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ساسية في المواد العملية لدى تخصص درجة امتالك طلبة الدراسات العليا للمهارات األ
 التدريسمن وجهة نظر أعضاء هيئة  ردنيةفي الجامعات األ  تكنولوجيا التعليم

 إعداد
 أريج يوسف السباتين

 إشراف
 حمزة عبدالفتاح العسافالدكتور 

 الملخص

ساسية في ألطلبة الدراسات العليا للمهارات ادرجة امتالك التعرف على هدفت هذه الدراسة إلى 

هيئة  من وجهة نظر أعضاء ردنيةكنولوجيا التعليم في الجامعات األالمواد العملية لدى تخصص ت

( مستجيبا  من 57تكونت من )الدراسة عينة  أناتبع المنهج الوصفي التحليلي، و حيث  التدريس،

ردنية الخاصة الدراسات العليا في الجامعات األ أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون طلبة

من خالل االستبانة التي تم المشمولة بالدراسة، وقد اعتمدت الباحثة على جمع البيانات والحكومية 

 تصميمها لهذه الدراسة.

أن غالبية الفقرات المعبرة عن درجة امتالك وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها، 

، قد حصلت على درجات مرتفعة ومتوسطة يات الوسائط من قبل عينة الدراسةالطلبة لمهارات برمج

أن غالبية الفقرات المعبرة عن درجة امتالك الطلبة لمهارات استخدام االنترنت وتصميم  وكذلك

المواقع االلكترونية من قبل عينة الدراسة والمتمثلة بعدد من الطلبة ممن هم على مقاعد الدراسة في 

 قد حصلت على درجات مرتفعة ومتوسطة. ةالجامعات االردنية والخاص

 منها: وصلت إليها الدراسة، قدمت الباحثة مجموعة من التوصياتوفي ضوء النتائج التي ت

ضرورة عمل دورات تقوية للطلبة مع التأكيد على  نظمتهأضرورة نشر ثقافة التعلم االلكتروني و 

 .متطلبات العصرمع عضاء هيئة التدريس لبرمجيات الحاسوب المتعددة وبشكل مستمر يتماشى أو 

المواد العملية المهارات األساسية، الكلمات المفتاحية: درجة اًلمتالك، طلبة الدراسات العليا، 

 لتكنولوجيا التعليم، أعضاء هيئة التدريس.
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Abstract 

The aim of this study is to identify the Degree to which Post- Graduate 

Students ' Basic Skills in Practical Materials in the Field of Education 

technology in Universities of Jordan، In this study، (57) respondents 

students who are studying at Puplic and private Jordanian universities. 

The researcher relied on the questionnaire، which was designed for the 

study، to gather data.  

The study results showed the majority of paragraphs reflecting by study 

sample and of the number of students who are studying at Government and 

private Jordanian universities have got high and medium grades، as well as 

the majority of paragraphs reflecting the degree of having students Skills of 

using the Internet and Web design by the study sample and the number of 

students who are studying at Jordanian universities and has got a high and 

medium grades. 

In light of the findings of the study، the researcher presented a set of 

recommendations including the need to promote a culture of e-learning and 

its systems with emphasis on the need for courses for students and faculty 

to multiple software and continuously in line with the requirements of the 

times.  

Key words: Degree of the possession، Post-graduate students، Basic 

Skills، Practical Materials in the Field of Education technology، The 

Lecturer.  
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 لفصل األولا

 هاخلفية الدراسة وأهميت

 المقدمة

لذا  ،يرة في مجال التقدم التكنولوجيتطورات وتحديات كبإن المجتمعات البشرية تشهد 

أصبح من الضروري التعامل ومسايرة المستجدات التكنولوجية الحديثة؛ لمواكبة التطورات التي حّلت 

متصال  في كافة الحقول  والتعلم لكون التعليم ،خاصة ية التعلميةفي جميع المجاالت العامة والتعليم

تى تتضح الرؤية في مواكبة تطّور المناهج واستحداثها وأساليب تدريسها، المعرفية المتعددة، وح

 وميسرا   أصبح المعلم مرشدا  و  ،التعلمية العملية التعليمية يتجزأ منال  اأصبحت تقنيات التعليم جزء  

 .للمعرفة أصبح المتعلم باحثا  وكذلك للعملية التعليمية، 

واضح في  والعلمية والتكنولوجية، التي كان لها أثرويمثل هذا تطور للمعرفة اإلنسانية 

ومخططاتها وطرق تعليمها،  دفع كثير من المجتمعات إلى إدخال التغيرات الجذرية في سياساتها

فالتطور التكنولوجي  والتعلم،م يوقد أدت التغيرات إلى ظهور أنماط وطرق جديدة في عملية التعل

التعليمية. ة لالستفادة في رفع كفاءة العملية رورة ملحّ وتوظيفه في العملية التعليمية أصبح ض

 (.2016، )الشكري

 ،كالسيارات ،صرة على التكنولوجيا الثقيلةتكانت التكنولوجيا في بداية أمرها مقو 

واآلالت المختلفة. ولكن التكنولوجيا في اآلونة األخيرة أخذت منحى آخر هو تكنولوجيا  ،والقطارات

 والزراعة، والفنون، واإلعالم، والصحية، الصناعية، الحياة،المعلومات التي تهيمن على معظم أبعاد 

 والتعليم. والمواصالت،
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تغيير واضح في إلى الغرفة الصفية أدى إلى حدوث  دخول تكنولوجيا التعليم كما أن

 األدوات التكنولوجية،محدودة التي تقدمها المكانات غير من خالل اإل والتعليم، عملية التعلم

ووسيلة  نتاج المعرفة أو إعادة تشكيلها،إمن مصادر المعرفة، وأداة إلعادة مهما   عتبارها مصدرا  اب

مهارة المعلم في األداء و  العلمية، مهارة المتعلم ومعرفته بشكل ينمي المسموع، للتخاطب المرئي

 .(2011، )الهاديالمهاري الصفي 

التعلمية  العملية التعليمية نة فيو مر بال تمتاز وفرت تكنولوجيا التعليم الرقمية وسائط جديدةكما و 

 لم تكن معروفة من قبل. وفي نفس الوقت فقد أدت إلى ظهور تحديات حديثة تدريس واستراتيجيات

 ,Mills, Yanes and Casebeer) بشكل عام العاليالتعليم و  بشكل خاص للجامعات عديدة

2009 .) 

واضح في  للمعرفة اإلنسانية والعلمية والتكنولوجية، التي كان لها أثر ا  ويمثل هذا التسارع تطور    

ومخططاتها وطرق تعليمها،  دفع كثير من المجتمعات إلى إدخال التغيرات الجذرية في سياساتها

فالتطور التكنولوجي  والتعلم،م يأدت التغيرات إلى ظهور أنماط وطرق جديدة في عملية التعلوقد 

 .ة لالستفادة في رفع كفاءة العملية التعليميةوتوظيفه في العملية التعليمية أصبح ضرورة ملحّ 

 (.2014 ،حيلةال)

المعلومات وتستخدم تكنولوجيا المعلومات في الوقت الحاضر كوسيلة متّبعة إليصال 

ألنها فرضت نفسها بشكل كبير وأصبح لها دورا  فاعال  في  ،بسرعة ودقة عالية في أغلب األوقات

ولما لها من أثر إيجابي في مساعدة كل من المعلم والمتعّلم لالرتقاء بمستوى  التعليمية،العملية 

 (. 2018، أدائهما معا  )سالمة
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حتى ظهر مصطلح  التعليم وتجويده، التكنولوجيا مدخل لتطوير هذه أصبحتوكذاك 

الذي يسعى إلى تعزيز قدرات المتعلمين وصقل شخصياتهم وتزويده بقدرات تكنولوجيا التعليم 

تكنولوجية قادرة على استيعاب المتغيرات الحديثة، وتعتبر تكنولوجيا التعليم من العلوم التربوية التي 

 (.2013 ،)حسين ا في العصر الحديثنمت وتطورت سريع  

 لتسهيل العملية التعليمية مؤخرا  في الجامعات تخصص تكنولوجيا التعليمظهر حيث 

البرمجيات التعليمية المعتمدة على األدوات التكنولوجية الحديثة و  باستخدام العديد من التعلمية

 ،خطوات منظمةبتبع أسلوب العمل يعتبر تكنولوجيا التعليم منهج تو كما  وبرمجياته، الحاسوب

 ،جمعة )أبوخدمة للنهوض بالعملية التعليمية التي تقدمها التكنولوجيا  ناتم كل اإلمكااستخداو 

2015). 

 عام،حل الكثير من المشكالت التعليمية بشكل  دورا  كبيرا  في تكنولوجيا التعليموتلعب 

 في المتعلمين على رفع مستوىوتساعد  والجهد،الوقت في توفير  كبيرا   عائدا   لعملية التعليمحقق تو 

وتخفف العبء عن  للمتعلمين،وتراعي كذلك الفروق الفردية  مختلف أعمارهم ومستوياتهم العقلية،

 .(2015،منصورونوعيته )مستوى التعليم  تحسين، كما أنها تسهم في المعلم

 ،بالتعليم دمج التكنولوجيا عملية لقد أدرك التربويين دور أعضاء هيئة التدريس في

عضو  إذ يكون ،الجامعاتداخل  هابغض النظر عن درجة توافر  وتدريبهم على طرق استخدامها،

 حيث ،هذه التكنولوجيا وتوظيفها في العملية التعليمية هيئة التدريس العامل المحدد لنوعية استخدام

 ومصمما   ربويا  ت للمتعلمين، وباحثا   اجتماعيا   وقائدا   وموجها   للعملية التعليمية ميسرا   دوره أصبح

 الى لوصوللحتم عليه امتالك مهارات التعامل مع التكنولوجيا ت، وهذه األدوار الجديدة تتعليميا  
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لمعلومات وتنظيمها وتحليلها واالستفادة منها، وتدريب المتعلمين على استخدامها في األغراض ا

 (.2016الحياتية المختلفة )حجازي، 

تكنولوجيا التعليم هي مجموعة من القدرات ليس عضاء هيئة التدر كما أن استخدام أ

ويقدر على ممارستها في مجال تكنولوجيا  عضو هيئة التدريس واالتجاهات التي يمتلكها والمهارات

دارتها ،وتطويرها ،بتصميم العملية التعليمية والمتمثلة التعليم،  وأيضا  (. 2017 حمد،أ) وتقويمها ،وا 

في مجال تكنولوجيا  ها أعضاء هيئة التدريسمارسيتعتبر المهارات والمعارف واالتجاهات التي 

هي من كفايات تكنولوجيا  الفعال،التعلم  واستخدام تصميم وتطوير وانتاجكعامل مساعد لالتعليم 

  (.2015 ،والتي من خاللها يتم تحقيق األهداف المرجوة لتدريس المواد العلمية )منصور التعليم

ومن هنا تأتي الحاجة إلى إيجاد قوة بشرية مدربة قادرة على استخدام تكنولوجيا التعليم 

في العملية التعليمية في الجامعات لمواكبة التطور العلمي والتطور التكنولوجي ولبناء مستقبل 

، لتكون قادرة على اإلبداع والتميز واالبتكار الذي يعمل في النهاية على رفعة األمة لألجيالمشرق 

 .(2014، )القطان والثقافية واالجتماعية، االقتصادية،في كل المجاالت 

 مشكلة الدراسة

ساسية في لبة الدراسات العليا للمهارات األدرجة امتالك ط جاءت هذه الدراسة للبحث في

من وجهة نظر أعضاء هيئة  ردنيةكنولوجيا التعليم في الجامعات األلدى تخصص تالمواد العملية 

من استخدام التعلمية  التعليمية نظرا  ألهمية تخصص تكنولوجيا التعليم في العملية، و التدريس

دوات الكترونية تسهل على المدرسين والطلبة تناول وتداول المعلومات والبيانات فقد وأبرمجيات 

في  تكنولوجياقادرين ومؤهلين على استخدام الوطلبة مدرسين  إلى ماسة الحاجة بحتازدادت وأص
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ا صبحت الحاجة ماسة أالتعلمية كما و  التعليمية العملية لى وجود متعلمين لديهم المهارة والقدرة إأيض 

 السابقةالدراسات بعض توصيات  على وبناء  ، التطورات الحديثة في العملية التعلمية تعلى مجارا

براهيم(2009أبو الحاج )(، و 2006وشتات ) ،(2003دراسة العوهلي )ك تي ( والّ 2016) ، وا 

ساسية في متالك طلبة الدراسات العليا للمهارات األاقياس درجة  أوصت إجراء دراسات تتناول

حيث أن معظم الدراسات ركزت على الجانب  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، المواد العملية

وهذا مما دفع الباحثة إلى إجراء تلك  النظري أما الدراسة الحالية ركزت على الجانب العملي

 .الدراسة

 هدف الدراسة وأسئلتها

ساسية لبة الدراسات العليا للمهارات األدرجة امتالك طالتعرف على الحالية  لدراسةا هدفت

من وجهة نظر أعضاء  ردنيةاألفي المواد العملية لدى تخصص تكنولوجيا التعليم في الجامعات 

 وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية: هيئة التدريس

ساسية في المواد العملية لدى لبة الدراسات العليا للمهارات األط امتالك درجةما  السؤال األول:

 ؟من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ردنيةفي الجامعات األ تخصص تكنولوجيا التعليم

 لدرجة (α ≤ 0.05)الداللة  هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى السؤال الثاني:

كنولوجيا التعليم ساسية في المواد العملية لدى تخصص تلبة الدراسات العليا للمهارات األطامتالك 

الرتبة  )الجنس،تعزى لمتغير  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ردنيةفي الجامعات األ

 ؟(الجامعة ،األكاديمية
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 أهمية الدراسة

  األهمية النظرية

ساسية في المواد العملية لدى لبة الدراسات العليا للمهارات األط امتالكدرجة معرفة  .1

 .هيئة التدريسمن وجهة نظر أعضاء  ردنيةفي الجامعات األ التعليمتخصص تكنولوجيا 

 تقويم مقررات تخصص تكنولوجيا التعليم من وجهة نظر الطلبة. .2

تساعد الدراسة الحالية في التعرف على أهمية التحديات التي تواجه طلبة الدراسات العليا  .3

 ضمن خطتهم. ةعند دراستهم للمواد العملي

إجراء  والباحثين في وتكمن الناحية النظرية لهذه الدراسة بفائدتها لطلبة الدراسات العليا .4

 تخصصات أخرى.دراسات مماثلة على 

 التطبيقية األهمية

ف على اتجاهات للوقو  قساموالكليات واأل تكمن في مساعدة المسؤولين في الجامعات

يتيح لهم التركيز على الجوانب مما  ،دوات التكنولوجيا في التعليمأنحو متطلبات استخدام  الطلبة

يضا  توجيه أنظار القائمين على أو  ،ا ومعالجتهااالتجاهات ومعرفة السلبية منهيجابية لهذه اإل

 التعلمية لى ضرورة االهتمام بتحسين العملية التعليميةإالمؤسسات التعليمية الجامعية بشكل خاص 

 .دوات التكنولوجية الحديثة في التعليم والتعلماأل من خالل استخدام

  حدود الدراسة

 :الدراسة ضمن الحدود اآلتيةتم تطبيق هذه 

 المفتوحة،العربية  األوسط،والخاصة )جامعة الشرق  األردنية الحكوميةالحد المكاني: الجامعات 

 .المملكة األردنية الهاشمية ( فيالبيت، آل ردنية، مؤتة، اليرموكالجامعة األ



8 
 

 
 

  . 2019 -2018 للعام الجامعي الثانيالحد الزماني: الفصل الدراسي 

في تخصص تكنولوجيا الدراسات العليا  ممن يدرسون طلبة أعضاء هيئة التدريسالحد البشري: 

 والخاصة.في الجامعات األردنية الحكومية  التعليم

 لدىلمهارات األساسية في المواد العملية درجة امتالك طلبة الدراسات العليا لالحد الموضوعي: 

 .في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تخصص تكنولوجيا التعليم

 محددات الدراسة

الباحثة ألغراض هذه  عدتهاأاة التي األد صدقنتائج هذه الدراسة بدالالت  صعوبة تعميم

مجتمع الدراسة والعينة لى إإضافة  ،الدراسة هذه وجدية أفراد العينة عند تطبيق وثباتها،الدراسة 

 والمجتمعات المماثلة. المسحوبة منها

 مصطلحات الدراسة

جرائيا  على النحو اآلتي: اصطالحيا  تعريف المصطلحات تعريفا   تم  وا 

 درجة اًلمتالك

العلوم التربوية في  بأنها درجة تمكن طلبة "(161:2017صعيليك والوريكات ) أبوها يعرف

من إتقان المهارة التكنولوجية والتي نتجت عن توظيف األدوات  الجامعة األردنية

 ."التكنولوجية وتقاس بالدرجة التي سجلها الطالب على المقياس )األداة( المعد لذلك

لكفايات بأنها الدرجة التي يمتلكها طلبة الدراسات العليا من ا وتعرفها الباحثة إجرائياا :

عالية والتي  ة على استخدام التكنولوجيا بدرجةوالمهارات والمعارف المرتبطة بالقدر 

 بشكل فاعل. تمكنهم من استخدامها في  العملية التعليمية التعلمية 
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هم الطلبة ممن هم على مقاعد الدراسة في تخصص تكنولوجيا التعليم على  العليا: الدراسات طلبة

 .والخاصةالحكومية ردنية في الجامعات األ لدكتوراهوامستوى الماجستير 

 تكنولوجيا التعليم

البعض أنها تقوم على مفاهيم  يرىو  ،تطبيق للعلوم الطبيعية" نهاأب(  20: 2016) الشكري هايعرف

 ".ونظريات علم النفس، ومنهم من يرى أنها ترتبط باستخدام تكنولوجيا التعليم المعلومات الجديدة

مدمجة في ال الوسائل التعليميةو  واألدوات طرقتحوي العملية منظمة  :وتعرفها الباحثة إجرائياا 

 وتحسين نوعية التعليم ومواكبته التطور.التعليمية المخرجات  ةءكفارفع  فالعملية التعليمية بهد

المعارف واإلمكانات واالتجاهات التي  درجة بأنها :وتعرف الباحثة المهارات األساسية إجرائياا 

استخدامها في تعلمه للمواد ويجب  ،في مجال تكنولوجيا التعليم طلبة الدراسات العليايمتلكها 

دارة وتقويم المصادر والعمليات التعليمية الت العملية، وذلك لتحقيق  ،علميةوالمتمثلة في تصميم وا 

 .التعلم الفعال

 : أعضاء هيئة التدريس

في الجامعات هم األشخاص الذين يزاولون مهنة التدريس : "بأنه (24: 2014)عرفها الهويد 

وبمختلف الرتب العلمية التي  ،الحكومية والخاصة ممن يحمل درجة الدكتوراه أو الماجستير

 ".يحملونها

 واألساتذة األساتذة من العلمي والبحث بالتدريس يعمل من كل همبأن وتعرفهم الباحثة إجرائياا:

 .في الجامعات والمحاضرين المساعدين المشاركين واألساتذة



 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة 
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة 

لبة الدراسات العليا للمهارات ط امتالك بدرجة تناول هذا الفصل األدب النظري المتعلقي   

من وجهة نظر  ردنيةكنولوجيا التعليم في الجامعات األتساسية في المواد العملية لدى تخصص األ

بموضوع الدراسة  منها العربية واألجنبية ،الصلةوالدراسات السابقة ذات  ،أعضاء هيئة التدريس

 الحالية وعلى النحو اآلتي:

  أوًلا : األدب النظري

تكنولوجيا  في تخصص الجامعي بالتدريسيتناول هذا الجزء وصف ا لألدب النظري المتعلق   

 .التعليم

  الجامعي التدريس 

 حدود في موقف التدريس تنفيذ لكيفية الشاملة األنشطة من مجموعة الجامعي التدريس حويي   

 ،أكثر أهمية المكان منتجعل  المرونة، من بقدر تتصف دةمحدّ  لمبادئ اطبق   معين فلسفي إطار

 مشاركا   المتعلم يكون أن على الحقيقية، التعليمية المواقف في المتغيرة للظروف مالئمة أكثر وجعلها

 (.2016 ،طميزيمقصودة. )إ أهداف لتحقيق ونشطا   وايجابيا   متفاعال  

ن     صياغة على قدرتها درجة في يتمثل العالي التعليم مؤسسات تواجهه الذي الكبير التحدي وا 

 تكنولوجيا العتماد تطبيقات مالئمة وأهداف واضحة رسالة وتبني سليمة، رؤية استراتيجية

 التدريس وتجاوز طرق التنافس، ثم إلى مرحلة التميز، صولو لل مهامها إنجاز في المعلومات
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 المؤسسات مواكبة عن التخلف ثم ومن بالبقاء، واالكتفاء النمو عن التوقف إلى تقود التي التقليدية

 .(2016 ،)موسىالمتميزة  األكاديمية

ونستعرض بعض  ،الجامعي التدريس جودة معايير لضمان(  2015وأكدت صبري ) 

 مكان إلى والمتمثلة في الحضور المتميز الجامعة أستاذ قبل من تباعهااالواجب  المتطلبات

 التدريس وأن منظم، أستاذهم بأن اانطباع   الطلبة يعطي وهذا بدوره المحدد، الوقت في المحاضرة

 ومراجعه، ومفرداته، دراسي، مقرر كل أهداف تحديدو ،لهم قدوه الطلبة هُيعدّ  إذ له، مهم بالنسبة

 ،فصل دراسي كل بداية في الطلبة مع األستاذ لقاء أول تقويمه في وطرق تنفيذه، ومتطلبات

عطاء بدايتها، في المحاضرة أهداف وكتابة ،للمحاضرة الجيد والتحضير  عن فكرة واضحة الطلبة وا 

فالمحاضرة  التدريس، وأساليب في طرق والتنويع ،نهايةال عند إليها الوصول يرغب التي األهداف

 وتثير اهتمام الطلبة ودافعيتهم. قةوشيّ  ابةجذّ  تكون يجب أن

 تكنولوجيا التعليم 

عداد تخطيط معانيها أوسع في التعليم تكنولوجيا تعد كامل  وتقويم وتنفيذ وتطوير وا 

 جميعها وبشكل تعمل متنوعة، تقنية وسائل خالل ومن جوانبها، مختلف من التعليمية للعملية

ن  ،التعليم أهداف لتحقيق البشرية العناصر مع منسجم في تكنولوجيا التعليم  ةالسريع اتالتطور وا 

ا جديدة وحسب، توتطبيقاتها ال  ا اتجاه ا نحو ما يسمىتل بقدم للعالم فرص  الطريق السريع  قدم أيض 

 لىهذه التطورات إ ؤديتقد و ، هاوالتربوية المرتبطة باالقتصادية واالجتماعية واألمور  ،للمعلومات

 االحياة اليومية. كما أنهو كبيرة في أشكال التحكم واإلبداع والتعاون والمشاركة والمعرفة،  تغيرات

ا إلى المشاركة الواسعة والتطبيق على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي في تس ؤدي أيض 

 .(2012 ،وري)مغفالدولية المؤسسات والمنظمات 
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 مفهوم تكنولوجيا التعليم

حيث يتم  ،تطبيق منظم لمبادئ ونظريات التعليم عمليا  في الواقع الفعلي لميدان التعليم

 .(2014 ،)قرقاجيمنظمة تطبيق المعرفة في األغراض التعليمية بطريقة 

وفق المعارف ويعّبر مفهوم تكنولوجيا التعليم عن الطريقة المنتظمة والمتسلسلة التي تسير 

 ،وبأسلوب حديث ،م غير ماديةأمادية كانت  ،حيث تستخدم جميع اإلمكانات المتاحة ،اإلنسانية

صبحت أإذ  ،إلنجاز العمل المطلوب في العملية التعليمية بدرجة عالية من االتقان والكفاية

جة عالية من التكنولوجيا من أبرز المواد التي تهدف لمساعدة المتعلمين على بلوغ األهداف بدر 

 . (2017 ،)الحيلةاإلتقان 

 أهمية تكنولوجيا التعليم

( أن وجود التكنولوجيا في مجال التعليم أمرا  مهما  حتى يتوافق مع  2015 ) يرى  زيدان

 ،فقد شهد مجال التعليم طفرة ملحوظة في العصر الحالي ،تطور علوم ومجاالت العصر الحديثة

يجابي لتوفير الوسائل الفاعلة والتي الحكومية والخاصة في االتجاه اإل وتسابقت مؤسسات التعليم

ومن هنا اتضحت  ،تساعد الطلبة على التعلم بسهولة وتوفر له القدرة على اإلبداع في عملية التعلم

مراعاة الفروق  ،أهمية تكنولوجيا التعليم والمتمثلة في حل مشكالت الصفوف وكثرة أعداد الطلبة

تدريب و  ،نتاجية المؤسسات التعليمية كما  ونوعا  إدفع  ،تعلمين في الفصول الدراسيةالفردية للم

ا غزيرا  للمعلومات التي يحتاجها المعّلم توّفر مصدر   ،المعلمين على استخدام التكنولوجيا في التعليم

هتمامات تثير ا ،تساعد تكنولوجيا التعليم على توفير فرص للخبرات الحسية ،والمتعلم على حد سواء

 شباع حاجاتهم في العملية التعليمية التعلمية.ا  المعلمين والمتعلمين وتجديد نشاطهم و 
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 الجامعي التدريس في التعليم تكنولوجيا استخدام

 التعليم، تكنولوجيا باستخدام الجامعات مدرسي قناعة إن(  2014يرى بن جدو ) 

 المدرسين اقتناع بعد إال ييأت أن يمكن ال الجامعي، التدريس في هانحو  يجابيةإ اتجاهات وتشكيل

 ،فكرة على الموضوع بهذا المتعلقة المصادر وتجمع. الجامعي التدريس ميدان في بأهميتها أنفسهم

إذ أن  ،فعاليته وزيادة التدريس تحسين إلى يؤدي أن شأنه من التعليم في التكنولوجيا استخدام أن

 في تحرير تسهم أن يمكن استخدامها، أحسن إذا الحديثة، وأدواتها بأجهزتها المعلومات تكنولوجيا

 ،بالتلقين في عملية التدريس المتعلقة كاألعمال ،الروتينية واالعتيادية األعمال من الجامعي المدرس

 التخطيط في الطلبة لمساعد غلتفرّ يمنحه ا مما ،ت الطلبةعالما ورصد ،تصحيح االختبارات

 يجابيةا  تربوية و  مواقف تبنى على المدرس وتشجيع ،رافيةإلشاذلك من األعمال  وغير لنشاطاتهم

 العلمي التطور ومسايرة العصر من روح وتقربه والتقليد الجمود عن تبعده كل البعد جديدة

 فظيةاللّ  في الوقوع من والتخفيف ،التدريس قاعة داخل وجهده المدرس وقت واختصار ،التكنولوجي

طالة التدريس مادة وتعميق ترسيخو  ،المجردة يتأتى  أن ويمكن بالمعلومات، الطلبة احتفاظ فترة وا 

شباع الطلبة اهتمام واستثارة ،المتعلم حواس مختلف شراكإ خالل من ذلك  وتنشيط للتعلم حاجتهم  وا 

 تهيئة في ويساعده الجامعي المدرس مهمة يسهل مما المعرفة في االستزادة من ورغباتهم دافعتيهم

 التعلم. إلحداث المناسبة الفرص والمواقف

 التعليم في التدريس تكنولوجيا استخدام نحو الجامعات أعضاء هيئة التدريس فيوجهات نظر 

 يتناسبفيما  التكنولوجيا استخدام على التركيز إلى الجامعات بعض مدرسي يميل

 نياالدّ  المراحلوفي  المدارس في التعليم مستوى في كبيرة فائدة ذا يكون وأنه ،الجامعي والتدريس

 مراحل في الطلبة نفإ لذلك وتبعا   المتعلم، بها يمر التي لنمائيةا المراحل بطبيعة ذلك ويربطون منه،
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 السمعية الوسائل إلى أكثر فهم بحاجة وبالتالي ،الحركي الحسي النشاط إلى أكثر ميوال   ولىاأل النمو

 نموه في المتعلم ارتقى كلما الحاجة هذه حين تقل في الجانب، هذا تغذية على تعمل التي البصرية

 القضايا وتعلم المجرد فكيرالتّ  إلى يميل الجامعي والطالب ،المجرد التفكير نحو ال  و مي أكثر وأصبح

 على يؤكد الجامعي والتعليم البصرية، السمعية الوسائل إلى فيها الحاجة تقل التي العقلية اةكوالمحا

 بدورها ضرورة تستلزم التي التطبيقية العملية الدراسة تثمين قلة يؤكد مما والفلسفي النظري البعدين

 .(2017 )العنزي،. التدريس في التقنية الوسائل إدخال

 ميل قلة( 2017 )الرزاق،مثل دراسة  مختلفة، دراسات لخال من لوحظ فقد عام وبشكل  

 أسباب الباحثين بعض حوأرج الفعلي، تدريسهم في التعليمية التقنية استخدام إلى الجامعات مدرسي

 في متعاونين فنيين وجود وعلى ،تقنية جيدة تجهيزات على الحصول صعوبة إلى هذا ستخداماال قلة

 .للتدريس المناسبة والبرامج المواد التعليمية توافر قلة لىا  و  ،التجهيزات هذه وتشغيل إدارة

 التي العقبات من مجموعة إلى (2014 )الهاشمية،مثل دراسة  أخرىدراسات كما تشير 

 قةعال له ما ومنها التدريس، باقتصاديات قةعال له ما منها لها، المدرس الجامعي استخدام تعترض

 المدرسين بطبيعة قةعال له ما ومنها والمؤسسة، داريةاإل وباألمور باالستخدامات التكنولوجية،

 ميدان في التكنولوجيا استخدام يقاومون المدرسين من عددا   أن الباحثين بعض يرى أنفسهم، حيث

 عداداإل في المدرس وجهده وقت من الكثير يستنفذ التعليمية التقنيات استخدام أن كما التدريس،

 .لها لتحضيراو 
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 للتدريس الجامعي الحديثة الطرق استخدام تعزيز في تكنولوجيا التعليم دور

 ثورة إلى دىأ الجامعي التعليم في الحاسوب استخدام ( أن 2017يرى المصري ) 

نما ،فقط وتحسينها التقليدية التدريس طريقة تطوير في ليس تعليمية  المناهج محتوى تغيير في وا 

 تعليمية كوسيلة الجامعي التعليم مجال ودخوله الفنية الحاسوب قدرات تطورو  ،الدراسية الجامعية

 عدد من حاولو  أخرى، تعليمية وسيلة أي في تتوفرال  كثيرة تعليمية مميزات من يوفره بما جديدة

 العملية كفاءة لتحسين الجديدة التعليمية الوسيلة هذه من االستفادة عديدة سنوات منذ المدرسين

وسائل التكنولوجيا  باستخدام العلمية المادة عرض محتوى تحسين لخال من ورفعها التعليمية

 وتعميق ،المجردة العلمية المفاهيم تصوير طريق عن العلمية المادة محتوى وتبسيط ،الحديثة

يجادو  ،لألنظمة المعقدة الحاسوب محاكاة بواسطة العلمية المادة محتوى  جديدة تدريس طرق ا 

 التدريب برامج: مثل ومتنوعة مختلفة واستراتيجيات أنماط على وتحسينها التعليمية العملية لتطوير

 .الذاتي التعلمو  ،بالحاسب المحاكاةو  ،المشكلة حلو  ،والممارسة

 ممهارات تدريس المواد العملية في تخصص تكنولوجيا التعلي

 ،في مجال تكنولوجيا التعليم من قبل أعضاء هيئة التدريس تعتبر المهارات التي تمارس

عضاء هيئة مهارات أو  ،في العملية التعليمية التصميم وتطوير التعلم الفعّ ل الضرورات الملّحة من

 مجموعة القدرات التي يمتلكها ويقدر على ممارستهام؛ هي تكنولوجيا التعلي في استخدام التدريس

دارتها  ،في مجال تكنولوجيا التعليم شخاصهؤالء األ والمتعلقة بتصميم العملية التعليمية وتطويرها وا 

يا التعليم بشرية مدربة قادرة على استخدام تكنولوج ىومن هنا تأتي الحاجة إلى إيجاد قو ، وتقويمها

ولبناء مستقبل  ،في العملية التعليمية في الجامعات لمواكبة التطور العلمي والتطور التكنولوجي
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، لتكون قادرة على اإلبداع والتميز واالبتكار الذي يعمل في النهاية على رفعة األمة لألجيالمشرق 

 .( 2014القطان ، ) ةجتماعيالوا ةثقافيالو  ةقتصاديالفي كل المجاالت ا

من أبرز االتجاهات التي ظهرت  أعضاء هيئة التدريس في الجامعاتتعد برامج إعداد و 

أعضاء في العقود األخيرة من القرن الماضي، حيث ازداد االهتمام من ِقبل التربويين ببرامج إعداد 

ال والتي تهدف إلى الوصول بالمتعلم إلى مستوى محدد سلفا   ،القائمة على الكفايات هيئة التدريس

يمكنه التخرج بدونه، ومن بين اهتمامات هذه البرامج الرئيسة رفع كفاءة المعلمين إلى أعلى 

المستويات الممكنة، وأثر هذا األداء في تعليم التالميذ، بحيث ال تقاس كفاءة المعلم من خالل 

قت المقررات التي يحصل عليها الطالب المعلمون، أو الساعات الكلية التي أكملوها، أو الو 

د بأثر أداء المعلم على المنصرف في التدريب، أو أية متطلبات أخرى للتخرج، ولكن ينبغي أن تحدّ 

 (. 2018القحطاني،  ) تالميذه والمجتمع الذي يعيش فيه

إدخال  ألن ذلكو  اليسير، باألمر ليس الجامعي الميدان في التعليم تكنولوجيا تبّني إن

 بكاملها بقوى والتعليم التعلم عملية وتزويد ،والمثابرة برالصّ  دوام تتطلب تدريجية عملية التكنولوجيا

نما كتاب أو ا ال يأتي بقرار سياسيإدخاله موضوع أن كما ،وغيرها بشرية  إلى يحتاج رسمي وا 

 على إليها النظر بأهميتها وبضرورة مواقعهم، مختلف وعلى التربويين، كافة جانب من كامل إقناع

 .(2015 ،)صبري العالي التعليم تطوير في الحقيقة أداة أنها
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 العربية الدراسات السابقة  ثانياا:

لدرجة رنامج وسائل وتكنولوجيا التعليم دراسة هدفت إلى تقويم ب (2003العوهلي )أجرى 

الماجستير في جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

ا وطالبة، تم اختيارهم بالطريقة ( طالب  25( هيئة التدريس و)7عينة الدراسة من )والطلبة. تكونت 

( 6( فقرة توزعت على )49العشوائية. ولتحقيق أهداف الدراسة طّور الباحث استبانة تكونت من )

أهداف برنامج وسائل تكنولوجيا التعليم، أعضاء هيئة التدريس، والطلبة، والبيئة  -مجاالت هي:

ة، وأساليب تقويم البرامج، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن تقديرات أفراد العينة لواقع البرنامج التدريسي

كانت كبيرة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في حين كانت بدرجة متوسطة من وجهة نظر 

( بين متوسطات α≤0.05الطلبة. وكانت هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

ت أفراد العينة على مجاالت الدراسة واألداة الكلية، تعزى لمتغير الصفة الوظيفية ولصالح تقديرا

تقديرات أعضاء هيئة التدريس، ولم يكن هناك فروق عند نفس مستوى الداللة بين متوسطات 

تقديرات أفراد العينة على مجاالت الدراسة تعزى لمتغير الجنس إال عند مجال أعضاء هيئة التدريس 

جال أسلوب تقويم البرنامج ولصالح الذكور، كما لم يكن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين وم

 متوسطات تقديرات أفراد العينة على مجاالت الدراسة تعزى لمتغير المستوى الدراسي. 

 التعليم تكنولوجيا كفايات توافر درجة معرفة لىإ هدفتدراسة  ( 2005سالمة ) أجرى 

 ودرجة السعودية العربية بالمملكة كليات المعلمين في التعليم تكنولوجيا تدريس هيئة ألعضاء

 كليات في التعليم تكنولوجيا تدريس هيئة أعضاء جميع من الدراسة مجتمع تكون ،لها ممارستهم

 صورتها في تكونت استبانة صممت وقد ،الدراسة عينة جميع ا واعتبروا ( 95 )  وعددهم المعلمين

 تصميم مجال :هي التعليم تكنولوجيا تخصص في مجاالت سبعة في كفاية ( 56 ) من النهائية
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 واستخدام التعليمية، التقنيات واستخدام التعليمية، التقنيات واختيار التدريس، واستراتيجيات التدريس،

 وتفريغها االستبانة توزيع وبعد ،التقويم ومجال التعليم، تقنيات مركز وخدمات التعليمية، األجهزة

 متوافرة الكفايات مجموع من كفاية  (31 )  :أهمها من نتائج عدة إلى الدراسة توصلت وتحليلها،

 أهمها من  ( 2.67 )و ( 2.79 ) بين يتراوح حسابي متوسط على حازت حيث كبيرة بدرجة

 ذي موجب ارتباط وجود ،التعليمية التقنيات واستخدام التعليمية األجهزة استخدام مجال في العناصر

 بلغ لها ممارستهم ودرجة التدريس هيئة أعضاء لدى الكفايات هذه توافر بين إحصائية داللة

 درجة زادت التدريس هيئة أعضاء لدى الكفايات توافر زاد كلما أنه لىر إيشي وهذا( 0.96)

 .لها ممارستهم

بدراسة تقويم مقررات الحاسوب المتقدمة لطلبة كلية العلوم التربوية  (2006شتات )وقامت 

من مستوى البكالوريوس في الجامعة األردنية في ضوء معايير تكنولوجيا التعليم المعلومات 

الالزمة للمعلمين، ثم وضع لما تصور يمكن أن تكون عليه هذه المقررات في ضوء  ICTواالتصاالت 

وقامت الدراسة على إعداد قائمة  ،الالزمة للمعلمين ICTعلى قائمة معايير ذلك؛ واشتملت الدراسة 

الالزمة للمعلمين كذلك تم وضع تصور لمقررات الحاسوب لطلبة كلية العلوم التربوية  ICTبمعايير 

الالزمة للمعلمين، ومن نتائجها إعداد  ICT لمعايير من مستوى البكالوريوس في الجامعة األردنية

معايير الالزمة للمعلمين في األردن وتقويم مقررات الحاسوب المقدمة لطلبة كلية العلوم قائمة بال

 التربوية من البكالوريوس في الجامعة األردنية .

 وتقويم تصميم مهارات إلكتساب مقترحة وحدة تقديم إلى (2009) العمراني دراسة هدفت

 في سالميةاإل الجامعة في التعليم تكنولوجيا تخصص في المعلمات الطالبات لدى التعليمية البرمجيات

 مدى لمعرفة التجريبي والمنهج التعليمية الوحدة لبناء البنائي المنهج الباحثة استخدمت حيث غزة
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 من طالبة 26 من والمكونة الدراسة عينة على التعليمية البرمجيات وتقويم تصميم مهارات اكتساب

 ذات فروق وجود الدراسة نتائج أظهرت حيث التعليم تكنولوجيا تخصص في الثالثة السنة طالبات

 والبعدي القبلي التطبيق بين التعليمية البرمجيات تصميم مهارات اكتساب مستوى في احصائية داللة

 مستوى في احصائية داللة ذات فروق وجود أيضا النتائج وأظهرت كما البعدي، التطبيق لصالح

  .البعدي التطبيق لصالح والبعدي القبلي التطبيق بين التعليمية اتالبرمجي تقويم مهارات اكتساب

 في التدريس هيئة أعضاء تقدير درجة تعرف إلى هدفت بدراسة ( 2010)  دومي وقام

 والمؤهل الجنس،: مثل المتغيرات بعض ضوء في التعليمية التكنولوجية الكفايات ألهمية التربية كلية

 تكونت ،التعليمية االتصال وسائل في مساق دراسة وأثر العلمي، والتخصص الخبرة، وسنوات العلمي،

 أهداف ولتحقيق. بغداد جامعات في التربية كلية في تدريس هيئة عضو( 92) من الدراسة عينة

 البيانات ولمعالجة مجاالت، سبعة على موزعة كفاية( 116) من تكونت الباحث استبانة أعد الدراسة،

 واختبار األحادي، التباين وتحليل المعيارية، واالنحرافات الحسابية، المتوسطات استخدام تم إحصائيا  

(t)، جميعها االستبانة كفايات أن التدريس هيئة أعضاء يرى: اآلتية النتائج إلى الدراسة توصلت وقد 

 مهمة جميعها المجاالت وأن. متوسطة أهميتها درجة كانت واحدة كفاية باستثناء كبيرة، بدرجة مهمة

 عينة أفراد تقدير في إحصائيا   دالة فروق وجود الدراسة، عينة أفراد نظر وجهة من كبيرة بدرجة

 الخبرة أصحاب لصالح الخبرة سنوات لىإ تعزى التعليمية التكنولوجية الكفايات ألهمية الدراسة

  .الطويلة

 تقنيات استخدام مهارات لتنمية مقترح مقرر بتقديم والمعنونة ،(2011)كمفر دراسة أظهرت

 المنهج الباحثة استخدمت حيث القرى أم جامعة في العليا الدراسات طالبات لدى االلكتروني التعليم

 تكنولوجيا بتخصص التربية كلية في القرى أم جامعة في طالبة( 20) من مكونة عينة على الوصفي

 احتياجات تحديد الدراسة نتائج بينت حيث التدريس وطرق ومناهج التربوي والتخطيط واالدارة التعليم
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عداد االلكتروني التعليم تقنيات بمهارات التربية كلية في العليا الدراسات طالبات  للمهارات قائمة وا 

عداد االلكتروني التعليم  .مقترح مقرر وا 

 التدريس هيئة أعضاء امتالك واقع من التحقق إلى هدفت دراسة( 2014) قزق أجرى كما

 مكونة استبانة الباحث طور وقد ،لكفايات تطبيق التعلم االلكتروني من وجهة نظرهم مؤتة جامعة في

 في تدريس هيئة عضو( 200) من المتكونة الدراسة ةعين على توزيعها وتم ،عدة مجاالت من

 التدريس هيئة أعضاء امتالك إلى النتائج وأظهرت ،الجامعية والرتب التخصصات بمختلف الجامعة

 ،وعالية متوسطة بدرجة الجامعة تخصصات مختلف في التدريس مهارات لتطبيق مؤتة جامعة في

 مصدر إلى تعزى المهارات هذه تطبيق في حصائيةإ داللة ذات فروق وجود إلى النتائج أظهرت كما

 .  الجامعية والرتب الشهادة

االلكتروني  التعليمكفايات  توافر مدى موضوع تناولت دراسة (2015) بكر أبو أجرى كما

 -2013 الدراسي للعام الخرطوم بوالية السودانية بالجامعات التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء لدى

 اقتصار في الدراسة مشكلة وتتلخص ،تدريس هيئة عضو( 166) من الدراسة عينة وتكونت. م2014

 إلى بدوره أدى والذي التقليدية، واالستراتيجيات والوسائل بالطرق التربية بكليات األكاديمي التدريس

. التعليم عملية في جديدة مهارات باستخدام متمثلة الحديثة واالستراتيجيات والوسائل الطرق إهمال

 التدريس، هيئة عضو بها يقوم أن ينبغي التي المتعددة األدوار كشفها في الدراسة هذه أهمية وتأتي

 ومجارات بها ونيمرّ  التي التعليمية والمواقف المتعلمين حاجات بتغير األدوار تلك تتغير حيث

 خالل من التحليلي الوصفي المنهج الدراسة واتبعت. السريعة التحوالت عصر في الحديثة التطورات

جراء رئيسة، كأداة عبارة (88) من مكونة استبانة في وتضمينها التعليم، مهارات من قائمة بناء  وا 

 في تمثلت نتائج إلى الدراسة وخلصت ،الدراسة هذه إلكمال التعليم تكنولوجيا خبراء من عدد مع مقابلة
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 التربية بكليات التدريس هيئة أعضاء لدى التعليم عملية في جديدة مهارات استخدام كفايات أن

 . عالية بدرجة تتوافر الخرطوم بوالية السودانية بالجامعات

 في التدريس هيئة أعضاء امتالك درجة استقصاء إلى (2015) نادي أبو دراسة وهدفت

 والمكونة الدراسة أداة ببناء الباحثة قامت وقد نظرهم، وجهة من الفعالة التدريس لمهارات حائل جامعة

 وتم ،تدريس هيئة عضو( 20) من الدراسة عينة وتكونت األداة، صدق من التأكد تم استبانة، من

ة هيئ أعضاء امتالك درجة أن على الدراسة نتائج وأسفرت ،المسحي الوصفي المنهج استخدام

 التعليم عملية في جديدة استراتيجيات باستخدام الفعالة التدريس لمهارات حائل جامعة في التدريس

 لدرجة إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إلى النتائج وأشارت كما نظرهم وجهة من مرتفعة كانت

 .الدراسة لمتغيرات تبعا الفاعلة التدريس لمهارات التدريس هيئة أعضاء امتالك

التعليم بدراسة هدفت إلى الكشف عن تقويم إعداد معلم تكنولوجيا ( 2015عوض ) أجرىو 

كلية التربية بجامعة األقصى بغزة، في ضوء معايير الجودة الشاملة، ولتحقيق ذلك قام الباحث  في

ا من معايير معيار   (54باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، بإعداد وتصميم أداة الدراسة المكونة من )

وقام الباحث بإجراء مقابلة مع رئيس  ،( طالبا  وطالبة46الجودة الشاملة، وتكونت عينة الدراسة من )

برنامج التكنولوجيا التعليم في تلك كلية التربية بجامعة األقصى بغزة. ولتحقيق هدف المقابلة تم إعداد 

قائمة بمعايير الجودة الشاملة لبرنامج إعداد معلم التكنولوجيا التعليم في كلية التربية بجامعة األقصى 

جراء المقابلة مع رئيس قسم التكنولوجيا إمعيارا  عند  (70)اسة إلى توافر وقد توصلت نتائج الدر  بغزة،

 ،معيارا  بدرجة متوسطة (14)و كبيرة،بدرجة  ا  معيار  (45)فقد توافر  متفاوتة،التعليم ولكن بدرجات 

معيارا  بدرجة ضعيفة. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها حصول المجال الثالث فيها "  (11)و

طرائق التدريس في البرامج" على الترتيب األول وحصول مجال "ومعايير الطلبة في البرنامج"  معايير

 "معايير إعداد األكاديمي والمهني والتربوي والثقافي في البرنامج" على المرتبة الرابع. ثمالترتيب الثاني 
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مقرر التصميم التعليمي لماجستير  ييمتق التي هدفت إلى (2016)إبراهيم  جاءت دراسة        

تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا في ضوء معايير الجودة الشاملة، 

وذلك من خالل تحديد أهداف ومحتوى مقرر التصميم التعليمي لمعايير الجودة. باإلضافة إلى 

مة طرائق التدريس، والكشف عن المعوقات التي تواجه تطبيق معايير الجودة ءمعرفة مدى مال

الوصفي التحليلي. تكونت عينة الدراسة من  طريق المنهجالشاملة في مقرر التصميم التعليمي. عن 

ا وطالبة، واثنين من أعضاء هيئة التدريس الذين قاموا بتدريس المقرر. واستخدمت ( طالب  30)

نة والمقابلة وقائمة تحليل المحتوى لجمع البيانات، وقد توصلت الدراسة إلى أن مقرر الباحثة االستبا

بكلية التربية جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا  التصميم التعليمي لماجستير تكنولوجيا التعليم

 ودة الشاملة.التعليم يتوافق إلى حد كبير مع معايير الج

لى معرفة واقع تطبيق طالبات الدراسات العليا إ (2017طيوي )الزامل والعهدفت دراسة           

ب آيل الثاني من الويب وهي الواتس جدوات الأفي قسم تقنيات التعليم في جامعة الملك سعود في 

ثر الخلفية التعليمية والتمكن من استخدام الحاسب والعمر حيث استخدم أوالتويتر واليوتيوب ومعرفة 

( طالبة في قسم تقنيات التعليم 34وتكون مجتمع الدراسة من )الباحثان المنهج الوصفي التحليلي 

طالبات الدراسات العليا في  ةعلى مستوى الدراسات العليا حيث تم بناء استبانة تقيس مدى استفاد

حصائية في مدى االستفادة إظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة حيث أعليم قسم تقنيات الت

ب واليوتيوب في تعزيز البيئة التعليمية لدى طلبة الجامعة وفقا آمن تطبيقات توتير والواتس 

 لإلختالف في التخصص والعمر.

لى معرفة درجة امتالك طلبة كلية إ (2017يك والوريكات )يلبو صعأدفت دراسة ه    

المتضمنة في االقتصاد المعرفي ومعرفة العلوم التربوية في الجامعة االردنية للمهارات التكنولوجية 
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مدى وجود فروق ذات داللة احصائية في درجة امتالك الطلبة للمهارات التكنولوجية تعزى 

الدراسة من جميع طلبة كلية العلوم لمتغيرات الجنس والعمر والمؤهل العلمي حيث تكون مجتمع 

( 400( حيث تم اختيار عينة من )2013/2014التربوية في الجامعة االردنية للعام الجامعي )

ن درجة امتالك إلى النتائج االتية: إطالب وطالبة بالطريقة العشوائية الطبقية وتوصلت الدراسة 

رات التكنولوجية المضمنة في االقتصاد المعرفي ردنية للمهاة العلوم التربوية في الجامعة األطلبة كلي

حصائية تعزى للجنس في إيضا عدم وجود فروق ذات داللة أكانت متوسطة كما وأظهرت النتائج 

جميع المهارات بإستثناء مهارات التفكير حيث جاءت الفروق لصالح الذكور كما وبينت النتائج 

رفة عمر في جميع المهارات بإستثناء مهارة معحصائية تعزى للإا عدم وجود فروق ذات داللة يض  أ

ساسية والمهارات التطبيقية حيث جاءت الفروق لصالح الفئة العمرية مهارة المهارات الحاسوبية األ

حصائية تعزى للمؤهل إا عدم وجود فروق ذات داللة يض  أسنة وبينت النتائج  30الى  24من 

ارات الحاسوبية ومهارة البحث وجاءت الفروق العلمي في جميع المهارات بإستثناء معرفة المه

 لصالح الدراسات العليا.

تقويم مقررات تخصص تكنولوجيا التعليم لى إ (2017الحياري )دفت دراسة كما وه   

 ةالباحث تحيث استخدملمرحلة البكالوريوس في الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر الطلبة 

 التعليم تكنولوجيافي قسم  ةوطالب ( طالبا  100الدراسة من ) عينة توتكون مسحيالمنهج الوصفي ال

  (48مكونة من ) حيث تم بناء استبانة البكالوريوسعلى مستوى  في الجامعات األردنية الخاصة

ظهرت أحيث  وجهة نظر طلبة البكالوريوسفقرة لتقويم مقررات تخصص تكنولوجيا التعليم من 

لمتغير الجنس في مجاالت األهداف والمحتوى حصائية النتائج عدم وجود فروق ذات داللة ا

حصائية لمجاالت البنية التحتية إوفاعلية مقررات تكنولوجيا التعليم، وكما وجد فروق ذات داللة 
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حصائية لمتغير المرحلة إيوجد فروق ذات داللة  لمتغير الجنس وكان لصالح الذكور، وال والتقويم

توى و البنية التحتية وتقويم مقررات تكنولوجيا التعليم، كما وجد الدراسية في مجاالت األهداف والمح

حصائية لمتغير المرحلة الدراسية لمجال فاعلية مقررات تكنولوجيا التعليم وكان إفروق ذات داللة 

غة بعض المقررات باللّ  يسر تدلصالح السنة األولى بالمقارنة مع السنة الثالثة، وقد أوصت الدراسة ب

 والتركيز على المواد العملية وذلك بتوفير مختبرات وبرامج لتخصص تكنولوجيا التعليم.، االنجليزية

 األجنبيةالدراسات 

بدراسة تقويمية في السويد هدفت إلى التعرف  (Andersoon, 2006) أندرسونقام 

كساب الطلبة المعلمين مهارات التدريس إعلى مدى فاعلية برنامج تأهيل المعلمين قبل الخدمة في 

( 21. تكونت العينة من )التحاقهم بالخدمةباستخدام تكنولوجيا التعليم المعلومات واالتصاالت عند 

واستخدم الباحث  ؛معلما ومعلمة ممن أمضوا سنة في التدريس، توزعوا على ثالث مجموعات بالتساوي

دوات التكنولوجيا التعليم بإتقان في الممارسات أاستخدموا الذين ألغراض هذه الدراسة إلى أن المعلمين 

قواعد  عنواستخدموا طرائق وأساليب حديثة في التدريس، وكانت مقدرتهم عالية في البحث  التعليمية.

وفي استخدام  ،نترنت وصفحات الويب والتعلم عن بعد والتعامل مع البرامج التفاعليةالبيانات واإل

وكانت عندهم القدرة على إدارة  ،قية كساللم التقدير والمحافظ والمشاريع التعاونيةأساليب التقويم الحقي

 الوقت وتوزيع مجموعات الطلبة.

دراسة هدفت إلى تقويم التدريس عبر منتديات النقاش  (Erdogan,2008أردوغان )قام 

ولهذه الغاية قام الباحث بإجراء مقابالت  ،اإللكتروني من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطلبة

( من أعضاء هيئة التدريس في برنامج درجة الماجستير 10ا لوجه مع عينة تكونت من )مباشرة وجه  

( أعضاء من هيئة التدريس في البرنامج ذاته، وطرحت 10االلكتروني في جامعة بيلجي بتركيا، و )
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جهات النظر للمشاركين حول القائم على المنتديات سئلة شبه مفتوحة في المقابالت لمعرفة و أ( 9)

االلكترونية، وقام الباحث بتحليل االستجابات التي احتوت أحاديث المشاركين في المقابالت سؤال كل 

على حده، وأظهرت نتائج الدراسة موافقة المشاركين على أن المنتديات  التعليمية كانت فاعلة وأنها ال 

( من الطلبة أمكنهم التواصل مع %60تعلم، وتحسن المهنة، كما تبين أن )تعيق فرص المساواة في ال

  محاضريهم من خالل المنتديات بنفس الدرجة التي أمكنهم بها التعلم التقليدي.

درجة تمتع أعضاء هيئة التدريس في التعرف على (  Qudais, 2010) هدفت دراسة 

وتكونت عينة الدراسة  ،التعليم واستراتيجياتهم الفنيةالجامعات األردنية بالمهارات األساسية في تقنية 

وقام الباحث بتطوير  ،( عضو هيئة تدريس من مختلف التخصصات في كلية التربية 251من ) 

 ،المسحيواتبعت الدراسة المنهج الوصفي  ،هداف الدراسةأ( فقرة لتناسب  50استبانة مكونة من ) 

داللة إحصائية في اتجاهات أعضاء هيئة التدريس العليا أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات و 

 ، والدولة.المعلومات واالتصاالت ذات الصلة بنوع الجنس، الكلية، الخبرة ، الجامعة نحو تكنولوجيا

لى معرفة احتياجات أعضاء هيئة إقامت بدراسة هدفت  (Falamban, 2014)أما 

 ،حيث اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي ،التدريس من المهارات التدريسية في جامعة الطائف

وتكونت أداة الدراسة من استبانة مكونة من  ،عضو هيئة تدريس (300)وتكونت عينة الدراسة من 

لى أن احتياجات أعضاء هيئة التدريس في الجامعة من المهارات إوتوصلت الدراسة  ،فقرة (30)

في مستوى المهارات التدريسية تعزى  حصائيةإوتوجد فروق ذات داللة  ،التدريسية كانت متوسطة

 لمتغير الخبرة والرتب الجامعية.

 هيئة أعضاء لدى التعليمية التقنية الكفايات حول دراسة (sinedy, 2015 )وأجرى  

 معرفة إلى الدراسة وهدفت ،اله ممارستهم ومدى قابوس السلطان جامعة في التربية بكلية التدريس
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واستخدم  ،حيث تم تطوير استبانة لغرض الدراسة لها، ممارستهم ودرجة الكفايات هذه توافر درجة

 وتمارس الدراسة عينة لدى توافرت التي الكفايات أهم أن النتائج تدلّ  وقد،الباحث المنهج الوصفي 

 إعداد من التدريس لعملية الرئيسة العناصر تتناول التي هي عالية بدرجة أو اجد   عالية بدرجة

 موجب ارتباط وجود أظهرت كما ،التعليمية االستراتيجيات وتحديد التعليمي، المحتوى وتحليل خطة،

 في التربية بكلية التدريس هيئة أعضاء لدى التعليمية التقنية الكفايات توافر درجة بين إحصائي ا دال

 .لها ممارستهم ودرجة قابوس السلطان جامعة

 التعقيب على الدراسات السابقة

 عبر الدراسات هذه على التعقيبويمكن  السابقة، الدراسات من مجموعة الباحثة عرضت

 :هما محورين

  اًلتفاق أوجه

 (2014( وقزق )2010الدراسات السابقة مثل دراسة دومي ) أغلب مع الدراسة الحالية اتفقت   

 بعض مع الحالية الدراسة اتفقتكما  ،المستخدمة في التدريس وعينة الدراسة المهارات نوعيةفي 

حيث استخدام المنهج  ،من حيث منهج الدراسة (2015)السابقة مثل دراسة وأبو نادي  الدراسات

 .)استبانة(وأيضا اتفقت معها من حيث أداة الدراسة المستخدمة  ،الوصفي في تلك الدراسات

 اًلختالف أوجه

من حيث عينه الدراسة ومجتمعها  ،(Falamban, 2014)اختلفت الدراسة الحالية عن دراسة    

من  (2014)وقزق ( Qudais, 2010)واختلفت الدراسة الحالية عن دراسة  ،ومكان اجراء الدراسة

في حين ستطّبق  ،حيث عينة الدراسة حيث طّبقت على مختلف الكليات والتخصصات في الجامعة

 التعليم.تدريس في تخصص تكنولوجيا هذه الدراسة على عينة من أعضاء هيئة ال
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 مايميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

أن معظم الدراسات ركزت على الجانب النظري أما تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة ب

فهي على حد علم الباحثة تعتبر من الدراسات األولية  الدراسة الحالية ركزت على الجانب العملي

 العملية.حيث تناولت مرحلة الماجستير وتناولت المواد 

 

 



 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات 
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات 

يتناول هذا الفصل وصف ا للمنهجية التي استخدمت في الدراسة، ومجتمعها وعينتها، أدواتها وطرق 

إلجراءات تطبيقها، والمعالجة اإلحصائية  ووصف ا ،ومتغيراتهاالتحقق من صدقها وثباتها، 

 البيانات.المستخدمة لتحليل 

 الدراسة يةمنهج

، من خالل جمع لمالءمته لطبيعة الدراسة الحالية وأهدافها تحليليال المنهج الوصفي ستخداماتم 

 العملية المواد في ساسيةاأل للمهارات العليا الدراسات طلبة امتالك درجةالمعلومات، والبيانات عن 

عن  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ردنيةاأل الجامعات في التعليم تكنولوجيا تخصص لدى

  الخاصة.الحكومية و  ردنيةالواقع الحالي داخل الجامعات األ لالستقصاء فيطريق أداة االستبانة 

 مجتمع الدراسة 

الدراسات العليا طلبة  أعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بتدريس كافة تكون مجتمع الدراسة مني

حسب إحصائيات  (62) ، والذي بلغ عددهموالحكومية الخاصة الحكومية الجامعات األردنيةفي 

 .2019وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام 
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 .( توزيع أفراد مجتمع الدراسة 1 -3) ويوضح الجدول

 

 

 

 

 

 عينة الدراسة

أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون ممثلة لعدد  قصدية( استبانة بطريقة 62قامت الباحثة بتوزيع )

، (62( استبانة من أصل )57، وتم استرجاع )في الجامعات األردنية الخاصة الدراسات العليا طلبة

 .(%91.9نسبة اإلسترداد لإلستبانات القابلة للتحليل ) وبلغت

 الدراسة  اةأد

 وذلك باتباع الخطوات اإلجرائية التالية:مت الباحثة بتطوير أداة الدراسة قا

 الدراسة. االطالع على األدب النظري والتربوي المتعلق بموضوع .1

بموضوع الدراسة بيان أجزاء االستبانة من خالل االطالع على األدبيات المتعلقة  .2

 امتالك المتعددة ودرجة الوسائط برمجيات لمهارات الطلبة امتالك والمتخصصة بدرجة

 أعضاء هيئة التدريس الجامعة الرقم

 6 جامعة الشرق األوسط 1

 9 الجامعة العربية المفتوحة 2

 17 الجامعة األردنية 3

 8 جامعة مؤتة 4

 12 جامعة اليرموك 5

 10 جامعة آل البيت 6

 62 المجموع 
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من وجهة نظر أعضاء هيئة  االلكترونية المواقع وتصميم االنترنت استخدام لمهارات الطلبة

 ، وذلك لالستفادة منها في بناء فقرات االستبانة.التدريس

 فقرة( 31) من تكونت والتيمحكمين ية وعرضها على تطوير االستبانة بصورتها األول .3
 الدراسة، لعينة الديموغرافية الخصائص من يتكون األول الجزء أجزاء، ثالثة على موزعة
 برمجيات لمهارات الطلبة امتالك بدرجة ويتعلق فقرة،( 17) من يتكون الثاني الجزء أما

 من فيتكون الثالث الجزء أما  .التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من المتعددة الوسائط
 المواقع وتصميم االنترنت استخدام لمهارات الطلبة امتالك درجة ويتعلق فقرة( 14)

 .التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من االلكترونية

( فقرة موزعة على ثالثة 31تصميم االستبانة في صورتها النهائية، والتي تكونت من ) .4

ائص الديموغرافية لعينة الدراسة، أما الجزء الثاني أجزاء، الجزء األول يتكون من الخص

 المتعددة الوسائط برمجيات لمهارات الطلبة امتالك ( فقرة، ويتعلق بدرجة17يتكون من )

( فقرة ويتعلق 14) . أما الجزء الثالث فيتكون منمن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

من وجهة نظر  االلكترونية المواقع وتصميم االنترنت استخدام لمهارات الطلبة امتالك درجة

 .أعضاء هيئة التدريس

من وجهة نظر أعضاء المتعددة  الوسائط برمجيات لمهارات الطلبة تحديد درجة امتالك .5

عطاء وزن متدرج لبدائل فقرات درجة االستخدام حسب مقياس وذلك بإ هيئة التدريس،

)كبيرة( أعطيت أربع ليكرت الخماسي كاآلتي: )كبيرة جد ا( أعطيت خمس درجات، 

عطيت درجتان، )قليلة جد ا( أعطيت سطة( أعطيت ثالث درجات، )قليلة( أدرجات، )متو 

 درجة واحدة.
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من  االلكترونية المواقع وتصميم االنترنت استخدام لمهارات الطلبة امتالك تحديد درجة .6

، وذلك بإعطاء وزن متدرج لبدائل فقرات درجة الموافقة وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

)كبيرة جد ا( أعطيت خمس درجات، )كبيرة(  حسب مقياس ليكرت الخماسي كاآلتي: 

عطيت درجتان، )قليلة عطيت ثالث درجات، )قليلة( أأعطيت أربع درجات، )متوسطة( أ

 جد ا( أعطيت درجة واحدة. 

 امتالك درجة المتعددة و الوسائط برمجيات مهاراتل الطلبة تحديد مستويات فقرات امتالك .7

بثالث مستويات)مرتفعة،  االلكترونية المواقع وتصميم االنترنت استخدام لمهارات الطلبة

 متوسطة، منخفضة( وفق ا للمعادلة التالية:

 1.33=   4=   1-5الدرجة الدنيا للبدائل  =  –الدرجة العليا للبدائل معيار الحكم =   

 3      3عدد المستويات                                                   

وبذلك يكون مستوى درجة االستخدام بحسب المتوسط الحسابي لكل فقرة على النحو اآلتي: 

 (.5-3.68(، مرتفعة المستوى)3.67-2.34(، متوسطة المستوى)2.33-1منخفضة المستوى)

 صدق األداة

من  على لجنةللتحقق من الصدق الظاهري للفقرات قامت الباحثة بعرض األداة بصورتها األولية 

إلبداء الرأي حول مدى قياس كل  ،المحكمين وهم من أساتذة الجامعات في مجال تكنولوجيا التعليم

ق رقم والملح ، لتحكيمها،فقرة للمجال المراد قياسه ومدى وضوح الفقرات وسالمة صياغتها اللغوية

تم األخذ بالمالحظات واآلراء التي وتتناسب مع طبيعة الدراسة. وفي قد و  ،( يبين عدد المحكمين2)

يبين ( 1ضوء ذلك تم إجراء التعديالت لتصار االستبانة بصورتها النهائية حيث يبين ملحق )

لى  ثالثة أقسام أساسية، إاالستبانة التي تم توزيعها على عينة الدراسة حيث تم تقسيم االستبانة 
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، األكاديمية رتبةالجزء األول: يتضمن البيانات الديموغرافية التي تعزى للمتغيرات اآلتية )الجنس، ال

من  المتعددة الوسائط برمجيات لمهارات الطلبة امتالك الجامعة(، أما الجزء الثاني: فيتعلق درجة

الخماسي  Likertة، واتبع مقياس ليكرت ( فقر 17، ويتكون من )وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

بدرجة كبيرة، بدرجة متوسطة، بدرجة قليلة، بدرجة قليلة ا، في تدريجة كاآلتي: )بدرجة كبيرة جد  

 المواقع وتصميم االنترنت استخدام لمهارات الطلبة امتالك جد ا(. والجزء الثالث: يتعلق بدرجة

  .( فقرة14ويتكون من ) من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس االلكترونية

 .ستبانةالا لتوزيع فقرات توضح تفصيال   والجداول التالية

 (. الجزء األول من اًلستبانة يوضح الخصائص الشخصية لعينة الدراسة 2- 3الجدول )
 
 
 
 
 

 من أداة الدراسة ويشمل فقرات المتغيرات (. الجزء الثاني والثالث3 -3الجدول )
 عدد الفقرات أجزاء اًلستبانة
 17 الجزء الثاني
 14 الجزء الثالث

 
 كما هو موضح في الجدول اآلتي:مقياس ليكرت الخماسي،  تم استخدامو 

 مقياس ليكرت الخماسي. (4 - 3الجدول )
 قليلة جداا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جداا

 درجة 1 درجة 2 درجات 3 درجات 4 درجات 5
 

  

 مستوياتعدد ال الخصائص
 2 الجنس

 3 الرتبة األكاديمية
 6 الجامعة
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 الدراسةأداة ثبات 

، طريقة االتساق الداخلي هما:تم التحقق من ثبات أداة الدراسة باستخدام طريقتين 

عادة االختبار ) -االختبار  (.test-retestوا 

 تتمتع بدرجة كرونباخ ألفا، وللتحقق من أن االستبانة معامل إيجاد االتساق الداخلي باستخدام تم

وذلك حسب  (%60أكبر من )و أا مساوي  يجب أن يكون معامل كرونباخ ألفا بات عالية ث

(Malhotra, 2004)   ( 30) من مكونة استطالعية عينة على داةاأل بتطبيق الباحثة وقامتكذلك

 معامل باستخدام الثبات معامل حساب وتم ،سبوعانأ قدره زمني بفاصل الدراسة عينة غير من فردا  

ألداة وقيم بيرسون  قيم معامالت كرونباخ ألفا  يبين  (5-3) والجدول اآلتي بيرسون ارتباط

 الدراسة:

 األداة الكليةرونباخ ألفا( لمتغيرات الدراسة و اًلتساق )ك معامالت ثبات(. نتائج 5- 3الجدول )

معامل كرونباخ  عدد الفقرات المتغيرات
 معامل بيرسون ألفا

 لمهارات الطلبة امتالك درجة
 المتعددة الوسائط برمجيات

17 0.78 0.79 

 استخدام لمهارات الطلبة امتالك درجة
 االلكترونية المواقع وتصميم االنترنت

14 0.94 0.84 

 

معامالت كرونباخ ألفا للداللة على  قيم( نالحظ أن 5- 3رقم ) لى الجدول السابقإوبالرجوع 

 درجة حيث حصل المتغير "( 0.60االتساق الداخلي و الثبات لفقرات أداة الدراسة أعلى من )

 درجة ( بينما حصل المتغير "0.78المتعددة" على قيمة ) الوسائط برمجيات لمهارات الطلبة امتالك
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مما يدل  (0.94االلكترونية" على قيمة ) اقعالمو  وتصميم االنترنت استخدام لمهارات الطلبة امتالك

  داة الدراسة.أل عال ثبات وجود على

 متغيرات الدراسة

 متغيرات مستقلة تصنيفية، وتشمل: -أ

 الجنس: )ذكر، أنثى(. -1

 .أستاذ(أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، : )الرتبة األكاديمية -2

 (، آل البيتاليرموكردنية، مؤتة، األ الجامعة: )الشرق االوسط، العربية المفتوحة، -3

 المتغيرات التابعة، وتشمل:-ب

 المتعددة. الوسائط برمجيات لمهارات الطلبة امتالك درجة  -1

  االلكترونية المواقع وتصميم االنترنت استخدام لمهارات الطلبة امتالك درجة -2

 إجراءات تطبيق الدراسة

 مرت عملية تطبيق هذه الدراسة بما يلي:

  بعد إعداد أداة الدراسة والتحقق من صدقها وثباتها، وتحديد مجتمعها وعينتها، قامت

( من كلية العلوم التربوية 3)ويبين الملحق رقم الباحثة بالحصول على كتاب تسهيل مهمة 

في جامعة الشرق األوسط مّوجه لمجتمع الدراسة في الجامعات األردنية الخاصة والحكومية 

 الدراسة.فراد عينة أوذلك لغايات توزيع االستبيان على 
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 ( استبانة على أفراد مجتمع الدراسة من62تم توزيع ) الجامعات  في أعضاء هيئة التدريس

 والحكومية بشكل مباشر. األردنية الخاصة

  والتأكد من إجاباتهم على جميع فقرات  أعضاء هيئة التدريستم استرجاع االستبانات من

، واستبعاد االستبانات غير مكتملة االستجابة، حيث بلغ العدد النهائي لالستبانات االستبانة

 ( استبانة 57) المكتملة

 .تفريغ البيانات في الحاسوب على جداول خاصة 

 (معالجة وتحليل البيانات إحصائي ا باستخدام برنامجspss.) 

 .استخراج النتائج وعرضها، والقيام بتفسيرها ومناقشتها، والخروج بالتوصيات والمقترحات 

 المعالجة اإلحصائية

 اب معامل ثبات االستبانة.ساستخدمت الباحثة معادلة كرومباخ ألفا لالتساق الداخلي لح

ساسية في المواد لبة الدراسات العليا للمهارات األط امتالكدرجة ما لإلجابة عن السؤال األول:  -1

من وجهة نظر أعضاء هيئة  ردنيةكنولوجيا التعليم في الجامعات األالعملية لدى تخصص ت

 ؟التدريس

والمستوى ، وتحديد الرتبة، والنسب المئوية، ةالمعياري ات، واالنحرافةالحسابي اتوسطمتالتم حساب 

 التالية:خالل الصيغة  من

 طول الفترة =
 الحد األدنى –الحد األعلى 

= 
5 -1 

 =1.33 
 3 عدد المستويات

 
 كالتالي:ليكون عدد المستويات 
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 المعيار اإلحصائي لتفسير المتوسطات الحسابية لمتغيرات الدراسة (6-3)الجدول 
 الفترة المستوى
 2.33 –1 المنخفض
 3.67 – 2.34 المتوسط
 5 – 3.68 المرتفع

          الداللة مستوى عند احصائية داللة ذات فروق توجد هل: الثاني السؤاللإلجابة عن  -2

(0.05 ≥ α )لدى العملية المواد في ساسيةاأل للمهارات العليا الدراسات طلبة امتالك لدرجة 

 تعزى التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من ردنيةاأل الجامعات في التعليم تكنولوجيا تخصص

الحسابية واالنحرافات تم حساب المتوسطات  ؟(الجامعة ،األكاديمية الرتبة ،الجنس)  لمتغير

وتم  لجنس )ذكر، أنثى(ا للمتغيرللعينات المستقلة وتم استخدام اختبار ت ، المعيارية للمتغيرات

داللة الفروق بين  ( لفحصOne-Way ANOVA) حادياستخدام تحليل التباين األ

الشرق (، والجامعة )مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ )أستاذالمتوسطات لمتغير الرتبة األكاديمية 

 .(األوسط، األردنية، العربية المفتوحة، اليرموك، مؤته، آل البيت



 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة
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 لفصل الرابعا

 الدراسةنتائج 

ا للنتائج التي توصلت إليها الدراسة بعد تطبيق االستبانة، وذلك من خالل  يتناول هذا الفصل عرض 

 اإلجابة على أسئلتها:

 تحليل بيانات الدراسة

 خصائص الشخصية لعينة الدراسة:ال

 ( يبين توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا  لخصائصهم الشخصية.1-4الجدول )  

 لعينة الدراسة الديمغرافية(. الخصائص 1-4) الجدول

النسبة  التكرار الفئة المتغير
 المئوية

النوع االجتماعي 
 (الجنس)

%1.65 32 ذكر  
52 أنثى  9.43%  

 الرتبة األكاديمية
33 أستاذ مساعد  9.57%  
%8.22 13 أستاذ مشارك  

%3.19 11 أستاذ  

 الجامعة

%10.5 6 الشرق االوسط  
 15.8% 9 العربية المفتوحة

21 األردنية  %21.1 
 14% 8 مؤتة

 21.1% 12 اليرموك
 17.5% 10 آل البيت
 %100 57 المجموع
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 ( ومن المالحظ أن نسبة %43.9(، ونسبة اإلناث )%56.1الجنس: بلغت نسبة الذكور ،)

بسبب طبيعية تخصص تكنولوجيا  الذكوروتفسر الباحثة ارتفاع نسبة  هي األكبر الذكور

 .التخصصاتيرغب األساتذة في مثل هذا النوع من التعليم حيث 

 :ورتبة األستاذ المشارك، (%57.9) رتبة األستاذ المساعد بلغت نسبة الرتبة األكاديمية 

 (.%19.3فقد حصل على نسبة ) ستاذرتبة األما أ( %22.8على )

   ( %10.5) على األوسط من جامعة الشرق التدريسأعضاء هيئة الجامعة: بلغت نسبة

 أما( %15.8) نسبة على حصلت فقد المفتوحة العربية الجامعة أعضاء هيئة التدريس أما

 بينما( %21.1) كانت فقد ردنيةاأل الجامعة أعضاء هيئة التدريس نسبة يخص فيما

أعضاء هيئة كانت نسبة و  ،(%14على نسبة )حصلت جامعة مؤتة  أعضاء هيئة التدريس

 أعضاء هيئة التدريس لجامعةوأخيرا فقد كانت نسبة  ،(%21.1اليرموك ) التدريس لجامعة

 (%17.5) آل البيت

 اإلجابة عن أسئلة الدراسة:

لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم ايجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات 

 .المعبرة عن المتغيرات واإلجابة عن أسئلة الدراسةمتغيرات الدراسة، وفيما يلي تفصيل للفقرات 

 سؤال الدراسة األول:نتائج 

 تكنولوجيا تخصص لدى العملية المواد في األساسية للمهارات طلبة الدراسات العليا امتالك درجة ما

 ؟من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية التعليم

 .المتعددة الوسائط برمجيات لمهارات الطلبة امتالك أوال: درجة
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 لمهارات الطلبة امتالك درجةالمتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية ل (2-4) الجدول
 .المتعددة الوسائط برمجيات

المتوسط  الفقرة #
 الحسابي

اًلنحراف 
 الدرجة الترتيب المعياري

43.9  الصوت تسجيل على القدرة هملدي 1  مرتفعة 1 1.09 
 متوسطة 14 1.19 3.36 الصوتية المقاطع دمج على القدرة هملدي 2
 متوسطة 12 0.79 3.36 ومعالجتها الصور ملفات استرجاع على القدرة هملدي 3
0. 3.38 ومعالجتها الصوت ملفات استرجاع على القدرة هملدي 4  متوسطة 9 90
 متوسطة 5 1.16 3.51 ومعالجتها الفيديو ملفات استرجاع على القدرة هملدي 5
 على تأثيرات ذات عالقة بالموضوع عمل على القدرة هملدي 6

 مرتفعة 2 0.88 3.85 الفيديو مقاطع

 مرتفعة 3 1.06 3.72 الصورة مع الصوت مزامنة على القدرة هملدي 7
23.3  وحفظها بحرفية والصورة الصوت دمج على القدرة هملدي 8  41.2  مرتفعة 15 
82.9 الدروس لتصميم التأليف أدوات استخدام على القدرة هملدي 9  61.3  متوسطة 17 

 مرتفعة 4 1.28 3.68 البرنامج في والرسومات النصوص تنسيق على القدرة هملدي 10
 في ودمجها والنغمات األصوات استرجاع على القدرة هملدي 11

30.3 البرامج  متوسطة 16 1.33 

 متوسطة 6 1.38 3.44 البرامج داخل األيقونات بحركة التحكم على القدرة هملدي 12
القدرة على عمل الروابط الداخلية والخارجية في  هملدي 13

 متوسطة 8 1.21 3.38 البرامج

القدرة على إدخال المؤثرات الصوتية المختلفة على  هملدي 14
 توسطةم 13 1.22 3.34 ملفات الصوت

 توسطةم 11 1.34 3.36 القدرة على قص ونسخ ولصق مقاطع الصوت المختلفة هملدي 15
 متوسطة 7 1.33 3.39 القدرة على تعديل حجم الصوت بنسب مختلفة هملدي 16
 متوسطة 10 1.54 3.38 القدرة على مشاركة الفيديوهات الكترونيا مع اآلخرين هملدي 17

برمجيات الوسائط المتعددةجميع فقرات درجة امتالك الطلبة لمهارات   متوسطة 1.18 3.45 
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 لمهارات الطلبة امتالك درجةالفقرات المعبرة عن  غالبيةأن  (2-4رقم )الجدول  تبين نتائج 

ممن هم على مقاعد الدراسة في  الطلبة عينة الدراسة والمتمثلة بعدد من قبلمن  الوسائط برمجيات

تراوحت ما بين  ومتوسطة قد حصلت على درجات مرتفعة ةوالخاص الحكومية الجامعات االردنية

( بإنحراف معياري 3.45ن المتوسط العام لكافة فقرات الدراسة قد بلغ )أو  (،2.98-3.94)

الصوت" على أعلى درجة استخدام مرتفعة  تسجيل على القدرة هملدي ( حيث حصلت الفقرة "1.18)

 عمل على القدرة همتليها مباشرة فقرة " لدي(، 1.09( بإنحراف معياري قدره )3.94حيث بلغت )

الفيديو " حيث حصلت على المرتبة الثانية بمتوسط  مقاطع على بالموضوع عالقة ذات تأثيرات

 على القدرة هم( بينما حصلت الفقرة " لدي0.88قدره ) ( وبإنحراف معياري3.85بي مقداره )حسا

( ما قبل االخيرة وبمتوسط 16على المرتبة )البرامج "  في ودمجها والنغمات األصوات استرجاع

 أدوات استخدام على لديهم القدرة ( أما الفقرة "1.33( وبإنحراف معياري قدره )3.30مقداره )

( 2.98" فقد حصلت على أدنى استخدام وبقيمة متوسطة تراوحت ) الدروس لتصميم التأليف

 لمهارات الطلبة امتالكدرجة من خالل النتائج أعاله نستنتج أن و  (،1.36بإنحراف معياري قدره )

من وجهة نظر أعضاء هيئة ردنية الخاصة والحكومية المتعددة في الجامعات األ الوسائط برمجيات

 .متوسطةجاءت بدرجة التدريس 
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 .اًللكترونية المواقع وتصميم اًلنترنت استخدام لمهارات الطلبة امتالك ثانيا: درجة

 لمهارات الطلبة امتالك درجة(. المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية ل3-4الجدول)
 اًللكترونية المواقع وتصميم اًلنترنت استخدام

المتوسط  الفقرة #
 الحسابي

اًلنحراف 
 الدرجة الترتيب المعياري

صفحهاوت المواقع االلكترونية استخدام على القدرة هملدي 1  4.45 .0  مرتفعة 1 60
ةعلى استخدام محركات البحث المختلف لقدرةلديهم ا 2  4.19 80.0  مرتفعة 3 
 واالحتفاظ الويب صفحة تحميل على القدرة هملدي 3

33.9 بمحتوياتها  41.1  مرتفعة 6 

94.3  الكتروني بريد على إنشاء القدرة هملدي 4  مرتفعة 2 0.65 
الكترونيا اآلخرين مع التواصل على القدرة هملدي 5  مرتفعة 4 0.94 4.16 
Dream Weaver 3.15 20.1  برمجية استخدام على القدرة هملدي 6  متوسطة 13 
 يلوتفع ةمواقع الكتروني تصميم على القدرة هملدي 7

53.7 خصائصها  مرتفعة 7 1.36 

 صفحات المواقع بين روابط على عمل القدرة هملدي 8
1. 3.69 االلكترونية  مرتفعة 8 10

عها والتعامل م المتعددة الوسائط إدراج على القدرة هملدي 9
50.8 3.94 والتعديل في خصائصها  مرتفعة 5 

 الخاصة ةالملكية الفكري بحقوق القدرة على التقيد هملدي 10
 متوسطة 11 1.02 3.38 بالمحتوى االلكتروني

 على للجميع متاًحا الموقع جعل على القدرة هملدي 11
3. االنترنت 30 41.0  متوسطة 12 

 متوسطة 14 1.08 3.13 القدرة على معاينة الموقع قبل نشره هملدي 12
ديلهاالقدرة على إنشاء النماذج على الصفحات وتع هملدي 13  متوسطة 9 1.17 3.58 
ل معهاالقدرة على إدراج الروابط التشعبية والتعام هملدي 14  توسطةم 10 1.14 3.58 

م الطلبة لمهارات استخدام اًلنترنت وتصميدرجة امتالك  جميع فقرات
 مرتفعة 1.15 3.76 المواقع اًللكترونية
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 لمهارات الطلبة امتالك درجةالفقرات المعبرة عن  غالبيةأن  (3-4رقم )الجدول  تبين نتائج 

عينة  قبلمن  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس  االلكترونية المواقع وتصميم االنترنت استخدام

الحكومية ردنية لى مقاعد الدراسة في الجامعات األممن هم ع الطلبة الدراسة والمتمثلة بعدد من

ن المتوسط أو  (،4.45-3.13تراوحت ما بين ) ومتوسطة قد حصلت على درجات مرتفعة ةوالخاص

 هملدي ( حيث حصلت الفقرة "1.15( بإنحراف معياري )3.76العام لكافة فقرات الدراسة قد بلغ )

وتصفحها " على أعلى درجة استخدام مرتفعة حيث بلغت  االلكترونية المواقع استخدام على القدرة

الكتروني  بريد إنشاء على القدرة هم(، تليها مباشرة فقرة " لدي0.60( بإنحراف معياري قدره )4.45)

قدره  ير ( وبإنحراف معيا4.39" حيث حصلت على المرتبة الثانية بمتوسط حسابي مقداره )

" على المرتبة  Dream Weaver  برمجية استخدام على القدرة هم( بينما حصلت الفقرة " لدي0.65)

 هملدي ( أما الفقرة "1.20( وبإنحراف معياري قدره )3.15خيرة وبمتوسط مقداره )( ما قبل األ13)

متوسطة تراوحت نشره " فقد حصلت على أدنى استخدام وبقيمة  قبل الموقع معاينة على القدرة

 الطلبة امتالك درجةمن خالل النتائج أعاله نستنتج أن و  (،1.08( بإنحراف معياري قدره )3.13)

ردنية الخاصة والحكومية االلكترونية في الجامعات األ المواقع وتصميم االنترنت استخدام لمهارات

 .مرتفعةجاءت بدرجة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

 : نيالدراسة الثاسؤال نتائج 

 طلبة امتالك لدرجة (α ≤ 0.05) الدًللة مستوى عند احصائية دًللة ذات فروق توجد هل

 في التعليم تكنولوجيا تخصص لدى العملية المواد في ساسيةاأل للمهارات العليا الدراسات

والرتبة  ،)الجنس لمتغير تعزىمن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس  األردنية الجامعات

 ؟(جامعةوال ،األكاديمية
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 استخدام اختبار ت للعينات المستقلة، والجدول اآلتي يبين ذلك: السؤال تملإلجابة عن هذا 

 (. نتائج اختبار ت للعينات المستقلة لتأثير الجنس4-4) الجدول

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

اًلنحراف 
 المعياري

T 
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الدًللة

 0.52 3.71 32 ذكر
0.938 56 0.226 

 0.57 3.63 25 انثى
لم تكن ذات  T (0.938)نالحظ أن قيمة  (4-4رقم ) الجدول أعاله لى نتائجإالرجوع  من خالل

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال لك، لذ0.05داللة احصائية عند مستوى أقل من 

 لدى العملية المواد في ساسيةاأل للمهارات العليا الدراسات طلبة امتالك لدرجة ( ≥ 0.05aة )الدالل

 تعزى من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس األردنية الجامعات في التعليم تكنولوجيا تخصص

 لمتغير الجنس )ذكر، أنثى(. لمتغير

 طلبة امتالك لدرجة (α ≤ 0.05) الداللة مستوى عندحصائية إولمعرفة هل يوجد فروق ذات داللة 

الجامعات  في التعليم تكنولوجيا تخصص لدى العملية المواد في ساسيةاأل للمهارات العليا الدراسات

ر ف اكاديمية تم إجراء اختبالرتبة األ لمتغير تعزى التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من األردنية

 للعينات المستقلة وكما هو موضح بالجداول االتية:

 اًلكاديمية الرتبة للعينات المستقلة لتأثير ف(. نتائج اختبار 5-4الجدول)

 العدد الرتبة المجال
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري

 لمهارات الطلبة امتالك
 الوسائط برمجيات

 المتعددة

 0.53 3.98 33 أستاذ مساعد
 0.57 3.82 13 أستاذ مشارك

 0.55 4.15 11 أستاذ
 0.53 4.02 57 المجموع

 0.64 3.54 33 أستاذ مساعد الطلبة امتالك درجة
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 استخدام لمهارات
 وتصميم االنترنت

االلكترونية المواقع  

 0.56 3.85 13 أستاذ مشارك
 0.19 4.03 11 أستاذ

 0.68 3.45 57 المجموع

 الدرجة الكلية

 0.44 3.80 33 أستاذ مساعد
 0.42 3.73 13 أستاذ مشارك

 0.12 4.17 11 أستاذ
 0.44 3.28 57 المجموع

 

 طلبة امتالك لدرجة( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية 5-4يالحظ من الجدول )

 الجامعات في التعليم تكنولوجيا تخصص لدى العملية المواد في ساسيةاأل للمهارات العليا الدراسات

، ولتحديد فيما إذا كاديميةاأل الرتبة لمتغير تعزى التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة مناألردنية 

تحليل  تم تطبيق (α≤0.05)كانت الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

(، وجاءت نتائج تحليل التباين على النحو الذي يوضحه One way ANOVAالتباين األحادي )

 :(6-4)الجدول 

 للمهارات العليا الدراسات طلبة امتالك لدرجة الفروق فيتحليل التباين األحادي إليجاد دًللة  (6-4الجدول )
 كاديميةاأل  الرتبة لمتغير تعزى األردنية الجامعات في التعليم تكنولوجيا تخصص لدى العملية المواد في ساسيةاأل

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

 لمهارات الطلبة امتالك
 الوسائط برمجيات

 المتعددة

 0.091 2 0.177 المجموعات بين

 0.208 54 28.65 المجموعات داخل 0.432 1.26
  56 28.47 المجموع

 الطلبة امتالك درجة
 استخدام لمهارات
 وتصميم االنترنت

االلكترونية المواقع  

 0.188 2 0.466 المجموعات بين

 0.337 54 46.35 المجموعات داخل 0.000 7.925
  56 46.15 المجموع

 الدرجة الكلية

 0.162 2 0.233 المجموعات بين

 0.130 54 20.02 المجموعات داخل 0.010 3.214
  56 20.32 المجموع
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حصائية عند مستوى أقل من إكانت ذات داللة  فالجدول أعاله نالحظ أن قيمة  نتائج من خالل

 تخصص لدى العملية المواد في ساسيةاأل للمهارات العليا الدراسات طلبة امتالك لدرجة، 0.05

( وكانت α≤0.10وبمستوى ) 3.214ذ بلغت القيمة الفائية إ األردنية الجامعات في التعليم تكنولوجيا

 االلكترونية المواقع وتصميم االنترنت استخدام لمهارات الطلبة امتالك درجةحصائيا  لإالفروق دالة 

حصائيا إولم تكن الفروق دالة   (α≤0.00)عند مستوى داللة  7.925ذ بلغت القيمة الفائية إ

عائدية على الدرجة الكلية وعلى الولمعرفة  المتعددة الوسائط برمجيات لمهارات الطلبة متالكال

تم استخدام  االلكترونية المواقع وتصميم االنترنت استخدام لمهارات الطلبة امتالك درجةسؤال 

 والجدول االتي يبين ذلك: ( للمقارنات البعدية  Scheffeاختبار )

 (Scheffe) اختبار( 7-4جدول رقم )

الرتبة  البعد
 اًلكاديمية

المتوسط 
 الحسابي

أستاذ 
 مساعد

 أستاذ
 أستاذ مشارك

 لمهارات الطلبة امتالك درجة
 موتصمي االنترنت استخدام

االلكترونية المواقع  

 -0.11 *-0.35 - 3.05 مساعدأستاذ 
 -*0.39  - 2.85 أستاذ مشارك

 - -  3.32 أستاذ

 الدرجة الكلية
 -0.13 0.11 - 3.12 أستاذ مساعد
 -*0.25 - - 3.32 أستاذ مشارك

 -   3.34 أستاذ
 (0.05داللة ) *

 لمهارات الطلبة امتالك درجةن الفروق بين المتوسطات الحسابية يالحظ من الجدول السابق أ
لمتغير  تعزى التدريس هيئة أعضاءمن وجهة نظر  االلكترونية المواقع وتصميم االنترنت استخدام

 الرتبة االكاديمية )أستاذ(.

 لدرجة(  α ≤ 0.05)  الداللة مستوى عندحصائية إولمعرفة هل يوجد فروق ذات داللة 

 التعليم تكنولوجيا تخصص لدى العملية المواد في ساسيةاأل للمهارات العليا الدراسات طلبة امتالك
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ر االجامعة تم إجراء اختب لمتغير تعزى التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من األردنية الجامعات في

 ف للعينات المستقلية وكما هو موضح بالجداول االتية:

 الجامعة للعينات المستقلة لتأثير ف(. نتائج اختبار 8-4الجدول)

 العدد الجامعة المجال
المتوسط 

 الحسابي
 االنحراف المعياري

 لمهارات الطلبة امتالك
 الوسائط برمجيات

 المتعددة

 0.47 3.69 6 الشرق االوسط
وحةالعربية المفت  9 3.74 0.42 
66.3 12 األردنية  0.51 
 0.61 4.12 8 مؤتة
 0.57 4.03 12 اليرموك
 0.66 4.19 10 آل البيت
 0.69 4.31 57 المجموع

 الطلبة امتالك درجة
 استخدام لمهارات
 وتصميم االنترنت

االلكترونية المواقع  

 0.71 3.87 6 الشرق االوسط
وحةالعربية المفت  9 3.64 0.52 
44.3 12 األردنية  0.55 
 0.51 3.67 8 مؤتة
 0.46 3.28 12 اليرموك
 0.72 4.11 10 آل البيت
 0.44 4.32 57 المجموع

 الدرجة الكلية

االوسط الشرق  6 3.84 0.67 
وحةالعربية المفت  9 3.71 0.45 
 0.56 4.01 12 األردنية
 0.54 3.24 8 مؤتة
 0.45 3.36 12 اليرموك
 0.66 3.41 10 آل البيت
 0.67 3.18 57 المجموع

 

 طلبة امتالك لدرجة( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية 8-4يالحظ من الجدول )

 الجامعات في التعليم تكنولوجيا تخصص لدى العملية المواد في ساسيةاأل للمهارات العليا الدراسات

، ولتحديد فيما إذا كانت الجامعة لمتغير تعزى التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة مناألردنية 
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تحليل  تم تطبيق (α≤0.05)الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

(، وجاءت نتائج تحليل التباين على النحو الذي يوضحه One way ANOVAالتباين األحادي ) 

 :(9-4)الجدول 

 الدراسات طلبة امتالك لدرجة الفروق فيتحليل التباين األحادي إليجاد دًللة  (9-4الجدول )
 الجامعات في التعليم تكنولوجيا تخصص لدى العملية المواد في ساسيةاأل للمهارات العليا

 الجامعة لمتغير تعزى األردنية
 مصدر التباين المجال

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

 لمهارات الطلبة امتالك
 الوسائط برمجيات

 المتعددة

 0.045 5 0.154 المجموعات بين

 0.128 51 18.45 المجموعات داخل 0.432 0.54
  56 25.36 المجموع

 الطلبة امتالك درجة
 استخدام لمهارات
 وتصميم االنترنت

االلكترونية المواقع  

 0.156 2 0.315 المجموعات بين

 0.236 54 42.35 المجموعات داخل 0.145 1.24
  56 41.25 المجموع

 الدرجة الكلية

 0.144 2 0.241 المجموعات بين
 0.125 54 18.25 المجموعات داخل 0.521 1.36

  56 19.35 المجموع

 

فقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند الجدول أعاله  نتائج من خالل

 لدى العملية المواد في ساسيةاأل للمهارات العليا الدراسات طلبة امتالك لدرجة (α≤0.05)مستوى 

كانت  فنالحظ أن قيمة ذ إتبعا  لمتغير الجامعة  األردنية الجامعات في التعليم تكنولوجيا تخصص

 لمهارات الطلبة امتالك درجةل حصائياإدالة  غير ( وكانت الفروقα≤0.521وبمستوى ) 1.36ذات 

 .االلكترونية المواقع وتصميم االنترنت استخدام



 

 

 

 

 

 الفصل الخامس

 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات 
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 الفصل الخامس

 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

يتضمن هذا الفصل أهم نتائج الدراسة التي قامت بها الباحثة، إضافة ألهم التوصيات التي طرحتها 

 الباحثة في دراستها.

 الوسائط برمجيات لمهارات الطلبة امتالك درجةبالسؤال األول ل النتائج المتعلقة ةمناقش أوًل:

 .المتعددة

أن  تظهر النتائج المتعلقة بدرجة امتالك الطلبة لمهارات برمجيات الوسائط المتعددة

عينة الدراسة  قبلمن  الوسائط برمجيات لمهارات الطلبة امتالك درجةالفقرات المعبرة عن  غالبية

قد  والخاصة الحكومية ردنيةفي الجامعات األممن هم على مقاعد الدراسة  الطلبة والمتمثلة بعدد من

ن المتوسط العام لكافة أو  (،3.94-2.98تراوحت ما بين ) ومتوسطة حصلت على درجات مرتفعة

ن معظم الطلبة ممن أ( وهذا مما يدل على 1.18( بإنحراف معياري )3.45فقرات الدراسة قد بلغ )

عزى هم على مقاعد الدراسة لديهم الخبرة والمهارة على استخدام برمجيات الوسائط المتعددة وقد ي

د ذلك لى طبيعة المواد العملية التي تم دراستها في تخصص تكنولوجيا التعليم مما ولّ إهذا السبب 

  ما فيما يخصأ(. 2017المهارة والخبرة لدى الطلبة وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة الحياري )

 استخدام على القدرة   وفقرةالبرامج  في ودمجها والنغمات األصوات استرجاع على القدرة فقرة

لى إفقد يعزى السبب ة خفضكانتا ذات متوسطات حسابية من فقد الدروس لتصميم التأليف أدوات

في المواد بتصميم الدروس باستخدام أدوات التأليف قلة التركيز على بعض البرمجيات المختصة 

من خالل النتائج أعاله نستنتج أن و  ، العملية التي تم دراستها في مواد تخصص تكنولوجيا التعليم

ردنية الخاصة والحكومية المتعددة في الجامعات األ الوسائط برمجيات لمهارات الطلبة امتالكدرجة 
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في تخصص تكنولوجيا التعليم  ةالعملي الموادبعض  أنوهذا مما يدل على  متوسطةجاءت بدرجة 

  .ذات الصلةعادة النظر والتركيز على بعض البرمجيات إلى إبحاجة 

 اًلنترنت استخدام لمهارات الطلبة امتالك درجةبالسؤال األول ل النتائج المتعلقة ةمناقش ثانيا:

 .اًللكترونية المواقع وتصميم

تظهر النتائج المتعلقة بدرجة امتالك الطلبة لمهارات استخدام االنترنت وتصميم المواقع 

 وتصميم االنترنت استخدام لمهارات الطلبة امتالك درجةالفقرات المعبرة عن  غالبيةأن  االلكترونية

لى مقاعد الدراسة في ممن هم ع الطلبة عينة الدراسة والمتمثلة بعدد من قبلمن  االلكترونية المواقع

تراوحت ما بين  ومتوسطة قد حصلت على درجات مرتفعة ةوالخاص الحكومية ردنيةالجامعات األ

( بإنحراف معياري 3.76لكافة فقرات الدراسة قد بلغ ) ن المتوسط العامأو  (،3.13-4.45)

تقان االنترنت وخدماته االلكترونية مما يعود السبب في ذلك ا  ( وهذا مما يدل على استخدام و 1.15)

عام وبشكل خاص في المرحلة  لجميعها بشك ةلى أهمية استخدام االنترنت في مراحل الحياإ

رة الطلبة في استخدام االنترنت في مجاالت الحياة عامة حيث التعليمية التعلمية وهذا مما يعزز مها

 (.2015( ونتيجة دراسة عوض )2017ليك والوريكات )يبو صعأجة مع دراسة يتتفق هذه النت

درجة امتالك طلبة الدراسات العليا للمهارات لالسؤال الثاني بمناقشة النتائج المتعلقة  ثالثاا:

تكنولوجيا التعليم في الجامعات األردنية من وجهة  تخصصاألساسية في المواد العملية لدى 

 التدريس.هيئة  ءنظر أعضا

 متغير الجنس-1

توجد فروق ذات داللة ال لك، لذ0.05داللة احصائية عند مستوى أقل من  اليوجدتظهر النتائج أنه 

 ساسيةاأل للمهارات العليا الدراسات طلبة امتالك لدرجة  ≥ 0.05a  إحصائية عند مستوى الداللة
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األردنية من وجهة نظر أعضاء  الجامعات في التعليم تكنولوجيا تخصص لدى العملية المواد في

ويعزى ذلك للتكافؤ بين الذكور واإلناث في  لمتغير الجنس )ذكر، أنثى( لمتغير تعزى هيئة التدريس

( لمتغير 2017) الوريكاتأبوصعيليك و وتشابهت هذه الدراسة مع دراسة  مهارات تكنولوجيا التعليم

 .الجنس

 الرتبة األكاديمية-2

، لدرجة امتالك طلبة الدراسات (α≤0.05)أظهرت النتائج وجود داللة إحصائية عند مستوى 

العليا للمهارات األساسية في المواد العملية لدى تخصص تكنولوجيا التعليم في الجامعات األردنية 

امتالك الطلبة لمهارات استخدام االنترنت وتصميم المواقع وكانت الفروق دالة إحصائيا  لدرجة 

تعزى لمتغير ظهر أن الفروق  ( للمقارنات البعديةScheffeاستخدام اختبار )بعد االلكترونية  و 

في إنجاز الرتبة االكاديمية )أستاذ( وذلك حسب علم الباحثة أن رتبة أستاذ أكثر خبرة وأكثر معرفة 

ولم تكن  لتخصص ونشرها في دوريات وذلك باستخدام االنترنت،عدد من البحوث في مجال ا

وتشابهت هذه الدراسة مع الفروق دالة إحصائيا المتالك الطلبة لمهارات برمجيات الوسائط المتعددة 

 .لمتغير الرتينة األكاديمية دراسة الحياري

 الجامعة-3

 امتالك لدرجة (α≤0.05)أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى 

 في التعليم تكنولوجيا تخصص لدى العملية المواد في ساسيةاأل للمهارات العليا الدراسات طلبة

 الطلبة امتالك درجةحصائيا لإدالة  غير وكانت الفروقتبعا  لمتغير الجامعة  األردنية الجامعات

أعضاء تعزى هذه الّنتيجة إلى أن عدد ة  و االلكتروني المواقع وتصميم االنترنت استخدام لمهارات

في الّجامعات الحكومية أكثر من عددهم في الجامعات الخاصة، كما أن عدد  هيئة التدريس
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ر توفرا  منها في الجامعات الّتخصصات المتاحة للّدراسات العليا في الّجامعات الحكومية أكث

 ( لمتغير الجامعة.2017ي)( والعطيو 2017وتشابهت هذه الدراسة مع دراسة الزامل) الخاص

 التوصيات:

 اعتماد ا على نتائج الدراسة، عرضت الباحثة عدة توصيات توصلت لها من خالل دراستها:

  عضاء هيئة التدريس في أبين طلبة و  نظمتهأضرورة نشر ثقافة التعلم االلكتروني و

 .الجامعات

  الحاسوب المتعددة عضاء هيئة التدريس لبرمجيات أضرورة عمل دورات تقوية للطلبة و

 وبشكل مستمر يتماشى ومتطلبات العصر.

  زيادة عدد المواد العملية والتركيز على البرمجيات الحاسوبية الحديثة في خطة تكنولوجيا

 التعليم.

 وتفعيل خصائصها بما يتناسب  ةضرورة تدريب الطلبة على تصميم مواقع الكتروني

 ومتطلبات التخصص.

 همية أتحميل صفحة الويب واالحتفاظ بمحتوياتها لما لها  ريب الطلبة وتمكينهم منتد

 ي محتوى تعليمي في المستقبل.أباسترجاع 
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 المراجعالمصادر و 

 العربية المراجع

 (11، )سورة المجادلة ،القرآن الكريم

تقييم مقرر التصميم التعليمي لماجستير تكنولوجيا التعليم بكلية (. 2016، منى تاج السر)ابراهيم
)رسالة  الجودة الشاملة التربية جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا في ضوء معايير

 السعودية. ،م القرىأجامعة  ،ماجستير غير منشورة(

التعليم اإللكتروني لدى أعضاء هيئة  مهاراتتوافر  مدى (.2014بو القاسم )أعمر  ،أبو بكر
جامعة الزعيم  ،)رسالة ماجستير غير منشورة( التدريس بكليات التربية بالجامعات السودانية

 الخرطوم. ،األزهري

عمان:  ،لى برنامج سكامبر لتنمية التفكير اًلبداعيإمدخل (. 2015نهى عبد الكريم ) ،جمعةأبو 
 مركز ديبينو لتعليم التفكير.

طلبة العلوم التربوية في  امتالكدرجة  ،(2017، عائشة بدر والوريكات، منور أحمد )صعيليكأبو 
)رسالة ماجستير غير الجامعة األردنية للمهارات التكنولوجية المتضمنة لإلقتصاد المعرفي. 

 األردن. ،جامعة األردنية ،منشورة(

التدريس  لمهاراتالتدريس في جامعة حائل  هيئةأعضاء  امتالكدرجة  ،(2015هالة ) ،أبو نادي
 السعودية. ،جامعة حائل ،)رسالة ماجستير غير منشورة( همالفعالة من وجية نظر 

 قيم لتنمية اإللكترونية القصص على قائم برنامج فاعلية(.  2017) عبداهلل عبدالمجيد هبة أحمد،
 .القاهرة جامعة(. دكتوراه( . ))أطروحةالروضة لطفل الديمقراطية ومبادئ المواطنة

هيئة التدريس نحو استخدام المواد التعليمية اتجاهات أعضاء (. 2016جميل محمد ) ،إطميزي
بيت  ،جامعة فلسطين األهلية ،)رسالة ماجستير غير منشورة( المفتوحة في التعليم الجامعي

 لحم.
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)رسالة  داء البيداغوجي لألستاذ الجامعياليوم التكويني لتطوير األ(. 2014بوطالبي ) ،جدوبن 
 .الجزائر ،جامعة سطيف ،ماجستير غير منشورة(

 التعلم إدارة لنظام التدريس هيئة أعضاء استخدام درجة .(2013)المالك  عبد سعيد نجية الجدي،
 الهاشمية، الجامعة) منشورة غير ماجستير رسالة (الهاشمية الجامعة في اإللكتروني

 .الزرقاء

شبكة المعلومات العربية ، تكنولوجيا التعليم مفهوم والمجال .(2016)حجازي، عبدالحميد 
 .10-91،1مج ،التربوية

دليل معاصر لتطوير المدّرس الجامعي في تكنولوجيا المعلومات (. 2015علوان ) سعيد ،حسن
 العراق. ،جامعة كركوك ،)رسالة ماجستير غير منشورة( في جامعة كرموك

 الجامعةأثر الوسائط الفائقة التفاعلية والمتعددة في إكساب طلبة  ،(2013عطية ) جبرينحسين،  
 .2، ع 4جم مجلة العلوم التربوية والنفسيةهاشمية مهارات التصوير الرقمي، ال

استخدام تكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية داخل المؤسسات (. 2018نواصريه ) ،حميدة
 جلة الرسالة للدراسات والبحوثم ،واالستخدام، التوفير االهتماماتفي  التربوية دراسة

 .82، 3، ع2ج، ماإلنسانية

في  ستقويم مقررات تكنولوجيا التعليم لمرحلة البكالوريو  .(2017) ياسمين محمد نور ،حياريال
 جامعة )منشورة غير ماجستير رسالة (الطلبةالجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر 

 .عمان ،الشرق األوسط

 عمان: دار ،10ط ،نظمة والتطبيقتكنولوجيا التعليم بين األ (. 2017محمود ) محمد ،الحيلة
  .والطباعة والتوزيع للنشر المسيرة

 دار :عمان ،9ط ،والتطبيق النظرية بين التعليم تكنولوجيا.  (2014)محمود محمد الحيلة،
 .والطباعة والتوزيع للنشر المسيرة

درجة تقدير معلمي مادة العلوم ألهمية الكفايات التكنولوجية التعليمية في  (.2010دومي، حسن)
 .481-439، 3، ع26جم ،مجلة جامعة دمشق ،أدائهم المهني تحسين
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مستحدثات تكنولوجيا التعليم وتوظيفها في العملية التعليمية في (. 2017جنان صادق ) ،الرزاق
 العراق. ،جامعة بغداد ،)رسالة ماجستير غير منشورة( الجامعات العراقية

 تقنيات قسم في العليا الدراسات طالبات تطبيق اقعو ( 2017) صالح العطيوي، هالة، الزامل،
 -يوتيوب -أب واتس) Web 2.0 للويب الثاني للجيل سعود الملك بجامعة التعليم
 .2017 نيسان ،4ع ،6 مج. المتخصصة الدولية التربوية المجلة ،(تويتر

 مشكالت استخدام التكنولوجيا والتعليم التي تواجه مدرسي اللغة. (2015) جيدان نصرتزيدان، 
)رسالة ماجستير  .العربية في المرحلة اإلعدادية بمدينة الرمادي العراقية من وجهة نظرهم

 األردن. غير منشورة(،

ُعمان: دار  ،1ط ،الوسائط المتعددة في اإلعالم والتعليم(. 2018عبد الحافظ محمد ) ،سالمة
 البداية للنشر والتوزيع.

التدريس في كليات المعلمين في المملكة  أعضاء هيئةكفايات . (2005) الحافظسالمة، عبد 
 ،دراسات العلوم التربوية مجلة ،في تكنولوجيا التعليم ومدى ممارستهم لها العربية السعودية

 .220-216، 2، ع32مج

 تكنولوجيا معايير ضوء في التربية لكليات الحاسوب مقررات تقويم .(2006) خالدة شتات،
 في التربوية العلوم كلية على تطبيقية حالة للمعلمين: واالتصاالت الالزمة المعلومات
  مصر ،شمس عين جامعة األردنية، مجلة الجامعة

 . داروالتطبيقالتدريس بين النظرية (. 2016والصجري، رحيم كامل) عبدالرسولالشكري، مثنى 
 للنشر والتوزيع  المنهجية

المجلة  ،(. جودة التعليم العالي ومعايير االعتماد األكاديمي2015هالة عبد القادر ) ،صبري
 ، جامعة البتراء، االردن.2، ع4جم ،العربية لضمان جودة التعليم الجامعي

اتجاهات الهيئة التدريسية نحو استخدام تكنولوجيا التعليم (. 2017عبد العزيز دخيل ) ،العنزي
في كلية التربية اًلسالمية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في دولة الكويت 

 الكويت. ،جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا ،)رسالة ماجستير غير منشورة(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
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بجامعة تقويم إعداد معلم تكنولوجيا التعليم في كلية التربية (. 2015علي ) سعيدمنير  ،عوض
مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية  ،األقصى بغزة في ضوء معايير الجودة الشاملة

 غزة. ،جامعة األقصى ،1، ع23مج والنفسية،

كفايات معلم التربية الخاصة في توظيف مستحدثات تكنولوجيا التعليم  .(2018)القحطاني، هنادي 
 ،الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسيةمجلة ، عبر وسائل التواصل االجتماعي

 .3ع ،26مج

 لكترونيةاًل  ختباراتاًل بناء مهارة تنمية في 2،0 الويب فاعلية ،(2014) دحمان أشواق قرقاجي،
 ،(منشورة غير دكتوراه رسالة) ،طيبة بجامعة التربية كلية طالبات لدى نحوها تجاهواًل 

 .المنّورة المدينة طيبة، جامعة

واقع امتالك أعضاء هيئة التدريس في جامعة مؤته لكفايات تطبيق (. 2014محمود ) ،قزق
 الكرك. ،جامعة مؤتة ،)رسالة ماجستير غير منشورة( التعلم اإللكتروني من وجهة نظرهم

جدة: مكتبة الملك فهد  ،1ط ،الوسائل وتكنولوجيا التعليم والتعلم(. 2014) موسىالقطان، 
 الوطنية.

تنمية مهارات استخدام تقنيات التعليم االلكتروني لدى (. 2011يوسف عبد الحميد ) رحاب ،كمفر
 جامعة أم القرى، ،)رسالة ماجستير غير منشورة(، طالبات الدراسات العليا بجامعة أم القرى

 .المملكة العربية السعودية

 لدىاإللكتروني موديل درجة توافر كفايات نظام إدارة التعلم . (2014) المزاري، صفاء عدنان
 )رسالة من وجهة نظرهم األردن/ فرع  أعضاء هيئة التدريس في الجامعة العربية المفتوحة

 .جامعة اليرموك، اربد ،(ماجستير غير منشورة

 أساليب التدريس الجامعي لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات(. 2017علي ) تامر ،المصري
 السعودية. ،عة الباحةجام ،)رسالة ماجستير غير منشورة(

 متوفر ،23/11/2018: بتاريخ استرجعت لكترونية،اال االختبارات ،(2012) قّزان محمد مغفوري،
 http://quzzan.blogspot.com/p/e-exam.html: الموقع على

 الجنادرية. عمان: ،1ط .تكنولوجيا التعليم. (2015)، أحمد ابراهيم منصور
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المنصورة: دار المنى للنشر  ،1ط ،التدريس نموذجاا تطبيقياا (. 2016فؤاد محمد ) ،موسى
 مصر. ،والتوزيع

 1، طلكتروني أبعاد وتصميم وتطوير برمجياته اًللكترونيةالتعلم اًل  .(2011) محمد لهادي،ا
 .الدار المصرية اللبنانية القاهرة:

للتكنولوجيا الحديثة واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس (. 2014هند بنت عبد اهلل ) ،الهاشمية
في تدريس مقرر مهارات اللغة العربية ومعوقات استخدامها بكلية العلوم التطبيقية بسلطنة 

 سلطنة ُعمان. ،كلية العلوم المهنية بصحار ،)رسالة ماجستير غير منشورة( ُعمان

مساهمة تقويم أداء عضو هيئة التدريس في رفع جودة التعليم (. 2014ندى علي ) ،الهويد
 م القرى، السعودية.أ)رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة  الجامعي
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(1لحق رقم )م  

 اًلستبانة بصيغتها األولية

 

 الدكتور : .............................................................المحترم

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

" درجة امتالك طلبة الدراسات العليا للمهارات تقوم الباحثة بعمل دراسة بعنوان 

 تكنولوجيا التعليم في الجامعات األردنيةاألساسية في المواد العملية لدى تخصص 

درجة الماجستير في  متطلبات نيل، كجزء من "من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم في كلية العلوم التربوية في جامعة 

 األوسط.الشرق 

ونظًرا ألنكم من أعضاء هيئة تدريس تخصص تكنولوجيا التعليم في الجامعات 

األردنية، وتستخدمون المستحدثات التكنولوجية في تدريس الطالب في الجامعات، 

التفضل بإبداء مالحظاتكم بشأن فقرات االستبانة  االستبانة، يرجىضع بين أيديكم أ

تعديل، وماهي التعديالت المناسبة وهل هي بحاجة ل الدراسة،ومناسبتها لموضوع 

( في المكان المخصص لتدوين المالحظات عند  ×بوضع عالمة )  لتطويرها، وذلك

كل فقرة، علًما بأن اإلجابات التي ستقدمونها ألغراض البحث العلمي، بانتظار 

 مالحظاتكم الكريمة.

 شاكرة لكم حسن تعاونكم

 الباحثة

 أريج يوسف أحمد السباتين
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 األول:الجزء 

 -البيانات الشخصية  ) ديموغرافية (:

 ( في المربع المناسب.√ضع عالمة  )

         -النوع االجتماعي )الجنس( : -1

 أنثى       ذكر                                           

 

     -:الرتبة األكاديمية -2

   أستاذ        أستاذ مساعد             أستاذ مشارك                  

 

 -الجامعة: -3

 

 الشرق األوسط                       العربية المفتوحة    

        

 

 آل البيت        األردنية                مؤتة                     اليرموك     
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 : الجزء الثاني

من وجهة نظر أعضاء  درجة امتالك الطلبة لمهارات برمجيات الوسائط المتعددة -1

 هيئة التدريس.

 
 
 م

 
 الفقرات

 درجة االستخدام

مدى انتماء 
 الفقرة

دقة الصياغة 
 اللغوية

 
التعديل 
غير  منتمية المقترح

 منتمية
غير  مناسبة

 مناسبة

       الصوت تسجيل على القدرة هملدي 1
ةالصوتي المقاطع دمج على القدرة هملدي 2       
 ورالص ملفات استرجاع على القدرة هملدي 3

 ومعالجتها
     

 ملفات استرجاع على القدرة هملدي 4
ومعالجتها الصوت  

     

 يديوالف ملفات استرجاع على القدرة هملدي 5
 ومعالجتها

     

تأثيرات ذات  عمل على القدرة هملدي 6
الفيديو مقاطع على عالقة بالموضوع  

     

 مع الصوت مزامنة على القدرة هملدي 7
 الصورة

     

 والصورة الصوت دمج على القدرة هملدي 8
  وحفظها بحرفية

     

 فالتألي أدوات استخدام على القدرة هملدي 9
الدروس لتصميم  

     

 النصوص تنسيق على القدرة هملدي 10
البرنامج في والرسومات  

     

 األصوات استرجاع على القدرة هملدي 11
البرامج في ودمجها والنغمات  

     

 وناتاأليق بحركة التحكم على القدرة هملدي 12
البرامج داخل  

     

القدرة على عمل الروابط الداخلية  هملدي 13
 والخارجية في البرامج

     

القدرة على إدخال المؤثرات  هملدي 14
 الصوتية المختلفة على ملفات الصوت

     

القدرة على قص ونسخ ولصق  هملدي 15
 مقاطع الصوت المختلفة

     

القدرة على تعديل حجم الصوت  هملدي 16
 بنسب مختلفة

     

القدرة على مشاركة الفيديوهات  هملدي 17
 الكترونيا مع اآلخرين
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من  درجة امتالك الطلبة لمهارات استخدام االنترنت وتصميم المواقع االلكترونية -2

 أعضاء هيئة التدريس. وجهة نظر

 
 
 م

 
 الفقرات

 درجة االستخدام

مدى انتماء 
 الفقرة

دقة الصياغة 
 اللغوية

 
التعديل 
غير  منتمية المقترح

 منتمية
غير  مناسبة

 مناسبة

المواقع  استخدام على القدرة هملدي 1
وتصفحها االلكترونية  

     

على استخدام محركات  القدرة هملدي 2
 البحث المختلفة

     

 يبالو صفحة تحميل على القدرة هملدي 3
بمحتوياتها واالحتفاظ  

     

       ونيالكتر بريد على إنشاء القدرة هملدي 4
 ناآلخري مع التواصل على القدرة هملدي 5

 الكترونيا
     

  برمجية استخدام على القدرة هملدي 6
Dream Weaver 

     

مواقع  تصميم على القدرة هملدي 7
خصائصها وتفعيل ةالكتروني  

     

 بين روابط على عمل القدرة هملدي 8
 صفحات المواقع االلكترونية

     

 الوسائط إدراج على القدرة هملدي 9
 والتعامل معها والتعديل في المتعددة

 خصائصها

     

ملكية ال بحقوق القدرة على التقيد هملدي 10
ونيبالمحتوى االلكتر الخاصة الفكرية  

     

 متاًحا الموقع جعل على القدرة هملدي 11
 االنترنت على للجميع

     

القدرة على معاينة الموقع قبل  هملدي 12
 نشره

     

النماذج على  ءالقدرة على إنشا هملدي 13
 الصفحات وتعديلها

     

القدرة على إدراج الروابط  هملدي 14
 التشعبية والتعامل معها
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(2)ملحق رقم     

الدراسة قائمة بأسماء محكمين استبانة  

 الرقم اًلسم التخصص مكان العمل

ردنيةالجامعة األ منصور وريكات أ.د تكنولوجيا التعليم   1 

ردنيةالجامعة األ  2 د.عبد المهدي الجراح تكنولوجيا التعليم 

ردنيةألالجامعة ا  3 د. مهند الشبول تكنولوجيا التعليم 

الشرق األوسطجامعة  درادكة د. أمجد إدارة وقيادة تربوية   4 

الشرق األوسطجامعة   5 د. فادي عودة تكنولوجيا التعليم 

الشرق األوسطجامعة   6 د. فراس عياصره تكنولوجيا التعليم 

الشرق األوسطجامعة   7 د. خالدة شتات تكنولوجيا التعليم 
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(3لحق رقم )م  

بصورتها النهائية ستبانةًلا  

 

 هللا الرحمن الرحيمبسم 

 ........................المحترم........: .............................الدكتور

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

درجة امتالك طلبة الدراسات العليا للمهارات " تقوم الباحثة بعمل دراسة بعنوان 

يم في الجامعات األردنية األساسية في المواد العملية لدى تخصص تكنولوجيا التعل

درجة الماجستير في  متطلبات نيل، كجزء من "من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم في كلية العلوم التربوية في جامعة 

 األوسط.الشرق 

ونظًرا لكونكم من أعضاء هيئة تدريس تخصص تكنولوجيا التعليم في الجامعات 

ردنية وعلى اتصال مباشر وتفاعل مع طلبة التخصص يرجى التفضل بملئ األ

( في المكان المناسب في كل فقرة شاكرة لكم حسن √االستبانة المرفقة وذلك بوضع )

تعاونكم، علًما بأن اإلجابات التي ستقدمونها ستعامل بسرية تامة وال تستخدم إال 

 ألغراض البحث العلمي.

 شاكرة لكم حسن تعاونكم

 

 

 الباحثة

 أريج يوسف أحمد السباتين
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 الجزء األول:

 -الشخصية )ديموغرافية(: البيانات 

 ( في المربع المناسب.√ضع عالمة  )

         -النوع االجتماعي )الجنس(: -1

 ذكر                            أنثى                    

 

     -: األكاديميةالرتبة  -2

 أستاذ مشارك           أستاذ              أستاذ مساعد                   

 

 -الجامعة:  -3

 

 العربية المفتوحة                    الشرق األوسط       

        

 

 مؤتة                     اليرموك         آل البيت األردنية                   
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 : الجزء الثاني

امتالك الطلبة لمهارات برمجيات الوسائط المتعددة من وجهة نظر أعضاء درجة  -1

 هيئة التدريس.

 الفقرات م
 درجة االمتالك

كبيرة 
 اجدً 

 قليلة جًدا قليلة متوسطة كبيرة 

       الصوت تسجيل على القدرةلديهم  1
 المقاطع دمج على القدرةلديهم  2

 الصوتية
     

 ملفات استرجاع على القدرةلديهم  3
ومعالجتها الصور  

     

 ملفات استرجاع على القدرةلديهم  4
ومعالجتها الصوت  

     

 ملفات استرجاع على القدرةلديهم  5
ومعالجتها الفيديو  

     

ذات  تأثيرات عمل على القدرةلديهم  6
والفيدي مقاطع على عالقة بالموضوع  

     

 مع الصوت مزامنة على القدرةلديهم  7
 الصورة

     

 الصوت دمج على القدرةلديهم  8
  وحفظها بحرفية والصورة

     

 أدوات استخدام على القدرةلديهم  9
الدروس لتصميم التأليف  

     

 النصوص تنسيق على القدرةلديهم  10
البرنامج في والرسومات  

     

 األصوات استرجاع على القدرةلديهم  11
البرامج في ودمجها والنغمات  

     

 بحركة التحكم على القدرةلديهم  12
البرامج داخل األيقونات  

     

لديهم القدرة على عمل الروابط  13
 الداخلية والخارجية في البرامج

     

لديهم القدرة على إدخال المؤثرات  14
 الصوتية المختلفة على ملفات الصوت

     

لديهم القدرة على قص ونسخ ولصق  15
 المختلفةمقاطع الصوت 

     

لديهم القدرة على تعديل حجم الصوت  16
 بنسب مختلفة

     

لديهم القدرة على مشاركة الفيديوهات  17
 الكترونيا مع اآلخرين
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درجة امتالك الطلبة لمهارات استخدام االنترنت وتصميم المواقع االلكترونية من  -2

 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 الفقرات م
 االمتالكدرجة 

كبيرة 
 اجدً 

 قليلة جًدا قليلة متوسطة كبيرة 

 المواقع استخدام على القدرةلديهم  1
وتصفحها االلكترونية  

     

على استخدام محركات  القدرةلديهم  2
 البحث المختلفة

     

 يبالو صفحة تحميل على القدرةلديهم  3
بمحتوياتها واالحتفاظ  

     

       ونيالكتر بريد إنشاء على القدرةلديهم  4
 ناآلخري مع التواصل على القدرةلديهم  5

 الكترونيا
     

  برمجية استخدام على القدرةلديهم  6
Dream Weaver 

     

 قعامو تصميم على القدرةلديهم  7
اخصائصه وتفعيل ةالكتروني  

     

 بين روابط عمل على القدرةلديهم  8
المواقع االلكترونية صفحات  

     

 الوسائط إدراج على القدرةلديهم  9
 والتعامل معها والتعديل في المتعددة

 خصائصها

     

 ملكيةال بحقوق التقيدلديهم القدرة على  10
ونيبالمحتوى االلكتر الخاصة الفكرية  

     

 متاًحا الموقع جعل على القدرةلديهم  11
 االنترنت على للجميع

     

الموقع قبل لديهم القدرة على معاينة  12
 نشره

     

لديهم القدرة على إنشاء النماذج على  13
 الصفحات وتعديلها

     

لديهم القدرة على إدراج الروابط  14
 التشعبية والتعامل معها
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(4ملحق رقم )  

 وسطمن جامعة الشرق األ لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي كتاب تسهيل المهمة
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(5ملحق )   

مفتوحةالعربية ال كتاب تسهيل مهمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعة  

 

 

 

 

  



74 
 

 
 

 (6ملحق )

ي والبحث العلمي للجامعات األردنية هيل مهمة من وزارة التعليم العالكتاب تس

 الحكومية
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 (7ملحق )

من رئاسة الجامعة  مرسلكتاب تسهيل مهمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 كلية العلوم التربويةإلى األردنية 

 


