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هدفت الدراسة إلى اقتراح برنامج لتدريب أعضاء هيئة التدريس بجامعة األقصى علـى           :ملخص

ولتحقيق ذلك؛ تم إعداد استبانة مكونة      . م التدريبية مستحدثات تكنولوجيا التعليم في ضوء احتياجاته     
عضو هيئة تدريس، كما تـم    ) 123(من ثالثة أجزاء، وبعد التحقق من صالحيتها تم تطبيقها على           

، وتحليـل التبـاين     )ت(استخدام المتوسطات الحسابية، والتكرارات والنسب المئويـة، واختبـار          
 هيئة التدريس بمستحدثات تكنولوجيا التعليم يقل عن      األحادي، وقد كشفت الدراسة أن إلمام أعضاء      

، وكما ظهرت فروق ذات دالله إحصائية في مستوى اإللمام تعزى لمتغير الكلية %)75(حد الكفاية 
والخبرة في الحاسوب واالنترنت، ولم تظهر فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيـر المؤهـل               

لتدريب على مستحدثات تكنولوجيا التعليم بدرجة مرتفعة األكاديمي، وأن عينة الدراسة بحاجة إلى ا     
األجهزة التعليمية، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التعليمية، وعروض الوسـائط  : على محور 

المتعددة وتكنولوجيا البيئة التعليمية، وبدرجة متوسطة على محور تكنولوجيا مؤتمرات التعلم عـن    
ن أسلوب البيان العملي في مجموعات كبيرة للتـدرب علـى           من العينة يفضلو  %) 70(بعد، وأن   

المستحدثات، وقد اقترحت الدراسة برنامجاً لتدريب أعضاء هيئة التدريس في ضوء احتياجـاتهم              
 .التدريبية

 . برامج تدريبية-مستحدثات تكنولوجيا التعليم :  الكلمات المفتاحية
A Proposed Program for Training AL-Aqsa University Faculty to 

use Innovations of Instructional Technology in light of their 
Training Needs 

Abstract: The study aims at proposing a training program for AL-Aqsa 
university faculty to use innovations of Instructional Technology in  light of 
their training  needs. To achieve the aim of the study, the researcher developed 
and validated a three–part questionnaire which was administered to (123) 
faculty members. ِAverages, frequencies, percentages, t-test and one sample 
test of variance were used to achieve the goals of study. The study showed that 
the literacy of using Innovations of Instructional Technologies among the 
faculty members was below the efficiency level (75%). Additionally, there 
were statistically significant differences in the literacy level attributable to the 
college and experience in computer and the internet  usage variables. However, 
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there were no statistically significant differences attributable to the academic 
degree variable. The study, moreover, highlighted the fact that the faculty 
needs training on using  innovations of Instructional Technology with a high 
emphasis on the Instructional equipment, Information Technology and 
Communication, Instructional Technology, multimedia and Instructional 
environment technology dimensions. The sample of the faculty members' 
training need was of average level on the dimension of distance learning 
conferences technology. More importantly, (70%) of the sample prefer the 
demonstration techniques carried out  in large groups. The study suggested a 
training program for AL-Aqsa faculty members in  light of their training needs. 
Key Words: (Innovations of Instructional Technology, faculty members Training) 

 مقدمـةال
شهدت السنوات األخيرة طفرة علمية هائلـة فـي    ، حيث)المعلوماتية(عصر ب الحالي العصر  يتصف     

ما هو مرتبط بمجال التعليم، شمل ذلك ، و على مستوى المفاهيم والتطبيقات    المستحدثات التكنولوجية مجال  
تحرص  من الدول مر الذي جعل كثيراًوقد تأثرت المنظومة التعليمية بكافة مستوياتها بهذه المستحدثات، األ

 الوسائط المتعددة، وتكنولوجيا المعلومات     عروض: مثلأن تستفيد من المفاهيم والممارسات الجديدة       على  
 .إضافة إلى األجهزة التعليمية الحديثةت، وتكنولوجيا التعلم عن بعد، واالتصاال

التكنولوجية على المستوي التعليمي، مـن      هور المستحدثات    ظ فيهناك الكثير من األسباب عجلت      و     
 التقدم فـي  عن بعصر ثورة االتصاالت، والتي نتجت يتميز العصر الذي نعيش فيه، والذي       طبيعة :اأهمه

 إلى أدتقدم في مجال الحاسوب، وإذا كانت ثورة االتصاالت قد مجال االلكترونيات، وما ارتبط بذلك من ت
ن هنـاك    الحديثة، فـإ   واألدوات األجهزةكنولوجية المتمثل في    التظهور الجانب المادي من المستحدثات      

 ظهور الجانب الفكري للمستحدثات التكنولوجية، وما ارتبط منها من مواد تعليمية            إلى أدت أخرى أسباب
 ). 1996، علي (وبرمجيات

ـ كيفيـة  في هاتغاية في حد ذاتها، بل تكمن أهميمستحدثات تكنولوجيا التعليم   ال تعد        و ا فـي   توظيفه
ويمتلك من المهارات ما  بها،  كان المستخدم لتلك المستحدثات ملماًإذا إال ذلك يتأتى، وال المواقف التعليمية

  بمستحدثات تكنولوجيا التعلـيم   اإللمامأن  ب :(Hunter,1992) نتره قد رأى و. يؤهله لتوظيفها بشكل فعال   
 أن جامعي مهنياً في هذا المجال، بـل ئة التدريس ال يكون عضو هيأنني   ال يع  ،في مجال التعليم الجامعي   

إلى الفهـم  والتي بدونها ال يستطيع الوصول  )Logical ability ( من القدرة المنطقيةوىيكون لديه مست
أن تكون لديـه القـدرة علـى قـراءة وفهـم            كما يجب   يم والمصطلحات التكنولوجية، و   المطلوب للمفاه 

  .اإلنسان التكنولوجيات المتقدمة الالزمة لحياة صياغةعلى فهم كيفية الموضوعات التكنولوجية، والقدرة 
 المكتبيـة،   المحاضرات، والمراجعاتإلقاء على عضو هيئة التدريس الجامعي قاصراً دور  لم يعد   و     
           ات، ـجيـم االستراتيـميـوتصه، ـا لطلبتـهـ، وتبسيطالمعرفة يقع على عاتقه نشر أصبحبل 
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مساعدتهم لمواجهـة   مع ، طلبته إلعداد األمثل األسلوبورات تكنولوجية مستقبلية عن     طرح تص و
 يتعامل مع البرامج والنظم التكنولوجيـة       أن، كما يتطلب منه      الحالي العصرالتغيرات الحادثة في    

بما يضمن التفاعل بـين المتعلمـين وكافـة أشـكال            ،وأدوات وما تحتاجه من أجهزة      ،التعليمية
 .ا المتاحةالتكنولوجي

بضرورة محو األمية المتصلة باستخدام كل ما هـو جديـد فـي    ) Moor (ر مو أوصىوقد       
راتها ألعضاء  ، ومها اومفاهيمهتوضيح أبعاد تلك المستحدثات     ، مع   مجال المستحدثات التكنولوجية  

 بالمفاهيم  الكاملاإللمامتدريس ليس لديهم   في الوقت نفسه أن أعضاء هيئة ال       هيئة التدريس، مشيراً  
 . )2005 ،صالح وحميد( بالمستحدثات التكنولوجية األساسيةوالمصطلحات 

ضرورة الزمة وحقيقة واقعة في جميـع الوظـائف          الخدمةوإذا كانت برامج التدريب أثناء           
نظراً للتطورات الحاصلة في    ؛  والمهن، فإن برامج التدريب للمدرسين يشكل ضرورة أكثر إلحاحاً        

، وتشير كثير من الدراسات في هذا المجال إلى ضـرورة وجـود             رفي والتكنولوجي المجال المع 
التي أشارت  ) 2000 (فيصلء هيئة التدريس في الجامعات، من ذلك دراسة         برامج تدريبية ألعضا  

 إلـى  ، إلى نظام يرتقي به من مجرد تلقـين المعرفـة للمتعلمـين     أن عضو هيئة التدريس بحاجة    
المعلومات المعتمدة علـى     لنقل   ؛ خالل بيئات تعليمية متنوعة المثيرات     مساعدتهم في االبتكار من   

 الموقـف    في متعلم بين العضو وال   آلخر من موقع     ثم انتقالها  ها وتوضيح ،ةالتكنولوجيالمستحدثات  
 بين المتعلم والمادة المعروضة     أيضاً، ويتم التفاعل    )الكلمة، النص، الرسومات، الفيديو    (:التعليمي

  .عددة الكمبيوتريةائط المتمج الوسمن خالل برا
تناولها مفـاهيم   البرامج من خالل تلكعلى أهمية تطوير  (Chuang, 2002)نق شُتوقد أكد      

التعلم عن بعد، وبـرامج      التعليم عبر الشبكة،     : مثل وقضايا مرتبطة بمستحدثات تكنولوجيا التعليم    
كمـا   ، الخـاص  إلىدرجة المستوى من العام      البرامج مت   تكون أنالوسائط المتعددة التفاعل، على     

 على ضرورة تدريب المعلمين على تصميم بيئات تعليميـة  (Grabe, 1992) راب قأكدت دراسة
ضرورة تصميم برامج ب (Trotter, 1999)وأوصى تروتد ، توجاتهانوممعتمدة على التكنولوجيا 

 وإكسـابهم  )Digital Age ( لمواجهة عصر الرقمنة؛ على المستوى الجامعيحاضرينتدريبية للم
 .مهارات مرتبط بالمستحدثات التكنولوجية الحديثة

 التعلـيم،   مام عضو هيئة التدريس الجامعي بمسـتحدثات تكنولوجيـا             يتبن مما سبق أهمية إل    
 . لالرتقاء بأدائهم نو الفضل؛منها تصميم برامج تدريبية لتلبي احتياجاتهم ةوضرور
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 مشكلة الدراسة
 الرئيسة، وقـد  نجاح العمل الجامعي، وأحد أركانه   ضو هيئة التدريس من أهم مقومات       يعد ع      
، وبخاصـة   للجامعـات ي اآلونة األخيرة دخول كثير من مستحدثات تكنولوجيـا التعلـيم       ف لوحظ

 فقد أحس الباحث     وعلى صعيد جامعة األقصى    ، كبيراً ، والتي حققت نجاحاً   الجامعات األكثر تقدماً  
 أعضـاء هيئـة     إضافة إلـى أن   ،   الجامعة كليات ب تكنولوجيا التعليم استخدام   في   بأن هناك قصور  

 علـى   مما قد يؤثر سـلباً ؛ مستحدثات تكنولوجيا التعليمعلىلم يتلقوا أي دورات تدريبية التدريس  
 عملـت  وفـي ضـوء ذلـك    ، بتلك المستحدثات، وتوظيفها في التدريس الجامعيم إلمامه مستوى

جامعـة األقصـى    هيئة التـدريس فـي       إلمام أعضاء    مستوىالوقوف على   على  الدراسة الحالية   
على تلك المسـتحدثات فـي      لهم  برنامج تدريبي   لمالمح  وضع  ، مع   مستحدثات تكنولوجيا التعليم  ب

 :جابة عن األسئلة التالية الدراسة الحالية لإلبالتحديد سعتو . منهاضوء احتياجاتهم التدريبية
مسـتحدثات تكنولوجيـا    يئة التدريس في جامعة األقصى ب     ضاء ه هل يصل مستوى إلمام أع     -1

 ؟  %)75(التعليم إلى حد الكفاية 
في مستوى إلمام أعضاء ) 0.05∝≤(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة      -2

 :هيئة التدريس بجامعة األقصى بمستحدثات تكنولوجيا التعليم تعزى لمتغيرات
 .؟) ماجستير، ةدكتورا(المؤهل العلمي  -     
    .؟) اإلعالم، التربية ، اآلداب ، العلوم التطبيقية(التي يعملون بها الكلية  -     

 .؟) سنوات5 أكثر من ، سنوات فأقل 5(الخبرة في الحاسب واالنترنت  -      
 ألعضاء هيئة التدريس بجامعة األقصى فـي مجـال مسـتحدثات            ةما االحتياجات التدريبي   -3

 .ليم؟ وما أولويات تلك االحتياجات؟تكنولوجيا التع

 للتدريب على مستحدثات تكنولوجيا التعليم كما يراهـا أعضـاء   ة التدريب المفضل أساليبما   -4
 .هيئة التدريس بجامعة األقصى؟

 مسـتحدثات   علـى أعضاء هيئـة التـدريس      لتدريب  ما مالمح البرنامج التدريبي المقترح       -5
 تدريبية؟تكنولوجيا التعليم في ضوء احتياجاتهم ال

 أهمية الدراسة
 :إلى ما هو تاٍلترجع أهمية الدراسة 

 . الجامعيدريسإلقاء الضوء على مستحدثات تكنولوجيا التعليم المستخدمة في الت -1
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 إلمام أعضاء هيئة التدريس بجامعة األقصـى بمسـتحدثات          مستوى التعرف على    اإلسهام في  -2
 .تتكنولوجيا التعليم في تقويم استخدام تلك المستحدثا

د أولويات االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس بجامعـة األقصـى فـي مجـال              يتحد -3
 .مستحدثات تكنولوجيا التعليم

في تقديم تصور لكيفية تصميم برنامج تدريبي فـي مسـتحدثات تكنولوجيـا التعلـيم         اإلسهام   -4
  .ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات في ضوء احتياجاتهم التدريبية

 لدراسةأهداف ا
 : ما يلي تحقيق الدراسة إلىهدفت

 .إعداد قائمة بمستحدثات تكنولوجيا التعليم -1

جامعة األقصى بمستحدثات تكنولوجيـا      إلمام أعضاء هيئة التدريس في       مستوىالوقوف على    -2
 .التعليم

في مجـال مسـتحدثات تكنولوجيـا التعلـيم     التدريبية  أعضاء هيئة التدريس    حتياجات  تحديد ا  -3
 . ك االحتياجاتتل وأولويات

 برنامج تدريبي في مستحدثات تكنولوجيا التعليم ألعضاء هيئة التدريس فـي جامعـة              اقتراح -4
 . األقصى في ضوء احتياجاتهم التدريبية

 حدود الدراسة
 :التاليةالتزمت الدراسة بالحدود 

 الدراسة على استطالع آراء عينة من أعضاء هيئة التدريس بجامعـة األقصـى دون               اقتصار -
 .رهم من الجامعاتغي

برنامج تدريبي في مستحدثات تكنولوجيا التعليم ألعضاء هيئـة          اقتراح    الدراسة على  اقتصار -
 .التدريس بجامعة األقصى في ضوء أولويات التدريب لديهم

أعضـاء  قليلة مـن   نظراً لوجود أعداد ؛ من الدراسةاإلدارية كلية الفنون وكلية العلوم   ءاستثنا -
 . منهما في كلهيئة التدريس

 .م2008/ 2007 من العام الجامعي األولطبقت الدراسة في نهاية الفصل  -
 مصطلحات الدراسة

فـي  مفهوم يشير إلى منظومة متكاملة تشمل كل ما هـو جديـد             : مستحدثات تكنولوجيا التعليم   -
لرفع مسـتوى    ؛ وأساليب عمل  ،بيئات تعليمية أجهزة تعليمية، برمجيات،    : منتكنولوجيا التعليم   
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 عـروض  الدراسة ب في تلك  وتحدد   ،ملية التعليمية، وزيادة فعاليتها وكفاءتها على أسس علمية       الع
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التعليمية، وتكنولوجيا مـؤتمرات الـتعلم    الوسائط المتعددة،   

 .تعليم ال لمستحدثات تكنولوجياةعن بعد، وتكنولوجيا البيئة التعليمية، واألجهزة التعليمية الالزم
 إدراك عضو هيئة التدريس لمستحدثات تكنولوجيا       مستوى: اإللمام بمستحدثات تكنولوجيا التعليم    -

 . الغرضلعضو لنفسه في األداة المعدة لذلكالدرجة التي يضعها ابتقاس و ،التعليم
مجموعة الخبرات الالزمة لعضو هيئة التدريس بجامعة األقصـى فـي           : االحتياجات التدريبية  -

  والمؤدية لتحقيق التعليم الفعال، وتقاس بالدرجة التي يضعها        ،حدثات تكنولوجيا التعليم  مجال مست 
 . الغرض لنفسه على األداة المعدة لذلكالعضو

 يتضمن مجموعة من اإلجراءات واألنشطة التي يتفاعل معهـا عضـو    نظام: البرنامج التدريبي  -
 على مستوى   تعليم مما ينعكس إيجاباً   نولوجيا ال  بهدف تدريبيه على مستحدثات تك     ؛هيئة التدريس 

 . ويحقق التعليم الفعال،أدائه
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 اإلطار النظري: أوالً
، ومتطلبات نشرها وتوظيفها في التعلـيم       مستحدثات تكنولوجيا التعليم  يتناول اإلطار النظري         

أهميـة  وومنظومة تكنولوجيـا التعلـيم،   ، كما يتناول االحتياجات التدريبية    هاالجامعي، وخصائص 
 .مستحدثات تكنولوجيا التعليمتحديد االحتياجات التدريبية، ومراحل التدريب على 

 مستحدثات تكنولوجيا التعليم
من أحدث ما توصل إليه علماء التربية فـي هـذا          مستحدثات تكنولوجيا التعليم    يعد مصطلح        

 وعنـد اسـتعراض     ،)1999 ،الكلوب(عملية التعليمية   العصر، حيث تحول االهتمام إلى جوهر ال      
أال خراً يستخدم بنفس المعني عند الكثير مـن البـاحثين           يات الموضوع يجد القارئ مصطلحاً أ     أدب

في تحديد  وعدم اتفاق     تبايناً ألي من المصطلحين يجد   والمتناول  . )المستحدثات التكنولوجية (وهو  
 باستخدام المستحدثات التكنولوجية فـي      لشخصر قدرات ا   إلى تأث  ذلك وقد يعود    ؛فهيالمعني وتعر 

لـى اخـتالف    ستحدث التكنولوجي بتغير الزمن، وإ     تغير الم  والتي،  أي مجتمع بالتطورات العلمية   
 ).2005، صالح وحميد( ومن وقت ألخر ،مواصفات المستخدم لتلك المستحدثات من بلد إلى أخر

استخدام كل  بأنها تصميم وإنتاج ثم      :لتكنولوجيةالمستحدثات ا ) 2003 ( الشرقاوي قد عرف و     
لتعليم والـتعلم وحـل      بغرض تحقيق أقصى فعالية في مواقف ا       ،جديد في مجال تكنولوجيا التعليم    

 أن المستحدث التكنولـوجي التربـوي   :)2003( خميس وقد رأى ؛ التعليميةمشكالت االختصاص 
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جهة نظر المتبني له، كبدائل جديدة تمثل       عبارة عن فكرة أو عملية أو تطبيق أو شيء جديد من و           
 أو بعـض    ،يؤدي إلي تغيير محمود في النظـام كلـه        مما   مبتكرة لمشكالت النظام القائم،      حلوالً

 وتلبيـة احتياجـات     ، وتحقيق أهدافه  ، بحيث يصبح أكثر كفاءة وفعالية في تحسين النظام        ،مكوناته
 يشير إلـى    لح مستحدثات تكنولوجيا التعليم   مصط أن   :عتقدقد ا ف) 2000 (عبد المجيد  أما ؛المجتمع

 في مجال استخدام وتوظيف الوسائل التكنولوجية في العمليـة التعليميـة   ،كل ما هو جديد وحديث   
 بهدف زيادة قدرات المعلم والمتعلم على التفاعل مـع  ؛ وأساليب تدريس، أجهزة وآالت حديثة  :من

تحدثات التكنولوجية عبارة عن حلول إبداعيـة        أن المس  :)2000(اضي   الق ورأى ؛العملية التعليمية 
 وزيـادة فاعليتـه     ؛لكفاءتـه   ورفعاً ؛ لكلفته  وتخفيضاً ، لفرصه  توسيعاً ، لمشكالت التعليم  ومبتكرة

 ؛أنتجـت  الحلول مادية أو فكرية أو تصميمية        اسب مع طبيعة العصر، وقد تكون تلك      بصورة تتن 
 .التعلمتناسب طبيعة ل

  في التعليم الجامعيولوجيا التعليم مستحدثات تكن نشرمتطلبات
 العمل عن قصد بأسـلوب      ،امعاتوتبنيها داخل الج  مستحدثات تكنولوجيا التعليم    نشر  ب      يقصد

 ،شـي يتسـيلز ور ( ور معين من خالل تدوير المعلومات على وعي بتطاآلخرينمنظم على جعل   
، هاوافر متطلبات لنجاح نشـر    من ت ال بد    ر المستحدثات وتبنيها وتوظيفها؛   ، ولكي يتم نش   )1998

التخطـيط   ودراسة الجـدوى،  مع  الوعي بالمستحدثات ودراستها،  في )2003(خميس  حددها   وقد
تـوفير المتطلبـات    وتوفير الكفاءات البشرية، والتمويل، وتوفير مناخ التحديث، و السليم للتحديث، 

 .التدريب، والتطبيق والتنفيذ المرحلي، والتجريب السليم، والمادية
مجموعـة مـن المتطلبـات لتوظيـف     (Johnson, 1997) حدد جونسون      وفي هذا اإلطار 

 :المستحدثات التكنولوجية في التعليم هي
 .تدريب المدرسين على كيفية استخدام المستحدث -
 .توفير الفنيين داخل المؤسسات التعليمية -
 .تخفيض العبء التدريسي عن كاهل المدرسين -
 .اد تعليمية مناسبة في مجال االختصاصوما تتطلبها من برامج وموتوفير األجهزة الحديثة  -
إتاحة فرص االتصال بين معلمين حديثي العهد بالتقنية، ومعلمـين مـن ذوي الخبـرة فـي                  -

 .المستحدثات
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  في التعليم الجامعيمستحدثات تكنولوجيا التعليم توظيفمراحل 
لوجية في التعليم دفعة واحدة، ولكن ال       من الصعب أن يحدث توظيف كل المستحدثات التكنو            

 :هيمراحل ر بخمس مراحل توظيف المستحدث تم أن )2004( الغزو ، وقد رأتبد من التدرج 
 إلـى ويميـل    جـداً،    محـدوداً فيها  ويكون استخدام المستحدثات التكنولوجية     : مرحلة الدخول  -

وئية، واألفالم المتحركـة،     كالسبورة الض  :، وقد يقتصر على استخدام بعض األجهزة      التقليدية
 .والشرائح

 االستخدام البسيط لبعض التكنولوجيات، فيدمج بعـض        إلى مدرسوفيها ينتقل ال  : مرحلة التبني  -
  .ضمن مخططاته التعليمية) كالفيديو والحاسوب(األجهزة 

لـيم  كن يبقى الطابع العـام للتع    بعض التقنيات في التعليم، ول     توظيفويتم فيها   : مرحلة التكيف  -
  . الطرق التقليديةحول  القاعات الدراسية متمركزاًداخل

، كمـا يسـتطيع     يجابيـاً  المعلم نحو استخدام المسـتحدث إ      اتجاهوفيه يصبح   : مرحلة المالئمة  -
  .أفضل تعلم إلحداثاستخدام التكنولوجيا بطريقة فعالة ومفيدة 

 القناعـة   إلىفيها يصل المعلم    دمجه في التعليم، و   وتشمل توظيف المستحدث ب   : اإلبداعمرحلة   -
، كما يصبح متمكنا من مهارات التعامـل مـع جميـع مسـتحدثات               المستحدث بأهميةالتامة  

 في تصميم برامج تعليمية تحقـق ذاتـه         واإلبداعاح له فرصة االبتكار     تكنولوجيا التعليم، وتت  
 . مثل النظرية البنائية من النظريات السيكولوجية الحديثةمستفيداً، ورؤيته في العملية التعليمية

 خصائص مستحدثات تكنولوجيا التعليم
 عـن   تختلف، التي ظهرت في السنوات األخيرة   مستحدثات تكنولوجيا التعليم   أنمن المالحظ        

 سـواء   ، تعليميـة  ألغراض  خصيصاً وأنتجت صممت   أنها في   ،غيرها من المستحدثات قبل ذلك    
        التاليـة  المستحدثات بالخصـائص  تلكت فكري، وقد تميزلمادي أم في جانبها الفي جانبها ا  أكانت  

 ):2005: ؛ صالح وحميدة1996: علي(
تـوفر  حيث  ،   المادة التعليمية  مل فرص التفاعل بين المستخدم    وتش: )Interactivity (التفاعلية -

  . المتعددةساعدة الكمبيوتر، والوسائطأنماط التعليم بم ال ثنائية االتجاه على األقل، مثلبيئة اتص
  حول المتعلم بـدالً    ةتمركزموتختص بتفريد المواقف التعليمية، وال    : )Individuality (الفردية -

،  التعليميـة  الموديوالت: جماعية المواقف التعليمية، مثلإطارتسمح بالفردية في من المعلم، حيث  
  .والكمبيوتر
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 كثيرة لتنـوع كافـة عناصـر        صاًيتيح المستحدث التكنولوجي فر   حيث  : )Diversity (التنوع -
 والمواد التعليمية، وتعدد    األنشطة الخيارات في    :العملية التعليمية التي يتعامل معها المتعلم، مثل      

 .اعلية والفرديةصية تحقيق التنوع بخاصية التفاخمستويات المحتوى، وترتبط 
 االنفتـاح علـى    مستخدميها فـرص   أمامحيث تتيح بعض المستحدثات     : )Globality (الكونية -

 التـي توفرهـا الشـبكة العالميـة          الخـدمات  ، مثل الم الع أنحاءمصادر المعلومات في جميع     
 .)االنترنت(
 التكامل بين مكونات كل مستحدث من المستحدثات، بحيـث          :تعني و :)Integration (التكاملية -

    . من حيث األهداف المراد تحقيقها متكامالًاً نظامهتشكل مكونات
تـوافر األجهـزة    ،وتقـديمها   المستحدثات جزء من   إنتاجيتطلب  : )Electronic (كترونية اإلل -

التـي  والوسـائل    التي تعمل بطريقة رقمية مثل الكمبيوتر، والكاميرات الرقميـة،           اإللكترونية
 . في معالجة المعلومات وتقديمها والسرعةباآلليةتتصف 

 العـرض فـي     والتخزين للوسائط التي يحتويها   المعالجة   :وتعني: )Digitalizalion (الرقمنة -
 الصـورة   :هـا ومن ،في طريقة عملهـا   الرقمنة بالمستحدثات   ارتبطت  قد  سلسلة من األرقام، و   

 .اإللكترونية والمكتباتالرقمية، 
 االحتياجات التدريبية

  وتنشأ الحاجـة للتـدريب     هات النظر حولها،  بتعدد وج تعددت تعريفات االحتياجات التدريبية          
توفيـق   عرفوقد   . يمتلكه في مجال ما    أن وبين ما يجب     ،كون فجوة بين ما يمتلكه الفرد     عندما ت 

ت بين الحاجـة   بأنها عملية منظمة لتحديد األهداف ومعرفة العالقا      :)2005(االحتياجات التدريبية   
ـ   وقد رأىوضع أولويات للعمل؛الفعلية والمرغوبة مع      االحتياجـات أن :(Hiten,2003)ن تايه

عرفهـا   اإلطاروفي نفس    ؛ المتوقع والواقع الفعلي الموجود    األداءالفرق بين   عبارة عن    التدريبية
 الحالي الفعلي   األداء بأنها مجموعة المؤشرات التي تكشف عن وجود فرق بين           :)2002(الطعاني  
ب ومـا يشـو    ،األفـراد  أولئكبسبب نقص في معارف ومهارات       ؛لألفراد المرغوب فيه    واألداء

 بأنها مجموعة مـن المتغيـرات       :عرفهاقد  ف) 2001( أما عليوة    ؛وكهم واتجاهاتهم من قصور   سل
 . بقصد تحسين أدائهم المهني؛المطلوب إحداثها في معارف ومهارات واتجاهات األفراد

 االحتياجات التدريبية ومنظومة تكنولوجيا التعليم
 ومدى نجـاح وتطـوير      ، هيئة التدريس  ءألعضاتعد العالقة بين تلبية االحتياجات التدريبية            

ـ العملية التعليمية عالقة طردية، وفي ظل التطور التكنولـوجي           مـن  ، ومـا نـتج      ةوالمعلوماتي
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  في مكونـات أساسية النظر بصورة   إعادة لزاماً أصبح  جميع المجاالت؛  فيمستحدثات تكنولوجية   
 بمادتـه،    يكـون ملمـاً    أنس   مما يتطلب من عضو هيئة التدري      ؛والمواقف التعليمية  المنظومات

 بناء منظومة    أن : الباحث وقد رأى  . تدريس مرتبطة بتكنولوجيا التعليم وتطبيقاتها     بأساليب ومزوداً
 على أي   ة،تربويجديد وتحديث    سياسة ت  ألية الركائز الرئيسة    إحدىلخدمات تكنولوجيا التعليم يعد     

 . المستمد من نظرية النظمنظوماتأسلوب الم إتباع  ويتطلب ذلك من مستويات التعليم،مستوى
 التصميم والتطوير   : من منظومة تكنولوجيا التعليم المشتملة على       فرعياً التدريب نظاماً ويمثل       

، تلك المكونات التي تتفاعل مع بعضها البعض بحيث يـؤدي كـل              والتقويم واإلدارة واالستخدام
  كمـا أن   ،ك المنظومـة  لدف العام لت  اله للمساهمة في تحقيق     ،عنصر من عناصرها وظيفة معينة    

  نظم فرعيـة؛   إلى المنظومي يتيح الفرصة للتفكير في مكونات النظام وتجزئته          إطارهالتدريب في   
 وتنميته يمثـل  البشرير وإدارة العنص؛  المنظومة الكبيرة المعقدةأعمال يسهم في فهم وتفسير    مما

 من النظام التدريبي     فرعياً لوقت يمثل نظاماً   ا ، وفي نفس   من منظومة تكنولوجيا التعليم    اً جزء أيضاً
، حيـث    المنظومة، ومثل ذلك يقال في مستحدثات تكنولوجيا التعلـيم         إلنجاحالذي تتناغم مكوناته    

 ،علـي (  متكاملـة أخـرى  أو منظومة فرعية داخل منظومة   ، منظومة كاملة  أنها على   إليهاينظر  
تقـدير  ن واقعيـة ومنطقيـة، لـذلك فـإ     نقطة بدء    تتيح   أنها : ومن خصائص المنظومة   ؛)1997

 البرنـامج  القتـراح  نقاط البدء الصحيحة إحدىة التدريس يمثل   ئ هي ألعضاء التدريبية   االحتياجات
  .  بفعاليةأهدافه على تحقيق  علمية، بحيث يكون قادراًأسسالتدريبي على 

  تحديد االحتياجات التدريبيةأهمية
 ا،امج التدريب وتنفيـذه    لبر اإلعداد في    مهماً التدريبية دوراً يمثل التحديد الدقيق لالحتياجات          

 يمكن   أن عملية تحديد االحتياجات التدريبية     :)2004 ( والبندري  طعيمه ، وقد رأى  اومن ثم تقويمه  
 : تسهم في التاليأن
 . للتدريبأولويات إعطاءمع  ،وضع تصور عام للبرنامج التدريبي -
 . المرجوةاألهدافذية لبرنامج التدريب، بما يكفل تحقيق  التنفيواإلجراءات اإلمكاناتتوجيه  -
 . باحتياجات المستقبلالتنبؤتوظيف المعلومات الناتجة من البرامج التدريبية في  -
 .فير الجهد والوقت والتكلفة عند تنفيذ البرنامج التدريبيتو -
 . المتدربينأداءعايير مناسبة ودقيقة لتقويم موضع  -
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 حدثات تكنولوجيا التعليممراحل التدريب على مست
 والـتمكن الكامـل مـن       ،ت التكنولوجية  أن التدريب على المستحدثا    :)2003( خميس   رأى     

بعـد فتـرة    المستحدث  د  افرى األ  يتبن أن ليس من المتوقع     ألنه ؛ طويالً مهاراتها، قد يستغرق وقتاً   
 :ثة مراحل هيعلى ثالفي ضوء ذلك يتم التدريب و،  عليهتدريب قصيرة

تشمل لقاءات تدريبية جماعية    لنظري لمجموعات كبيرة،    وهي مرحلة التدريب ا   : مرحلة التعرف  -
ايـات والمعلومـات   ، وبيان خصائصه، واسـتخداماته، وكـل الكف   لشرح المستحدث  :متكررة

 .الخاصة به
 وهي مرحلة التدريب العملي علـى المهـارات العمليـة الخاصـة بتوظيـف               :التحولمرحلة   -

 . المرحلة نمط التعليم الفرديتخدم في تلك ويس،المستحدث
 نمط التدريب في     للتعلم وحل المشكالت، وتستخدم    التأكيديوهي مرحلة التدريب    : مرحلة التثبت  -

 مستوى من الـتمكن     إلىحيث يكون المتدرب قد وصل      ب ،) فرداً 15 – 5(مجموعات صغيرة   
، حدث ومعارفه، ومتطلبات توظيفـه    يساعده على مناقشة المست    واألدائيةيات المعرفية   افي الكف 

  أولئـك المتـدربون     التثبت واالقتناع التام، وهنا يصبح     إلى المرحلة   ويصل المتدرب في تلك   
 أمكانية :(Nyoman,1997)يمن  ا، ون )1990( راشد   أىرو . محدثين أنفسهمهؤالء المتدربين   

 :   في التدريباستخدام األساليب التالية
 .اإلجرائية والبحوث ،القراءاتالمناقشات،  المحاضرات، :تشملو:  التدريب النظريأساليب -
الـورش  دراسة الحالة، المواقـف الواقعيـة العرضـية،         : وتتمثل في :  التدريب العملي  أسلوب -

 .، والتدريب العملي التطبيقيالتدريبية
ـ ،  الرزم والوحدات النسقية التعليمية:وتتمثل في استخدام:  التدريب الذاتي  أساليب - دريب عـن  الت

 .بعد، واستخدام الحاسوب في التدريب
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 الدراسات السابقة: ثانياً
دراسة لتحديد االحتياجات التدريبية المهنية ألعضـاء هيئـة         ) 2005(أجرى صالح وحميدة         

ة في ضوء معايير الجودة الشـاملة،       التدريس بكليات التربية المصرية من المستحدثات التكنولوجي      
عمليـات  : فقرة، موزعة على ست مجـاالت هـي       ) 100(ستبانة مكونة من     ا انواستخدم الباحث 

ج، والتقـويم،   ا، والتدريس والتعليم والمنه    وتصميمها  التعلم تتخطيط بيئا والتكنولوجيا ومناهجها،   
) 352(واإلنتاجية والممارسة المهنية، والقضايا االجتماعية واألخالقية، وتكونت عينة الدراسة من           

 أن :كشفت النتـائج قد  والتربية النوعية، وةعملون في خمس من كليات التربي عضو هيئة تدريس ي   
%) 30.8(بلغـت  ة ألعضاء هيئة التـدريس   إدارة الكليات من المستحدثات التكنولوجي    إتاحةنسبة  

يـأتي فـي مقـدمتها      ،   تكنولوجيـاً  مسـتحدثاً ) 12(ن عينة الدراسة بحاجة إلى التدريب على        وأ
 برنامج تدريبي اشتمل   انوقد صمم الباحث   .البيانات، ومؤتمرات الفيديو  ، وجهاز عرض    )االنترنت(

 .أهداف البرنامج وسبل نجاحه، و طبيعة البرنامج والفئة المستهدفة:على اعتبارات هامة مثل
دراسة هدفت إلى تصميم برنامج تدريبي في مجال توظيف التقنية في           ) 2005(أجرى سرايا        

 واستخدم الباحـث    ،لتدريس بكليات المعلمين بالمملكة العربية السعودية     التعليم لدى أعضاء هيئة ا    
 الخلفية النظرية في توظيف التقنيـة  :عبارة موزعة على ستة محاور هي ) 64(استبانة مكونة من    

في التعليم، والبيئة التعليمية، والمواد والبرامج التعليمية، واألجهزة التعليمية، وتكنولوجيا شـبكات            
 فـي عضو هيئة تدريس    ) 61 (منلمعلومات، وطبيعة التقويم، وقد وزعت على عينة        االتصال وا 

 بدرجـة  تقنيـة ) 55(للتدريب على بحاجة  العينية أن: نتائجالكشفت قد  األقسام العلمية بالكليات، و   
 بدرجة منخفضة، وقـد كـان المحـور    تقنيتينبدرجة متوسطة، و ) 7(، و %)85( وبنسبة   مرتفعة

 االحتياج التدريبي، بينما كان محور البيئـات التعليميـة األقـل            مستوى في   األول األكثر تفضيالً  
 ألعضـاء هيئـة   لتصميم البرنـامج التـدريبي  ؛ )ديك وكاري (نموذج  أ، واستخدم الباحث    تفضيالً

 . التدريس
 مستوى التنور في مسـتحدثات       على التعرف إلى) 2003(  فقد هدفت  الشرقاوي دراسة   وأما     

 ليم لدى كل من طالب كلية التربية شعبة صناعية، ومعلمي التعليم الثانوي الصناعي       تكنولوجيا التع 
 أعد الباحث قائمة بأهم المستحدثات في تكنولوجيـا التعلـيم، ومقيـاس             ؛ولتحقيق ذلك ،  في مصر 

 مهـارات اسـتخدام     ؛ إلى بطاقة مالحظة لقيـاس     إضافةالتنور في مستحدثات تكنولوجيا التعليم،      
 فـي محافظـة الدقهليـة       معلمـاً ) 80(وجيا التعليم، وتكونت عينة الدراسة من       مستحدثات تكنول 

ة لدرجات الطالب والمعلمـين      أن النسبة المئوي   : وقد دلت النتائج    وطالبة، طالباً) 80(، و والقيلوبية
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، حيـث بلغـت النسـبة     %)75 (المحددبطاقة المالحظة تقل عن حد الكفاية       التنور و مقياس  على  
بلغت النسبة المئوية على بطاقة     في  ، و %)36(، وللمعلمين   %)35(قياس للطالب   المئوية على الم  

 ذات داللـة إحصـائية بـين        ، كما وجدت فروق   %)36(، وللمعلمين   %)37(المالحظة للطالب   
مـن    ولصالح ذوي الخبـرة    ، تعزي للخبرة التعليمية    التنور مقياسمتوسط درجات المعلمين على     

  . سنوات)5-1(من خبرة سنوات، مقابل أصحاب ال) 6-10(
 إلى تدريب المحاضرين على دمج التكنولوجيا داخـل  (Ham, 2001)وهدفت دراسة هام       

 أنظمـة التـدريب علـى بـرامج         :األولتنـاول   : جزأينالمقررات الدراسية، وتضمن التدريب     
 دمـج   على كيفيـة هم تدريب:والوسائط المتعددة وتصميم صفحات الويب، والثاني  ) الميكروسوفت(

يب التكنولوجيات ومستحدثاتها داخل المقررات الدراسية باستخدام الحاسوب، وكانت فتـرة التـدر        
قـد   و ،يب قدمت عروض لكل محاضر اختصاصـه      نتهاء التدر وبإ. ساعة لمدة عام دراسي   ) 90(

 إلـى احتيـاج   : وأشارت النتائج، ورسومات متحركة ومؤثرات صوتيةاً وصور اً نصوص تتضمن
جل التمكن من دمج التكنولوجيا داخـل   من أ؛تقابل احتياجاتهم امج تدريبية متنوعة    المحاضرين لبر 

 .المقررات الدراسية
 إلى الوقوف على مدى وعي معلمي العلوم بمستحدثات         :)2000(وهدفت دراسة عبد المجيد          

 مفـردة   )56(تكنولوجيا التعليم واتجاهاتهم نحو استخدامها، واستخدم الباحث استبانة مكونة مـن            
، تـه ستحدث التكنولوجي، وإدراكـه ألهمي    إدراك المعلم لمفهوم الم   : موزعة على ثالثة أبعاد هي    

 معلماً) 365( وتكونت العينة من   ،ستخدم الباحث مقياس االتجاه   اولكيفية توظيفه في التدريس، كما      
 المعلمـين    وعـي   فـي مسـتوى    تدنٍّ واضح وجود   :ومعلمة بمحافظات مصر، وكشفت النتائج    

تقل عن حـد الكفايـة      نسبة   وهي   ،%)60.5 (ت نسبة الوعي  المستحدثات التكنولوجية، حيث بلغ   ب
ن المعلمين حديثي التخرج لديهم وعي بالمستحدثات أكثر مـن المعلمـين             وأ ،%)75(ـب ةدالمحد

ثات ن االتجاهات السائدة لدى المعلمين نحو استخدام مسـتحد        قديمي التخرج وبداللة احصائية، وأ    
  .ا التعليم محايدةتكنولوجي

 للمعلمـين   : إلى تحديـد االحتياجـات التدريبيـة       :)2000(     وهدفت دراسة محمود وعثمان     
 يا التعليم في العمليـة التعليميـة؛      والموجهين ورجال اإلدارة المدرسية في مجال توظيف تكنولوج       

 ؛ ثالث اسـتبانات   وذلك لتحسين وتطوير التعليم في ظل مفهوم الجودة الشاملة، واستخدم الباحثان          
 :لتقدير الحاجات التدريبية في مجال التوظيف، قسمت كل منهـا إلـى ثالثـة محـاور رئيسـة                 

بنـداً وجهـت إلـى    ) 40 ( من: االستبانة األولىتوتكون) مهارية، ووجدانيةاحتياجات معرفية،   (
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بنداً وجهت  ) 26(بنداً وتخص الموجهين، والثالثة من      ) 26( من   :تكونت الثانية المعلمين، في حين    
، إداريـين ) 108(موجهـاً، و ) 198(، ومعلماً) 450(إلى اإلداريين، وقد وزعت االستبانات على       

 فـي   )الكمبيـوتر ( اسـتخدام    :احتياجاً تدريبياً منها  ) 39(المعلمين بحاجة إلى    أن  وقد دلت النتائج    
ض الضوئية، والـتعلم    التعليم، ومفهوم تكنولوجيا التعليم، والوسائط المتعددة، وتشغيل أجهزة العر        

 التدرب علـى  :احتياجاً تدريبياً من أبرزها) 26( إلى الموجهونعن بعد، وتصميم التعليم، ويحتاج  
كيفية توظيف القنوات التعليمية في تعلم المقررات الدراسية، وتقويم الطالب بأساليب جديدة تتفـق         

 اإلدارة المدرسية بحاجـة إلـى       وتوظيف تكنولوجيا التعليم بالمدارس، كما دلت النتائج أن رجال        
 . كيفية توظيف القنوات الفضائية، واستخدام األجهزة التعليمية:احتياجاً تدريبياً، منها) 25(

 إلى عرض بعض أنماط البرامج (Parks & Pisapia,1999)رك وبسبايا اوهدفت دراسة ب     
 على درسينثناء الخدمة للم واإلجابة عن بعض التساؤالت بخصوص التدريب أ      ،المنمذجة التعليمية 

 وقد أجريت البرامج التدريبية في خمس مدارس بمقاطعـات مختلفـة            ،استخدام تكنولوجيا التعليم  
كشفت النتائج أن نسبة المعلمين الذين يسـتخدمون تكنولوجيـا          قد  ، و بالواليات المتحدة األمريكية  

 التعليم عملية معقدة وتحتـاج       أن توظيف تكنولوجيا   ون ويعتقد المعلم  ،%)5(النمذجة ال تزيد عن     
ن  بالتـدريب، وأ  وثيقـاً اطـاً إلى ست سنوات، وأن التوظيف الناجح لتكنولوجيا التعليم يرتبط ارتب  

 . بحاجة إلى تدريب على كيفية دمج البرامج التعليمية المحوسبة في المناهج الدراسيةالمعلمين
جات التدريبيـة ألعضـاء هيئـة       إلى تحديد االحتيا  ) 1998( والجزار   حسنوهدفت دراسة        

قـد  التدريس بجامعة عين شمس في مجال استخدام الوسائط التعليميـة وتكنولوجيـا التعلـيم، و              
عضو هيئة  ) 249(، طبقت على عينة مكونة من       بنداً) 23(استخدمت الدراسة استبانة مكونة من      

فـي االسـتبانة غيـر      منة  تدريس، وأظهرت النتائج أن جميع الوسائط وتكنولوجيا التعليم المتض        
ن أعضاء هيئة التدريس بحاجة إلى التدريب في معظم بنود االسـتبانة، وقـد كانـت            متوافرة، وأ 

 وأن أفـراد    بيوتر، وحقائب الوسائط المتعددة،   االحتياجات األكثر أولوية للتدريب هي التعليم بالكم      
التدريب في مجموعـات  ا سواه، وأن يكون راسي الثاني عم العينة يفضلون التدريب في الفصل الد     

ولم تظهر الدراسة عالقة بين استخدام أعضاء هيئة التدريس للوسائط التعليمية وتكنولوجيا             .كبيرة
 . الذي ينتمون إلية) علمي/ أدبي (التعليم ونوعية القسم 

 الوقوف على واقع تدريب معلمي المرحلة االبتدائيـة        فقد هدفت ) 1997(وأما دراسة خميس         
، طبقت عليهم استبانة  معلماً) 1216( من   العينةتكونت  قد   و ، في مجال تكنولوجيا التعليم    بالسعودية
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أشارت النتائج إلى وجود نسبة كبيرة من المعلمين غير المدربين فـي           قد  فقرة، و ) 32(مكونة من   
 .يةمجال تكنولوجيا التعليم، وأن البرامج التدريبية التي تنظمها الجهات المسئولة قليلة وغير كاف

علـى اسـتخدام   تدريب ل ل إلى تصميم برنامج(Benson, 1997) نوقد هدفت دراسة بينسو     
 لمتغيرة، وتكـون البرنـامج مـن أربـع         لمواجهة احتياجات أعضاء هيئة التدريس ا      ،التكنولوجيا

عضاء على استخدام التكنولوجيـا داخـل قاعـات         األ على تدريب    مستويات، المستوى األول قام   
 التدريب في مجموعـات  تمان اللقاء مرة واحدة أسبوعيا بعد انتهاء الدوام الدراسي، و  الدراسة، وك 

على مهارات استخدام الكمبيـوتر، وكانـت اللقـاءات فـي     تم التدريب  :كبيرة، والمستوى الثاني  
م  وتمت اللقاءات فـي األوقـات المتاحـة خـالل اليـو     ،مجموعات صغيرة، مرتين في األسبوع  

تم فيه إعداد أعضاء هيئة التدريس ليكونوا خبراء تكنولـوجيين،           ف :وى الثالث الدراسي، أما المست  
 الكتـاب   :شمل التـدريب مسـتحدثات مثـل      ، و أسابيع) 8(منهم يومياً لمدة     تم تدريب ستة     حيث

االلكتروني، وبرامج الكمبيوتر، وتم تدريب أعضاء هيئة التدريس في المستوى الربع على بعض             
 وقد أوضحت النتائج أن التدريب فـي   ،االنترنت وتصميم صفحات الويب    استخدام   :المهارات مثل 

 لـذلك لـم     ؛انتهاء اليوم الدراسي غير فعال وأن وقت الدورة كان قصيراً         مجموعات كبيرة وبعد    
 .يستطيعوا إتقان المهارات المطلوبة

 تعقيب على الدراسات السابقة
 :من خالل استعراض الدراسات السابقة، يالحظ ما يلي

ثات تكنولوجيـا    إلى انخفاض مستوى وعي المدرسين بمسـتحد        الدراسات نتائجارت بعض   أش -
 ).2000(، وعبد الحميد )2003( كدراسة الشرقاوي :التعليم

 :اهتمت بعض الدراسات بتحديد االحتياجات التدريبية فـي مجـال المسـتحدثات التكنولوجيـة         -
ـ )2005(كدراسة صالح وحميدة    كدراسـة محمـود   :ا التعلـيم  أو في مجال توظيف تكنولوجي

 .)1998( والجزار حسن، و)2000(وعثمان 
 كدراسة صـالح  : التدريب على مستحدثات تكنولوجيا التعليم  إلىحاجة  الكشفت بعض الدراسات     -

 .(Parks & Pisapia,1999) برك وبسبايا، و)2005( وسرايا ،)2005(وحميدة 

ديثي التخرج لديهم وعي بمسـتحدثات       المدرسين ح  أن إلى ،)2000(عبد الحميد   دراسة   أشارت -
) 2003(، أما دراسة الشـرقاوي       الخبرة الكبيرة  أصحابتكنولوجيا التعليم أكثر من غيرهم من       

فقد دلت أن أصحاب الخبرة الطويلة لديهم وعي أكثر بمستحدثات تكنولوجيا التعليم من أصحاب              
 . الخبرة القصيرة
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تفسير النتائج،  ثم   ،األدوات عدادفإ ، صياغة المشكلة  : الباحث من الدراسات السابقة في     استفادوقد  
 .واقتراح البرنامج التدريبي

 الطريقة اإلجراءات
  مجتمع الدراسة وعينتها

جامعة األقصى للعام    ب  كليات  في أربع   أعضاء هيئة التدريس    جميع تكون مجتمع الدراسة من        
 محاضـراً   *)264(بـالغ عـددهم     م، من حملة الدكتوراة والماجستير وال     2007/2008الدراسي  
 .عضو هيئة تدريس) 123( منهم بلغ عددها  طبقيةوقد تم اختيار عينة عشوائية. ومحاضرة

 أدوات الدراسة
 : للخطوات التالية وفقاًينجزأ     تم بناء استبانة احتوت على 

،  مسـتحدثات تكنولوجيـا التعلـيم    مجال مراجعة البحوث والدراسات السابقة التي أجريت في       -
 .وكذلك األدوات البحثية المستخدمة في مثل هذه الدراسات

 .يا التعليم، السيما المتعلقة بمستحدثات تكنولوجيا التعليممراجعة بعض المراجع في تكنولوج -

 للتعرف على أرائهـم حـول   ؛صات مختلفةاصتخلعديد من أعضاء هيئة التدريس في ا     مقابلة ا  -
 .الموضوع

 .ا المجالاالسترشاد بخبرة الباحث في هذ -

ات التكنولوجيـا  مسـتحدث  اإللمام بمستوىالمتعلق بتحديد  و ،بناء الجزء األول من االستبانة    تم   -
 ،بنـداً ) 60( اقترح قائمة أولية مكونة مـن         من خالل  ،االحاجة للتدرب عليه   درجة، و التعليم

 ، تم ترتيبها وتنظيمهـا علـى   مستحدثات تكنولوجيا التعليم  خاصة ب   محاور خمسةوزعت على   
مستحدث،  إلمام عضو هيئة التدريس بال     ستوى لتحديد م  :األول: شكل استبانة مكونة من شقين    

منخفضة، وغير ملـم، وزعـت عليهـا         مرتفعة، متوسطة،    : هي بدرجة  مستويات وله أربع 
بالترتيب، والثاني لتحديد درجة الحاجة للتدريب على المستحدث،        ) 1،   2 ،   3،   4 (:الدرجات

ـ    للتدريب ال احتاج وقليلة،   كبيرة، متوسطة،    بدرجة: هي مستوياتوله أربعة    ا ، وزعت عليه
  . بالترتيب)1 ، 2 ، 3 ، 4 (:الدرجات

                                                
 .م2007حصائيةة شئون الموظفين في الجامعة حسب إتم الحصول على األعداد من دائر *
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 النص الفـائق  كالمفاهيم المرتبطة بالوسائط المتعددة     : مثلكل محور   ل البنودوقد تم تعريف بعض     
(Hypertext)  ،الوسائط فائقة التداخل    و(Hypermedia) العتقـاد   ؛بيئات الفصول الدراسـية   و 

 . المستحدثاتبمثل تلك المقصود ال يعرف قد  أعضاء هيئة التدريسمنأن هناك عدد الباحث 

 بأساليب التدريب المقترحة في مجـال مسـتحدثات         من االستبانة، والمتعلق   ثانيء الجزء ال  لبنا -
يس لكي يختار عضو هيئة التدر     ؛ إدراج مجموعة من األساليب المقترحة      تم ؛لتعليمتكنولوجيا ا 

  . للتدريب على المستحدثات؛ منهاما يفضله ويناسبه

 صدق االستبانة -
 :تم التحقق من صدق أداة الدراسة على النحو التالي

 من المحكمين ممن لـديهم خبـرة كافيـة فـي            عدد على   تم عرض االستبانه  : الصدق الظاهري 
 بنـود  مالئمـة مـدى    طلب منهم إبداء الرأي في    ثم  تصاً،  مخ) 11(بلغ عددهم   تكنولوجيا التعليم   

، دثات تكنولوجيا التعليم المتضمنة ، ومدى شمولية ومنطقية مستح    ينتمي إليه لمحور الذي   االستبانة ل 
، كما تم اخذ أرائهـم  إضافة أو تعديل ما يرونه مناسباً  ، مع    العلمية للمستحدث  ومدى دقة الصياغة  

 .تدريب المقترحةأساليب ال، و في الدراسةالتقدير الكمي المستخدمفي مدى مناسبة 
؛ التعديل ب أكانت بالحذف أم اإلضافة، أم    وبعد األخذ بمقترحات ومالحظات السادة المحكمين سواء        

 :من جزأين هماأصبحت االستبانة مكونة 
جتهم  تكنولوجيا التعليم وحـا    بمستحدثات هيئة التدريس    أعضاء إلمام مستوى لتحديد   :الجزء األول 

الوسائط عروض  : األول، خمسة محاور  ، اندرجت تحت  مستحدثاً )50(كون من    وت ، منها التدريبية
تكنولوجيا المعلومـات واالتصـاالت التعليميـة       : ، والثاني مستحدثاً) 12(المتعددة واشتمل على    

) 8( واشـتمل علـى    تكنولوجيا مؤتمرات التعلم عن بعـد     : ، والثالث مستحدثاً) 13(واشتمل على   
 األجهـزة  :، والخامس مستحدثات)6(واشتمل على  التعليمية تكنولوجيا البيئة: ، والرابع مستحدثات

 .مستحدثاً) 11( لمستحدثات تكنولوجيا التعليم واشتمل على ةالتعليمية الالزم
قـد  لتحديد أساليب التدريب المقترحة في مجال مستحدثات تكنولوجيـا التعلـيم، و            :الجزء الثاني 
   . ما يناسبه منهاعلى عضو هيئة التدريس أن يختار، فقرات تضمن أربع

 من خالل معامالت  لألداةالبناء تم التحقق من صدق :(Construct Validity)صدق البناء  -
، األداةبين محاور    (pearson-r)حساب معامل االرتباط لبيرسون     ، حيث تم    لها االتساق الداخلي 

  :)1(قم روكذلك بين كل محور والدرجة الكلية لألداة، وكانت كما في الجدول 
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 )1(الجدول رقم 
 .، وبين كل محور والدرجة الكليةداةصدق االتساق الداخلي بين محاور األمعامالت 

الوسائط / ع المحور
 المتعددة

المعلومات /ت
 واالتصاالت

مؤتمرات / ت
 التعلم عن بعد

البيئة /ت
 التعليمية

 ةاألجهزة الالزم/ ت
 للمستحدثات

الدرجة 
 الكلية

ــائط / ع الوس
 **0.75 **0.75 **0.65 **0.69 **0.70 - المتعددة

لمعلومات  /ت
 **0.69 **0.63 **0.66 **0.70 - **0.70 واالتصاالت 

ــؤتمرات / ت م
 **0.79 **0.72 **0.69 - **0.70 **0.69 التعلم عن بعد

 البيئــــة /ت
 **0.83 **0.62 - **0.69 **0.66 **0.65 التعليمية

ــزة  /ت األجه
 ةالالزمـــــ
 للمستحدثات 

0.75** 0.63** 0.72** 0.62** - 0.74** 

 - **0.74 **0.83 **0.79 **0.69 **0.75 الدرجة الكلية
 ).0.01( دالة عند مستوى داللة * *     
 بـين كـل محـور    )لبيرسون(المحسوبة  أن معامالت االرتباط    ) 1( من الجدول رقم     يالحظ     

ـ   كل محور على حدة والدرجة الكلية      وآخر، وكذلك بين    عنـد مسـتوى   ة إحصـائياً ، هي قيم دال
 . مما يزيد الثقة بأداة الدراسة؛)0.01∝≤(

 ثبات االستبانة
عضاء هيئة  من أاًعضو) 25( تم تطبيقها على عينة مكونة من        ؛    لحساب معامل ثبات االستبانة   

 وحسـاب معامـل الثبـات       عينة الدراسة الفعلية، ثم جمعها     ، من خارج  التدريس بجامعة األقصى  
 :، وكانت كالتالي)كرونباخ ألفا(معادلة بالحاسوب وفق 

 0.88 : الثبات الكلي لالستبانة- 
 0.81 : الثبات للمحور األول- 
 0.86 : الثبات للمحور الثاني- 
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 0.77 : الثبات للمحور الثالث-
 0.83 : الثبات للمحور الرابع-
 0.90 : الثبات للمحور الخامس-
 .حسوبة كافية ألغراض الدراسة الحاليةوقد اعتبرت معامالت الثبات الم     

 تطبيق االستبانة
قد  و،جامعة األقصىعضو هيئة تدريس من ) 123(تم تطبيق االستبانة على عينة مكونة من            
وضـع اسـتجابة   تحديد مستوى إلمامه بكل مستحدث تكنولوجي تعليمي ب عضو   كلطلب من   تم ال 

لك وضع استجابة واحـدة أخـرى أمـام كـل           ، وكذ  في األداة  في المكان المخصص لذلك   واحدة  
 معظـم وقد تم مقابلة    . يحدد درجة االحتياج التدريبي له     ل ؛ من الشق الثاني من االستبانة     مستحدث

أثناء استجابتهم ألجزاء االستبانة، وذلك إلزالة الغموض إن        ) عينة الدراسة (أعضاء هيئة التدريس    
 إجـراء التحلـيالت    تـم  نة من أفراد العينـة؛    الستبا جمع ا  بعد و ؛ االستبانة بنودوجد حول بعض    

 . اإلحصائية المناسبة
 لتقدير الكمي الستجابات المعلمينا

بمسـتحدثات تكنولوجيـا   أعضاء هيئة التدريس    إلمام   مستوىتم استخدام التقدير الكمي لتقدير       -
:  بدرجـة  اإللمـام مستوى ، ويقابلها في األداة)1، 2، 3،  4 (: مستويات هي   باقتراح أربع  ،التعليم

قبوله على أن المحاضر وقد اعتبر حد الكفاية الذي يمكن    . غير ملم و،  مرتفعة، متوسطة، منخفضة  
، وقد تم تحديد لألداةمن الدرجة الكلية  %) 75(ملم بمستحدثات تكنولوجيا التعليم هو حصوله على        

الحميـد  عبـد   دراسـة  :الدراسات السابقة في مجاالت مشابهة مثـل      بعض  هذه النسبة بناء على     
 ).2003(، ودراسة الشرقاوي )2000(

على مستحدثات  ألعضاء هيئة التدريس    تم استخدام التقدير الكمي لتقدير االحتياجات التدريبية         -
 المستويات   األداة، وقد حددت تلك    بنود مستويات للتقدير التحليلي ل    اعتماد أربع ب تكنولوجيا التعليم، 

 : التاليةالحسابيةحسب المتوسطات 
 .االحتياج التدريبي بدرجة مرتفعةيمثل ، فأكثر) 3.2(سط الحسابي المتو -
 .االحتياج التدريبي بدرجة متوسطةيمثل  )3.2(إلى أقل من ) 2.4(من المتوسط الحسابي  -

 .االحتياج التدريبي بدرجة منخفضةيمثل  )2.4(إلى أقل من ) 1.6(المتوسط الحسابي  -

 .يبي ال يمثل احتياج تدر)1.6(المتوسط الحسابي  -
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 كدراسة  : على الدراسات السابقة في مجاالت مشابهة       اعتماداً وقد تم اعتماد التقديرات السابقة         
  .لالستبانة السادة المحكمين آراء، وكذلك في ضوء )2005(سرايا 

 المعالجة اإلحصائية
 والمتوسـطات الحسـابية،    ولعينتـين مسـتقلتين،      ، لعينة واحـدة   :)ت(تم استخدام اختبار         

 واختبـار شـيفيه     ، وتحليل التباين األحادي    والنسب المئوية،  ،توالتكراراواالنحرافات المعيارية،   
(Sheffe). 

 النتائج والمناقشة
إلمـام  هل يصل مسـتوى     :  نص السؤال األول على    :النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها    

؟  %)75 ( حد الكفايـة    إلى جامعة األقصى بمستحدثات تكنولوجيا التعليم    أعضاء هيئة التدريس في     
ة، درجات أفـراد العينـة علـى االسـتبان        لحساب المتوسطات الحسابية    تم   ؛ السؤال عنة  لإلجاب

 بمتوسـط المجتمـع   ،مقارنة متوسط درجات أفـراد العينـة   ل؛ لعينة واحدة)ت(واستخدام اختبار  
 .ذلكيوضح ) 2(، والجدول رقم %)75(ية  حد الكفايقابلاالفتراضي الذي 

 )2(الجدول رقم 
 متوسط درجات  الختبار داللة الفروق بين) ت(نتائج اختبار 

 .%)75( وحد الكفاية األداة على أفراد عينة البحث

المتوسط  ورحالم
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

االنحراف 
 المعياري

 قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

 الوســائط عــروض: األول
 متعددةال

دالة عند  8.12 0.94 58% 2.30
)0.01( 

تكنولوجيا المعلومات  : الثاني
 واالتصاالت التعليمية 

دالة عند  5.80 0.92 61% 2.45
)0.01( 

تكنولوجيا مؤتمرات  : الثالث
 التعلم عن بعد 

دالة عند  13.73 0.80 49% 1.99
)0.01( 

ــع ــة : الراب ــا البيئ تكنولوجي
دالة عند  9.89 0.84 %56 2.24 التعليمية

)0.01( 
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األجهـزة التعليميـة   :الخـامس 
 12.85 0.78 %52 2.08  للمستحدثات ةالالزم

دالة عند 
)0.01( 

دالة عند  11.01 0.74 %55 2.21 الدرجة الكلية لإللمام
)0.01( 

      

  أن المتوسط الحسابي لدرجات أفراد العينة على االسـتبانة بلـغ           :)2(تضح من الجدول رقم     ا     
، وقـد   %)75(، وهي نسبة أقل من حد الكفاية المحـدد بالبحـث            %)56(بنسبة مئوية   ،  )2.25(

، )2.51 – 1.99(تراوحت المتوسطات الحسابية الستجابات العينة على محاور االستبانة ما بـين       
 الكفاية المحدد أيضـاً، ممـا  من حد ، وهي نسب أقل %)62 -% 49(بنسب مئوية تراوحت بين    

توى إلمام أعضاء هيئة التدريس بجامعة األقصى بمستحدثات تكنولوجيا التعلـيم           يشير إلى أن مس   
 .يقل عن حد الكفاية المطلوب

بين المتوسـط   ) 0.01∝≤(     كما يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية           
حور من  ، ومتوسط استجابات أفراد العينة على كل م       %)75(االفتراضي، والذي يقابل حد الكفاية      

محاور الدراسة، وعلى الدرجة الكلية لإللمام، ولصالح المتوسط االفتراضي، األمر الـذي يؤكـد              
 . تدني مستوى إلمام األعضاء بمستحدثات تكنولوجيا التعليم عن المستوى المطلوب

 المحاضـرين علـى    لتدريبتخصص التدريبية التي   برامجإلى قصور في ال         وقد يعزى ذلك  
 توافر مستلزمات المستحدثات التكنولوجية على مسـتوى      قلةكما أن   ،  نولوجيا التعليم  تك مستحدثات

 ذلـك ، وقد يعود     لتلك المستحدثات  أعضاء هيئة التدريس   إلمام  من مستوى  يحدقد   كليات الجامعة 
على الكثيرين، اللبس والغموض  يعاني   مفهوم تكنولوجيا التعليم ومستحدثاتها ما زال        أن إلىالتدني  

  . في دراسته)1997 (حسنيأشار كما 
إلى  أشارتا، حيث )2000(، وعبد الحميد   )2003( الشرقاوي   :وتتفق هذه النتيجة مع دراستي         
 حـد الكفايـة   إلـى بمستحدثات تكنولوجيا التعليم لم يصـل      دراسة   وعي أفراد عينة ال    مستوىأن  

)75(%. 
هل توجد فروق ذات داللة     :  الثاني على   نص السؤال  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها    

في مستوى إلمام أعضاء هيئة التدريس بجامعة األقصـى  ) 0.05∝≤(إحصائية عند مستوى داللة   
 : لمتغيراتبمستحدثات تكنولوجيا التعليم تعزى

 ؟) ماجستير، دكتوراة( :لمؤهل العلميا -
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 ؟   )اإلعالمو ، التربية ،  العلوم اإلنسانية،العلوم التطبيقية  (:الكلية التي يعملون بها -

 ؟) سنوات5 أكثر من ، سنوات فأقل 5 (:الخبرة في الحاسب واالنترنت -

 : التوصل إليها لكل متغير على حدةي النتائج التي تموفيما يل
  فـي  إلمام أعضاء هيئة التدريس بمستحدثات تكنولوجيا التعلـيم       بمستوى  النتائج المتعلقة    - أ

 فـي الجـدول   وكانت النتائج كما ،لعينتين مستقلتين )ت (اختبار استخدام تم ؛ضوء متغير المؤهل 
 :)3 (رقم

 )3(جدول رقم ال 
 تكنولوجيا  بمستحدثات أعضاء هيئة التدريسإللمام  )ت( نتائج اختبار 

 . األكاديمي المؤهلفي ضوء متغيرالتعليم 

المتوسط  العدد المؤهل المحور
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
)ت(   

 مستوى

  الداللة
 الوسائط  عروض: األول 0.92 2.30 87 دكتوراة

 0.99 2.31 36 ماجستير المتعددة 
 ةغير دال 0.009

 )0.05(عند 

تكنولوجيــا  : الثــاني  0.85 2.49 87 دكتوراة
المعلومات واالتصاالت  

 1.09 2.56 36 ماجستير التعليمية 
0.379 

 ةغير دال
 )0.05(عند 

تكنولوجيــا : الثالــث 0.72 2.05 87 دكتوراة
 0.97 1.85 36 ماجستير تمرات التعلم عن بعد مؤ

 ةغير دال 1.27
 )0.05(عند 

تكنولوجيا البيئة   : الرابع 0.73 2.23 87 دكتوراة
 1.08 2.27 36 ماجستير التعليمية

 ةغير دال 0.245
 )0.05(عند 

ــامس 0.70 2.11 87 دكتوراة ــزة  :الخ األجه
 ةالتعليميـــة الالزمـــ

 للمستحدثات 
 ماجستير

36 2.02 0.96 
0.584 

 ةغير دال
 )0.05(عند 

 0.65 2.26 87 دكتوراة
 الدرجة الكلية لإللمام

 0.93 2.24 36 ماجستير
 ةغير دال 1.51

 )0.05(عند 
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 إلمام أعضـاء    مستوى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في         :)3(تبين من الجدول رقم          
 وقد يعـود    ؛)، ماجستير دكتوراة (: األكاديمي المؤهل تعزى لمتغير    امعة األقصى هيئة التدريس بج  

ن في جامعة واحـدة،   يعملو - همتمؤهالوبغض النظر عن     - ،اء هيئة التدريس   أعض أنذلك إلى   
ت في الجامعة،   المستحدثا  توافر قلة يعود ذلك إلى     وقد  تقريباً؛  متشابهة أكاديمية ظروفويعيشون  

التدريس لم يتلقوا التدريب الكافي على المستحدثات الواردة في األداة، ويمكـن            وأن أعضاء هيئة    
 والماجستير،  ء هيئة التدريس من حملة الدكتوراة     أعضا إلماممتوسط  االستدالل على ذلك من تدني      

 المتوسطين  وكال ،)2.24( حملة الماجستير    إلمام، ومتوسط   )2.26 (الدكتوراة حملة   إلمامفمتوسط  
 .قد يساعد في تفسير النتيجة السابقة، وذلك دراسةسب المقياس المعتمد في الن حمنخفضا

  فـي  أعضاء هيئة التدريس بمستحدثات تكنولوجيا التعلـيم بمستوى إلمام النتائج المتعلقة   -ب
وكانت النتـائج  ) One Way ANOVA(تحليل التباين األحادي تم استخدام  .ضوء متغير الكلية

 :)4( في الجدول رقم كما
 )4(جدول رقم ال
 بمستحدثات أعضاء هيئة التدريس لمامإلنتائج تحليل التباين األحادي 

 .الكلية تكنولوجيا التعليم في ضوء متغير 

 مصدر التباين المحور
 مجموع 
 المربعات

 درجة 
 الحرية

 متوسط 
 المربعات

 قيمة
)ف(   

 مستوى
  الداللة

 8.193 3 24.580 بين المجموعات
 0.705 199 83.917 داخل المجموعات

ــروض : األول ع
 الوسائط المتعددة

 - 122 108.496 المجموع
11.619 0.000 

 5.599 3 16.797 بين المجموعات
 0.739 199 87.903 داخل المجموعات

تكنولوجيا : الثاني
المعلومــــات 
ــاالت  واالتصــ

 التعليمية 
 المجموع

104.700 122 - 
7.580 0.000 

 3.697 3 11.092 بين المجموعات

 0.578 199 68.752 داخل المجموعات
لوجيا تكنو: الثالث

مــؤتمرات الــتعلم 
 - 122 79.843 المجموع عن بعد

6.399 0.000 
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 5.668 3 17.004 بين المجموعات
 0.593 199 70.568 داخل المجموعات

تكنولوجيا : الرابع
 البيئة التعليمية

 - 122 87.572 المجموع
9.558 0.000 

 4.730 3 14.190 بين المجموعات
 0.513 199 61.066 داخل المجموعات

األجهزة :الخامس
 ةالتعليمية الالزم 

 - 122 75.256 المجموع للمستحدثات 
9.217 0.000 

 5.159 3 15.478 بين المجموعات
 0.442 199 52.593 داخل المجموعات

ــة  الدرجــة الكلي
 لإللمام

 - 122 68.071 المجموع
11.674 0.000 

 هيئة أعضاء إلمام مستوىفي  وجود فروق ذات داللة احصائية       :)4( يالحظ من الجدول رقم         
 ،العلوم التطبيقية    (:التدريس في جامعة األقصى بمستحدثات تكنولوجيا التعليم تعزى لمتغير الكلية         

لسابقة جزئيـاً مـع دراسـة حسـن والجـزار       النتيجة اتختلفوقد ا ،) اإلعالم ، التربية   ، اآلداب
وسائط التعليمية وتكنولوجيـا   أعضاء هيئة التدريس لل تظهر عالقة بين استخدام   حيث لم  ؛)1998(

 تم اسـتخدام    ؛وللكشف عن مواقع الفروق   . الذي ينتمون إلية  ) علمي/ أدبي (:التعليم ونوعية القسم  
 :ليليبين نتائج التح) 5(، والجدول رقم )شيفيه(اختبار 

 )5(الجدول رقم 
 أعضاء هيئة التدريسإلمام  لكشف مواقع الفروق في )شيفيه(نتائج اختبار 

  . بمستحدثات تكنولوجيا التعليم والتي تعزى لمتغير الكلية
 2.88 =م/ األعالم1.89= م/ التربية 1.81= م/ اآلداب 2.68= م/ العلوم الكلية المحور

 0.203 *0.786 *0.871 - 2.68 =م/ العلوم
 *1.074 0.085 - *0.871 1.81= م/ اآلداب
 *0.989 - 0.085 *0.786 1.89= م/ التربية

 عـــروض
الوســائط 

 المتعددة
 - *0.989 *1.074 0.203 2.88= م/ األعالم

 2.50= م/ األعالم 2.09= م/ التربية 2.19= م/ اآلداب 2.94= م/ العلوم الكلية  المحور
تكنولوجيــا  0.438 *0.847 *0.748 - 2.94= م/ العلوم 

 0.309 0.098 - *0.748 2.19= م/ اآلداب المعلومات 
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تصاالت واال 0.408 - 0.098 *0.847 2.09= م/ التربية 
 - 0.408 0.309 0.438 2.50= م/ األعالم التعليمية
 1.70= م/ األعالم 1.64= م/ التربية 1.86= م/ اآلداب 2.35= م/ العلوم الكلية  المحور

 *0.646 *0.708 *0.490 - 2.35= م/ العلوم 
 0.156 0.218 - *0.490 1.86= م/ اآلداب 
 0.062 - 0.218 *0.708 1.64= م/ التربية 

تكنولوجيــا 
ــؤتمرات  مـ

عـن   الـتعلم 
 - 0.062 0.156 *0.646 1.70= م/ األعالم  بعد

 2.36= م/ األعالم 1.74= م/ التربية 1.96= م/ اآلداب 2.64= م/ العلوم الكلية  المحور
 0.283 *0.906 *0.683 - 2.64= م/ العلوم 
 0.400 0.223 - *0.683 1.96= م/ اآلداب 
 0.623 - 0.223 *0.906 1.74= م/ التربية 

تكنولوجيــا 
ــة  البيئــ

 التعليمية
 - 0.623 0.400 0.283 2.36= م/ األعالم

 2.16= م/ األعالم 1.61= م/ التربية 1.85= م/ اآلداب 2.46= م/ العلوم الكلية المحور
 0.296 *0.846 *0.606 - 2.46= م/ العلوم
 0.309 0.240 - *0.606 1.85= م/ اآلداب
 0.550 - 0.240 *0.846 1.61= م/ التربية

األجهـــزة 
ــة  التعليمي
ــ  ةالالزمـ

 - 0.550 0.309 0.296 2.16= م/ األعالم للمستحدثات
 2.38= م/ األعالم 1.83= م/ التربية 1.94= م/ اآلداب 2.64= م/ العلوم الكلية المحور

 0.267 *0.819 *0.700 - 2.64= م/ العلوم
 0.443 0.119 - *0.700 1.94= م/ اآلداب
 0.552 - 0.119 *0.819 1.83= م/ التربية

ــة  الدرجـ
ــة  الكليــ

 لإللمام
 - 0.552 0.433 0.267 2.38= م/ األعالم

 )0.05(داللة  دالة عند مستوى *  
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 :ما يلي) 5(تبين من الجدول رقم  
 وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى إلمـام أعضـاء هيئـة التـدريس بمسـتحدثات            -

لصالح كلية العلوم على    اآلداب والتربية،   :  بين كلية العلوم من ناحية، وكليتي      تكنولوجيا التعليم 
لك إلى أن اإلمكانات المتوافرة من المسـتحدثات        جميع المحاور والدرجة الكلية، وقد يعزى ذ      

وذلك نظـراً لطبيعـة المسـاقات       ؛ اآلداب والتربية  كليتيومتطلباتها في كلية العلوم أكثر من       
 أن قسم التكنولوجيا والعلوم التطبيقية بإمكاناته      العلمية وما تحتاجه من مستحدثات لتنفيذها، كما      

 مما يزيد من إلمـام المحاضـرين        ؛ة العلوم التطبيقي  ومختبراته يقع إدارياً ضمن إشراف كلية     
 فروق ذات داللة إحصـائية   ولم تكن . بالمستحدثات عن طريق استعارة بعضها لمهام تدريسية      

 ء المحور الثالث، حيث وجدت فـروق       العلوم واإلعالم على جميع المحاور باستثنا      :بين كليتي 
لى تشابهه ظروف كل من الكليتين، السـيما         وقد يعود ذلك إ    دالة إحصائياً لصالح كلية العلوم؛    

أن وجودهما في مبني واحد قد يؤدي إلى استخدام المعامل الموجودة من قبل أعضـاء هيئـة             
 .نالتدريس في كال الكليتي

 وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى إلمـام أعضـاء هيئـة التـدريس بمسـتحدثات            -
 اآلداب والتربية على المحور األول من       :حية، وكليتي بين كلية اإلعالم من نا    تكنولوجيا التعليم   

 ذلك إلى أن أعضاء هيئة التدريس في كليـة          ة، ولصالح كلية اإلعالم، وقد يعزى     محاور األدا 
 تـي وظفونها أكثر من زمالئهم فـي كلي      في تدريسهم بالوسائط المتعددة،     ءاإلعالم يحتكون أثنا  

وق الدالة إحصائياً على باقي المحاور أو الدرجة لم تظهر تلك الفرالتربية، في حين  اآلداب أو
 . الكلية

 عدم جود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى إلمام أعضاء هيئـة التـدريس بمسـتحدثات                 -
تكنولوجيا التعليم بين كلية التربية وكلية اآلداب على الدرجة الكلية، وعلـى جميـع محـاور                

ن تعدان من الكليات اإلنسانية التـي قـد تتشـابه           األداة، وقد يعزى ذلك إلى أن هاتين الكليتي       
 المعامـل والمختبـرات والتجهيـزات      :ظروفهما وإمكانياتهما في جامعة األقصى من حيـث       

 . الخاصة بمستحدثات تكنولوجيا التعليم، السيما أنهما تتواجدان في مبني واحد
  إلمام أعضـاء هيئـة   تتعلق بمستوى  على دراسات سابقة      ولم يحصل الباحث في حدود علمه  

 .التدريس بمستحدثات تكنولوجيا التعليم في ضوء متغير الكلية
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  فـي  أعضاء هيئة التدريس بمستحدثات تكنولوجيا التعلـيم   بمستوى إلمام النتائج المتعلقة    -ج
ـ لعينتين مسـتقلتين، ) ت( تم استخدام اختبار .الخبرة في الحاسب واالنترنت ضوء متغير    ت  وكان
 ):6(ي الجدول رقم النتائج كما ف

 )6(جدول رقم ال
 إللمام أفراد عينة البحث بمستحدثات تكنولوجيا ) ت( نتائج اختبار 

 . الحاسوب واالنترنت: الخبرة فيالتعليم في ضوء متغير

المتوسط  العدد الخبرة المحور
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة 
)ت(  

مستوى 
 الداللة

 عـــروض: األول 0.80 1.94 51  سنوات فأقل5
 0.95 2.56 72  سنوات5أكثر من  الوسائط المتعددة

عند  ة دال 3.84
)0.01( 

ــاني 0.89 2.10 51  سنوات فأقل5 ــا : الث تكنولوجي
المعلومات واالتصاالت 

 0.83 2.80 72  سنوات5أكثر من  التعليمية
4.38 

 عند ةدال
)0.01( 

ات فأقل سنو5 ــث 0.78 1.73 51  ــا : الثال تكنولوجي
 0.77 2.18 72  سنوات5أكثر من  مؤتمرات التعلم عن بعد

 عند ة دال 3.13
)0.01( 

تكنولوجيـا  : الرابع 0.83 1.90 51  سنوات فأقل5
 0.77 2.48 72  سنوات5أكثر من  البيئة التعليمية

 عند ة دال 3.94
)0.01( 

األجهـزة  :الخامس 0.75 1.82 51  سنوات فأقل5
ـ    ةالتعليمية الالزم

 للمستحدثات
 0.75 2.27 72  سنوات5أكثر من 

3.28 
 عند ةدال
)0.01( 

 0.71 1.92 51  سنوات فأقل5
 الدرجة الكلية لإللمام

 0.67 2.49 72  سنوات5أكثر من 
 عند ة دال 4.55

)0.01( 

 إلمام أعضاء هيئة    مستوى وجود فروق ذات داللة احصائية في        :)4(حظ من الجدول رقم          لو
 تعزى لمتغير الخبـرة فـي الحاسـب      ؛س في جامعة األقصى بمستحدثات تكنولوجيا التعليم      التدري

إلى أن أعضـاء هيئـة       وقد يعود ذلك     سنوات؛) 5( أصحاب الخبرة أكثر من      لصالح،  واالنترنت
مفاهيم ومعلومـات   سنوات تشكلت لديهم    ) 5(الخبرة أكثر من    أصحاب  التدريس في الجامعة من     

 علـى   مما انعكـس إيجابـاً    ،   نتيجة الممارسة الفعلية أثناء التدريس     ؛ التعليم بمستحدثات تكنولوجيا 
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سنوات ) 5(الخبرة أكثر من     ذوي    هيئة التدريس من   أعضاءأن   إلى يعزي كذلك    ، كما هم بها إلمام
 .البدائل المتاحة لتطوير أدائهممع و، أقدر من غيرهم للتعاطي مع مستحدثات تكنولوجيا التعليم

اختلفت مع دراسة عبد الحميـد      ، في حين    )2003(جة السابقة مع دراسة الشرقاوي      اتفقت النتي  و
)2000.( 

ـ   :  نص السؤال الثالث على    :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتها      ةما االحتياجات التدريبي
ألعضاء هيئة التدريس بجامعة األقصى في مجال مستحدثات تكنولوجيا التعليم؟ وما أولويات تلك             

ـ واالنحراف المعياري تم حساب المتوسط الحسابي    ؛ هذا السؤال  عن لإلجابة   حتياجات؟اال  ة والرتب
 ؛ ترتيباً تنازلياً داخل كل محور من المحـاور الخمسـة  لبنودا ترتيب  ، ثم )احتياج تدريبي  (بندلكل  

 ):7(كما في الجدول رقم ، وكانت  وفقاً للمتوسطات الحسابيةللدراسة
 )7(الجدول رقم 

  والرتبة ودرجة االحتياج االنحرافات المعياريةوسطات الحسابية والمت
 . كل محورلبنودمستحدثات تكنولوجيا التعليم ل التدريبي

المتوسط  البنود المحور
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  الترتيب
 االحتياج

بطة بالوسائط المتعددة مثل النص     المفاهيم المرت 
 والوسائط فائقة التدخل (Hypertext)الفائق 

 .(Hypermedia) 

3.50 0.82 1 

برامج تأليف برمجيات وعروض الوسائط 
  (Author ware  Director).:المتعددة مثل

3.48 0.79 2 

 تحديد أنماط التفاعل وأساليب تحقيقها في بـرامج       
 3 0.88 3.46 .)...المتشعب، المحدث(ائط المتعددة الوس

األبعاد الجديدة التي أضافتها الوسائط المتعـددة     
 . لخدمة التعليم

3.41 0.77 4 

 5 0.90 3.39 .خصائص برامج الوسائط المتعددة وإمكاناتها

ول
األ

 :
دة 

ـد
عـ

لمت
ط ا

ئـ
سا

ـو
ض ال

رو
ع

 M
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tim
ed

ia
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re
se

nt
at

io
n

 

تصميم وإنتاج الرسـوم المتحركـة التعليميـة        
 .باستخدام برنامج الفالش

3.38 0.90 6 

ــ
ــ

تفع
ـر

ــ
ــ

ــ
م

ـ
ـة

ــ
ـ
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ــال   ــي مج ــددة ف ــائط المتع ــف الوس توظي
 .ص لخدمة التعليماصتخاال

3.37 0.88 7 

 8 0.90 3.34 .مفهوم عروض الوسائط المتعددة
معوقات استخدام الوسائط المتعددة في التدريس      

 .الجامعي وسبل التغلب عليها
3.33 0.96 9 

 Point) تصميم برامج العـروض التقديميـة   
Power). 

3.31 0.99 10 

 Photo)استخدام برنامج معالجـة الصـور   
Shop). 

3.28 1.02 11 

 

النصوص، الرسوم  : عناصر الوسائط المتعددة  
الثابتــة والمتحركــة، الصــور، األصــوات، 

 ..الفيديوو
3.24 0.91 12 

 

مفاهيم أساسية فـي تكنولوجيـا المعلومـات        
نصـوص  ( واالتصاالت ووسـائل عرضـها      

 ). مكتوبة، نصوص فائقة التداخل وعناصرها
3.82 0.55 1 

تصميم مواقع والويب التعليمية اعتمادا علـى       
 .الوسائط المتعددة

3.66 0.73 2 

  Groups) ت التعليميــةخدمــة المجموعــا
Instructional). 

3.61 0.86 3 

         (WinZip)بـرامج ضــغط الملفــات مثــل 
 (RAR). و

3.58 0.96 4 

البريد االلكتروني وكيفية االستفادة منـه فـي        
 .التعليم

3.53 0.88 5 

انياً
ث
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ــي   ــر التزامنـ ــال غيـ ــتعمال االتصـ اسـ
(Asynchronous) ــديات ، (forum) مثــل المنت

 .(Dissection  board)قاشساحات الن
3.50 0.99 6 

ـة
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
عـ

رتف
ــ

م
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 هـا تنزيل الملفـات علـى اإلنترنـت وتحميل       
 .أو أي وسيلة أخرى (FTP) ـباستخدام ال

3.50 1.01 7 

البحث في االنترنت باستخدام محركات البحث      
 .للوصول إلى مصادر المعلومات بدقه وكفاءة

3.48 1.01 8 

 مجلـدات،  وال أساسيات إدارة الملفـات   اإللمام ب 
 . أو مجلد إنشاء أو إعادة تسمية ملف:مثل

3.46 0.99 9 

   :مثـل استخدام برامج تصـفح االنترنـت   
Internet  (Netscape Navigator, Fire 

fox, Explorer). 
3.44 1.00 10 

 3.42 1.05 11  (Search engines).البحث باستخدام 

 

 (Synchronous)استعمال االتصال التزامنـي     
ـ  أو االتصـال   (chat) ل االتصـال النصـي  مث

 .الصوتي
3.15 1.13 12 

 

ــا  ــت وبرامجه ــتخدام االنترن ــات اس أخالقي
 .التعليمية

2.43 1.39 13 

ـة
طـ

وس
مت

 

 للتعامـل مـع     ةالمهارات الفنية األولية الالزم   
 .ن بعدمؤتمرات التعلم ع

3.33 0.79 1 

التشـغيل،  : تنظيم وتنفيذ مـؤتمرات الفيـديو     
 2 0.78 3.25 .االتصال، إنهاء االتصال

 Learning Management)نظم إدارة التعلم 

System) مثل (Web CT) أو  (moodle)  
3.23 0.86 3 

ـة
ــ

عـ
رتف

م
 

 4 0.89 3.17 .التليماتكس ومؤتمرات الوسائط المتعددة التفاعلية
 5 0.87 3.15 .مؤتمرات الكمبيوتر القائمة على الويب
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تطبيقات مؤتمرات الفيديو التربويـة واسـتخدامها       
 .الجامعي

 
 

ـة 6 0.91 3.15
ــ

ــ
ــ

سط
متو
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  7 1.02 3.03 .آلية عمل شبكات مؤتمرات الفيديو
مفهــــوم مــــؤتمرات الفيــــديو   

.(Videoconferencing)  2.85 0.99 8 

 

ــة    -أ ــية اآللي ــول الدراس ــات الفص  بيئ
(Automated Classroom)وتتضمن : 

 1 0.89 3.36 .  أجهزة الكمبيوتر الشخصية للطالب
 3.29 0.81 2 .(Distance Learning)التعلم عن بعد 

 Instructor)معلم جهاز كمبيوتر يتحكم فيه ال
Console).  

3.24 0.88 3 

ــا معلومــات الفصــل-ب    بيئــات تكنولوجي
قاعات الدراسة المستخدمة   : الدراسي، وتتضمن 

 Communication)لتكنولوجيـا االتصـال   
Technology Classrooms) 

3.24 1.00 4 

 (Learning Networks) شـبكات الـتعلم  

 .المحلية إلدارة التعلم
3.20 0.94 5 
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 متوسطة 3.16 0.88 6  (Virtual Reality).الواقع االفتراضي
 Data)استخدام جهاز عرض البيانات / تشغيل

Show Projector)  
3.78 0.56 1 

 2 0.65 3.74 .االنترنت الرقمية ااستخدام كامير/ تشغيل 
استخدام كاميرا الفيديو الرقمية كمساعد     / تشغيل

 .مع نظم الكمبيوتر
3.69 0.67 3 

 ياستخدام كاميرا التصوير الفوتوغراف   / تشغيل
 4 0.72 3.62 .الرقمية كمساعد مع نظم الكمبيوتر

ماسح الضوئي كمساعد مـع    استخدام ال / تشغيل
 .نظم الكمبيوتر

3.57 0.82 5 
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استخدام التجهيزات الصوتية الرقميـة     / تشغيل
 .كمساعد مع نظم الكمبيوتر

3.56 0.76 6 
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استخدام مقاطع الفيديو الرقمية بأنواعـه      / إنتاج
 .كمساعد مع نظم الكمبيوتر

3.52 0.88 7 

استخدام جهـاز الكمبيـوتر فـي عـرض         /تشغيل
 8 0.82 3.50 .بياناتال

   جهـاز التعبيـر الـذكي   اسـتخدام  / تشغيل
(SMART Expression).  3.48 0.78 9 

 

 3.10 0.82 10  .(Smart Board) السبورة الذكيةاستخدام / تشغيل 

 

 متعـدد الوسـائط   جهـاز  استخدام / تشغيل

(Visualizer)الوثائقية  الكاميرا أو. 
طة 11 0.89 3.00

وس
مت

 

التي يحتاجها أعضـاء هيئـة      أن عدد االحتياجات التدريبية      :)7(تضح من الجدول رقم     ا        
احتياجاً تدريبياً من   ) 50(من أصل   ،   تدريبياً احتياجاً) 40(  بدرجة مرتفعة  التدريس للتدريب عليها  

 التي جاءت تحت درجة احتيـاج تـدريبي   االحتياجات، بينما بلغ عدد مستحدثات تكنولوجيا التعليم  
درجة  أو   ،ة أي من البنود تحت درجة احتياج تدريبي منخفض        يأتولم  احتياجات،  ) 10(طة  متوس

 هيئة التدريس بجامعة األقصـى  أعضاء حاجة إلى : النتيجة السابقةال احتاج للتدريب، وقد أشارت    
  التعليم، وقد يرجـع ا على معظم بنود المحاور الخمسة لمستحدثات تكنولوجي  بالتدري إلىالمرتفعة  

 هيئة التدريس في هذا المجال، والى عـدم االهتمـام           ألعضاء عدم توافر الخبرة السابقة      إلىذلك  
 واألجهزة التقليديـة    واألساليببالطرق  بشكل عام    التعليم، واالكتفاء    االكافي بمستحدثات تكنولوجي  

  .في مجال التدريس
، حيـث   )2000(د وعثمـان    ، ومحمو )2005(سرايا   وقد اتفقت النتيجة السابقة مع دراستي          
 مسـتحدثات  ال إلى حاجة أعضاء هيئة التدريس والمعلمين المرتفعة للتدريب علـى معظـم       اأشارت

فقد أشارت إلى حاجة جميـع أعضـاء   ) 1998( والجزار حسن أما دراسة  .الواردة في الدراستين  
  .نولوجيا التعليماستخدام الوسائط المتعددة وتكعلى  إلى التدريب  بجامعة عين شمسهيئة التدريس

 .يبين ذلك) 8(والجدول ،  تنازلياًلمحاور الدراسةوقد تم ترتيب المتوسطات الحسابية 
 
 
 
 



 برنامج مقترح لتدريب أعضاء هيئة التدريس بجامعة األقصى

 741

 )8(الجدول رقم 
  والرتبة ودرجة االحتياج واالنحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية

  التدريبي لمستحدثات تكنولوجيا التعليم لكل محور من محاور األداة

المتوسط  دالبنو المحور
 الحسابي

االنحراف 
درجة  الترتيب المعياري

 االحتياج
 مرتفعة 1 0.61 3.50 . لمستحدثات تكنولوجيا التعليمةاألجهزة التعليمية الالزم الخامس
 مرتفعة 2 0.85 3.43 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التعليمية الثاني
 تفعةمر 3 0.70 3.37 . الـوسائـط المتعـددةعروض األول
 مرتفعة 4 0.70 3.23 .تكنولوجيا البيئة التعليمية الرابع
 متوسطة 5 0.70 3.14   .تكنولوجيا مؤتمرات التعلم عن بعد الثالث

 مرتفعـة،   احتياج تـدريبي   درجة    أن جميع المحاور جاءت تحت     :حظ من الجدول السابق   لو     
احتيـاج تـدريبي   على ، حيث حصل )عدتكنولوجيا مؤتمرات التعلم عن ب  (باستثناء المحور الثالث    

األجهـزة  (المحور الخامس    حصل وقد   ،)3.14(بلع المتوسط الحسابي له     توسطة، حيث   بدرجة م 
 ؛)3.50( على أعلى متوسط حسابي، حيث بلـغ         ،) لمستحدثات تكنولوجيا التعليم   ةالتعليمية الالزم 

ـ وا .أفراد عينـة الدراسـة   لدى  في درجة االحتياج التدريبي  األكثر تفضيالً   أنه :مما يعني   تختلف
، حيث جاءت جميع محاور )2005( دراسة سرايا إليهمع ما توصلت   بشكل جزئي   النتيجة السابقة   

    .األداة تحت درجة احتياج تدريبي بدرجة مرتفعة
 التـدريب  مـا أسـاليب   : نص السؤال الرابع علـى  :النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع ومناقشتها    

 على مستحدثات تكنولوجيا التعليم كما يراها أعضاء هيئـة التـدريس بجامعـة               للتدريب ةالمفضل
 ، تم حساب التكرارات والنسب المئوية السـتجابات أفـراد العينـة    ؛السؤال عن   لإلجابة األقصى؟

 ):9(وكانت كما في الجدول رقم 
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 )9(الجدول رقم 
 الخاصة يس التكرارات والنسب المئوية والرتبة الستجابات أعضاء هيئة التدر

 . للتدريب على مستحثات تكنولوجيا التعليمةباألساليب المقترح

النسبة  التكرار األساليب المقترحة للتدريب على مستحثات تكنولوجيا التعليم
 المئوية

 الرتبة

بيان عملي لمجموعات كبيرة يقوم به عضو هيئة تدريس     
 .يتبعه تدريب فرديثم ص ختم

86 70% 1 

االعتماد على مواد مطبوعة موضـحة      التدريب الفردي ب  
 . الفرديةةبالرسوم مع إتاحة الفرصة للممارسوبالصور 

21 17% 2 

 3 %11 13 .الختصاصمل لمجموعات صغيرة متجانسة اورش ع
 4 %2 3 .االختصاصورش عمل لمجموعات صغيرة غير متجانسة 

 - 100 123 المجموع
ان العملي لمجموعات كبيرة يقوم به عضو هيئـة   البي أن أسلوب :)9(من الجدول رقم    حظ       لو

، ممـا  %)70(قد حصل على الرتبة األولى وبنسبة مئوية يتبعه تدريب فردي، ثم  ص  ريس مخت تد
علـى  األكثر تفضيالً عن األساليب األخرى لدى عينـة الدراسـة للتـدريب              أنه األسلوب    :يعني

 سـتحدثات  بم مستوي إلمام أفراد العينة   نخفاض   وقد يعزى ذلك إلى ا     مستحدثات تكنولوجيا التعليم؛  
ـ  الخاص   بوقد حصل األسلو  .  ولضعف خبرتهم السابقة في هذا المجال      ؛تكنولوجيا التعليم  ورش ب

 . %)2(بنسبة مئوية و ، على الرتبة األخيرةاالختصاصالعمل لمجموعات صغيرة غير متجانسة 
 أسـلوب أن  إلى   أشارتالتي  ،  )1998( والجزار   حسن النتيجة السابقة مع دراسة      وقد اتفقت      

 للتـدريب علـى     تفضيالً من األساليب األخرى     كثر  هو األ التجميع والتعليم في مجموعات كبيرة      
 . التعليم االوسائط التعليمية وتكنولوجي
ما مالمح البرنـامج     : على نص السؤال الخامس   : ومناقشتها خامسالنتائج المتعلقة بالسؤال ال   

ب أعضاء هيئة التدريس على مستحدثات تكنولوجيا التعلـيم فـي ضـوء             التدريبي المقترح لتدري  
 تضمين المحاور التي حصلت على احتيـاج        تمالسؤال    هذا اإلجابة عن عند   احتياجاتهم التدريبية؟ 

تكنولوجيا مـؤتمرات الـتعلم   محور (محاور الدراسة  استبعاد المحور الثالث من     و تدريبي مرتفع، 
 كمـا تـم     حتياج تدريبي مرتفع،   نظراً لعدم حصوله على تقدير ا      ،بيمن البرنامج التدري  ) عن بعد 
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ـ      ؛، والسبورة الذكية، والكاميرا الوثائقية    ثناء جهاز التعبير الذكي   است  فـي   انظـراً لعـدم توافره
 وذلـك   حتياج تدريبي متوسط ضمن البرنامج؛    ت على ا   حصل وقد تم تضمين البنود التي    . الجامعة

 المتدرب رؤية شـاملة وكاملـة عـن    إعطاء في  ألهميتهانظراً  و استشارة بعض المختصين،  بعد  
 .المستحدث

 : للخطوات التاليةوقد تم السير في وضع مالمح البرنامج التدريبي تبعاً
 :اعتبارات أولية: أوالً

 تحديد فلسفة البرنامج -أ 
البرنامج المقترح من فلسفة مفادها أن تدريب أعضاء هيئـة التـدريس فـي جامعـة      ينطلق       

لتي تسعى الجامعـة إلـى      الحديثة ا  التوجهات   أحدحدثات تكنولوجيا التعليم يعد     ألقصى على مست  ا
 ؛عتبار أن التدريب سوف يحدث نقلة نوعية في مستوى األداء المهني لألعضـاء            تحقيقها، على با  

المقتـرح  ويقوم التصور   . طلبتهم التدريسي ورفع مستوى تحصيل      أدائهم على   إيجاباًنعكس  مما ي 
عملي تدريب   يتبعهثم  ،   لمجموعات كبيرة  عمليبيان   ثم   نظري شرح(المعرفة واألداء معاً،    على  

 .)ي نمط التعليم الفردقائم على
 طبيعة البرنامج  -ب 

 في جامعة األقصى مـن   س أعضاء هيئة التدري    تلبية الحتياجات  ؛تم تصميم البرنامج المقترح        
 بهدف االرتقاء بمستواهم المهني، وقد      ؛عليم الجامعي مستحدثات تكنولوجيا التعليم، وتكاملها في الت     

 . االحتياجات في خطوة سابقة من الدراسة الحاليةتلكتم تحديد 

  البرنامجمشرفة علىالجهة ال -ج 
 وحـدة المشـاريع التطويريـة       يفضل الباحث أن تكون الجهة المشرفة عن تنفيذ البرنـامج              

بالتعاون مع قسـم التكنولوجيـا والعلـوم التطبيقيـة     ، دائرة الجودة في الجامعة   ل والتدريب التابعة 
من مختبـرات  به  ميزة في تكنولوجيا التعليم، وما يتوافر نظراً لما يحتويه من خبرات مت ؛بالجامعة

  .ومعدات وتجهيزات مناسبة لتنفيذ البرنامج
 تدريبيذ الفتن أساليباقتراح  - د

البيان العملـي لمجموعـات     شرح النظري ثم    ال يتم التدريب باالعتماد على   أن   يقترح الباحث      
 يتبعه تدريب فردي على المستحدث، وذلك وفقاً      ثم   ، يقوم به عضو هيئة تدريس متخصص      ،كبيرة

بواقع  ، أسابيع سبعة المتوقع أن يستغرق التدريب      ومنمن أفراد عينة الدراسة،     %) 70(لتقديرات  
 . تدريبيةعةسا) 80(  قدرهاساعاتمجموع  ب،كل أسبوع في ثالثة أيام
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 قويم البرنامجت -هـ
 :يتم تقويم برنامج التدريب على أكثر من مستوى على النحو التالي     

ويتم قبل البدء بعملية التدريب، وذلك لتحديد مستوى وخبرات المعرفـة السـابقة   : القبليالتقويم   -
 .للمتدربين

 .يبويكون أثناء الدراسة لكل محور من محاور التدر: الذاتيالتقويم  -
 .أخرى مدى تحقيق البرنامج ألهدافه واالستفادة من نتائجه في برامج لتقويم: التقويم البعدي -

ة، أو مالحظة سلوك المتدرب أثنـاء       تحريرية أو شفهي  : ويمكن أن يكون التقويم على شكل أسئلة      
 .توزيع استبيان لتحديد مدى االستفادة من التدريب وأالتنفيذ العملي، 

 برنامجأهداف ال: ثانياً
تزويد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بالمعلومـات        يهدف البرنامج التدريبي المقترح إلى           

زيـادة قـدرتهم علـى    مـع   الالزمة للتعامل مع مستحدثات تكنولوجيا التعليم، األوليةوالمهارات  
 علـى   سأعضاء هيئـة التـدري     يحقق التعليم الفعال من خالل تدريب        ا أثناء التدريس بم   توظيفها

 :المحاور التالية
 . لمستحدثات تكنولوجيا التعليمةاألجهزة التعليمية الالزم -
 . تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التعليمية -
 . عروض الوسائط المتعددة -
  .تكنولوجيا البيئة التعليمية -

 محتوى البرنامج: ثالثاً
حسـب   للتـدريب عليهـا،      ؛ريساء هيئة التد   الحتياج أعض  وفقاً ؛محاور البرنامج تصميم  تم       

ـ       حيث تم البدء بمحور    ،ترتيب أولوياتهم للتدريب على المستحدثات      ة األجهـزة التعليميـة الالزم
 تكنولوجيـا المعلومـات     ال ذلـك محـور    ت،  لليكون المحور األو  ؛  لمستحدثات تكنولوجيا التعليم  

ولوجيـا البيئـة   محـور تكن  ف الـوسائـط المتعــددة،     عروضمحور  ثم  واالتصاالت التعليمية،   
صين في مجال تكنولوجيا التعلـيم  تخح ساعات التدريب بعد عرضها على م     تم اقترا قد  ، و التعليمية

 :ي عل مستحدثات تكنولوجيا التعليموالجدول التالي يبين محتوى البرنامج التدريبوالحاسوب، 
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 )11(جدول رقم لا
 ى في ضوء احتياجاتهم التدريبيةجامعة األقصببرنامج تدريبي ألعضاء هيئة التدريس         

 الموضوع األسبوع عدد الساعات
 عملي نظري

 -  د30 .تعريف بالبرنامج التدريبيمقدمة افتتاحية، ف
  س1  د30 .استخدام جهاز عرض البيانات/ تشغيل 
  د30 - .االنترنت الرقمية ااستخدام كامير/ تشغيل 
استخدام كاميرا الفيديو الرقمية كمسـاعد مـع نظـم          / تشغيل

 .الكمبيوتر
- 1.30 

 الرقميـة   ياستخدام كـاميرا التصـوير الفوتـوغراف      / تشغيل  
 .كمساعد مع نظم الكمبيوتر

  س2 -

  س1 - .استخدام الماسح الضوئي كمساعد مع نظم الكمبيوتر/ تشغيل 
تخدام التجهيزات الصوتية الرقمية كمساعد مع نظم       اس/ تشغيل  

 .الكمبيوتر
  د30 -

استخدام مقاطع الفيديو الرقمية بأنواعه كمساعد مع نظم   / إنتاج  
 .الكمبيوتر

- 1.30 
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  س1 - .استخدام جهاز الكمبيوتر في عرض البيانات/ تشغيل 

  س9  س1 المجموع
مفاهيم أساسية في تكنولوجيا المعلومـات واالتصـاالت ووسـائل          

 -  س1 .        عرضها

 Internet  (Netscape :مثلاستخدام برامج تصفح االنترنت 
Navigator, Fire fox, Explorer). 

  س1 -

  س2 - .البريد االلكتروني وكيفية االستفادة منه في التعليم
  س6 - .لويب التعليمية اعتمادا على الوسائط المتعددةتصميم  مواقع وا

ني
الثا

 :
ت 

وما
معل

ا ال
وجي

نول
تك

الت
صا

االت
و

مية
علي

 الت
 

  سGroups)  (Instructional. - 1 خدمة المجموعات التعليمية
  س10  س1 المجموع
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  س1 - .(RAR)  و (WinZip) برامج ضغط الملفات مثل

 مثل إنشاء أو إعادة      والمجلدات، الملفاتأساسيات إدارة   اإللمام ب 
  س1 - . أو مجلدتسمية ملف

البحث في االنترنت باستخدام محركات البحث للوصـول إلـى    
 1.30 - .مصادر المعلومات بدقه وكفاءة

 مثـل   (Asynchronous)استعمال االتصال غير التزامنـي      
 .(Dissection board)، ساحات النقاش (forum)المنتديات 

- 1.30 

 مثل االتصـال    (Synchronous)استعمال االتصال التزامني    
 . أو االتصال الصوتيchatالنصي 

- 1.30 

  د30 -  .(Search engines)البحث باستخدام 
  د30  د30 . وبرامجها التعليمية)االنترنت(أخالقيات استخدام 

لث
الثا

 :
جيا 

ولو
تكن

بع 
تا

ت 
وما

معل
ال

و
مية

علي
 الت

الت
صا

االت
 

أو أي (FTP)  باستخدامهاتنزيل الملفات على اإلنترنت وتحميل
 . أخرىوسيلة

  س1 -

  س8.30  د30 المجموع

 -  س1 .مفهوم عروض الوسائط المتعددة
مثـل الـنص الفـائق،      : المفاهيم المرتبطة بالوسائط المتعددة   

 والوسائط فائقة التداخل     
 -  س1

النصـوص، الرسـوم الثابتـة      : عناصر الوسـائط المتعـددة    
 .التفاعليةوركة، الصور، األصوات، الفيديو، والمتح

 - س1

ابع
الر

 :
سائ

الو
ض 

رو
ع

ــ
ـ

ط 
متع

ال
ــ

ـ
: األبعاد الجديدة التي أضافتها الوسائط المتعددة لخدمة التعلـيم         ددة

 ، التدريس بمساعدة الكمبيـوتر    -آلية الفصل الدراسي  ،  التفاعل
 .شبكات التعلم

 -  د30



 برنامج مقترح لتدريب أعضاء هيئة التدريس بجامعة األقصى

 747

  -  د30 .توظيف الوسائط المتعددة في مجال التخصص لخدمة التعليم
   :  تأليف برمجيات وعروض الوسائط المتعددة مثـل برامج

(Author ware)   - 10س  

  س10  س4 المجموع
 -  س1 .خصائص برامج الوسائط المتعددة وإمكاناتها

تصميم وإنتاج الرسوم المتحركة التعليمية باسـتخدام برنـامج         
 .الفالش

س  س4 -
خام

ال
 :

بع 
تا

 
ددة

متع
ط ال

سائ
الو

ض 
رو

ع
 

  سPoint) (Power.  - 5 العروض التقديمية تصميم برامج 
  س9  س1 المجموع

تحديد أنماط التفاعل وأساليب تحقيقها فـي بـرامج الوسـائط           
 ....).الخطي، المتشعب، المحدث، البنائي (المتعددة 

  س1  س1

س  س8 -  .(Photo Shop)استخدام برنامج معالجة الصور 
ساد

ال
:

بع 
 تا

 
ددة

متع
ط ال

سائ
الو

ض 
رو

ع
 

معوقات استخدام الوسائط المتعددة في التدريس الجامعي وسبل        
 -  س1 .التغلب عليها

  س9 س 2 المجموع
: (Automated Classroom)بيئات الفصول الدراسية اآللية 

ومنها البيئـات المعتمـدة   ) فقط تسهم بإمداد الطالب بالمعلومات   
 :علي

 - د 30

: (Instructor Console)جهاز كمبيوتر يتحكم فيـه المعلـم   
توفير جهاز حاسب لعضو هيئة التدريس فـي القاعـة يحـوى         

 . برمجيات موجهة للمتعلم
 -  د30

توفير معامل حاسوب مزوده  : أجهزة الكمبيوتر الشخصية للطلبة   
 .بنظم إدارة التدريس لتسهيل وصول مباشر لحزم البرامج

 -  د30

ابع
لس

ا
 :

ـة
ــ

يـ
ليم

لتع
ة ا

ـئ
البي

ـا 
ـي

وج
نول

تك
 

التعلـيم الكترونيـا   : (Distance Learning)التعلم عن بعـد  
  .(moodle)باستخدام نظام إدارة تعلم مثل 

  س6 -
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تسهم في وصـول    : بيئات تكنولوجيا معلومات الفصل الدراسي    
المتعلم للمعلومات وتحسين توفير مواد التعلم، ومنهـا البيئـات          

 :المعتمدة على
 -  د30

  س2  س1 .المحلية إلدارة التعلم (Learning Networks) شبكات التعلم
بيئـة تعليميـة عبـر    : (Virtual Reality)الواقع االفتراضي

  .الشبكة
   س1

 

ــال     ــا االتص ــتخدمة لتكنولوجي ــة المس ــات الدراس قاع
(Communication Technology Classrooms)ــل  : مثـ

  . المبنية على تكنولوجيا االتصالاإللكترونيةالقاعة الدراسية 
  س3 -

  س11 س 4  المجموع
 

 التوصيات والمقترحات
 :ما هو تاٍلدها فإن أهم ما يوصي به الباحث ها الدراسة وحدويلإضوء النتائج التي توصلت في   
 متكاملة لتكنولوجيا التعليم على مستوى جامعة األقصـى، تسـتهدف توعيـة             منظومةوضع   -

 .ي تحقيق التعليم الفعالبأهميتها، ودورها فوتثقيف أعضاء هيئة التدريس 
لتلبية احتياجات أعضاء هيئة التدريس من       المقترح، والعمل على تنفيذه،      البرنامجاالستفادة من    -

 .مستحدثات تكنولوجيا التعليم
بتوظيف مستحدثات تكنولوجيا التعلـيم      التي تسمح    باإلمكاناتضرورة تجهيز كليات الجامعة      -

  .بصورة سليمة
ميم برامج تدريبية ألعضاء هيئة التـدريس، فـي مجـال تصـميم             إجراء دراسة تتناول تص    -

 .مستحدثات تكنولوجيا التعليم وإنتاجهابرمجيات 
إجراء دراسة حول معوقات توظيف مستحدثات تكنولوجيا التعليم في مجال التدريس الجامعي،             -

 .وسبل التغلب عليها
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