 �01��N-ا mا-1��7م m9ری���C-ا

  ح1->1ً

%  ٥}٠� ٠}�٢� ٥}�٥� ٥}�٢٢� ٥}�٦٩� �
٥٩}٤� ٧٣}�٠� ٦٣}�٣٠� ٤٨}�٤� ٦٩}�٤� �٣� �

�٢  ك �٩� �١٢� �٣٩� �١٣٨� �

١٠� �

ی+d����������K أن ی3����������Kن  
���C�������2ام ا-7NC>�������1ت 
ا-�Cریm��F5 4��<9 ا-+���ي   
     m�F5 m9F2 ;<ثrت �<A9-ا
   m����s رة ا-+�����رب�����Nم

  ا-�Cری�

%  ٠}١� ٥}�٤� ٠}�٦� ٥}�١٩� ٠}�٦٩� �
٥١}٤� ٨٧}�٠� ٤٤}�٢٤� ٣٩}�٤� ٦٣}�٤� �٤� �
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  )١٥(     ���7 جـــ�ول ر/ـــــ.
 

  در� ا���ا
	�  ا����ار
) ت ( أ����ر 

  ������� وا��ة

         ����������	���ي ا����������

 )٩٥(%  

ر#" 
  ا�$��رة

  ا�$��رة
ا�&%�� 
%  

 '
م�ا
  ب(�ة

'
  م$�رض  �+�دي  م�ا
م$�رض 
  ب(�ة

ا����س- 
  ا�0%�ب/

ا3ن�0اف 
  ا��$+�ري

  #+�� ت

  46�5ا  ا5دن4

  ا��ت��

�١٠٦  ك �٨٨� �٦� �� J� �� J� �

٤� �

أري ب�������rن ا-+��������رب 
      m�79Cه3 ا-�¤ي ی x17-ا
م����������1ه>� ا-7NC>���������1ت  
ا-�Cری9>���������4 ب�+>���������� 

  3xان1�9

%  ٠}٥٣� ٠}�٤٤� ٠}�٣� �� J� �� J� �
٥٠}٤� ٥٦}�٠� ٠١}�٣٨� ٤٢}�٤� ٥٨}�٤� �٥� �

�٣  ك �١١� �٣١� �٦٩� �٨٦� �

٩� �

أرى أن ا��C���������������2ام 
ا-7NC>�������1ت ا-�Cری9>�������4 

6; ت����Nم ا-+����رب>d ی��� 
m��������������s م���������������1-��  

mGG�C-ا  

%  ٥}١� ٥}�٥� ٥}�١٥� ٥}�٣٤� ٠}�٤٣� �
١٢}٤� ٩٦}�٠� ٤٢}�١٦� ٩٩}�٣� ٢٥}�٤� �٦� �

�٣٣  ك �١٣٧� �٢٢� �٧� �١� �

١� �

أحm�����F5 ������K آ������1ءة    
ا-�Cری�  m�s ا-+;اآ�¥      
     d4 م���FC�+-ری9>4 ا�C-ا
  ;sار ت����3ا�����N����6¦ل م
ا�������xS¥ة وا-7NC>������1ت 
  ا-+,��Cمms 4 ا-+>�ان

%  ٥}١٦� ٥}�٦٨� ٠}�١١� ٥}�٣� ٥}�٠� �
٩٧}٣� ٩٨}�٠� ٢٠}�٢٠� ٨٨}�٣� ٠٧}�٤� �٧� �

�٢٩  ك �١٣٣� �٣٧� �١� �� J� �
٣� �

أم>����������/ ���C����������2ام  
ا-7NC>1ت ا-�Cری9>�4 ��75     
 m��-4 إ��x1>-13ري بA��R

  ا��C2ام�1
%  ٥}١٤� ٥}�٦٦� ٥}�١٨� ٥}�٠� �� J� �

٩٥}٣� ٥٩}�٠� ٧٣}�٢٢� ٨٧}�٣� ٠٣}�٤� �٨� �

�٢٧  ك �١١٧� �٤٥� �٧� �٤� �

٢� �

أري بrن ا-+�رب ا-¤ي 
-���� ی���,9£ -���� أن أ����5  
    4��F+A- 4��<94 ت�ریF<��2و
        d�5 3ن�Kم�1 ی �Aه3 أب
  m����������7NC-ا-+�����������رب ا

  ا-<�ی¬

%  ٥}١٣� ٥}�٥٨� ٥}�٢٢� ٥}�٣� ٠}�٢� �
٧٨}٣� ٨٠}�٠� ٨٥}�١٣� ٦٧}�٣� ٨٩}�٣� �٩� �

�١٥  ك �١٠٤� �٧١� �٣� �٧� �

٦� �

أري ب�������rن ا-+��������رب 
ا-x1����7 ت�����ری9>1ً ه����3   
   dم������� ;�������EKا-�������¤ي ی
ا��C�������2ام ا��������xS¥ة  

  ا-ms 4<7NC ا-�Cری�

٪� ٥}�٧� ٠}�٥٢� ٥}�٣٥� ٥}�١� ٥}�٣� �
٥٩}٣� ٨٠}�٠� ٣٧}�١٠� ٤٧}�٣� ٧٠}�٣� �١٠� �

�٢٥}٤  املتوسط الكلي لإلجتاه حنو عالقة تقنيات التدريب بتحديث وتطوير العملية التدريبية   ٤٠}�٠� ٧٠}�٤٣� ١٩}�٤� ٣٠}�٤� �� J� �

        
وضحة أعاله يتضح أن أفراد عينة الدراسة يتمتعون        ملا ) ١٥ (من خالل نتائج اجلدول رقم      

يبيـة  باجتاهات اجيابية عالية حنو حمور عالقة تقنيات التدريب بتحديث وتطوير العمليـة التدر            
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 مـن   ٤,٢٥( حيث بلغ املتوسط احلسايب الكلي الجتاهات أفراد عينة الدراسة حنو هذا احملور             
   ).٤,٣٠ إىل ٤,١٩( حبدي ثقة  ) ٥

كما يتضح من النتائج أن هنالك تفاوت يف اجتاهات أفراد عينة الدراسة حنو عالقة تقنيات               
 اإلجيايب العايل حنو بعـض البنـود        التدريب بتحديث وتطوير العملية التدريبية ما بني االجتاه       

التفصيلية للعالقة واإلجيايب فقط على بنود أخرى للعالقة حيث ترواحت متوسطات اجتاهام            
  ) .٥ من ٤,٨١ إىل ٣,٥٩( حنو هذا احملور ما بني  
واليت مت ترتيبها تنازلياً أعلى الفقرات نسباً        ) ٤ ،   ١٠ ،   ٨ ،   ٥ ،   ٧( ومتثل الفقرات رقم    

  :اه اإلجيايب على النحو التايل يف اإلجت
ال أميل إيل استخدام التقنيات يف التدريب ألا صرعة         " وهي   ) ٧( جاءت الفقرة رقم     )١

 ) ٥ من   ٤,٨١( باملرتبة األوىل مبتوسط  " مستوردة من الغرب ال تتناسب وطبيعة جمتمعنا        
دراسة هلـذا   وتشري هذه النتيجة إىل رفض أفراد عينة ال        ) ٤,٨٧ إىل   ٤,٧٤( حبدي ثقة   

مما يعـين أن ارتفـاع      ) ألن هذه العبارة عبارة سلبية مت إدخاهلا بصورة عكسية          ( الرأي  
متوسطها دليل على رفضها من قبل أفراد الدراسة ويعزو الباحث هـذه النتيجـة إىل أن                
االستفادة اليت حتققها التقنية كبرية مما جيعل املتدربني يستخدموا وهذه النتيجـة تـبني              

  . تقنيات التدريب بتحديث وتطوير العملية التدريبية وتبني مدى تقبل املدربني هلا عالقة
إن يف استخدام التقنيات يف التدريب حتديث للعمليـة         " وهي   ) ٥( جاءت الفقرة رقم     )٢

 إىل  ٤,٥٧( حبدي ثقة    ) ٥ من   ٤,٦٥( باملرتبة الثانية مبتوسط  " التدريبية جبميع جوانبها    
 هذه النتيجة إىل أن التقنيات تتيح إمكانية اسـتخدام وسـائل            ويعزو الباحث  ) ٤,٧٣

جديدة يف العرض والشرح وغريها من اجلوانب مما يؤدي إىل حتديث العملية التعليميـة              
  .جبميع جوانبها 

أظن أنه يصعب تطبيق معطيات التقنيـات التدريبيـة         " وهي   ) ٨( جاءت الفقرة رقم     )٣
 ) ٥ مـن    ٤,٥٩( باملرتبة الثالثة مبتوسط  "  القائم حالياً    احلديثة يف جمتمعنا التدرييب النامي    

( وتشري هذه النتيجة إىل رفض أفراد الدراسة هلذا الرأي           ) ٤,٦٩ إىل   ٤,٤٨( حبدي ثقة   
مما يعين أن ارتفاع متوسـطها      ) ألن هذه العبارة عبارة سلبية مت إدخاهلا بصورة عكسية          

الباحث هذه النتيجة إىل أن التدريب يقوم       دليل على رفضها من قبل أفراد الدراسة ويعزو         
على أسس علمية حديثة يف اململكة مما يسهل من تطبيق معطيات التقنيات التربوية احلديثة         

  .عليه 
ميكن أن يكون الستخدام التقنيات التدريبيـة علـي         " وهي   ) ١٠( جاءت الفقرة رقم     )٤

 ٤,٥١( باملرتبة الرابعة مبتوسط  " املدي البعيد تأثري سليب علي مقدرة املدرب يف التدريب          
وتشري هذه النتيجة إىل رفض أفراد الدراسة هلذا         ) ٤,٦٣ إىل   ٤,٣٩( حبدي ثقة    ) ٥من  

مما يعـين أن ارتفـاع      ) ألن هذه العبارة عبارة سلبية مت إدخاهلا بصورة عكسية          ( الرأي  
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ـ              ة إىل أن   متوسطها دليل على رفضها من قبل أفراد الدراسة ويعزو الباحث هـذه النتيج
استخدام التقنيات تزيد من خربة املدرب التدريبية وقدرته على الشرح والتبـسيط ممـا              

  .يؤدي إىل تأثري إجيايب على مقدرة املدرب يف التدريب على املدى البعيد 
أري بأن املدرب الناجح هو الـذي يتـبين مفـاهيم           " وهي   ) ٤( جاءت الفقرة رقم     )٥

( حبدي ثقة    ) ٥ من   ٤,٥١( باملرتبة اخلامسة مبتوسط  " ها  التقنيات التدريبية جبميع جوانب   
ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن تبين املدرب للتقنيات ومفاهيمها           ) ٤,٥٨ إىل   ٤,٤٢

يزيد من خربته التدريبية وقدرته على استخدام التقنيات مما يرفع من قدراته ويزيد مـن               
 .فرص جناحه 

يتضح أن املدربني يف مدينة تدريب األمـن     ) ١٥(قم  ومما ذكر ومن خالل نتائج اجلدول ر      
العام مقتنعني ومستشعرين العالقة القوية اليت تربط استخدام التقنيات التدريبيـة بتحـديث             

  .وتطوير التدريب جبميع جوانبه 
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ما اتجاهات المدربين في مدينة تدريب األمن العـام نحـو            : " السؤال الخامس ) ج
  "خدام التقنيات التعليمية في التدريب  ؟ المعوقات التي تحد من است

للتعرف على اجتاهات املدربني يف مدينة تدريب األمن العام حنو املعوقات اليت حتـد مـن                
استخدام التقنيات التدريبية يف التدريب  مت حـساب التكـرارات ، والنـسب املئويـة ،                 

 أفراد الدراسة على عبارات     واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ، والرتب الستجابات      
  ):١٦(حمور املعوقات اليت حتد من استخدام التقنيات التدريبية والنتائج يوضحها اجلدول رقم 

  

  )١٦(     جـــ�ول ر/ـــــ.
ا���1ارات وا���D ا��J!�� وا���! �Iت ا�"����D وا6ن"�ا��ت ا��
��ر�� وا���� 

  �ــ�ـ� �"� � ا ���ام6 �����ت أ��اد ا��را � @�K @&�رات ا��
!/�ت ا
���! �Iت ا��!ا� �Dز��ً� ح��� �&������ت ا���ر�&�� �   ا�

  در� ا���ا
	�  ا����ار
) ت ( أ����ر 

  ������� وا��ة

         ����������	���ي ا����������

 )٩٥(%  

ر#" 
  ا�$��رة

  ا�$��رة
ا�&%�� 
%  


' م�ا
  ب(�ة

'
  م$�رض  �+�دي  م�ا
م$�رض 
  ب(�ة

ا����س- 
  ا�0%�ب/

ا3ن�0اف 
  ا��$+�ري

  #+�� ت

  ا46�5  ا5دن4

  ا��ت��

�٨٠  ك �٨٣� �١٣� �٦� �١٨� �

١٥� �

� أم>�����/ ���C�����2ام  
ا��x¥ة ms ا-�Cری�   
 ;sم ت�������������3ا��������������A-
ا�م1Kن>����1ت ا-+1دی����4 

  ا-+49217 -¤-´

%  ٠}٤٠� ٥}�٤١� ٥}�٦� ٠}�٣� ٠}�٩� �
٠١}٤� ١٨}�١� ٢٧}�١٠٢� ٩٠}�٣� ١٢}�٤� �١� �

�٨٤  ك �٦٤� �٩� �٩� �٣٤� �

٣� �

>/ إ-�m ا��C�2ام     � أم 
  m����������s  ة¥�����������xا�
ا-���������Cری� ب��������,�9  
ح1����Cx1 إ-���m إ����5اد   

  m7s م,£9

%  ٠}٤٢� ٠}�٣٢� ٥}�٤� ٥}�٤� ٠}�١٧� �
٧٨}٣� ٤٦}�١� ٥٤}�٧٣� ٦٥}�٣� ٩٠}�٣� �٢� �

�٣٢  ك �٩٨� �١٢� �١٢� �٤٦� �

٢� �

أ�5¥ف d��5 ا��C��2ام  
ا-7NC>1ت ms ا-��Cری�    
 m�����-1ج إ�����C>ن������1 تS
ا-EK>���; م���d ا�����5اد  
ا-m+FA ا-+,9£ -+�1دة    

  ا-�Cری�

%  ٠}١٦� ٠}�٤٩� ٠}�٦� ٠}�٦� ٠}�٢٣� �
٢٩}٣� ٤٣}�١� ١٢}�٥٠� ١٥}�٣� ٤٠}�٣� �٣� �

�٨  ك �٣٨� �٣٥� �٥٤� �٦٥� �

٤� �

أm����6 م���d ح����وث   
  d<ب���������� m����������@3�-ا
ا-+��Cرب>d م���x d;اء   
   4�����<7NCF- mام��C�����2ا

  ا-�Cری9>4

%  ٠}٤� ٠}�١٩� ٥}�١٧� ٠}�٢٧� ٥}�٣٢� �
٣٥}٢� ٢٣}�١� ٨٠}�٣٢� ٢٢}�٢� ٤٧}�٢� �٤� �
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  )١٦(     ���7 جـــ�ول ر/ـــــ.

  در� ا���ا
	�  ا����ار
) ت ( أ����ر 

  ������� وا��ة

    �����	���ي ا����� )

٩٥(%  

ر#" 
  ا�$��رة

  ا�$��رة
ا�&%�� 
%  

 '
م�ا
  ب(�ة

'
  م$�رض  �+�دي  م�ا
م$�رض 
  ب(�ة

ا����س- 
  ا�0%�ب/

ا3ن�0اف 
  �ريا��$+

  #+�� ت

  ا46�5  ا5دن4

  ا��ت��

�٣  ك �٥� �٩١� �٥٧� �٤٤� �

١٤� �

أm���F5 ����+C5 ا-7NC>���1ت  
m�����s ا-������Cری� Sن������1  

������P m������:Aت d1ً م������:,
ا-;اح���4 ����75م1 أآ���3ن   
م1ً����9AC أو =>����; م>����1ل  

  �-1Nء م<1@;ة

%  ٥}١� ٥}�٢� ٥}�٤٥� ٥}�٢٨� ٠}�٢٢� �
٣٣}٢� ٩٠}�٠� ٠٩}�٢٧� ٢٠}�٢� ٤٤}�٢� �٥� �

�  ك J� �٥� �٤٢� �٧٩� �٧٤� �
١٣� �

���P ی��,d<�C ا-+���Cرب3ن  
ب+���1دتm إذا م���r����- 1ت   
إ-��m ا��C��2ام ا-7NC>��1ت   

  ms ا-�Cری�
%  � J� ٥}�٢� ٠}�٢١� ٥}�٣٩� ٠}�٣٧� �

٨٩}١� ٨٢}�٠� ٩٤}�٢٩� ٧٦}�١� �٢� �٦� �

�١  ك �١٢� �٣٩� �٥٦� �٩٢� �

٥� �

أري ب�������rن ا��C�������2ام 
  m����-7>����1ت ی�����دي إNC-ا
ت�������������C>� أذه������������1ن 
 d�����������5 d<رب������������C+-ا
ا-+<3�������Cي ا-7§�������;ي 

  -F+1دة

%  ٥}٠� ٠}�٦� ٥}�١٩� ٠}�٢٨� ٠}�٤٦� �
٨٧}١� ٩٦}�٠� ٥}�٣٠� ٧٧}�١� �٢� �٧� �

�  ك J� �٨� �٣٧� �٧١� �٨٤� �
١٢� �

m��s ا��C���2ام ا-7NC>���1ت  
ا-�Cری9>��4 إ���N- 4��P15رة  
/<�C-ا mF5 رب�C+-ا  %  � J� ٠}�٤� ٥}�١٨� ٥}�٣٥� ٠}�٤٢� �

٨٥}١� ٨٦}�٠� �١٩� ٧٠}�١� ٠٢}�٢� �٨� �

�٢  ك �٩� �٢٩� �٧١� �٨٩� �

١١� �

ی<��� ا��C��2ام ا-7NC>��1ت  
ا-�Cری9>����4 م����d ت7+>����4  
175ص���������; ا�ب����������اع  
وا�ب1�����������KCر -������������ى 

d<رب�C+-ا  

%  ٠}١� ٥}�٤� ٥}�١٤� ٥}�٣٥� ٥}�٤٤� �
٨٢}١� ٩١}�٠� ٣٠}�١٨� ٦٨}�١� ٩٧}�١� �٩� �

�  ك J� �٨� �٢٦� �٨٠� �٨٦� �

١٠� �

أ������5¥ف d������5 اC5+������1د 
�Cریm����s 4����<9 ا-7NC>����1ت ا-

ا-���Cری� ب��,�9 اC5>��1دي 
mF5 أ3F2ب x>� وم<��د     
 d3 م������Fری� ی�����C-ا m���s

  ا��C2ام�1

%  � J� ٠}�٤� ٠}�١٣� ٠}�٤٠� ٠}�٤٣� �
٧٨}١� ٨٢}�٠� ١٢}�٢١� ٦٧}�١� ٩٩}�١� �١٠� �

�٥  ك �٢٠� �١٧� �٣٤� �١٢٤� �

١� �

� أم>/ �C5+1د ا-7NC>�1ت      
   m����s نS ری������C-ا m����s
 m��F5 d<رب���C+-3ل اGح��
ا-+3FAم��������1ت م��������d أي  
 م�����Gر =>����; ا-+�����رب 
ز3G- 45¥5رة ا-+�رب 

d<رب�C+-أذه1ن ا ms  

%  ٥}٢� ٠}�١٠� ٥}�٨� ٠}�١٧� ٠}�٦٢� �
٧٤}١� ١٣}�١� ٨٢}�١٥� ٦٢}�١� ٨٩}�١� �١١� �
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  )١٦(     ���7 جـــ�ول ر/ـــــ.

  در� ا���ا
	�  ا����ار
) ت ( أ����ر 

  ������� وا��ة

   ������	���ي ا������ )

٩٥(%  

ر#" 
  ا�$��رة

  ا�$��رة
ا�&%�� 
%  

 '
م�ا
  ب(�ة

'
  م$�رض  �+�دي  م�ا
م$�رض 
  ةب(�

ا����س- 
  ا�0%�ب/

ا3ن�0اف 
  ا��$+�ري

  #+�� ت

  ا46�5  ا5دن4

  ا��ت��

�  ك J� �٤� �٣٣� �٦٤� �٩٩� �
٦� �

  d<رب����C+-أن ا d���²أ �
     �FAC�-ا mNFت m-3ن إF<+ی
م����d م����1Gدر أ����6;ي  
;R19+-ا-+�رب ا ;<=  

%  � J� ٠}�٢� ٥}�١٦� ٠}�٣٢� ٥}�٤٩� �
٧١}١� ٨١}�٠� �١٤� ٦٠}�١� ٨٢}�١� �١٢� �

�١  ك �٢� �١٣� �٩٨� �٨٦� �

١٦� �

م�+���d���5 /���<P 1 ن����1ح 
  m��s 4��<9ری�C-7>��1ت اNC-ا
ت<,>d ن3ات» ا-��Cری�    
   m��s �F���s ���P 1إ� أن���
  dت م�����xم��1 و £��<N>ت

4Fxأ  

%  ٥}٠� ٠}�١� ٥}�٦� ٠}�٤٩� ٠}�٤٣� �
٦٧}١� ٦٩}�٠� ٠٧}�١٢� ٥٤}�١� ٨٠}�١� �١٣� �

�  ك J� �٩� �١٨� �٦٥� �١٠٨� �

٨� �

أ���s/ أن أ���²; أم��1م   
   mأن��� m���F5 d<رب����C+-ا
    ��FA-4 واs;A+-ر ا�Gم

���s ����<م3@���3ع ا-3ح m
mGGت�  

%  � J� ٥}�٤� ٠}�٩� ٥}�٣٢� ٠}�٥٤� �
٦٤}١� ٨٣}�٠� ٤٩}�٧� ٥٤}�١� ٧٣}�١� �١٤� �

�١  ك �٤� �١٤� �٥٨� �١٢٣� �

٧� �

إن ا-����01A أو ا-+���;دود  
ا-+����P3C م���d ا��C���2ام 
   /���Pری9>���4 أ�C-7>���4 اNC-ا
  O<-1�����Kت dم����� ;�����<EKب

1�<F5 3لG>-ا  

%  ٥}٠� ٠}�٢� ٠}�٧� ٠}�٢٩� ٥}�٦١� �
٥١}١� ٧٦}�٠� ٨٧}�٢� ٤٠}�١� ٦٢}�١� �١٥� �

�  ك J� �� J� �٢� �٢١� �١٧٧� �

١٧� �

ا-��������¤یd ی��������,��Cم3ن 
ا-7NC>��1ت ا-�Cری9>��4 ه���   
 m��s م���35ن وی;=3��9ن
ا�d���5 451���R أن����,��  

1ً<7N3رون ت:Cأن�� م  

%  � J� �� J� ٠}�١� ٥}�١٠� ٥}�٨٨� �
١٣}١� ٣٦}�٠� ٥٠}�٧� ٠٢}�١� ٢٤}�١� �١٦� �

�  ك J� �� J� �٢� �٧� �١٩١� �
٩� �

إن ms اC5+1د ا��xS¥ة     
ا-m����s 4����<7NC ا-�����Cری�  
�  %  ت��ی� -mF+A آ+�رب J� �� J� ٠}�١� ٥}�٣� ٥}�٩٥� �

٠٦}١� ٢٧}�٠� ٠٠}�١٢� ٠٠}�١� ١٠}�١� �١٧� �

�٠٨}٢  املتوسط الكلي لإلجتاه حنو املعوقات التي حتد من استخدام التقنيات التدريبية يف التدريب   ٤٣}�٠� ٥٣}�٣٠� ٨٦}�٣� ٩٨}�٣� �� J� �

  
املوضح أعاله يتضح أن اجتاه أفـراد الدراسـة حنـو           ) ١٦(من خالل نتائج اجلدول رقم      

بلغ املتوسط احلـسايب الكلـي      املعوقات اليت حتد من استخدام التقنيات التدريبية سليب حيث          
مما يـدل علـى قلـة        ) ٣,٩٨ إىل   ٣,٨٦( حبدي ثقة    ) ٥ من ٠٨،٢(الجتاه أفراد الدراسة    

  . املعوقات اليت حتد من استخدامهم للتقنيات التدريبية
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كما يتضح من النتائج أن هناك تفاوت يف اجتاهات أفراد الدراسة حنو املعوقات اليت حتـد                
  . التدريبية يف التدريبمن استخدامهم للتقنيات
أعلى الفقرات باعتبارها أكثر املعوقات الـيت يـرى أفـراد           ) ٣،١٥(وقد سجلت الفقرات    

  : الدراسة أا حتد من استخدامهم للتقنيات التدريبية وذلك على النحو التايل
ال أميل الستخدام األجهزة يف التدريب      (( وهي  ) ١٥(جاء املعوق الذي متثله الفقرة رقم        )١

يف املرتبة األوىل باعتبارها أكثر املعوقات اليت       )) م توافر اإلمكانات املادية املناسبة لذلك     لعد
حبدي ) ٥ من   ٠١،٤(حتد من استخدام التقنيات يف التدريب حيث بلغ متوسطها احلسايب           

ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل شعور املدربني بالتكاليف املالية          ) ٤,١٢ إىل   ٣,٩٠( ثقة  
لتوفري التقنيات وإنتاج بعض الربامج واليت يرون أا اشد املعوقات اليت حتول دون             الالزمة  

تزويد املراكز األمنية ذه التقنيات ال سيما وأن التقنيات تتجدد بشكل مستمر مما يتطلب              
مالحقة كل ما هو جديد واالستفادة منه وذلك يستلزم تكاليف ماليه آخـرى، وهـذه               

ـ ١٤١٧(وكذلك دراسة الزهـراين     ) ١٤١٠أبا اخليل،   ( النتيجة تتفق مع دراسة      ) هـ
والذين اعتربوا عدم توفر اإلمكانات املادية من ابرز املعوقات اليت حتـد مـن اسـتخدام                

 .التقنيات يف العملية التعليمية
ال أميل إىل استخدام األجهـزة يف التـدريب         ) (( ٣(جاء املعوق الذي متثله الفقرة رقم        )٢

يف املرتبة الثانية باعتباره من أكثر املعوقات الـيت         )) داد فين مسبق    بسبب حاجتها إىل إع   
يرى أفراد الدراسة أا حتد من استخدام التقنيات يف التدريب، حيث بلغ املتوسط احلسايب          

ويعزو الباحث هذه النتيجـة إىل       ) ٣,٩٠ إىل   ٣,٦٥( حبدي ثقة   ) ٥ من   ٧٨،٣(للفقرة  
 جاهزة لالستخدام يف مدينة تدريب األمـن العـام          أن التقنيات واألجهزة قد تكون غري     

ويتطلب استخدامها جتهيز وإعداد مسبق وهذا ما جعل معظم أفراد الدراسة يتفقون على             
والذي اعترب هذا املعوق أحد     ) ١٤١٥(وهذه النتيجة تتفق مع دراسة العيوين       . هذا املعوق 

 .ابرز املعوقات اليت حتد من استخدام التقنيات التعليمية
أقل النسب حيث امجع معظم أفراد الدراسة تقريباً على         ) ١٧،  ٩(   كما سجلت الفقرتني    

  :عدم اعتبارمها معوقاً حيد من استخدام التقنيات يف التدريب وذلك على النحو التايل
إن يف اعتماد األجهزة التقنيـة يف التـدريب         (( وهو  ) ٩(جاء املعوق والذي متثله الفقرة       )١

باملرتبة األوىل من حيث عدم حده مـن اسـتخدام التقنيـات             )) ديد لعملي كمدرب  
ويعزو الباحث   ) ١,١٠ إىل   ١( حبدي ثقة   ) ٥ من   ٠٦،١(التدريبية يف التدريب مبتوسط     

هذه النتيجة إىل تنامي إدراك املدربني بأن التقنيات التدريبية ما هـي إال مـساعد هلـم                 
 .ورهم بأا دد عملهمومطلب ضروري إلجناح العملية التدريبية وعدم شع
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الذين يستخدمون التقنيات التدريبية هـم      (( وهو  ) ١٧(جاء املعوق والذي متثله الفقرة       )٢
باملرتبة الثانية من حيث عدم     )) مدعون ويرغبون االشاعه عن أنفسهم أم متطورون تقنياً         

ي ثقـة    حبد) ٥ من   ١٣،١(حده من استخدام التقنيات التدريبية يف التدريب مبتوسط بلغ          
ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل اقتناع املدربني بأمهيـة اسـتخدام            ) ١,٢٤ إىل   ١,٠٢( 

 .التقنيات التدريبية وضرورا يف العملية التدريبية وليس رد االدعاء بالتطور
  



 -  - ١٠٨ - -

 

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات المدربين  : " السؤال السادس)  ج
من العام نحو استخدام التقنيات التعليمية بأختالف متغيراتهم في مدينة تدريب األ

 الدورة في مجـال     – المؤهل العلمي    – الخبرة   –العمر  (التشخصية والوظيفية   
  "استخدام التقنيات التعليمية ؟ 

وحتليل التباين  ) ت  ( لقد قام الباحث بالتأكد من توافر الشروط الالزمة لتطبيق اختباري           
التوزيـع  ( من أهم الشروط اليت قام الباحث بالتأكد من توافرهـا شـرط             قبل إجراءمها ، و   

للتأكد من  )  سيفرروف   –كولومجروف  ( فقد قام الباحث بإجراء اختبار مايسمى       ) الطبيعي
وقد كانت النتائج تدل على توافر هـذا        ) ٣٨١م، ص   ٢٠٠٥فهمي،  ( توافر هذا الشروط    

  .الشرط
  :الفروق باختالف العمر: أوالً 
عرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات املبحوثني طبقـاً               للت

" One Way ANOVA: حتليل التباين االحادي" إىل أختالف العمر استخدم الباحث اختبار 
لتوضيح داللة الفروق بني إجابات املبحوثني طبقاً إىل أختالف العمر وجاءت النتائج كمـا              

  :يوضحها اجلدول التايل
  

       )١٧(     جـــ�ول ر/ـــــ.
��( ا��&��� ا6ح�دي" ن��ئR اخ�&�ر "� :One Way ANOVA  " وق ���  إج���ت�,��

��
�ً� إ�K أخ�4ف ا�&X �ا��&"!ث�  

+�ر ا��&���  ا��"!ر  
درج�ت 
  ا�"���

��!ع 

�ت��  

 Z !�
  ا����
�ت

 ���/
  ف

ا����6 
  ا?ح+�ئ��

  ا�,�وق

א.-'&&&&&&&&��א��,�'&&&&&&&&&+*�א���(�)'&&&&&&&&&���  ٠l١٥٨  ٠l٦٣٣  ٤  ب>d ا-+�+153ت
+/��و13)+�2א�0�1א �دا6/ ا-+�+153ت� �� �� �� ٣٣  �١٩٥l٠  ٠٤٠l١٦٩  

٠l٠  ٩٣٣l٤٤٦  
 �x3ت �
  s;وق

دو(�א�5,6�+&&&&&&&&&&-7�2)�&&&&&&&&&&8&&&&&&&&&&�����  ٠l٢٨٥  ١l١٤١  ٤  ب>d ا-+�+153ت
�א��,�'+*�א���(�)'� �دا6/ ا-+�+153ت� �� �� �� ٥٢  �١٩٥l٠  ٥٨٧l٢٧٠  

١l٠  ٠٥٨l٣٧٩  
 �x3ت �
  s;وق

א�1+1'+*�:�א�0�1אم�א��,�'&+*�����  ٠l٣٠١  ١l٢٠٣  ٤  ب>d ا-+�+153ت
�א���(�)'� �دا6/ ا-+�+153ت� �� �� �� ٣٧  �١٩٥l٠  ٩٥٢l١٩٥  

١l٠  ٥٤٦l١٩١  
 �x3ت �
  s;وق

��"&&&&&&&&&��א1&&&&&&&&&��0אم�א��,�'&&&&&&&&&+*��  ٠l٢٦١  ١l٠٤٤  ٤  ب>d ا-+�+153ت
�א���(�)'��?+��<��=�وא��>��; �دا6/ ا-+�+153ت� �� �� �� ٣١  �١٩٥l٠  ٢٩٢l١٦٠  

١l٠  ٦٢٧l١٦٩  
 �x3ت �
  s;وق

�&&@�א1&&��0אم��  ٠l١٢٩  ٠l٥١٧  ٤  ب>d ا-+�+153ت��&&A�B&&א��*+&&"�C8א
�א��,�'+*�א���(�)'� �دا6/ ا-+�+153ت� �� �� �� ٣٥  �١٩٥l٠  ٥١١l١٨٢  

٠l٠  ٧١٠l٥٨٦  
� �x3ت 

  s;وق

  

فروق ذات داللة إحـصائية عنـد         عدم وجود  إىلاعاله    )١٧(  يف جدول    النتائجتشري  
امهية التقنيات التدريبيـة ،   ( ور الدراسة    فأقل بني إجابات املبحوثني حول حما      ٠,٠٥مستوى  

دور املدرب كما تقترحة التقنيات التدريبية ، االساسيات يف استخدام التقنيـات التدريبيـة،             
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عالقة استخدام التقنيات التدريبية بالتحديث والتطوير ، املعوقات اليت حتد مـن اسـتخدام              
   .طبقاً إىل أختالف العمر) التقنيات التدريبية 

    :الفروق بأختالف المؤهل التعليمي:اً ثاني
للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات املبحوثني طبقـاً               

 One Way: حتليل التباين االحادي" إىل أختالف املؤهل التعليمي استخدم الباحث اختبار 
ANOVA "    وأختبار شيفيهSceffe     املبحوثني طبقـاً إىل      لتوضيح داللة الفروق بني إجابات 

  :أختالف املؤهل التعليمي وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول التايل
  

   )١٨(     جـــ�ول ر/ـــــ.

��( ا��&��� ا6ح�دي" ن��ئR اخ�&�ر "� :One Way ANOVA "  P�,�[ ر�&� Sceffeوأخ
����
��ً� إ�K أخ�4ف ا��Eه( ا�&X �وق ��� إج���ت ا��&"!ث��,��  

���  ا��"!ر
) ف ( /���   ا���! Z  ا��Eه( ا�
��!D"ا��  

�!ى D
ا����6 
  ا?ح+�ئ��

4���ت +�ر ا?خ
���ام اخ�&�ر  ��

P�,�[  
D1���� �٤,١٣  
E�F+G� �٤,٤٩  

�*+&&&&&&&&&&&'�א.-'&&&&&&&&&&&��א��,
א���(�)'&&&&&&&&��و13&&&&&&&&)+��2

+/��א�0�1א ��IC$-+�$�ق�+J� �٤,٤٦  

١٦l٠  ٠٩٠l٠٠٠**  

أقل وبشكل معنوي    ) ١( 
   )٣( ومن   ) ٢( من 

D1���� �٣,٥٠  
E�F+G� �٣,٩٨  

دو(�א8&&&&&&&&&&&�(7�2-&&&&&&&&&&&+��
��*+&&&&&&&&'��5,6&&&&&&&&��א��,

�א���(�)'� ��IC$-+�$�ق�+J� �٣,٨٨  

١٦l٠  ٢٤٣l٠٠٠**  

أقل وبشكل معنوي    ) ١( 
   )٣( ومن   ) ٢( من 

D1���� �٣,٨٥  
E�F+G� �٤,٤٥  

א�1+1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'+*�:�
�0אم�א��,�'&&&&&&+*�א1&&&&&&�

�א���(�)'� ��IC$-+�$�ق�+J� �٤,٠٢  

٤٨l٠  ٢٣٤l٠٠٠**  

أقل وبشكل معنوي    ) ١( 
&      ) ٣( ومن     ) ٢( من  

   )٣( أقل من ) ٢( 

D1���� �٤,٠٦  
E�F+G� �٤,٣٨  

��"&&&&&&&&&&&��א1&&&&&&&&&&&��0אم�
א��,�'&&&&&&+*�א���(�)'&&&&&&��

�?+��<��=�وא��>��; ��IC$-+�$�ق�+J� �٤,٢٥  

١٠l٠  ٥٧٩l٠٠٠**  

أقل وبشكل معنوي    ) ١( 
   )٣( ومن   ) ٢( من 

D1���� �٢,١٨  
E�F+G� �١,٨٧  

�����@&���A�Bא��*+"�C8א
��*+&&&&&&'�א1&&&&&&��0אم�א��,

�א���(�)'� ��IC$-+�$�ق�+J� �٢,٢٣ 

١٧l٠  ٥٣٠l٠٠٠**  

أقل وبشكل معنوي    ) ٢( 
   )٣( ومن )  ١( من 

��GG�����������+ً'L+M�Nدאل��O�;$د��J٠١}٠و!"#$�� �� �

  

فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى         وجود إىلاعاله    )١٨(  يف جدول    النتائجتشري  
 فأقل بني إجابات املبحوثني أصحاب التعليم املتوسط واملبحوثني أصـحاب التعلـيم             ٠,٠١
امهية التقنيات التدريبية وأسباب استخدامها، دور املدرب       (حول  ) جامعي  / ثانوي  ( املرتفع  

كما تقترحة التقنيات التدريبية ، االساسيات يف استخدام التقنيات التدريبية، عالقة استخدام            
/ ثـانوي   ( لصاحل املبحثوين أصحاب التعليم املرتفع      ) لتدريبية بالتحديث والتطوير    التقنيات ا 
  .الذين كانوا أكثر موافقة على هذه احملاور ) جامعي 
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فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        وجود إىلاعاله    )١٨(  يف جدول    النتائج تشري  
 واملبحوثني مـن فئـات التعلـيم         فأقل بني إجابات املبحوثني أصحاب التعليم الثانيو       ٠,٠١

حول املعوقات اليت حتد من استخدام التقنيات التدريبية لصاحل         ) جامعي  / متوسط  ( األخرى  
املبحثوين أصحاب التعليم الثانوي الذين كانوا أكثر موافقة على املعوقات الـيت حتـد مـن                

  .استخدام التقنيات التدريبية
  :خبرة في التدريب والتدريس اإلمنيالفروق بأختالف عدد سنوات ال: ثالثاً 

للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات املبحوثني طبقـاً               
 One Way ANOVA: حتليل التباين االحادي" إىل أختالف اخلربة استخدم الباحث اختبار 

 وجاءت النتائج كما    لتوضيح داللة الفروق بني إجابات املبحوثني طبقاً إىل أختالف اخلربة         " 
  :يوضحها اجلدول التايل

  

      )١٩(     جـــ�ول ر/ـــــ.
��( ا��&��� ا6ح�دي" ن��ئR اخ�&�ر "� :One Way ANOVA "  وق ��� إج���ت�,��

�ً� إ�K أخ�4ف ا��&�ة&X �ا��&"!ث�  

+�ر ا��&��  ا��"!ر�  
درج�ت 
  ا�"���

��!ع 

�ت��  

 Z !�
  ا����
�ت

 ���/
  ف

ا����6 
  ا?ح+�ئ��

  ا�,�وق

א.-'&&��א��,�'&&+*�א���(�)'&&��و��2+(&&13  ٠l٠٤٦  ٠l١٣٧  ٣  ب>d ا-+�+153ت
+/��א�0�1א �دا6/ ا-+�+153ت� �� �� �� ٣٣  �١٩٦l٠  ٥٣٥l١٧١  

٠l٠  ٢٦٧l٨٤٩  
 �x3ت �
  s;وق

دو(�א�8(7�2-+����5,6א��,�'+*�  ٠l١١٠  ٠l٣٢٩  ٣  ب>d ا-+�+153ت
�א���(�)'� �دا6/ ا-+�+153ت� �� �� �� ٥٣  �١٩٦l٠  ٣٩٩l٢٧٢  

٠l٠  ٤٠٣l٧٥١  
 �x3ت �
  s;وق

א�1+1'+*�:�א�0�1אم�א��,�'+*�  ٠l٢٥١  ٠l٧٥٤  ٣  ب>d ا-+�+153ت
�א���(�)'� �دا6/ ا-+�+153ت� �� �� �� ٣٨  �١٩٦l٠  ٤٠٢l١٩٦  

١l٠  ٢٨٣l٢٨٢  
 �x3ت �
  s;وق

��"��א�0�1אم�א��,�'+*�א���(�)'��  ٠l١٦٨  ٠l٥٠٥  ٣  ب>d ا-+�+153ت
�?+��<��=�وא��>��; �دا6/ ا-+�+153ت� �� �� �� ٣١  �١٩٦l٠  ٨٣١l١٦٢  

١l٠  ٠٣٦l٣٧٨  
 �x3ت �
  s;وق

�@�א�0�1אم�  ٠l٣٠٣  ٠l٩١٠  ٣  ب>d ا-+�+153ت��A�Bא��*+"�C8א
�א��,�'+*�א���(�)'� �دا6/ ا-+�+153ت� �� �� �� ٣٥  �١٩٦l٠  ١١٨l١٧٩  

١l٠  ٦٩٤l١٧٠  
 �x3ت �
  s;وق

  
فروق ذات داللة إحـصائية عنـد         عدم وجود  إىلاعاله    )١٩(  يف جدول    النتائجتشري  
امهية التقنيات التدريبيـة    (  فأقل بني إجابات املبحوثني حول حماور الدراسة         ٠,٠١مستوى  

وأسباب استخدامها، دور املدرب كما تقترحة التقنيات التدريبية ، االساسيات يف استخدام            
التقنيات التدريبية، عالقة استخدام التقنيات التدريبية بالتحديث والتطوير ، املعوقات اليت حتد            

طبقاً إىل أختالف عدد سنوات اخلربة يف التدريب والتدريس         ) دام التقنيات التدريبية    من استخ 
  األمين
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  : الفروق باختالف االلتحاق بدورة في مجال التقنيات التدريبية: رابعاً 
للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات املبحوثني طبقـاً               

  ورة يف جمال التقنيـات التدريبيـة اسـتخدم الباحـث اختبـار              إىل أختالف االلتحاق بد   
لتوضيح داللة الفروق بني إجابات ) Independent Sample T-test: ت للعينات املستقلة (

املبحوثني طبقاً إىل أختالف االلتحاق بدورة يف جمال التقنيات التدريبية وجاءت النتائج كمـا           
  :يوضحها اجلدول التايل

  
   )٢١(     ـــ.جـــ�ول ر/ــ

�� " ن��ئR اخ�&�ر ��Dت ا�����
��,�وق ��� إج���ت ا��&"!ث�� " ت ��  
�ً� إ�K ا�6�"�ق ����ورات&X  

�
�H  ا�&"�  ا�
�د  ا�
 Z !�ا��
���D"ا�  

ا?ن"�اف 
  ا��
��ري

  /��� ت
�!ى D
  ا����6

  ا�,�وق

�A٤  ١٤٦  نl٠  ٤٧l٣٦  ���3א���(�)'&&&��و�*+&&&'�1&&&&)+�2א.-'&&&��א��,
+/��א�0�1א ��  ٤  ٥٤l٠  ١٣l٥  ٤٤l٠  ٦٩٠lوق  **٠٠٠;s �x3ت  

�A٣  ١٤٦  نl٠  ٨٧l٥٣  �*+'�دو(�א�8(7�2-+����5,6א��,
�א���(�)'� ��  ٣  ٥٤l٠  ٦٦l٢  ٤٧l٠  ٦٣٩lوق  **٠٠٩;s �x3ت  

�A٤  ١٤٦  نl٠  ٢٣l٤٣  �*+'�א�1+1'+*�:�א�0�1אم�א��,
�א���(�)'� ��  ٣  ٥٤l٠  ٨٧l٥  ٣٦l٠  ٤١٠lوق  **٠٠٠;s �x3ت  

�A٤  ١٤٦  نl٠  ٣٥lא���(�)'��  ٣٦�*+'���"��א�0�1אم�א��,
�?+��<��=�وא��>��; ��  ٣  ٥٤l٠  ٩٦l٦  ٣٨l٠  ٦٥١lوق  ***٠٠٠;s �x3ت  

�A٢  ١٤٦  نl٠  ٠٢lא�0�1אم�  ٤٢�@���A�Bא��*+"�C8א
�א��,�'+*�א���(�)'� ��  ٢  ٥٤l٠  ٢٥l٣  ٣٩l٠  ٣٦٨lوق  **٠٠١;s �x3ت  

   
  

فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى         وجود ىلإاعاله    )٢٠(  يف جدول    النتائجتشري  
 فأقل بني إجابات املبحوثني امللتحقني وغري امللتحقني بالدورات التدريبية حول حمـاور         ٠,٠١

امهية التقنيات التدريبية وأسباب استخدامها، دور املدرب كما تقترحـة التقنيـات          (الدراسة  
يبية، عالقة استخدام التقنيـات التدريبيـة       التدريبية ، االساسيات يف استخدام التقنيات التدر      

لـصاحل املبحـوثني    ) بالتحديث والتطوير ، املعوقات اليت حتد من استخدام التقنيات التدريبية         
  . امللتحقني الذين كانوا أكثر موافقة على حماور الدراسة
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  :الفروق بأختالف مدة الدورة التدريبية:خامساً 
روق ذات داللة إحصائية بني إجابات املبحوثني طبقـاً         للتعرف على ما إذا كانت هنالك ف      

 One: حتليل التباين االحـادي " إىل أختالف مدة الدورة التدريبية استخدم الباحث اختبار 
Way ANOVA "  وأختبار شيفيهSceffe  ًلتوضيح داللة الفروق بني إجابات املبحوثني طبقا

  : كما يوضحها اجلدول التايلإىل أختالف مدة الدورة التدريبية وجاءت النتائج
  

   )٢١(    جـــ�ول ر/ـــــ.

��( ا��&��� ا6ح�دي" ن��ئR اخ�&�ر "� :One Way ANOVA  " P�,�[ ر�&��,�وق Sceffeوأخ� 
�ً� إ�K أخ�4ف �ة ا��ورة ا���ر�&��&X �إج���ت ا��&"!ث� ���  

�ة ا��ورة   ا��"!ر
  ا���ر�&��

Z !�) ف ( �� /�  ا��
��!D"ا��  

�!ى D
ا����6 
  ا?ح+�ئ��

+�ر ا?خ���4ت 
���ام اخ�&�ر  ��

P�,�[  
�@��٢–�١�� �٤l٠٦  
٣� J٤�� �٤l٢٦  
٥� J٦� �٤l٢٨  

�*+&&&&&&&&&&&'�א.-'&&&&&&&&&&&��א��,
א���(�)'&&&&&&&&��و13&&&&&&&&)+��2

+/��א�0�1א �

٧;P7#$�;/Q3�� �٤l٥٠  

٢l٠  ٥٧٦l٠٥٦  

  ال توجد فروق

�@��٢–�١�� �٤l٣٤  
٣� J٤�� �٤l٣٦  
٥� J٦� �٤l٣٦  

دو(�א8&&&&&&&&&&&�(7�2-&&&&&&&&&&&+��
�'&&&&&&&&+*��5,6&&&&&&&&��א��,

�א���(�)'� �

٧;P7#$�;/Q3�� �٤l٥٦  

٢l٠  ١٣٠l٠٩٩  

  ال توجد فروق

�@��٢–�١�� �٢l١١  
٣� J٤�� �٢l٠٩  
٥� J٦� �٢l١٠  

א�1+1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'+*�:�
��*+&&&&&&'�א1&&&&&&��0אم�א��,

�א���(�)'� �

٧;P7#$�;/Q3�� �٢l٠٣ 

٥l٠  ٤١٦l٠٠١**  

ــشكل  ) ٤(  ــى وب أعل
ومـن       ) ٢( معنوي مـن    

   )٤( ومن  ) ٣( 

�@��٢–�١�� �٤l٠٦  
٣� J٤�� �٤l٢٦  
٥� J٦� �٤l٢٨  

��"&&&&&&&&&&&��א1&&&&&&&&&&&��0אم�
א��,�'&&&&&&+*�א���(�)'&&&&&&��

�?+��<��=�وא��>��; �

٧;P7#$�;/Q3�� �٤l٥٠  

٣l٠  ٥٨٣l٠١٥*  

ــشكل أع ) ٤(  ــى وب ل
ومـن       ) ٢( معنوي مـن    

   )٤( ومن  ) ٣( 

�@��٢–�١�� �٤l٣٤  
٣� J٤�� �٤l٣٦  
٥� J٦� �٤l٣٦  

�����@&���A�Bא��*+"�C8א
��*+&&&&&&'�א1&&&&&&��0אم�א��,

�א���(�)'� �

٧;P7#$�;/Q3�� �٤l٥٦  

٤l٠  ٨٩٨l٠٠٣**  

أقل وبشكل معنوي    ) ٤( 
ومن  ) ٣( ومن   ) ٢( من  

 )٤(   

��GG�����������+ً'L+M�Nدאل��O�;$د��J٠١}٠و!"#$�� �� �
����G�����������+ً'L+M�Nدאل��O�;$د��J٠٥}٠و!"#$�� �� �

  

 ذات داللة إحـصائية عنـد       فروق  عدم وجود  إىلاعاله    )٢١(  يف جدول    النتائجتشري  
امهية التقنيـات التدريبيـة     ( فأقل بني إجابات املبحوثني حول حماور الدراسة         ٠,٠٥مستوى  
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طبقاً إىل أخـتالف مـدة   ) وأسباب استخدامها، دور املدرب كما تقترحة التقنيات التدريبية     
  . الدورة التدريبية
وق ذات داللة إحـصائية عنـد       فر  وجود إىلاعاله    )٢١(  يف جدول    النتائج بينما تشري   

)  اشهر فأكثر    ٧(  فأقل بني إجابات املبحوثني أصحاب مدد التدريب العالية          ٠,٠١مستوى  
االساسيات يف استخدام التقنيات التدريبية ،      (واملبحوثني أصحاب مدد التدريب األقل حول       

ب مدد التـدريب    لصاحل املبحثوين أصحا  ) املعوقات اليت حتد من استخدام التقنيات التدريبية      
  .الذين كانوا أكثر إجيابية على هذه احملاور )  اشهر فأكثر ٧( العالية 

فروق ذات داللة إحـصائية عنـد         وجود إىلاعاله    )٢١(  يف جدول    النتائجكما تشري   
)  اشهر فأكثر    ٧(  فأقل بني إجابات املبحوثني أصحاب مدد التدريب العالية          ٠,٠٥مستوى  

 التدريب األقل حول عالقة استخدام التقنيات التدريبية بالتحـديث          واملبحوثني أصحاب مدد  
الذين كانوا أكثر   )  اشهر فأكثر    ٧( والتطوير لصاحل املبحثوين أصحاب مدد التدريب العالية        

  .إجيابية حنو عالقة استخدام التقنيات التدريبية بالتحديث والتطوير
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  الفصل اخلامس
  نتائج وتوصيات الدراسة 

    

    :النتائج المتعلقة بوصف أفراد الدراسة: أوالً 
من إمجايل أفراد الدراسة أعمارهم     % ٣٢,٥من أفراد الدراسة ميثلون ما نسبته        ) ٦٥( أن  

  . سنة فأكرب وهم الفئة األكثر من أفراد الدراسة٤٥من 
من إمجايل أفراد الدراسة مؤهلهم     % ٣٦,٥ نسبته   من أفراد الدراسة ميثلون ما     ) ٧٣( أن  

  .العلمي الثانوية العامة وهم الفئة األكثر من أفراد الدراسة
من إمجايل أفراد الدراسة خـربم      % ٤٤,٠من أفراد الدراسة ميثلون ما نسبته        ) ٨٨( أن  

  . سنة فأكثر وهم الفئة األكثر من أفراد الدراسة١٥من 
من إمجايل أفراد الدراسة التحقوا     % ٧٣,٠راسة ميثلون ما نسبته     من أفراد الد   ) ١٤٦( أن  

  .بدورة يف جمال التقنيات التعليمية وهم الفئة األكثر من أفراد الدراسة
من إمجايل أفراد الدراسة الـذين      % ٣٦,٣من أفراد الدراسة ميثلون ما نسبته        ) ٥٣( أن  

الدورة تتراوح من شهر إيل شهرين وهم       التحقوا بدورة يف جمال التقنيات التعليمية كانت مدة         
  .الفئة األكثر من أفراد الدراسة الذين التحقوا بدورة يف جمال التقنيات التعليمية

    :النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة: ثانياً 
فيما يتعلق باجتاهات املدربني يف مدينة تدريب األمن العام حنو استخدام التقنيات التعليمية             

  -:ن األبعاد اليت يقيسها املقياس فقد بينت الدراسة النتائج التالية وعلى كل بعد م
أن أفراد الدراسة قد ابدوا اجتاهات اجيابية حنو استخدام التقنيات التدريبية يف التـدريب               )١

درجه من أصل مخس درجات بداللة سلم اإلجابة        ) ٧٣،٣(حيث بلغ متوسط اجتاهام     
) م٩٨٢(وحيدر  ) ١٩٨٧(كامل  :  دراسة كالً من   وهذه النتيجة تتفق مع ما انتهت إليه      

واجلعـد  ) هـ١٤١٣(وسرحان  ) ١٩٩٢(واألمحد  ) ١٩٩١(ومحدي  ) ١٩٨٤(والغنام  
واليت تشري إىل متتع أعضاء هيئات التدريس والتدريب باجتاهات اجيابيـة           ). هـ١٤١٧(

مدريب األمـن   حنو استخدام التقنيات التعليمية يف العملية التعليمية، ويالحظ هنا أن اجتاه            
العام حنو استخدام التقنيات التعليمية كان أكثر اجيابية من اجتاه أعضاء هيئة التدريس يف              

ويعزى الباحث ذلك إىل أن     . اجلامعات واملدارس كما وضحته الدراسات السابق ذكرها      
التدريب األمين يهدف إىل إحداث تغري يف سلوك املتدربني، وتزويدهم باملهارات الـيت             

لذلك فإن حمور العملية التدريبية هو املتدرب نفـسه         . ا تأدية الواجبات املنوطة م    تتطلبه
أكثر من موضوع التدريب، مما يدفع املدربني إىل استخدام خمتلف األساليب والوسـائل             
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وقد يعزى ذلك أيضاً إىل طبيعة التدريب األمين الذي يغلـب           . املتاحة إلجناح هذه املهمة   
الفين املتخصص الذي يهدف إىل تنمية قدرات أفراد اجلهاز وصقل          عليه الطابع العملي و   

وهذا يتطلب  . مهارام من اجل يئتهم للقيام مبختلف الوظائف األمنية اليت يكلفون ا          
من املدربني التركيز على اجلانب العملي أكثر من النظري مما يستدعي اسـتخدام أكـرب    

 بكما أن معظم مضامني موضوعات التدري     ) . م١٩٩٢األمحد،  . (للتقنيات يف التدريب  
ذات طبيعة حسية جتعل من الصعوبة مبكان حتقيق أهـداف التـدريب دون االسـتعانة               
بالتقنيات إلكمال اجلانب النظري من التدريب حيث ال ميكن التدريب على مكافحـة             

ت املخدرات مثالً دون االستعانة بتقنيات تعليمية تعرف املتدربني على أنـواع املخـدرا            
 .وطرق إخفائها

أما فيما يتعلق باجتاهات املدربني مبدينة تدريب األمن العام حنـو اسـتخدام التقنيـات                )٢
التعليمية على كل بعد من األبعاد اليت يقيسها املقياس، فقد سجل أفراد جمتمع الدراسـة               

نيـات  اجتاهات اجيابية على مجيع أبعاد املقياس ، وقد سجل البعد األول املتعلق بأمهية التق        
تـاله  ) ٣٨،٤(أعلى درجات االجتاه االجيايب حيث بلغ جمموع املتوسط الكلي للمحور           

بعد عالقة التقنيات بالتحديث والتطوير حيث بلغ جمموع املتوسط احلسايب هلذا البعـد             
  مث البعد املتعلق بأساسيات استخدام التقنيات التعليمية مبتوسط حـسايب بلـغ           ) ٢٥،٤(
وأخـرياً  ) ٨١،٣(تعلق بدور املدرب حيث بلغ املتوسط احلسايب        تاله البعد امل  ) ١٣،٤(

البعد املتعلق باملعوقات اليت حتد من استخدام التقنيات يف العملية التدريبية حيـث بلـغ               
واخنفاض املتوسط يدل على قلة املعوقات الـيت حتـد مـن            ) ٠٨،٢(املتوسط احلسايب   

) ١٩٩١(م مع نتيجة دراسة محدي      وهذه النتائج تنسج  . استخدام التقنيات يف التدريب   
وختتلف مع دراسة   . فيما يتعلق بالبعد املتعلق بأمهية التقنيات التعليمية      ) ١٩٩٢(واألمحد  
فيما يتعلق بالبعد املتعلق بعالقة التقنيات التعليمية بالتحديث والتطـوير          ) ١٩٩١(محدي  

 الثانية يف هذه الدراسـة      والذي وقع يف االجتاه السليب يف تلك الدراسة بينما احتل املرتبة          
بدرجة اجيابية عاليةمما يعين أن املدربني يشعرون بأن للتقنيات التدريبيـة عالقـة وثيقـة         

  . وتطوير العملية التدريبية بكافة جوانبهاثبتحدي
فيما يتعلق بوجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجتاهات املدربني يف مدينـة تـدريب                )٣

قنيات التعليمية بأختالف متغريام الشخـصية والوظيفيـة        األمن العام حنو استخدام الت    
بينت )  الدورة يف جمال استخدام التقنيات التعليمية        – املؤهل العلمي    – اخلربة   –العمر  (

  : الدراسة النتائج التالية
 فأقل بني إجابات املبحـوثني      ٠,٠٥فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        عدم وجود  -

ية التقنيات التعليمية ، دور املدرب كمـا تقترحـة التقنيـات            امه( حول حماور الدراسة    
التعليمية ، االساسيات يف استخدام التقنيات التعليمية ، عالقة استخدام التقنيات التعليمية            
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طبقـاً إىل   ) بالتحديث والتطوير ، املعوقات اليت حتد من استخدام التقنيـات التعليميـة           
فراد جمتمع الدراسة بغض النظر عن أعمارهم يبدون        وهذا يعين أن مجيع أ    . أختالف العمر   

وهذا ينسجم مع دراسة األمحد     .  التقنيات التعليمية وأبعادها   ماجتاهات متقاربة حنو استخدا   
والـذين  ) ١٩٨١(وستيفنـسن   ) هـ١٤٢٠(والعرتي  ) هـ١٤١٧(واجلعد  ) ١٩٩٢(

مر على االجتاه حنـو     توصلوا يف دراسام إىل عدم وجود أثر ذو دالله إحصائية ملتغري الع           
وهذا يؤدي إىل قبول الفرضية الصفرية اليت تنص على أنه ال           .  استخدام التقنيات التعليمية  

يعزى إىل عمر املدرب واجتاهه حنو استخدام       ) ٠٥،٠ =a( يوجد فرق ذو داللة إحصائية      
  .التقنيات التعليمية يف مدينة تدريب األمن العام بالرياض

 فأقل بـني إجابـات املبحـوثني        ٠,٠١حصائية عند مستوى    فروق ذات داللة إ    وجود -
حـول  ) جامعي  / ثانوي  ( أصحاب التعليم املتوسط واملبحوثني أصحاب التعليم املرتفع        

امهية التقنيات التعليمية وأسباب استخدامها، دور املـدرب كمـا تقترحـة التقنيـات           (
قة استخدام التقنيات التعليميـة  التعليمية، االساسيات يف استخدام التقنيات التعليمية ، عال     

الذين ) جامعي  / ثانوي  ( لصاحل املبحثوين أصحاب التعليم املرتفع      ) بالتحديث والتطوير   
  .كانوا أكثر موافقة على هذه احملاور 

 فأقل بـني إجابـات املبحـوثني        ٠,٠١فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        وجود -
حول ) جامعي  / متوسط  ( ت التعليم األخرى    أصحاب التعليم الثانوي واملبحوثني من فئا     

املعوقات اليت حتد من استخدام التقنيات التعليمية لصاحل املبحوثني أصحاب التعليم الثانوي            
وهـذه  . الذين كانوا أكثر موافقة على املعوقات اليت حتد من استخدام التقنيات التعليمية           

) م١٩٩٢(واألمحـد   ) م١٩٩١(ومحدي  ) م١٩٨٢(النتيجة تنسجم مع دراسات حيدر      
واليت أشارت لوجود أثر ملتغري املؤهل العلمي       ). هـ١٤١٩(والشويعر  ) ١٩٦٠(وكيلي  

  .واالجتاه حنو استخدام التقنيات التعليمية
يالحظ أن محله الشهادات اجلامعية والثانويـة أبـدوا         ) ١٩(وبالرجوع إىل اجلدول رقم     

يت يقيسها املقياس مـن محلـة الـشهادات         اجتاهات أكثر اجيابية حنو كل بعد من األبعاد ال        
املتوسطة، وهذه النتيجة تعزى إىل أن غالبية املدربني يف مدينة تدريب األمن العام من محلـة                

يقومون بالتدريب على املوضوعات ذات الطبيعة العملية اليت        ) املتوسطة(الشهادات املنخفضة   
كات العسكرية األساسية والتـدريب     تعتمد على التطبيق العملي أمام املتدربني كتدريب احلر       

الرياضي والتدريب العملي على األسلحة يف ميادين التدريب املكـشوفة، حيـث ال تتـوفر               
بينما املـدربني مـن محلـة       ). ١٩٩٢(األمحد  . إمكانيات استخدام التقنيات التدريبية فيها    

بيعـة نظريـة    الشهادات اجلامعية والثانوية يقومون غالباً بالتدريب على موضوعات ذات ط         
كما . وعملية معاً داخل قاعات احملاضرات حيث تتوفر إمكانيات استخدام التقنيات التدريبية          
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 األجهزة التقنية من خالل اسـتخدام بعـض         مأن املدربني اجلامعيني لديهم ألفة على استخدا      
  .أساتذم هلا أثناء دراستهم اجلامعية

على أنه ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية        وهذا يؤدي إىل رفض الفرضية الصفرية اليت تنص         
)a= يعزى إىل املؤهل العلمي للمدرب واجتاهه حنو استخدام التقنيات التدريبيـة يف            ) ٠٥،٠

  .مدينة تدريب األمن العام
 فأقل بني إجابات املبحـوثني      ٠,٠١فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        عدم وجود  -

ليمية وأسباب استخدامها، دور املـدرب كمـا     امهية التقنيات التع  ( حول حماور الدراسة    
تقترحة التقنيات التعليمية ، االساسيات يف استخدام التقنيات التعليمية ، عالقة اسـتخدام           

) التقنيات التعليمية بالتحديث والتطوير ، املعوقات اليت حتد من استخدام التقنيات التعليمية           
وهذه النتيجة تتفق   . والتدريس اإلمين   طبقاً إىل أختالف عدد سنوات اخلربة يف التدريب         

) هـ١٤١٣( وسرحان) م١٩٩٢(واألمحد  ) م١٩٨٢(مع نتائج دراسات كالً من حيدر       
مما يعين أن مجيع أفراد جمتمع الدراسة بغض النظر         ) م١٩٦٠(وكيلي  ) هـ١٤١٧(واجلعد  

تدريب، عن سنوات خربم يبدون اجتاهات متقاربة حنو استخدام التقنيات التعليمية يف ال           
مما يؤدي إىل قبول الفرضية الصفرية اليت تنص على أنه ال يوجد فرق ذو داللة إحـصائية                 
يعزى إىل سنوات خربة املدرب واجتاهه حنو استخدام التقنيات التعليمية يف مدينة تدريب             

  .األمن العام
 فأقل بـني إجابـات املبحـوثني        ٠,٠١فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        وجود -

أمهية التقنيات التعليمية   (قني وغري امللتحقني بالدورات التدريبية حول حماور الدراسة         امللتح
وأسباب استخدامها، دور املدرب كما تقترحه التقنيـات التعليميـة ، األساسـيات يف              
استخدام التقنيات التعليمية ، عالقة استخدام التقنيات التعليمية بالتحـديث والتطـوير ،             

لصاحل املبحوثني امللتحقني بدورة الذين     ) من استخدام التقنيات التعليمية   املعوقات اليت حتد    
وهذه النتيجة تتفق مع دراسة كالً مـن كامـل          . كانوا أكثر اجيابية على حماور الدراسة     

وستيفنـسن  ) م١٩٧٠(ولـويس   ) م١٩٦٠(وكيلـي   ) هـ١٤٠٤(والغنام  ) م١٩٨٧(
ورة يف جمال التقنيات التعليمية     وهي نتيجة طبيعية فاملدرب الذي حصل على د       ) م١٩٨١(

لدية إملام سواء يف استخدامها أو مدى أمهيتها والدور اليت تؤديه يف العملية التدريبية أكثر               
  .من املدرب الذي مل حيصل على دورة يف هذا اال

ولتعرف على ما إذا كان هناك فروق ذات دالله إحصائية بني إجابات املبحوثني طبقاً إىل                -
وجدول ) ٢٢(ة الدورة التدريبية جاءت النتائج على النحو التايل جدول رقم           اختالف مد 

  -) :٢٣(رقم 
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 فأقل بني إجابات املبحـوثني      ٠,٠٥فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        عدم وجود  -
أمهية التقنيات التعليمية وأسباب استخدامها، دور املـدرب كمـا          (حول حماور الدراسة    

  . طبقاً إىل اختالف مدة الدورة التدريبية) تقترحه التقنيات التعليمية
 فأقل بـني إجابـات املبحـوثني        ٠,٠١فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        وجود -

واملبحوثني أصحاب مدد التدريب األقل     )  أشهر فأكثر    ٧( أصحاب مدد التدريب العالية     
 اسـتخدام   األساسيات يف استخدام التقنيات التعليمية ، املعوقات اليت حتـد مـن           (حول  

)  أشـهر فـأكثر      ٧( لصاحل املبحوثني أصحاب مدد التدريب العالية       ) التقنيات التعليمية 
  .الذين كانوا أكثر اجيابية حنو هذه احملاور 

 فأقل بـني إجابـات املبحـوثني        ٠,٠٥فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        وجود -
حاب مدد التدريب األقل    واملبحوثني أص )  أشهر فأكثر    ٧( أصحاب مدد التدريب العالية     

حول عالقة استخدام التقنيات التعليمية بالتحديث والتطوير لصاحل املبحوثني أصـحاب           
الذين كانوا أكثر اجيابية حنو عالقـة اسـتخدام         )  أشهر فأكثر    ٧( مدد التدريب العالية    

  .التقنيات التعليمية بالتحديث والتطوير

     :توصيات الدراسة 
  -:ة توصل الباحث إىل التوصيات التالية من خالل نتائج الدراس

  .توعية املدربني بأمهية استخدام التقنيات التعليمية ودورها الفعال يف العملية التدريبية  -
توفري فرص التدريب املناسب على استخدام التقنيات التعليمية للمدربني القـائمني علـى         -

 .التدريب األمين 
ي وبراجمه املتعدده كأحدث ابتكـار علمـي يف         دعم وتشجيع استخدام الكمبيوتر التعليم     -

 .جمال التقنيات 
توفري االعتمادات املالية واملادية الالزمة الدخال التقنيات يف التدريب واستخدامها بيـسر             -

 .وسهولة 
 .توفري فنيني خمتصني بالتقنيات التعليمية -
 .ية يف امليدان العمل على إزالة مجيع املعوقات اليت حتد من استخدام التقنيات التعليم -
 .تضمني استخدام التقنيات التعليمية ضمن عناصر تقيم األداء للمدربني وترقيتهم  -
تضمني اختبارات املتدربني ملا يتم عرضه عليهم بواسطة تقنيات التدريب وعدم االكتفـاء    -

 باالختبار يف اجلانب النظري مما يدعم استخدام التقنيات التعليمية واالهتمام ا سواًء من            
  .املدرب أو املتدرب 
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  مقترحات الدراسة 
على ضوء ما أتت  به نتائج هذه الدراسة فأن الباحث يقتـرح بـأن يعطـى موضـوع                   
االجتاهات حنو استخدام التقنيات التعليمية يف مراكز التدريب األمين أهتمام أكرب حبيث توجه             

  : االحباث املستقبلية حنو 
ريب األمن العام املتعددة يف مناطق اململكة العربية        دراسة اجتاهات املدربني يف مراكز تد      -

السعودية حنو استخدام التقنيات التعليمية والوقوف على تلـك االجتاهـات وإجـراء             
 .املقارنات العلمية بني تلك املراكز

دراسة مقارنة بني اجتاهات املدربني يف مراكز تدريب األمن العام ككل ومراكز ومعاهد              -
 . خرى وكذلك القوات املسلحةالتدريب األمنية األ

إجراء دراسة دف إىل  التعرف على مدى وعي املدربني ملفهوم التقنيـات التدريبيـة                -
 .وواقع استخداماا يف التدريب الفعلي
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ـ       ) هـ١٤١١(فوزية حممد   ، أبا اخليل   - ة استخدام الوسائل التعليمية ومعوقاـا يف املرحل
غري (رسالة ماجستري   ، االبتدائية للبنات مبدينة الرياض من وجهة نظر املوجهات واملعلمات        

  .الرياض: كلية التربية للبنات، )منشورة
الوسائل التعليمية مفهومها وأسس استخدامها ومكانتها      ) هـ١٤١٤(عبد احملسن   ، أبامني  -

  .الرياض: مطابع التقنية، يف العملية التعليمية
التعليم واملعلوماتية دور االنترنت يف إعـداد اخلـرجيني         ) م٢٠٠٣(أبو السعود   ، هيمإبرا  -

ورقة عمل مقدمـة  ،  مع تقدمي رؤية استراتيجية للتعليم يف األقطار العربية     وتدريس اللغات 
إىل الندوة اإلقليمية حول توظيف تقنيات املعلومات واالتصاالت يف التعليم والتعليم عـن             

  .م٢٠٠٣ يوليو ١٧-١٥لفترة بعد بدمشق خالل ا
  . اجتاهـات الطلبـة حنـو اسـتخدام احلاسـوب         ) . ١٤١٣( أبو جـابر والبداينـة        -

  ) . ٤٦(، رسالة اخلليج ، عدد )دراسة مقارنة ( 
مناهج البحث وطرق التحليل اإلحصائي يف      ) . ٢٠٠٠( أبوحطب ، فؤاد ، أمال صادق         -

  . القاهرة:  مكتبة األجنلو املصرية  ،١العلوم النفسية والتربوية واالجتماعية ط
واقع الوسائل التعليمية املستخدمة يف تدريس الرياضـيات     ) "هـ١٤٢٣(حممد أدم   ، أمحد  -

العـدد  ، الد الثـاين  ، جملة كليات املعلمني  " يف مدارس املرحلة االبتدائية مبحافظة بيشة     
  .الرياض: وكالة وزارة املعارف لكليات املعلمني، األول

البنية التحتية الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف       ) م٢٠٠٣(فادي  ، اعيلإمس  -
ورقة عمل مقدمة إىل الندوة اإلقليمية حول توظيـف تقنيـات           ، دالتعليم والتعليم عن بع   

 يوليـو   ١٧-١٥املعلومات واالتصاالت يف التعليم والتعليم عن بعد بدمشق خالل الفترة           
  .م٢٠٠٣

اجتاهات املدربني حنو استخدام التقنيات التعليميـة يف        ) هـ١٤١٣(سامي  على  ، األمحد  -
كليـة  ، )غري منـشورة  (رسالة ماجستري   ، معاهد التدريب يف جهاز األمن العام األردين      

  .األردن: اجلامعة األردنية، التربية
للجنة الوطنيـة   ، استخدام احلاسب كوسيلة تعليمية   ) م١٩٩٦(حممد إمساعيل   ، االنصاري  -

  .الدوحة: ٢٥ السنة ٢٧العدد، لقطرية للتربية والثقافة والعلوما
جامعـة نـايف    ، ١٧ط، املرشد إىل كتابة الرسائل اجلامعية    ) هـ١٤١٩(ذياب  ، البداينة  -

  .الرياض: العربية للعلوم األمنية
واقع الوسائل التعليمية الالزمة لتدريس الرياضـيات       ) هـ١٤٢١(نيفني محزة   ، الربكايت  -
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جامعـة أم  ، كلية التربيـة ، رسالة ماجستري ، لة املتوسطة للبنات مبدينة مكة املكرمة     باملرح
  .مكة املكرمة: القرى

آثر استخدام برجمية تعليمية موجهه علـى حتـصيل         ) هـ١٤٢٦(عامر متروك   ، البيشي  -
كلية ، رسالة ماجستري ، تالميذ الصف السادس االبتدائي يف مادة الرياضيات مبحافظة بيشة        

  .مكة املكرمة: جامعة أم القرى، بيةالتر
جامعـة  ،  دورة إعداد املدربني   تقومي الربامج التدريبية  ). هـ١٤٢١(سعد أمحد   ، اجلبايل  -

  .الرياض: نايف العربية للعلوم األمنية
مكتبة امللـك فهـد     ، تصميم نظم التدريب والتطوير   ). هـ١٤٢٥(سعد أمحد   ، اجلبايل  -

  .الرياض: الوطنية 
ورقـة عمـل    ، إشكالية التدريب األمين يف الوطن العريب     ) م١٩٩٧(سعد أمحد   ، اجلبايل  -

مقدمة إىل االجتماع اخلامس للمسئولني عن التدريب يف األجهزة األمنية العربية والـذي             
برأس اخليمة بدولة اإلمارات العربية املتحدة يف       ، نظمته جامعة نايف العربية للعلوم األمنية     

  .م١٩٩٧ ديسمرب ١٧-١٥الفترة 
اجتاهات معلمات التربية الفنية للمرحلـة املتوسـطة يف         ) هـ١٤١٧(هدى محد   ، اجلعد  -

كلية ، جامعة امللك سعود  ، رسالة ماجستري ، مدينة الرياض حنو استخدام الوسائل التعليمية     
  .الرياض: التربية

ام اجتاهات مديرات ومعلمات املدارس حنو اسـتخد      ) هـ١٤١٣(عليا عبد اهللا    ، اجلندي  -
، حبث غري منشور مقدم لندوة تقنيات التربية بني املطالب والتحـديات         ، الوسائل التعليمية 

  .هـ٨/١١/١٤١٣-٦كلية التربية جبامعة امللك سعود خالل الفترة من 
، اجتاهات اتمع السعودي حنو السجناء املفـرج عنـهم        ). هـ١٤١٦(غازي  ، اجلهين  -

جامعة نايف العربية للعلـوم     ، )غري منشورة (ستري  رسالة ماج ، دراسة تطبيقية مبدينة جدة   
  .الرياض: األمنية

) االنترنت(واقع استخدام الشبكة العاملية للمعلومات      ) هـ١٤٢٥(الرباق أمحد   ، احلازمي  -
، رسالة ماجستري ، لدي أعضاء هيئة التدريس وطالب كليات املعلمني مبنطقة مكة املكرمة         

  .ة املكرمةمك: جامعة أم القرى، كلية التربية
مدى صعوبة استخدام الوسائل التعليميـة لطـالب        ) "هـ١٤١٣(سعد حممد   ، احلريقي  -

دراسة مقدمة إىل ندوة تقنيات التربية بني املطالب والتحـديات املنعقـدة            " التريب العملية 
  .هـ٨/١١/١٤١٣-٦بكلية التريب جبامعة امللك سعود 

ورقة عمل مقدمة لنـدوة     ، مية املهارات التدريب وتن ) هـ١٤٢٢(أمحد صاحل   ، احلميدان  -
  .وزارة التخطيط، الرياض، هـ١٤٢٢مستقبل االقتصاد السعودي خالل شهر رجب 

خالل ، دورة إعداد املدربني  ، حتديد االحتياجات التدريبية  ). م٢٠٠٣(عبد اهللا   ، احلميدان  -
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  .الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، م٢/٧/٢٠٠٣ -١٤/٦الفترة من 
، آثر االستخدام املرتيل لالنترنت يف التحصيل الدراسـي       ) م٢٠٠٠(حممد حممود   ، احليلة  -

  .٢العدد، ٢٠جملد، الة العربية للتربية
دار الكتـاب   ، ١ط، التكنولوجيا التعليمية واملعلوماتيـة   ) م٢٠٠١(حممد حممود   ، احليلة  -

  .العني: اجلامعي
دار املـسرية للنـشر     ، لتعليم بني النظرية والتطبيق   تكنولوجيا ا ) م١٩٩٨(حممود  ، احليلة  -

  .عمان: والتوزيع
  .بريوت، اجتاهات حديثة يف التدريب). م٢٠٠٣(أمحد اخلطيب ، اخلطيب  -

مدى استخدام الوسائل التعليمية يف تـدريس مـادة         ) هـ١٤١٨(حممد منيع   ، اخلليوي  -
، نظر املدرسني واملشرفني التربوين   العلوم يف املدارس األبتدائية يف مدينة الرياض من وجهة          

  .الرياض: جامعة امللك سعود، كلية التربية، رسالة ماجستري غري منشورة
واقع استخدام التقنيات التعليمية يف تعلم اللغـة        ). هـ١٤١٦(خالد عبد العزيز    ، الدامغ  -

، الريـاض العربية باملرحلة املتوسطة من وجهة نظر املدرسني واملوجهني التربويني مبدينـة            
  .الرياض: جامعة امللك السعود، رسالة ماجستري

الوسائل التعليمية وعالقتها بتقبل الطالب للمادة      ). هـ١٤١٢(ناصر عبد العزيز    ، الداور  -
  .الرياض: شركة العبيكان للطباعة والنشر، ١ط. الدراسية

  .الرياض: مطبعة سفري، العوملة والتربية) هـ١٤٢٣(صاحل مبارك ، الدباسي  -

مدى استخدام نظام الفيـديو يف التعلـيم باملـدارس     ). م١٩٩٢(صاحل مبارك   ، الدباسي  -
  .الرياض: الد الرابع، حبث منشور يف جملة جامعة امللك سعود. املتوسطة بالرياض

  .الرياض: دار عامل الكتب، حتليل العملية التعليمية). هـ١٤١٤(حممد ، الدريج  -

مدى استخدام املعلمني للوسائل التعليميـة يف تـدريس         ) هـ١٤١٥(عبد اهللا   ، الدهش  -
كلية ، )غري منشورة (رسالة ماجستري   ، الرياضيات لطالب املرحلة املتوسطة مبدينة الرياض     

  .الرياض: جامعة امللك سعود، التربية
، التعليم عن بعد وتقنياته يف األلفية الثالثـة      ). هـ١٤٢٥(السيد حممود وآخرون    ، الربيعي  -

  .الرياض: ة األوىلالطبع
: دار احلكمـة اليمانيـة    ، أسس علم النفس االجتماعي   ). م١٩٩٤(أمحد حممد   ، الزعيب  -

  .صنعاء
حتديد معوقات استخدام الوسائل التعليمية يف تدريس       ) هـ١٤١٧(أمحد عيظه   ، الزهراين  -

اململكـة  العلوم الطبيعية من وجهة نظر معلمي ومعلمات العلوم باملعاهد الصحية الثانوية ب           
  .الرياض: جامعة أم القرى، كلية التربية، رسالة ماجستري، العربية السعودية
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دراسة واقع الوسائل التعليمية يف تدريس اللغة       ). هـ١٤١٩(سامل عبد الرحيم    ، الزهراين  -
رسـالة  ، اإلجنليزية من وجهة نظر معلمي اللغة اإلجنليزية باملرحلة املتوسطة مبدينة جـدة           

  .مكة املكرمة: جامعة أم القرى، ة التربيةكلي، ماجستري
واقع استخدام احلاسب اآليل واالنترنت يف تـدريس        ) هـ١٤٢٥(عبد العزيز   ، الزهراين  -

مكـة  : جامعـة أم القـرى    ، كلية التربية ، رسالة ماجستري ، الرياضيات باملرحلة الثانوية  
  .املكرمة

لغـة اإلجنليزيـة للتقنيـات      استخدام معلمي ال  ) "هـ١٤١٢(عبد احلي أمحد    ، السبحي  -
  .الرياض: جامعة امللك سعود، كلية التربية،  مركز البحوث التربوية"التربوية

استخدام معلمي اللغة اإلجنليزية للتقنيـات      ) هـ١٤١٤(عبد احلي أمحد عبيد     ، السبحي  -
  .الرياض: جامعة امللك سعود ، مركز البحوث التربوية .التربوية

دار الـشروق للنـشر     ، الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعلـيم     )م١٩٩٩(حممد  ، السيد  -
  .عمان: والتوزيع

أدوار املعلم بني الواقع واملأمول يف مدرسة املـستقبل         ). هـ١٤٢٣(حممد حسن   ، السيد  -
 ١٦/١٧الفترة من   ، جامعة امللك سعود  ، كلية التربية ، ندوة مدرسة املستقبل  ، رؤية تربوية 

  .الرياض: شعبان
  .عمان: دار الشروق. الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم).م١٩٩٧(حممد علي ، دالسي  -

استخدام التقنيات التعليمية يف مراكز التـدريب       ) هـ١٤٢١(سعود عبد العزيز    ، السيف  -
: جامعة نايف للعلوم األمنيـة    ، رسالة ماجستري ، حبرس احلدود وعالقتها ببعض املتغريات    

  .الرياض
آثر استخدام برامج إدارة الصف احلاسوبية علـى حتـصيل          ) هـ١٤٢٧ (عادل، السيف  -

  .الرياض: جامعة امللك سعود، كلية التربية، رسالة ماجستري، طالب املرحلة الثانوية
حتديد احتياجات مدرسني املرحلة املتوسـطة      ) هـ١٤١٣(عبد الرمحن إبراهيم    ، الشاعر  -

حبث مقدم لندوة   . واستخدام الوسائل التعليمية  مبنطقة عنيزة التعليمية للتدريب على إنتاج       
  .الرياض: جامعة امللك سعود، كلية التربية، تقنيات التربية بني املطالب والتحديات

دار ثقيـف   . إنتاج برامج التلفزيون التعليمية   ). هـ١٤١٥(عبد الرمحن إبراهيم    ، الشاعر  -
  .الرياض: للنشر

دار ، أسس تصميم وتنفيذ الربامج التدريبيـة     ، )هـ١٤١٧(عبد الرمحن إبراهيم    ، الشاعر  -
  .الرياض: ثقيف للنشر والتأليف 

ورقـة عمـل    ، منوذج مقترح للتدريب املرتقب   ). م١٤٢٣(عبد الرمحن إبراهيم    ، الشاعر  -
  .حائل:هـ ٢٥/١٠/١٤٢٣-٢٤خالل الفترة من ، مقدمة يف مؤمتر املدرسة اإللكترونية
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حبث مقدم يف الـدورة     ، تصميم الربامج التدريبية  ). ٢٠٠٣(عبد الرمحن إبراهيم  ، الشاعر  -
جامعة نايف العربيـة    ، م٢/٧/٢٠٠٣ -١٤/٦التدريبية إلعداد املدربني خالل الفترة من       

  .الرياض: للعلوم األمنية
الوسائل التعليمية ومـستجدات تكنولوجيـا      ) هـ١٤٢١(مجال عبد العزيز    ، الشرهان  -

  .الرياض:  مطابع احلميضي التعليم
الوسائل التعليمية ومـستجدات تكنولوجيـا      ) هـ١٤٢٣(مجال عبد العزيز    ، الشرهان  -

  .الرياض: مكتبة امللك فهد الوطنية للنشر، ٣ط. التعليم
شـرطة  ، ٢ع، جملة الفكر الشرطي  ، تدريب املدرب ). هـ١٤١٦(فهد أمحد   ، الشعالن  -

  .دولة اإلمارات العربية املتحدة، الشارقة
جامعـة  ، ١ط. ،التدريب األمين العـريب   ) هـ١٤٢١(إبراهيم  ، مساعيلفهد وإ ، الشعالن  -

  .الرياض: نايف العربية للعلوم األمنية 
، التقنيات التعليمية ومدى االستفادة منها يف املعاهد األمنية       ). هـ١٤١٧(حممد  ، الشعييب  -

  .الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، رسالة ماجستري
اجتاهات املشرفات واملديرات واملعلمـات يف      ) هـ١٤١٩(عل عبد الرمحن    مشا، الشويعر  -

رسالة ماجستري  ، رياض األطفال مبدينة الرياض حنو إدخال احلاسب اآليل كوسيلة تعليمية         
  .الرياض: جامعة امللك سعود، كلية التربية، )غري منشورة(
، )امج التدريبية وتقوميهـا   بناء الرب ، فعاليته، مفهومه(التدريب  ) م٢٠٠٢(حسن  ، الطعاين  -

  .عمان: دار الشروق ، ١ط
دورة إعداد املدربني خـالل     ، مدخل للتطوير يف التدريب   ). ٢٠٠٣(حسن أبشر ، الطيب  -

  .الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، م٦/٧/٢٠٠٣ -١٤/٦الفترة من 
دار الكندري للنشر   ، بيقتقنيات التعليم بني النظرية والتط    ) م١٩٩٢(عبد اجلواد   ، الطيطي  -

  .إرن: والتوزيع
جملد ، جملة رسالة املعلم  ، واقع التقنيات التربوية يف الوطن العريب     ). م١٩٨٣(أنور  ، العابد  -

  .األردن: ١عدد، ٢٤
معوقات استخدام احلاسوب يف تدريس مـادة التربيـة         ) م٢٠٠٤(جابر صابر   ، العجمي  -

رسالة ماجـستري   ، ظة اخلرب باململكة العربية السعودية    اإلسالمية يف املدارس الثانوية يف حماف     
  .عمان األردن: اجلامعة األردنية، غري منشورة

اإلدارة ، السلوك اإلنساين والتنظيمي منظور كلي مقارن     ). م١٩٩٥(ناصر حممد   ، العديلي  -
  .الرياض: معهد اإلدارة العامة، العامة للبحوث

مكتبة ، ٣ط، إىل البحث يف العلوم السلوكية    املدخل  ) هـ١٤٢٤(صاحل أمحد   ، العساف  -
  .الرياض: العبيكان
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ورقة ، العالقة بني جهات التدريب واجلهات املستفيدة منه      ). هـ١٤١٦(هالل  ، العسكر  -
عمل مقدمة يف االجتماع الرابع للمسئولني عن التدريب يف األجهـزة األمنيـة بالـدول       

  . الرياض:جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، العربية
مدى وعي مدرسي العلوم يف املرحلة الثانوية يف املدارس         ) "م٢٠٠٢(أمحد عيد   ، العطوي  -

رسـالة  ، "السعودية ملفهوم التقنيات التعليمية وواقع استخدامهم هلا يف تدريسهم الفعلي         
  .األردن، عمان: اجلامعة األردنية، ماجستري غري منشورة

مكتبة دار القلم   ، ١ط. تقنيات التعليم واالتصال  ) هـ١٤١٤(عبد العزيز حممد    ، العقيلي  -
  .الرياض: والكتاب

 ،رسالة دكتـوراه    التعليم عن بعد باستخدام االنترنت    ) هـ١٤٢٣(عالء الدين   ، العمري  -
  .هـ١٤٢٣شوال ، ٩١العدد ، جملة املعرفة، )منشورة(
ر حنو الوسائل   اجتاهات طالب كلية املعلمني يف عرع     ) هـ١٤٢٠(أمحد معجون   ، العرتى  -

  .الرياض: جامعة امللك سعود، كلية التربية، رسالة ماجستري، التعليمية
استخدام معلمي ومعلمات املرحلة الثانويـة للتقنيـات        ) م٢٠٠٥(سامل مزلوه   ، العرتي  -

، التعليمية والصعوبات اليت يواجهوا يف حمافظة حفر الباطن يف اململكة العربية الـسعودية            
  .األردن: اجلامعة األردنية، رسالة ماجستري

مدى اسـتخدام الوسـائل التعليميـة يف تـدريس          ، )هـ١٤٢٠(ناصر عمر   ، العنقري  -
رسـالة  ، »بـنني «الرياضيات يف املرحلة العليا يف التعليم االبتدائي مبدارس مدينة الرياض           

  .الرياض: جامعة امللك سعود، كلية التربية، ماجستري
، جملة التربية ، قدمة يف تصميم برامج احلاسب اآليل التعليمية      م) م١٩٨٩(يوسف  ، العنيزي  -

  .الكويت: السنة األوىل، العدد األول، مركز البحوث التربوية واملناهج
واقع التقنيات التربوية يف    ). م١٩٩٢(حممد ذبيان   ، غزاوي، عبد اللطيف حممد  ، العوضي  -

  .الد السادس، ٢٣ع، مدارس املرحلة املتوسطة بالكويت
مدى استخدام معلمي العلوم يف املرحلـة االبتدائيـة         ) هـ١٤١٥(صاحل حممد   ، العيوين  -

للوسائل التعليمية واملعوقات اليت حتد من استخدامها هلا يف املباين املدرسـية احلكوميـة              
، جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، واملباين املدرسية املستأجرة يف مدينة الرياض    

  .رياضال: ١١ع
  .ديب: دار القلم، دمج التقنيات يف التعليم). ٢٠٠٤(إميان حممد ، الغزو  -

تربويات احلاسوب وحتديات مطلع القرن احلادي      ) هـ١٤١٨(إبراهيم عبد الوكيل    ، الفار  -
  .القاهرة: دار الفكر العريب، ١ط، والعشرين

ملعزز باحلاسوب على حتصيل    آثر تعليم اجلغرافيا ا   ) هـ١٤٢١(إبراهيم عبد الوكيل    ، الفار  -
، ٩العـدد ، جملة دراسات اخلليج واجلزيرة العربية    ، واجتاهات طلبة الصف األول الثانوي    
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  .٢٦السنة 
: دار الفكر ، ١ط، استخدام احلاسوب يف التعليم   ) هـ١٤٢٣(إبراهيم عبد الوكيل    ، الفار  -

  .عمان
ئية بكلية التربية جبامعة صنعاء حنو      اجتاهات طلبة السنة النها   ) م١٩٩١(عبد اهللا عمر    ، الفرا  -

حبث مقدم للمـؤمتر العلمـي      ، تعلم مادة احلاسب اآليل واستخدامه وتدريبه يف املدارس       
  .اجلزء الثاين، األول لتكنولوجيا التعليم

دار اهلـدى للنـشر     ، تكنولوجيا املواقـف التعليميـة    ) م٢٠٠٠(عبد العظيم   ، الفرجاين  -
  .املنيا: والتوزيع

مكتبـة  ، دور التدريب املهين يف إعداد القوى العاملة      ) . ١٩٩٨(مشعل سعود   ، القاضي  -
  .األردن: مدبويل

االجتاهات حنو علم النفس لدى بعـض       ) . هـ  ١٤١٧( القحطاين ، حممد مرعي جربان        -
طالب اجلامعات السعودية ، دراسة وصفية حتليلية ، رسالة ماجستري غري منشورة ، مطابع          

  .مكة املكرمة: ، كلية التربية جامعة أم القرى 
دار ، ١ط، تكنولوجيـا تطـوير التعلـيم     ). م١٩٩٢(عبد العظيم عبد السالم     ، القرجاين  -

  .الرياض: املعارف
سـيكولوجية التـدريب االسـتراتيجيات والتقنيـات        ) .هـ١٤٢٥(عامر  ، الكبيسي  -

  .الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، ١ط، واإلشكاليات
جامعة نايف العربيـة    ، ١ط، أولويات التدريب األمين العريب   ). م٢٠٠٢(عامر  ، الكبيسي  -

  .الرياض: للعلوم األمنية
: دار الـشروق  ، ٢ط، التكنولوجيا يف عملية التعلم والتعلـيم     ) م١٩٩٣(بشري  ، الكلوب  -

  .عمان
دار ، ١ط. مالتكنولوجيا يف عملية التعلم والتعلـي   ). م١٩٨٨(بشري عبد الرحيم    ، الكلوب  -

  .عمان: الشروق للنشر والتوزيع
حبث مقدم يف الدورة التدريبية إلعـداد       ، العالقات اإلنسانية ). ٢٠٠٣( إبراهيم  ، املاحي  -

: جامعة نايف العربية للعلـوم األمنيـة      ، ٢/٧/٢٠٠٣-١٤/٦املدربني خالل الفترة من     
  .الرياض

صول االفتراضية عرب الشبكة العاملية     آثر التدريس باستخدام الف   ) هـ١٤٢٤(أمحد  ، املبارك  -
على حتصيل طالب كلية التربية يف تقنيات التعليم واالتصال جبامعـة امللـك             ) االنترنت(

  .الرياض: جامعة امللك سعود، رسالة ماجستري، سعود
واقع استخدام احلاسوب يف كليات التربية باجلامعات       ) م٢٠٠٠(إبراهيم عبد اهللا    ، احمليسن  -

  .الكويت: ٥٧العدد ، الة التربوية، معوقات هذا االستخدامالسعودية و
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جملة رسـالة   ، دور االجتاهات يف سلوك األفراد واجلماعات     ). م١٩٩٥(آمل  ، املخزومي  -
  .٥٣ع، اخلليج

بعض التحديات اليت تعيـق االسـتفادة مـن         ).هـ١٤١٣(عبد الرمحن صاحل    ، املشيقح  -
،  لندوة تقنيات التربية بـني املطالـب والتحـديات   حبث مقدم. التقنيات التربوية احلديثة 

  .الرياض: جامعة امللك سعود
جامعـة  (النشر العلمي للمطابع    ، احلاسب والتعليم ) هـ١٤١٨(عبد اهللا عثمان    ، املغرية  -

  .الرياض): امللك سعود
مدى استخدام الوسائل التعليمية يف تدريس الرياضـيات        ) هـ١٤١٧(عبد اهللا   ، املقوشي  -

مركز البحوث التربويـة    ، رحلة األوىل من التعليم االبتدائي يف اململكة العربية السعودية        بامل
  .الرياض: كلية التربية، جامعة امللك سعود، )١٣٠(
جملـة كليـة    ، دور احلاسب يف تدريس الرياضيات    ) هـ١٤١١(عبد اهللا عثمان    ، املنرية  -

  .الرياض: جامعة امللك سعود، مركز البحوث التربوية، التربية
مكتبـة دار  ، استخدام احلاسب اآليل يف التعليم   ) هـ١٤٢٣(عبد اهللا عبد العزيز     ، املوسي  -

  .الرياض: الفن
استخدام تقنية املعلومات واحلاسوب يف التعليم      ) هـ١٤٢٣(عبد اهللا عبد العزيز     ، املوسي  -

: ول اخللـيج   مكتب التربية العريب لـد     )دراسة ميدانية (األساسي يف دول اخلليج العريب      
  .الرياض

 اهليئـة العامـة للتعلـيم       التدريب وجماالته ). م١٩٩٧(حممد  ، والديب، طارق، النحاس  -
  .الكويت: الد الثالث، التطبيقي والتدريب

آثر استخدام احلاسب اآليل يف إكساب الطالبـات        ) هـ١٤٢١(حنان سرحان   ، النمري  -
رسـالة  ، اههن حنو استخدامه يف التدريس    املعلمات مهارات تدريس اللغة العربية ويف اجت      

  .مكة املكرمة: جامعة أم القرى، كلية التربية، ماجستري
استراتيجية مقترحة السـتخدام احلاسـب      ) هـ١٤١٨(عبد اهللا بن عبد العزيز      ، اهلدلق  -

العـدد  ، جملة جامعة امللك سعود للعلوم التربوية والدراسات اإلسالمية       ، كوسيلة تعليمية 
  .الرياض: سنة العاشرةال، الثاين

التدريب اإلداري وأثره يف مستوى أداء القيادات الوسطي مع         ). م١٩٨٩(حلمي  ، الوزان  -
  .القاهرة:  الشرطةةأكادميي، رسالة دكتوراه غري منشورة، التطبيق على جهاز الشرطة

جلرائم أساليب تطوير الربامج واملناهج التدريبية ملواجهة ا      ) هـ١٤٢٥(عبد اهللا   ، اليوسف  -
  .الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، املستحدثة

: مكتبة النهضة املـصرية   ، ٥ط، الوسائل التعليمية ) م١٩٨٣(مصطفى وآخرون   ، بدران  -
  .القاهرة
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: مكتبة النهضة العربيـة   ، ٥ط. الوسائل التعليمية ). م١٩٨٣(مصطفى وآخرون   ، بدران  -
  .القاهرة

، ١ط، ترمجة عبد األحـد كـتيب     ، رات التدريب والتطوير  قد). م٢٠٠١(جل  ، بروكس  -
  .الرياض: معهد اإلدارة العامة

تقومي مسارات استخدام احلاسب اآليل كوسيلة تعليمية       ) هـ١٤٠٩(أمحد حممد   ، بوزبر  -
   ٣٠العدد، رسالة اخلليج العريب، )الواقع والطموح (يف الوطن العريب

لربنامج تدريب يف تنمية مهارات تدريس املفاهيم       منوذج  ) م٢٠٠٢(جناه عبد اهللا    ، بوقس  -
  .جدة: الدار السعودية للنشر، ١ط، العلمية

دار التربية احلديثـة    ، ٢ط، وسائل وتكنولوجيا التعليم  ). هـ١٤٠٦(حممد زياد   ، محدان  -
  .يف األردن

  .عمان: دار التربية احلديثة، وسائل وتكنولوجيا التعليم). م١٩٨٧(حممد زياد ، محدان  -

دار التربية  ، تصميم وتنفيذ برامج التدريب بأسلوبية رقمية     ). م١٩٩١(حممد زياد   ، محدان  -
  .عمان: احلديثة

اجتاهات مدرسي كليات اتمع واجلامعات األردنيـة حنـو         ) م١٩٩١(نرجس  ، محدي  -
 اجلامعـة   ١٩٩١العـدد األول    ) أ(الد الثامن عشر    ، جملة دراسات ، تكنولوجيا التعليم 

  .األردن: ردنيةاأل
  .جدة: دار البيان العريب، ٢ط، مبادئ علم النفس). ت،ب(محزة خمتار   -

اجتاهات مدرسي كلية التربية جبامعـة البـصرة حنـو          ) م١٩٨٢(جعفر موسى   ، حيدرة  -
العـدد الثـاين   ، جامعة البصرة، جملة كلية التربية ، استخدام الوسائل التعليمية يف التدريس    

  .م١٩٨٢
سـيكولوجية االجتاهـات ،     ). م  ١٩٩٤_عبد اللطيف وشحاته ، عبد املـنعم        خليفة ،     -

  .القاهرة: املفهوم والقياس والتغري ، دار غريب للطباعة والنشر 
  .ن.د، )طبعة فريدة منقحة (٨ط، أصول علم النفس) ت.د(أمحد عزت ، راجح  -

ـ     ) م٢٠٠١(عصام ويوسف حممد    ، روفائيل  - رن احلـادي   تعليم وتعلم الرياضيات يف الق
  .القاهرة: مكتبة األجنلواملصرية، ١ط، والعشرين

حتديد وقياس بعض الكفايات ملعلمات العلوم الدينية       ) "هـ١٤٠٩(سلوى صاحل   ، زعزوع  -
جامعـة أم   ، كلية التربية ، رسالة ماجستري غري منشورة   " يف املرحلة االبتدائية مبنطقة جدة    

  .مكة املكرمة: القرى
  .عمان:  ،دار زهرانالتعليم عن طريق االنترنت) م٢٠٠٢(عمر ، مضر وزهران، زهران  -
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  .القاهرة: عامل الكتب، تصميم التدريس رؤية منظومية). م١٩٩٩(حسن ، زيتون  -

ـ ١٤٢٢(كمال عبد احلميد   ، زيتون  - تكنولوجيـا التعلـيم يف عـصر املعلومـات     ) هـ
  .القاهرة: عامل الكتب، واالتصاالت

دار ، املواد واألجهزة التعليمية يف منظومة تكنولوجيا التعلـيم       ). هـ١٤٢٦(أمحد  ، سامل  -
  .الرياض: الزهراء للنشر

  .الرياض: مكتبة الرشد، وسائل وتكنولوجيا التعليم) ٢٠٠٤(أمحد ، سامل  -

  .الرياض: مكتبة الرشد، منظومة تكنولوجيا التعليم) م٢٠٠٣(عادل ، أمحد وسرايا، سامل  -

اجتاهات معلمي املواد العلمية يف املرحلة الثانويـة        ) م١٩٩٣(حممد عمر موسى    ، سرحان  -
رسـالة  ، حنو تكنولوجيا التعليم يف مديرية التربية والتعليم ملنطقة عمان الكـربى األوىل           

  .عمان األردن: اجلامعة األردنية، ماجستري غري منشورة
ـ  ، حتديد االحتياجات التدريبية  ). هـ١٤١٩(صاحلة حممد   ، سفر  - غـري  (ستري  رسالة ماج

  .مكة املكرمة: جامعة أم القرى، )منشورة
دار ، ٢ط، وسائل االتصال والتكنولوجيا يف التعلـيم     ) هـ١٤١٧(عبد احلافظ   ، سالمة  -

  .عمان: الفكر
: دار الفكر للطباعة والنشر   ، الوسائل التعليمية واملنهج  ) هـ١٤٢٠(عبد احلافظ   ، سالمة  -

  .عمان األردن
، مدخل إىل تكنولوجيـا التعلـيم     ) هـ١٤٢٥(سعد  ، مد والدايل عبد احلافظ حم  ، سالمة  -

  .الرياض: دار اخلرجيي للنشر والتوزيع، ٣ط
ـ ١٤٢٧(سعد  ، عبد احلافظ حممد والدايل   ، سالمة  - تـصميم الوسـائل التعليميـة      ) هـ

  .الرياض: دار اخلرجيي للنشر والتوزيع، ٣ط. وإنتاجها
  .القاهرة:  ،عامل الكتبكمبيوتر يف التعليمال) هـ١٤١٥(فتح الباب عبد احلليم ، سيد  -

دراسة تقوميية حول استخدام معلمـو ومعلمـات املرحلـة          ) "م١٩٩٣(عايدة  ، سيدهم  -
العدد ، جملة التربية " االبتدائية للوسائل التعليمية لتدريس مادة الرياضيات يف سلطنة عمان        

  .املنصورة: جامعة املنصورة، الثاين والعشرون
 - أهدافها -مفهومها: مراكز مصادر التعليم  ) م٢٠٠١(أليسون  ، توريف، يوسريف، سيلفا  -

  .الكويت: ذات السالسل للنشر، ١ط، أمهيتها
دراسة واقع الوسائل التعليميـة ومعوقـات اسـتخدامها         ). م١٩٩٣(حممد أمحد   ، صاحل  -

  .مصر: قازيقجامعة الز، اجلزء األول، )٢٠(العدد ، جملة كلية التربية. مبدارس التعليم العام
ورقة عمل مقدمـة يف     ، أمهية التدريب يف تنمية املوارد البشرية     ). م٢٠٠١(حممود  ، صفا  -

-١١االجتماع التاسع للشبكة العربية إلدارة وتنمية املوارد البشرية خالل الفتـرة مـن              
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  .القاهرة: م١٦/١١/٢٠٠١
م ومعوقـات   آراء املعلمني حوا اسـتخدام تقنيـات التعلـي        ) هـ١٤٢٠(حممد  ، صيام  -

حبث مقدم لندوة   (، )دراسة ميدانية يف بعض املدارس االبتدائية مبدينة دمشق       (، استخدامها
  .الرياض: جامعة امللك سعود) تكنولوجيا التعليم واملعوقات حلول ملشكالت تعليمية

دراسـة  (برامج ومناهج كليات التربية يف دول اخلليج        ) هـ١٤٠٩(حممد إمساعيل   ، ظافر  -
  .الرياض:  مكتب التربية العريب لدول اخلليج،)حتليلية

اجتاهات معلمـي ومعلمـات العلـوم       ) م١٩٩٢(وضحى  ، سامي والسويدي ، عبد اهللا   -
جملـة  ، الشرعية مبراحل التعليم العام حنو استخدام الوسائل التعليمية احلديثة يف التـدريس           

  .٨٠ص، ١٠٢العدد ، التربية
متطلبات جتديد دور املعلم العريب للتوائم مـع        ) م١٩٩٢(مصطفى عبد القادر    ، عبد اهللا   -

  .القاهرة: ٤٨ج، ٨جملد، دراسات تربوية، إدخال احلاسوب إىل التربية العربية
دار صـفاء للنـشر     ، الوسائل التعليمية يف التربية اخلاصة    ). ٢٠٠٠(ماجدة السيد   ، عبيدة  -

  .عمان: والتوزيع
لتدريب ضباط الشرطة جبمهورية مـصر      املنظور املعاصر   ). م١٩٩٤(عمر حسن   ، عدس  -

اإلمارات العربيـة   ، اإلدارة العامة لشرطة أبو ظيب    ، ندوة ترشيد العملية التدريبية   ، العربية
  .املتحدة

منشورات احتاد املـصارف    ، ١ط، جرائم الكمبيوتر واالنترنت  ) م٢٠٠٢(يونس  ، عرب  -
  .موسوعة القانون وتقنية املعلومات، العربية

مدى فاعلية الكمبيوتر يف تعليم وتعلم الرياضيات بالتعليم        ) م١٩٩٨( كمال   نادي، عزيز  -
  .الكويت: ٢٥العدد ، التربية. العام مبصر

جملة ، أدوار الكمبيوتر يف مدرسة الغد ومشكالت التعريب      ) م١٩٩٩(نادي كمال   ، عزيز  -
  .يتالكو: ٢٩العدد ، مركز البحوث التربوية واملناهج بوزارة التربية، التربية

 املفتوح داخـل حجـرة      االنترنت وسيلة وأسلوب للتعلم   ) م١٩٩٩(نادي كمال   ، عزيز  -
  .الكويت: ٣٠العدد ، الدراسة والتعلم عن بعد التربية

مطـابع  ، ٢ط، وسائل االتصال العلمية  ) هـ١٤٢٣(إحسان  ، عبد اهللا وكنسارة  ، عطار  -
  .مكة املكرمة: ادر

وسائل االتصال املتعـددة ودورهـا يف العمليـة         ). هـ١٤١٣(سر اخلتم عثمان    ، علي  -
: جامعة امللك سعود  ، كلية التربية ، ندوة تقنيات التربية بني املطالب والتحديات     . التعليمية
  .الرياض

، وسائل وتكنولوجيا التعلـيم   ). هـ١٤٢٧(فؤاد حممد   ، حممد حممود وعبد اخلالق   ، علي  -
  .الرياض: دار اخلرجيي للنشر والتوزيع
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وسـائل االتـصال وتكنولوجيـا      ) م١٩٩٩(حممد عبد   ، رحبي مصطفى والدبس  ، نعليا  -
  .عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع، التعليم

  .سوريا:  ، دار الرضاف على االنترنتتعر) م٢٠٠٠( عمري معتصم شفاء   -

  .الرياض: دار النشر الدويل، ١ط، التقومي التربوي). ٢٠٠٠(مندور عبد السالم ، فتح اهللا  -

  .الرياض: مكتبة الرشد، وسائل وتقنيات التعليم). م٢٠٠٤(مندور عبد السالم ، فتح اهللا  -

موقع مركز  ، التعليم عن بعد يف خدمة التعليم األساسي يف مصر        ) م١٩٩٩(نادر  ، فرجاين  -
  .املشكاه للبحث

، يماملدخل إىل التقنيات احلديثة يف االتصاالت والتعل      ). هـ١٤٠٨(مصطفى حممد   ، فالته  -
  .الرياض: جامعة امللك سعود

جامعـة  : دار الكتـاب اجلـامعي    ، التدريب والتطوير اإلداري  ). م١٩٩٩(مجيل  ، قاسم  -
  .اإلمارات العربية املتحدة

، ١ط، كنولوجيا املعلومات وتطبيقاـا   ت) م٢٠٠٢(إميان  ، عامر والسامرائي ، قند يلجي   -
  .عمان: مؤسسة الرواق

التدريس وإعداد املعلم ، الطبعـة الثانيـة ،         ) . هـ  ١٤٢١ ( قنديل ، يسن عبد الرمحن      -
  . الرياض : مكتبة امللك فهد الوطنية 

دار ، ٣ط، الوسائل التعليمية واملنـهج ). ١٩٩٠(جابر عبد احلميد    ، وجابر، أمحد، كاظم  -
  .القاهرة: النهضة العربية

دار ، ١ط، كافحة اجلرمية القواعد الفنية للعمل الشرطي مل    ). م٢٠٠٤(حممد فاروق   ، كامل  -
  .العني: الكتاب اجلامعي

مدى استخدام الوسائل التعليمية يف تـدريس املـواد         ). هـ١٤٠٣(حممد صاحل   ، كردي  -
، كلية التربية ، رسالة ماجستري . االجتماعية يف املدارس املتوسطة باململكة العربية السعودية      

  .الرياض: جامعة امللك سعود
، الة العربية للتربيـة   ، التعليم يف عصر الكمبيوتر   ) م١٩٩١(حممد  ، مروان ونوفل ، كمال  -

  .تونس: املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، العدد األول، ١١الد
مكتبـة  ، االنترنت يف التعليم وواقـع البحـث العلمـي        ) هـ١٤٢٣(زكريا حيىي   ، الل  -

  .الرياض: العبيكان
الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم تـصنيفاا      ) م١٩٨٧(حممد  ، دالل والدبس ، حملس  -

  .عمان: دار جمدالوي، وإنتاجها
جملة األمـن   ، جرائم احلاسب وأساليب مواجهتها   ) هـ١٤١٩(سليمان مصطفى   ، حممد  -

  .١٩٩العدد ، واحلياة
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ملريخ دار ا . االحتياجات الفردية للتالميذ وإتقان التعلم    ) م١٩٩١(نادية عبد العظيم    ، حممد  -
  .الرياض: للنشر

 ٢امليسر يف علم النفس االجتماعي ، ط      ) . هـ  ١٤٠٤( مرعي ، توفيق وبلقيس ، أمحد         -
  .عمان : ، دار الفرقان للنشر والتوزيع 

جملـة مركـز    ، التدريب والتطوير يف الشرطة املعاصرة    ). م٢٠٠٠(أمحد سعيد   ، مصطفى  -
  .١٠٧:  العدد،القيادة العامة لشرطة ديب، البحوث والدراسات

توجهات حديثة يف استخدام تكنولوجيا التعليم      ) هـ١٤٢٣(ضياء الدين حممد    ، مطاوع  -
  .٢عدد، ٢٢م، الة العربية للتربية، يف تعليم العلوم

تطوير مقياس االجتاهات حنو دراسة التربية الرياضية ، جملـة          ). م  ١٩٩٦( مقابلة ، ناصر      -
  .األردن : أحباث جامعة الريموك 

دراسة مقارنة لواقع الوسائل التعليميـة بـدول   ، مكتب التربية العريب لدول اخلليج العريب       -
  ).هـ١٤٠١(الكويت : اخلليج العريب

، ٢ط، تكنولوجيا التعليم وتنمية القدرة على التفكري االبتكاري      ) م١٩٨٩(أمحد  ، منصور  -
  .املنصورة: دار الوفاء

 تصميم وتطبيـق برنـامج بـاللغتني العربيـة          )م٢٠٠٣(حممد حلمي وآخرون    ، مهران  -
 مقدمـة إىل    ورقة عمـل  واإلجنليزية لإلدارة والتعليم عن بعد من خالل شبكة االنترنت          

الندوة اإلقليمية حول توظيف تقنيات املعلومات واالتصال يف التعليم عن بعـد بدمـشق              
  .م٢٠٠٣ يوليو ١٧-١٥خالل الفترة 

علم النفس التربوي ، الطبعة التاسعة ، مؤسـسة          . )هـ  ١٤١٨( نشوايت ، عبد احلميد       -
  بريوت: الرسالة 

  .القاهرة: دار الكتب، ١ط، أسس ومبادئ التدريب) م٢٠٠١(حممد عبد الغين ، هالل  -

  .هـ١٤٠٣، الرياض، مطابع الوطن الفنية، »دليل الوسائل التعليمية«وزارة املعارف   -

: مطـابع الفـرزدق التجاريـة     ، إلدارة العامة مبادئ ا ).١٤٠٣(حممد عبد الفتاح    ، ياغي  -
  .الرياض
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  أ ��ء "��1 أداة ا��را �
  

  ج�G ا�
�(  ا6 .  @�د

  جامعة نايف العربية  عامر الكبسي/ د   ١

  جامعة نايف العربية  عباس أبو شامة/ د   ٢

  جامعة نايف العربية  علي فايز الجحني/ د   ٣

  جامعة نايف العربية  محمد فتحي محمود/ د   ٤

  جامعة نايف العربية   المقدمعبد الحفيظ/ د   ٥

  جامعة نايف العربية  عبد الشافي أبو الفضل/ د   ٦

  جامعة نايف العربية  إبراهيم الماحي/ د   ٧

  جامعة نايف العربية  محمود شاكر سعيد/ د   ٨

  جامعة نايف العربية  عبد الناصر السيد/ د   ٩
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  
  حفظه اهللا ورعاه          / سعادة االستاذ الدكتور 

  

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 
  

يشرفين أن أخربكم أنه وقع االختيار على سعادتكم لتكونوا من جلنة حتكيم أداة الدراسة اليت               
وهـي  ) ختصص قيادة أمنيـة     ( أقوم ا للحصول على شهادة املاجستري يف العلوم الشرطية          

  ).ه يف مراكز تدريب األمن العام اجتاهات املدربني حنو استخدام التقنيات التدريبي( بعنوان 
لذا أرجو من سعادتكم التكرم بقراءة بنود االستمارة وإجراء ما ترونه مناسباً من تعديالت أو               

  .حذف أو اضافه حىت تصبح صادقة ودقيقة موصلة للهدف الذي وضعت من أجله
 كما  ولكم جزيل الشكر والعرفان على قبولكم للتحكيم وحسن تعاونكم وجهودكم الطيبة          

  .هو معهود منكم

   
  وتقبلوا فائق التقدير واالحترام ،،،

  

  الباحث
 سعود بن عيد الشمري
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  ب,� ا¹ ا-;ح+d ا-;ح>� 
  

  ا��"��م          ا���رس / @`�`ي ا���رب 
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ـ               يت يسرين أن أقدم لك هذه االستبانة واليت صممت خصيصاً للحصول على بعض البيانات ال
ختدم مباشرة أهداف البحث العلمي الذي سوف أقوم بإعداده استكماالً ملتطلبات احلـصول             

( وهو بعنوان   . على درجة املاجستري يف القيادة األمنية من جامعة نايف العربية للعلوم األمنية           
دراسـة  ) ( اجتاهات املدربني حنو استخدام التقنيات التدريبيه يف مراكز تدريب األمن العام            

ودف هذه الدراسة إىل قياس االجتاهـات       ) تطبيقية على مدينة تدريب األمن العام بالرياض        
  .حنو استخدام التقنيات التعليمية

لذا فقد رأيت أن أتعرف على رأيك من خالل هذه االستبانة علماً بـأن مجيـع اجابـاتكم                  
أمتىن أن جتيبوا  . علميستكون موضع العناية والسرية التامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث ال          

  .عن مجيع األسئلة ولكم كل الشكر والتقدير واالمتنان

  الباحــث
  سعـود بن عيـد الشمـري
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  :ا�&��ن�ت ا�و��� / أو6ً  

على املربع الذي يوافقك يف كـل        ) �( يرجى التكرم بقراءة العبارات التالية ووضع اشارة        
  :عبارة

  .سنــة...... ) :  ( ....    العمــر-١
  : املؤهل التعليمي-٢

                متوســط    
                  ثانــوي    
         جامعــي    
  ) دكتوراه – ماجستري –دبلوم عايل ( دراسات عليا     

      

  : سنوات اخلربة يف التدريب والتدريس األمين-٣
   سنوات٥      من سنة ـ إىل أقل من 

  سنوات ١٠ ـ إىل أقل من ٥      من 
   سنة١٥ ـ إىل أقل من ١٠      من 
   سنة فأكثر١٥      من 

  
  

  

   هل التحقت بدورة يف جمال التقنيات التدريبية ؟-٤    
  ال      نعم    

  .أجب عن السؤال السادس) نعم ( إذا كانت إجابتك بـ

  : مدة الدورة اليت التحقت ا يف جمال التقنيات التدريبية -٥
          شهر٢ ـ ١  

   شهر٤ ـ ٣        
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          شهر٦ ـ ٥        
   أشهر فأكثر٧

  : أهمية التقنيات التدريبية وأسباب استخدامها /ثانياً 
يف احلقل املناسب )  �  (فيما يلي جمموعة من العبارات يرجى اإلطالع عليها ووضع عالمة 

  .أمام العبارة اليت ترى أا متثل وجهة نظرك كمدرب

موافق  العبــــارة الرقم

 بشدة

معارض  معارض اديحي موافق

 بشدة

باستخدام التقنيات التدريبية يمكنني أن      ١
أنقل الخبرات الخارجية إلـى مكـان       

 .التدريب

     

أعتمد على التقنيـات التدريبيـة عنـد         ٢
رغبتي في رفع تحـصيل المتـدربين       

 .بالدورات في معارف محددة

     

تحويل تساعدني التقنيات التدريبية في      ٣
الكلمة المنطوقة إلى مـادة مرئيـة أو        

 .مجسمة

     

يمكن االعتماد على التقنيات التدريبيـة       ٤
لسد النقص الحاصل في عدد أعـضاء       
ــدريبيا  ــة التــدريب المــؤهلين ت هيئ

 .وتعليميا

     

أميل الستخدام التقنيات التدريبية ألشجع  ٥
المتدربين على المشاركة في موضوع     

 .التدريب

     

يساعدني اعتماد التقنيات التدريبية على      ٦
 .مراعاة الفروق الفردية بين المتدربين

     

التقنية التدريبية مجال واسـع إلثـراء        ٧
 .العملية التدريبية وتنويع األساليب

     

ألمس آثار استخدام التقنيات التدريبيـة       ٨
اإليجابية على عيون المتدربين وفـي      
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موافق  العبــــارة الرقم
 بشدة

معارض  معارض اديحي موافق
 بشدة

 .تعلقهم ومتابعتهم لها

إن في اعتماد التقنية التدريبية قتل لـروح          ٩
ــدى   ــاعي ل ــل الجم ــشاركة والعم الم

 .المتدربين

     

أميل إلى استخدام التقنيـات التدريبيـة        ١٠
 .للتنويع في أساليب العرض والتدريب

     

استخدم التقنيات فـي التـدريب كـي         ١١
 .يرضي عني المسؤولون في العمل

     

دام التقنيـة التدريبيـة     من فوائد استخ   ١٢
قدرتها علـى إطالـة مـدة احتفـاظ         
المتدربين في الدورة لموضوعها وتقليل 

 .نسبة نسيانه

     

إن في اسـتخدام التقنيـات التدريبيـة         ١٣
اختصار الكثير من الوقت الضائع في      

 .الشرح

     

أميل إلى استخدام التقنيات ألنها تجعل       ١٤
 .التعلم ممتعا لدى المتدربين

     

أرى أن في استخدام التقنية التدريبيـة        ١٥
 .تحسين لنوعية التدريب

     

  

  : دور المدرب كما تقترحه التقنيات التدريبية /ثالثاًً 
يف احلقل املناسب )  �  (فيما يلي جمموعة من العبارات يرجى اإلطالع عليها ووضع عالمة 

  .أمام العبارة اليت ترى أا متثل وجهة نظرك كمدرب
  

  

موافق  العبــــارة الرقم
 بشدة

معارض  معارض حيادي موافق
 بشدة

     أؤيد فكرة االعتماد الكلي على التقنيـة         ١
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موافق  العبــــارة الرقم
 بشدة

معارض  معارض حيادي موافق
 بشدة

 .التدريبية في أداء العمل التدريبي

أرى أن دور المتدرب ينحصر في دور        ٢
المشاهد السلبي عند استخدام التقنيـات      

 .التدريبية داخل موقع التدريب

     

ن المدرب الماهر هـو الـذي       أرى بأ  ٣
يعتمد على نفسه في توصيل المعلومات      

 .دون اللجوء إلى أية وسيلة تدريبية

     

أؤكد على ضرورة استخدام التقنيـات       ٤
 .في التدريب كعامل مساعد

     

أميل إلى تأييد فكرة التعلم الذاتي وإلغاء        ٥
  .دور المدرب في التدريب

 

     

يـات التدريبيـة    أرى بأن إعـداد التقن     ٦
واالستعداد لها لـيس مـن مهمـاتي         

 .كمدرب

     

أميل إلى استخدام التقنيـات التدريبيـة        ٧
ألنها تساعد في تغيير دور المدرب من       

 .ملقن إلى موجه و مرشد

     

ال أوافق على أن يتعدى المدرب فـي         ٨
المعاهد دوره في نقل المعلومات إلـى       
ــات   ــه التقني ــد تقترح أي دور جدي

 .دريبيةالت

     

يؤدي استخدام األجهزة التقنيـة فـي         ٩
التدريب إلى تحويل العالقة اإلنـسانية      
القائمة بين المدرب والمتـدرب إلـى       

 .عالقة آلية ميكانيكية

     

سيظل المدرب هو سيد الموقـف فـي         ١٠
موقع التدريب ولن تـتمكن األجهـزة       
التقنية مهما بلغت قوتها مـن تغييـر        
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موافق  العبــــارة الرقم
 بشدة

معارض  معارض حيادي موافق
 بشدة

 .دوره
  
 



 -  - ١٤٤ - -

 

  : أساسيات في استخدام التقنيات التدريبية /اًً رابع
يف احلقل املناسب )  �  (فيما يلي جمموعة من العبارات يرجى اإلطالع عليها ووضع عالمة 

  .أمام العبارة اليت ترى أا متثل وجهة نظرك كمدرب
  

  

موافق  العبــــارة الرقم
 بشدة

معارض  معارض حيادي موافق
 بشدة

راجعة مراكز الوسـائل    ال أتردد في م    ١
والتقنيات التدريبيـة لمـساعدتي فـي       
الحصول على ما أريـد مـن تقنيـات         

 .ووسائل تدريبية

     

أحرص على استخدام التقنيات التدريبية      ٢
 .مع الفئة العمرية أو الرتبة التي تناسبها

     

أرى أن أنسب استخدام للتقنية هو فـي         ٣
 .المدارس والجامعات

     

استخدام التقنيات فـي تـدريب      أفضل   ٤
المتدربين الموهوبين والمتفوقين أكثـر     

 .من العاديين

     

أكثر ما تـستخدم التقنيـات التدريبيـة         ٥
 .للمتدربين متوسطي التحصيل

     

لكون استخدام المواد السمعية والبصرية      ٦
يتطلب استخدام أكثر من حاسـة فـإن        

 .استخدامها ال جدوى منه مع المعوقين

     

تصلح التقنيات التدريبية لكافة المجاالت      ٧
إذا ما روعـي فـي إنتاجهـا ميـول          

 .المتدربين المختلفة

     

ال أميل إلى اسـتخدام التقنيـات فـي          ٨
التدريب ألن أسلوب المحاضـرة هـو       

 .خير أسلوب للتدريب

     

ال أظن أن بإمكان التقنيات التدريبية أن        ٩
تعبر عـن موضـوعات ذات طبيعـة        

 .عبة ومعقدةص

     

     من الصعب أن تنجح التقنيات التدريبية       ١٠
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موافق  العبــــارة الرقم
 بشدة

معارض  معارض حيادي موافق
 بشدة

في المساهمة بتدريس المواد اإلنـسانية      
 .والنظرية

أرى في التطبيقات العملية مجاالً واسعا       ١١
 .الستخدام التقنيات التدريبية

     

يمكن استخدام التقنيات التدريبيـة مـن        ١٢
 .أجل تنمية كافة المهارات

     

ال أمانع في االستـشهاد فـي بعـض          ١٣
محاضراتي بما يرد بـبعض البـرامج       
التلفزيونية التعليميـة التـي يـشاهدها       

 .المتدربون من خالل البث التلفزيوني

     

أميل إلى استخدام التقنية التدريبية قبـل        ١٤
البدء بالشرح إلثـارة الدافعيـة لـدى        

 .المتدربين

     

كعامل معـزز   أستخدم التقنية التدريبية     ١٥
 .لتدريب المتدربين

     

أستخدم التقنيات التدريبية حين أشـعر       ١٦
 .بأن الملل قد بدأ يتسرب للمشاركين

     

أؤيـد اسـتخدام الكمبيـوتر التعليمـي      ١٧
وبرامجه المتعددة كأحدث ابتكار علمي     

 .في مجال التقنيات

     

 

  : ث والتطويرعالقة استخدام التقنيات التدريبية بالتحدي /خامساًً 
يف احلقل املناسب )  �  (فيما يلي جمموعة من العبارات يرجى اإلطالع عليها ووضع عالمة 

  .أمام العبارة اليت ترى أا متثل وجهة نظرك كمدرب
  

  

موافق  العبــــارة الرقم
 بشدة

معارض  معارض حيادي موافق
 بشدة

أحكم على كفاءة التدريب فـي المراكـز         ١
مختلفة من خالل مقدار تـوافر      التدريبية ال 

 .األجهزة والتقنيات المستخدمة في الميدان
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أرى بأن المدرب الذي لم يسبق له إن أعد          ٢
وسيلة تدريبية لعمله هو أبعد ما يكون عن        

 .المدرب التقني الحديث

     

أميل الستخدام التقنيـات التدريبيـة عنـد         ٣
 .شعوري بالحاجة إلى استخدامها

     

أرى بأن المدرب الناجح هو الذي يتبنـى         ٤
 .مفاهيم التقنيات التدريبية بجميع جوانبها

     

إن في اعتماد التقنيات في التدريب تحديث        ٥
 .للعملية التدريبية بجميع جوانبها

     

أرى بأن المدرب الناجح تدريبيا هو الـذي    ٦
يكثر من استخدام األجهـزة التقنيـة فـي         

 .التدريب

     

ال أميل الستخدام التقنيات فـي التـدريب         ٧
ألنها صرعة مـستوردة مـن الغـرب ال         

 .تتناسب وطبيعة مجتمعنا

     

أظن أنه يصعب تطبيق معطيات التقنيـات        ٨
التدريبية الحديثة في مجتمعنـا التـدريبي       

 .النامي القائم حاليا

     

أرى أن استخدام التقنيات التدريبية يـؤخر         ٩
  .ي مجالهم التخصصيتقدم المدربين ف

     

يمكن أن يكون الستخدام التقنيات التدريبية        ١٠
على المدى البعيد تأثير سلبي على مقـدرة        

  .المدرب في التدريب
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  : المعوقات التي تحد من استخدام التقنيات التدريبية /سادساًً 
يف احلقل املناسب )  �  (فيما يلي جمموعة من العبارات يرجى اإلطالع عليها ووضع عالمة 

  .أمام العبارة اليت ترى أا متثل وجهة نظرك كمدرب
  

  

موافق  العبــــارة الرقم
 بشدة

معارض  معارض حيادي موافق
 بشدة

ال أميل العتماد التقنيات في التـدريب        ١
ألن فــي حــصول المتــدربين علــى 
المعلومات من أي مصدر غير المدرب      
زعزعة لصورة المدرب فـي أذهـان       

 .متدربينال

     

أعزف عن اسـتخدام التقنيـات فـي         ٢
التدريب ألنها تحتاج إلى الكثيـر مـن        

 .اإلعداد العلمي المسبق لمادة التدريب

     

ال أميل إلى اسـتخدام األجهـزة فـي          ٣
التدريب بسبب حاجتها إلى إعداد فنـي       

 .مسبق

     

أخشى مـن حـدوث الفوضـى بـين          ٤
تقنيـة  المتدربين من جراء استخدامي لل    

 .التدريبية

     

أرى بأن استخدام التقنيات يؤدي إلـى        ٥
تشتيت أذهان المتدربين عن المحتـوى      

 .النظري للمادة

     

ال أظن أن المتدربين يميلون إلى تلقـي         ٦
التعلم من مصادر أخرى غير المدرب       

  .مباشرةً
 

     

إن العائد أو المـردود المتوقـع مـن          ٧
ية أقل بكثير من    استخدام التقنية التدريب  
 .تكاليف الحصول عليها

     

     أفضل أن أظهر أمام المتـدربين علـى      ٨
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موافق  العبــــارة الرقم
 بشدة

معارض  معارض حيادي موافق
 بشدة

أني مصدر المعرفة والعلم الوحيد فـي       
 .موضوع تخصصي

إن في اعتماد األجهـزة التقنيـة فـي          ٩
 .التدريب تهديد لعملي كمدرب

     

أعزف عن اعتماد التقنيات التدريبية في       ١٠
 على أسـلوب    التدريب بسبب اعتيادي  

جيد ومحدد في التـدريب يخلـو مـن         
 .استخدامها

     

يحد استخدام التقنيات التدريبية من تنمية    ١١
ــدى  ــار ل ــداع واالبتك عناصــر اإلب

 .المتدربين

     

في استخدام التقنيات التدريبيـة إعاقـة        ١٢
 .لقدرة المتدرب على التخيل

     

قد يستهين المتدربون بمـادتي إذا مـا         ١٣
ت إلـى اسـتخدام التقنيـات فـي         لجأ

 .التدريب

     

أعتمد على التقنيات في التدريب ألنهـا        ١٤
تعطي قسطًا من الراحة عندما أكـون       

 .متعبا أو غير ميال إللقاء محاضرة

     

ال أميل الستخدام األجهزة في التدريب       ١٥
لعدم توافر اإلمكانات المادية المناسـبة      

  .لذلك

     

نجاح التقنيات التدريبيـة    مهما قيل عن     ١٦
في تحسين نواتج التدريب إال أنها قـد        

 .فشلت في تحقيق ما وجدت من أجله

     

الذين يستخدمون التقنيات التدريبية هـم       ١٧
مدعون ويرغبون في اإلشـاعة عـن       

 .أنفسهم أنهم متطورون تقنيا
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