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دراسة احتياجات أعضاء هيئة التدريس من املهارات
اخلاصة واملعارف التقنية يف جامعة الطائف
الملخص_ تهدف الدراسة بشكل رئيسي إلى التعرف على مدى تمكن

المعيد في استخدام برامج تقنيات الويب ،بينما األعضاء من فئة

أعضاء هيئة التدريس في جامعة الطائف من المهارات والمعارف

األساتذة المشاركين والمساعدين أكثر مهارة من فئة المعيدين

التقنية ودرجة ممارستهم لها ،وكذلك االطالع على اتجاهاتهم نحو

والمحاضرين واألساتذة فيما يتعلق باإللمام بالمعارف التقنية.

توظيف برامج التعليم المعتمدة على تقنية المعلومات واالتصاالت .وقد

الكلمات المفتاحية :الوعي المعلوماتي ،االبتكارات الحديثة ،األجهزة

تم تطبيق أداة الدراسة على  393عضو هيئة تدريس من عشرة كليات

الحاسوبية ،تقنيات الويب ،برامج الحاسب التطبيقية.

مختلفة ،تتضمن مشاركة  113عضوا من الكليات األدبية ،و111

 .1المقدمة

عضوا من الكليات العلمية ،و 169عضوا من الكليات التطبيقية .وقد

لقد أحدثت التقنيات الحديثة ووسائل االتصال تغييرات

تم تصميم استبانة لتقييم المهارات والمعارف التقنية ألعضاء هيئة

جذرية في طرائق التعلم ،وأصبح على "المؤسسات التعليمية التي

التدريس بعد التحقق من صدقها وثباتها ،وذلك من أجل جمع البيانات

تسعي للتميز األكاديمي أن تكون على أهبة االستعداد لمواكبة

وتخزينها وتحليلها باستخدام البرنامج اإلحصائي  SPSSاإلصدار .16

هذا التغير والتطور المستمر واالستفادة من هذه التقنيات لتطوير

وباإلضافة إلى ذلك ،فقد تم تصنيف إجابات أعضاء هيئة

ورفع كفاءة العملية التعليمية" ] ،[1وكذلك التأكيد على ضرورة

التدريس لجميع العبارات الواردة في كل محور ،وذلك الستخراج

أن تكون المملكة العربية السعودية سباقة ورائدة في هذا المجال،

المتوسطات المرجحة ،والتك اررات ،ودرجات االستجابة ،واالنحرافات

إدراكا منها ألهمية التخطيط ولضمان نجاح برامج التنمية

المعيارية ،وفقا لفئات مقياس ليكارت .وقد أظهرت نتائج الدراسة على

االقتصادية واالجتماعية ومشاريع تكنولوجيا المعلومات ،بهدف

أن مهارات األعضاء في استخدام األجهزة التعليمية تفوق مهارات

النهوض بمستوي العملية التعليمية وجودتها .وقد أصبحت

استخدام برامج الحاسب التطبيقية والمتخصصة ،وتقنيات الويب،
واإللمام بالمعارف التقنية ،حيث أن الرأي السائد لعبارات محور

الهيئات التعليمية تهتم بإعداد المعلم ،وتوفير التجهيزات

األجهزة التعليمية يقع في فئة الجيد جدا ،ولباقي العبارات يقع في فئة

المناسبة ،وتهيئة المحيط المالئم لدوره المهني وتخصصه

الجيد.

األكاديمي ،بما يضمن التميز وتحقيق التطلعات واألهداف

وكذلك يهدف البحث إلى اختبار صحة الفرض الذي يوضح بأنه

المرجوة.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط آراء أعضاء هيئة

 .2مشكلة الدراسة

التدريس حول المحاور األربع األساسية للدراسة يعزى إلى اختالف

تتبلور مشكلة البحث إلى حاجة أعضاء هيئة التدريس إلى

فئات المتغيرات العامة .وقد تبين من النتائج على أن أعضاء هيئة

توظيف المهارات والمعارف التقنية بصورة أكثر كفاءة وفاعلية.

التدريس بالكليات التطبيقية أكثر مهارة من األعضاء بالكليات األدبية

فقد أوضح السالم ] [2أن "بيئة المعلومات أصبحت في الوقت

في استخدام برامج الحاسب التطبيقية والمتخصصة واألجهزة التعليمية.

الراهن بيئة معقدة ،وليس أمام العاملين في هذا القطاع إال

كما أوضحت النتائج على أن أعضاء هيئة التدريس غير سعوديين

مواجهة الواقع ،وذلك من خالل اإلفادة من التقنية الحديثة في

أكثر مهارة من السعوديين في استخدام برامج تقنيات الويب والمعارف

التطوير المهني ،والتعلم الذاتي" (ص .)3 .وقد بين الباحث على

التقنية .وعالوة على ذلك ،فقد دلت هذه الدراسة على أن األعضاء من

أن االكتشافات الحديثة في مجال الحاسبات والشبكات وغيرها

فئة المحاضر واألستاذ المساعد واألستاذ المشارك أكثر مهارة من فئة
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من المجاالت التقنية ،فتحت طريقا أمام عالم غير محدود وغير

وتحسين جودة مخرجاتها .وعالوة على ذلك ،يجب بذل الجهود

مستقر ،يتطلب التعامل معه بعقلية متفتحة واستعداد نفسي

المكثفة نحو السعي في إعداد المعلمين وتعزيز المهارات

لتعزيز القدرة على الصمود لمواجهة هذه المتغيرات الجديدة .كما

التكنولوجية بما يتناسب مع التطور التقني السريع ،وكذلك إحداث

ذكر السالم بأن "مؤسسات المعلومات في المملكة والعالم العربي

تطورات جديدة في استراتيجيات وطرق التدريس وتحول دور

قد نجحت في تبني نظم المعلومات الحديثة إال أنها ال تزال

المعلم من ملقن إلى مرشد وموجه في العملية التعليمية.

عاجزة عن توظيفها بالشكل المطلوب ،وذلك نتيجة لعجز

ب .أهداف الدراسة

العاملين عن التكيف مع البيئة اإللكترونية الجديدة ،مما يعني أن

يمكن تحديد أهداف الدراسة في النقاط التالية:

هناك حاجة ماسة إلى مواصلة الجهود في تطوير القدرات التقنية

 -التعرف على درجة تمكن أعضاء هيئة التدريس من استخدام

للمتخصصين في مجال المعلومات" (ص.)6 .

المهارات التكنولوجية والتعامل مع البرمجيات التعليمية.

أ .أهمية الدراسة

 االطالع على االتجاهات والتطورات الحديثة نحو تطبيقالتقنيات التعليمية في الجامعات األكاديمية.

ترجع أهمية الدراسة إلى أنها تسعى إلى الكشف عن
االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات

 -الكشف عن المعوقات والصعوبات التي تحول دون استخدام

السعودية بهدف تطوير المهارات والمعارف التقنية الالزمة

تقنيات التعليم في جامعة الطائف.

لالستخدام األمثل لها ،وكذلك ضرورة االهتمام بتدريب أعضاء

 -قياس مدى اإللمام بالمعارف والمعلومات التقنية الضرورية

هيئة التدريس على المستحدثات التكنولوجية ،وتزويد الجامعات

وكيفية توظيفها في التدريس الجامعي.

السعودية بهذه المستحدثات لمواكبة التطور الذي تشهده التقنيات

 -تحديد أهم الكفايات التكنولوجية التعليمية التي يحتاج إليها

الحديثة وتكنولوجيا المعلومات .وقد شهدت السنوات األخيرة طفرة

أعضاء هيئة التدريس بما يمكنهم من إنجاز مهامهم على أكمل

علمية هائلة في مجال التكنولوجيا أثرت على المنظومة التعليمية

وجه.

بجميع مستوياتها ،مما جعل كثي ار من المؤسسات التعليمية تقوم

 -دراسة الفروق بين متوسط آراء أعضاء هيئة التدريس حول

على توظيف هذه التقنيات والمهارات الجديدة ،ومنها تكنولوجيا

المهارات والمعارف التقنية يعزى إلى اختالف المتغيرات العامة.

الوسائط المتعددة ،والسبورة الذكية التفاعلية ،وتقنية المعلومات

ج .حدود الدراسة

واالتصاالت ،وبرامج الحاسوب المختلفة.

 -الحدود البشرية :شملت عينة الدراسة على  393عضو هيئة

ولقد تأثرت المنظومة التعليمية تأث ار كبي ار بهذه المستحدثات

تدريس من منسوبي جامعة الطائف في شطري الطالب

الجديدة ،لذا فقد بات من األهمية تطوير برامج إعداد المعلم

والطالبات ،وعلى مختلف الدرجات العلمية ،من معيد،

لتلبية احتياجاته من المهارات والمعارف التقنية ،حيث أن قضية

ومحاضر ،وأستاذ مساعد ،وأستاذ مشارك ،وأستاذ.

توظيف المستحدثات التقنية أصبحت ضرورة ملحة لمسايرة التقدم

 -الحدود المكانية :لقد تم اختيار جامعة الطائف من بين

التكنولوجي الذي يشهده العالم لالرتقاء بمستوى التعليم .كما أن

الجامعات السعودية كعينة للدراسة ،لكونها األنسب واألقرب

تدريب أعضاء هيئة التدريس على توظيف تكنولوجيا التعليم في

لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة على تساؤالتها .كما تقتصر

المؤسسات التعليمية ،يحفز على تهيئة بيئة اتصال داعمة

الدراسة على عشرة كليات علمية ،مكونة من :كلية الطب ،وكلية

ومتعددة المصادر ،تحمل في طياتها أدوات تتناسب مع أدوار

الشريعة واألنظمة ،وكلية العلوم ،وكلية العلوم اإلدارية والمالية،

المعلم المستقبلية ،وكذلك تساهم في إثراء المواقف التعليمية

وكلية الحاسبات وتقنية المعلومات ،وكلية التربية ،وكلية الهندسة،
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وكلية العلوم الطبية التطبيقية ،وكلية اآلداب ،وكلية التصاميم

 -ما هي طبيعة العالقة بين محاور الدراسة األساسية نحو

واالقتصاد المنزلي.

استخدام برامج الحاسب التطبيقية والمتخصصة ،وبرامج تقنيات

 -الحدود الزمانية :امتدت الفترة الزمنية للدراسة بدءا من تحديد

الويب ،واألجهزة التعليمية ،واإللمام بالمعارف التقنية؟

موضوعاتها والمفاهيم الخاصة بها ،وحتى فترة توزيع االستبيانات

ه .منهج الدراسة

على أعضاء هيئة التدريس من الفصل الدراسي الثاني من العام

لقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ،وذلك لتناسبه مع

الجامعي 1333-1331ه وحتى 1333ه – 1333هـ.

هذا النوع من الدراسات وهي قياس مدى تمكن أعضاء هيئة

د .أسئلة الدراسة

التدريس في جامعة الطائف للمهارات والمعارف التقنية .وتسعى

تشهد الجامعات السعودية تحديات كبيرة في ظل هذه

الدراسة إلى التعرف على تقديرات أفراد العينة لمدى تأثير

التطورات التكنولوجية المتسارعة التي شملت مختلف الميادين

المتغيرات الديموغرافية المستقلة (الكلية ،والجنسية ،والجنس،

ذات الصلة بالتهيئة والتدريب وتطوير الكوادر البشرية في

وسنوات الخبرة ،والفئة العمرية ،والوظيفة الحالية ،والدرجة

استخدام وانتاج التقنيات الحديثة .وعلى ضوء تلك التحديات،

العلمية) على المتغيرات التابعة للمحاور األربعة األساسية في

أصبح ضروريا على المؤسسات التعليمية المساهمة في وضع

أداة القياس ،والتي تشمل على محور استخدام برامج الحاسب

االست ارتيجيات والخطط وتنسيق جميع الجهود المبذولة لتعزيز

التطبيقية والمتخصصة ،ومحور استخدام برامج تقنيات الويب،

األداء واتخاذ كافة االستعدادات الالزمة للدور الجديد الذي يلعبه

ومحور استخدام األجهزة التعليمية ،ومحور اإللمام بالمعارف

عضو هيئة التدريس في تحقيق الكفاءة والفاعلية بما يتالءم مع

التقنية .وعالوة على ذلك ،فقد تم دراسة عالقة االنحدار بين هذه

متطلبات العصر واحتياجات المجتمع ،ومن هنا تأتي أهمية هذه

المحاور األساسية باستخدام تحليل التباين المتعدد لنماذج

الدراسة التي تسعى لإلجابة عن الكثير من التساؤالت التالية:

االنحدار ،وذلك بوصف العالقة بين المتغير التابع للمعارف

 -ما هي المهارات التقنية التي يحتاج إليها أعضاء هيئة

التقنية ،وبين المتغيرات المستقلة لمهارات استخدام برامج

التدريس في الجامعات السعودية؟

الحاسب ،وتقنيات الويب ،واألجهزة التعليمية.

 -ما أهم التحديات والصعوبات التي تواجه أعضاء هيئة

و .التعريفات اإلجرائية

التدريس عند استخدام وسائل التكنولوجيا في مجاالت التعليم

تشتمل الدراسة على عدد من المصطلحات األساسية نوجزها فيما

والتعلم؟

يلي:

 -ما مدى تمكن أعضاء هيئة التدريس في جامعة الطائف من

 -المهارات التكنولوجية :هي مجموعة من المعارف واإلمكانيات

المهارات والمعارف التكنولوجية لالرتقاء بمستوى األداء وجودة

والقدرات التي يمارسها المعلم لدمج تقنيات التعليم مع المنظومة

العمل األكاديمي؟

التعليمية لضمان تحقيق أهداف أكثر فاعلية وتنوعا.

 -هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط آراء أعضاء

 -المعارف التقنية :هي القدرة على االستيعاب ومعرفة استخدام

هيئة التدريس حول محاور الدراسة تعزى إلى اختالف فئات

التقنيات الحديثة ،وتعتمد على درجة اكتساب الخبرة التدريبية

المتغيرات العامة المتعلقة بأفراد العينة وتتمثل في تأثير الكلية

والمؤهالت العلمية.

التي ينتمي لها عضو هيئة التدريس ،والجنسية ،والجنس،

 -المستحدثات التكنولوجية :هي الوسائل الحديثة المستخدمة في

وسنوات الخبرة ،والفئة العمرية ،والوظيفة الحالية ،والدرجة

عملية التعليم والتعلم ،وتتكون من أجهزة وأدوات تعليمية تسمح

العلمية؟

باالستفادة منها في تطبيق استراتيجيات منهجية تزيد من فاعلية
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وكفاءة التعليم الجامعي.

السمات األساسية السائدة في الفصول الدراسية المجهزة

 -دمج التكنولوجيا بالتعليم :هو االستعانة بالمستحدثات

بتكنولوجيا الوسائط المتعددة  Multimediaوالتي تحتوي على

التكنولوجية ودمجها في المنظومة التعليمية من أجل تحسين

تقنية عرض الرسومات والنصوص والصور المتحركة ،باإلضافة

ورفع مستواها وفاعليتها.

إلى إمكانية الوصول إلى اإلنترنت مع توفير أحدث األدوات

 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة

واألجهزة الحاسوبية واإللكترونية وأنظمة التحكم عن بعد .كما

أهمية استخدام التكنولوجيا وتطبيقاتها المختلفة في التعليم

وصف الباحث بأن المعلم المؤهل هو من يتقن مهارات توظيف

الجامعي

استخدام التكنولوجيا في دعم العملية التعليمية وفقا للمرحلة

أوضح الحيلة ] [3أن كلمة تكنولوجيا ،والتي عربت

العمرية التي يدرس فيها الطالب وبناء على اختيار الموضوعات

تقنيات ،هي كلمة مشتقة أصال من اللغة اليونانية ،من Techno

المستخدمة في الوحدات الدراسية ،حيث أن الخطة التفصيلية

ومعناها مهارة أو حرفة ،و logyمعناها علما أو دراسة ،أي

لمحتوى المقرر والطريقة المستخدمة لنقل المعلومات تحدد

علم المهارات أو الفنون .ونظ ار للثورة التكنولوجية واالنفجار

أسلوب التدريس الذي يقوم على تطبيق مفهوم دمج التكنولوجيا

المعرفي في كافة الميادين والتي شملت مختلف النظم التعليمية

بالتعليم واستخدام مجموعة متنوعة من البرامج والتطبيقات

الحديثة ،استعير هذا المصطلح من مجال الصناعة إلى مجال

التفاعلية وأدوات التعلم .وأيضا بين الباحث إلى أن المعلم الكفء

التربية والتعليم وأدخل مصطلح جديد يسمي تكنولوجيا التعليم.

هو الذي يدرك المتغيرات المعاصرة في التقنيات التعليمية،

وقد عرف الباحث مصطلح تكنولوجيا التعليم بأنه "عملية متكاملة

وآثارها المترتبة على تلبية متطلبات المجتمع وسوق العمل،

تقوم على هيكل من العلوم والمعرفة عن التعلم اإلنساني،

وقدرتها على مواجهة احتياجات التعلم مدى الحياة ودعم النمو

واستخدام مصادر تعلم بشرية تؤكد على نشاط المتعلم وفرديته،

في قطاع األعمال ،وكذلك المعرفة بطرق دمج األدوات اإلنتاجية

بمنهجية أسلوب المنظومات لتحقيق األهداف التعليمية والتوصل

القائمة على التكنولوجيا ذات المزايا المتقدمة لدعم التعليم والحد

لتعلم أكثر فاعلية" (ص .)13 .كما شرح الحيلة أن االستخدام

من العواقب الناتجة من سوء استخدامها .كما بين الباحث أن من

األمثل للتكنولوجيا التعليمية وتطبيقاتها التربوية سيزيد من فاعلية

مهام المعلم المتميز هو توسيع نطاق االتصاالت خارج الفصول

التعلم والدافعية نحو اكتساب المعارف والمهارات ،بعيدا عن

الدراسية ،وتعزيز اإلدارة الصفية ،وتنفيذ إجراءات إدارية أكثر

استخدام األساليب التقليدية القديمة التي لم يعد فيها المعلم ملقنا

فعالية وذات إنتاجية في المهام اليومية .وأخيرا ،فإن المعلم

بل أصبح دوره موجها وملهما وموظفا للتقنيات الحديثة ،يعطي

الكفء هو الذي يستخدم أجهزة الحاسب اآللي وغيرها من

للطالب فرصة المشاركة والتنويع في مجاالت الخبرة وخلق جو

التقنيات في مجال البحوث وحل المشكالت ،وتنمية وتدريب

من التفاعل وابداء الرأي في بيئة تعليمية متميزة .وذكر الباحث

الموارد البشرية ،باإلضافة إلى اهتمامه بتطوير الوعي

أن تكنولوجيا التعليم ال تعني استخدام األجهزة واألدوات

المعلوماتي لتحسين طرق التدريس والتعلم ،والمشاركة في

والوسائل ،بل مفهومها يتعدى ذلك ،حيث أنها تعتبر طريقة

التخطيط التعاوني مع المعلمين اآلخرين أو المجتمع المدرسي

منهجية شاملة ونظامية ،تأخذ بعين االعتبار جميع مصادر

بشكل عام.
وقد ناقش  McMurtryو [5] Burkettدور التكنولوجيا

التعلم والتقنية الحديثة مع تحديد احتياجات األفراد واألهداف

كأداة في تدريب أعضاء هيئة التدريس في عدد من المؤسسات

التربوية.

التعليمية في الواليات المتحدة األمريكية ،ومدى توافر الكفايات

وذكر  [4] Tomeiأن التقنيات التعليمية أصبحت احدى
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المطلوبة من األساتذة الجدد قبل مزاولة المهن األكاديمية ،وكذلك

وحل مشكالتها وزيادة فاعليتها بصورة تتناسب مع التطورات

التأكيد على ضرورة إشراك كليات التربية في تحمل مسؤولية

العلمية والتكنولوجية ،ومن أمثلتها :تكنولوجيا الوسائط المتعددة،

إعداد المعلمين وتدريبهم على استخدام أحدث الوسائل

والوسائط الفائقة ،والواقع االفتراضي ،والفيديو التفاعلي،

التكنولوجية الحديثة ،إن أعطي الطالب ،في عالم اليوم ،األدوات

ومؤتمرات الفيديو ،والتعليم اإللكتروني ،والتعليم عن بعد .وأوضح

التكنولوجية الالزمة لتحقيق النجاح .كما أوضحت الدراسة بأن

الباحث أن "المستحدثات التكنولوجية لم يعد ينظر إليها على أنها

تزايد مستوى التكنولوجيا المستخدمة في الفصول الدراسية ،يؤكد

أدوات للتدريس يمكن استخدامها في بعض األوقات واالستغناء

على أهمية رفع الكفاءة بها في البرامج التدريبية إلعداد أعضاء

عنها في أوقات أخرى "،إنما يوجد عالقة واضحة بينها وبين

هيئة التدريس .وذكر الباحثان بأن كليات التربية تواجه تحديات

المعلم ،فأصبح المعلم يتأثر بها بشكل واضح في "استثارة

كبيرة إلعداد المعلمين وتأهيلهم التأهيل المناسب ،حتى يكونوا

اهتمامه واشباع حاجته للتعلم" (ص.)616 .

على قدرة عالية ومعرفة متخصصة بأحدث التطبيقات

وأكدت دراسة الشهري ] [7على أهمية تدريب معلمي العلوم

وبين

على تقنيات التعليم ،حيث أصبحت الحاجة ملحة وضرورة من

 McMurtryو Burkettأن هناك أدوات تكنولوجية متعددة

ضروريات العمل التربوي نظ ار للتطور والتقدم التكنولوجي ،مما

يستخدمها المعلم في الوظائف التدريسية ،وتشمل هذه األدوات

يمكن المعلم من االطالع على أحدث النظريات والمفاهيم العلمية

تطبيقات محددة مثل :العروض التقديمية ،والكاميرات الوثائقية،

ومواكبة االحتياجات المتزايدة وتنمية المهارات األكاديمية .ويسرد

واللوحات الذكية ،والكاميرات الرقمية ،والجداول االلكترونية،

الباحث دور المملكة العربية السعودية واهتمامها بالتعليم في

وصفحات الويب ،وملفات االنجاز اإللكترونية ،ومواقع

مختلف المراحل وصوال إلى الجامعة ،وتوفير جميع اإلمكانيات

المشاركات االجتماعية على شبكات اإلنترنت.

المتاحة ،بالرغم من تزايد أعداد الطالب والطالبات في مختلف

التكنولوجية

قبل

االنخراط

في

مجال

التدريس.

ويربط سيفين ] [6بين الثورة التكنولوجية وظهور التقنيات

الجامعات السعودية .وقد أوصى الباحث على أهمية تقويم

العالية في تطوير المؤسسات التعليمية ،حيث تعتبر التكنولوجيا

وتحديد نوعية البرامج التدريبية ،وكذلك التعرف على أسباب عدم

عامال أساسيا لتحقيق األهداف المنشودة في المجاالت المختلفة

اإلقبال على هذه البرامج المرتبطة بمجال تقنيات التعليم ،وعالوة

كالتعليم والتدريب واإلدارة .وفي ظل هذا التطور ،أسند للمعلم

على ذلك ،فأقترح ضرورة تدريب األعضاء على استخدام

مهام جديدة لتشمل :تصميم بيئات تعليمية تفاعلية ،واختيار مواد

الحاسب والوسائط المتعددة ،وانتاج واستخدام التقنيات التعليمية،

تعليمية مناسبة ،ومتابعة مستويات التحصيل ومدى التقدم ،مما

وانشاء مختبرات العلوم الذكية .ومن هذا المنطلق فقد حرص

كان له األثر األكبر في توظيف المستحدثات التكنولوجية

الشهري على التأكيد على أهمية تكثيف الجانب العملي في

الحديثة .وأصبح المعلم هو "عصب العملية التعليمية" يسهل

توظيف التقنيات الحديثة ،والبعد عن التفاصيل المطولة التي ال

عملية التعلم ويجعلها أكثر تأثي ار وفاعلية ،فكان من الضروري

أهمية لها في الجانب النظري.

لصالح المؤسسات التعليمية" ،دراسة مدى وعيه بالمستحدثات

ومن خالل ما سبق ،يعتبر تقدير االحتياجات التدريبية

التكنولوجية وتوظيفها التوظيف األمثل بما يحقق التفاعل مع

ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية من العوامل

العملية التعليمية والمعلمين" (ص .)666 .وقد عرف سيفين

الواجب أخذها بعين االعتبار لتعزيز القدرات وتطوير الكفاءات

المستحدثات التكنولوجية بأنها كل ما هو جديد ومستحدث من

لرفع مستوى المهارات والمعارف التقنية .وذلك بهدف إكساب

أجهزة وبرامج تكنولوجية تستخدم للرفع من كفاءة العملية التعليمية

األعضاء القدرة على استخدام الوسائل واألجهزة التعليمية،
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ومعرفة طرق استخدامها وكيفية توظيفها ،وكذلك التعرف على

افتراضي  ،Defaultبدال من الحفظ باستخدام تنسيق معالج

كل ما يستجد من موضوعات فعالة في مجال التقنيات التعليمية

النصوص .doc format
كما

الحديثة .فقد أصبح تطبيق البرامج التدريبية المتخصصة ،من

أوضح

White

][9

أن

برنامج

العروض

القضايا التي تلقي اهتماما متزايدا في المؤسسات التعليمية ،نظ ار

التقديمية  Presentation Programمن أكثر البرامج شيوعا

للتطور المذهل في مجال األجهزة والبرامج الحاسوبية وتقدم

في سوق الصناعة العالمية منذ عرضه عام  1996من قبل

المعارف التقنية.

شركة مايكروسوفت ،مما أدي إلى انتشار استخدام أجهزة عرض
البيانات  Data Show Projectorsولوحات العرض

المهارات والمعارف التقنية التي يحتاجها أعضاء هيئة

 ،Presentation Boardsوفي بعض الحاالت توزيع األدلة

التدريس في الجامعات السعودية
وبعد االطالع على الدراسات السابقة ،فقد أكدت معظم هذه

اإلرشادية  .Handoutsوقد أوصى الباحث باتباع بعض

األبحاث على أهمية إكتساب مهارات التعامل مع التقنيات

التعليمات لكي يكون العرض ناجحا وتأثيره إيجابيا على

الحديثة ،والتي يحتاجها أعضاء هيئة التدريس في تنويع أساليب

المستمعين ،مثل تجنب المؤثرات البصرية المسببة للتشتيت،

التدريس واستراتيجياته ،باإلضافة إلى التزود بآليات وأدوات

وعدم ازدحام محتويات الشريحة بالنصوص والصور واإلطارات،

البحث العلمي ،وتوفير بيئة تفاعلية غنية بالتطبيقات المعتمدة

واالبتعاد عن استخدام الخطوط ذي األحجام الصغيرة .وأضاف

على تفعيل وسائل االتصال ونظم المعلومات التكنولوجية .لذا

 Whiteأنه إذا كان نمط تقديم الشرائح في العرض التقديمي

فقد تم تقسيم هذه المهارات إلى أربعة محاور رئيسية ،تشمل:

يتبع أسلوب قراءة المالحظات ،فمن األفضل إرسالها عن طريق

استخدام برامج الحاسب التطبيقية والمتخصصة ،واستخدام برامج

البريد اإللكتروني ،بدال من االجتماع ودعوة الحضور!
وكذلك بين  ،[10] McKenzieأن برنامج الجداول

تقنيات الويب ،واستخدام األجهزة التعليمية ،واإللمام بالمعارف
التقنية ،وفيما يلي استعراض لهذه المحاور على النحو التالي:

الحسابية  Spreadsheet Applicationهو أول برنامج في

أ -استخدام برامج الحاسب التطبيقية والمتخصصة Computer

بداية الثمانينات يعرف بمسمي "التطبيق القاتل" ،حيث دفع عدد

Application Software

كبير من الناس إلى شراء أجهزة حاسوب شخصية من أجل

ذكر  [8] Coldsboroughأن شركة

Microsoft

الحصول عليه وتشغيله (ص .)693 .ويسمح برنامج الجداول

 Wordتستحوذ على نصيب األسد من سوق برامج معالج

الحسابية للمدراء اإلداريين بتتبع وتحليل نماذج أنظمة دعم

النصوص  Word Processorسواء  PCsأو  .Macsوبين

القرار ،وخاصة التي تتعلق بتنفيذ الق اررات المالية ،فهو أداة

الباحث بأن برنامج معالج النصوص يعتبر من أقوي البرامج

تعطي حرية الدخول دون عوائق ويمكن تنزيلها على أجهزة

الحاسوبية ،حيث يمتلك إمكانيات كبيرة مصممة لكتابة وتحرير

الحاسوب بأسعار مناسبة وفي متناول اليد .وأختار الباحث

وحفظ النصوص ،وتوفير أدوات مالئمة للتعاون مع اآلخرين،

برنامج  Microsoft Excelكمثال لتطبيقات الجداول الحسابية،

وكذلك تتبع تغييرات التحرير في المستند .والى جانب ذلك ،فقد

حيث يعتبر تطبيق عام يستخدم في الحاسبات الشخصية ،والتي

ناقش  Coldsboroughانه حتى لو كانت احتياجات

يتم تشغيلها في بيئة رسومية .Graphical Environment

المستخدم ،هو تجهيز كلمة بسيطة نسبيا ،مثل العمل مع ملفات

ووصف  McKenzieالجداول الحالية بأنها متعددة األبعاد،

النصوص فقط ،فإن برنامج معالج النصوص يمكن أن يكون

وقادرة على معالجة البيانات ،ومرتبة من مجموعة من الخاليا،

خيا ار جيدا ،بحيث يمكن التعديل في خصائصه ،فعلى سبيل

والتي يمكن أن تحتوي على النصوص ،والقيم ،والصيغ ،والمهام،

المثال ،يمكن حفظ المستند بتنسيق النص  .txt formatكحفظ
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بحيث تكون قادرة على العرض والتخزين وتقييم التعبيرات

التعامل مع لغة الترميز إلنشاء صفحات الويب ،HTML

المنطقية.

وتنسيق المستندات المحمولة  ،PDFلتحويل المستندات من
الطباعة إلى الشكل االلكتروني.

وعرف  [11] Zhaoنظم إدارة قواعد البيانات Database
 Management Systemبأنها مجموعة من البيانات ،وعدد

وشرح  [14] Staffordأن برامج الرسم والتصميم والفالش

من العمليات التي تقوم على إدارة هذه البيانات ،وغالبا ما يشار

 Graphics Editing Programمثل مجموعة  Adobeإلدارة

إليها بصورة مجتمعة على أنها عمليات خوادم قاعدة البيانات.

الصور وتحريرها ،تعتبر من البرامج الباهظة والغالية الثمن ،مما

وأوضح الباحث أن هذا النظام يقوم بخدمة تخزين وادارة

دفع الكثير من المستخدمين إلى البحث عن خيارات أخرى .وقد

البيانات ،بطريقة منظمة تنظيما جيدا ومحكما (باستخدام النموذج

أشار الباحث على أنه يوجد البرنامج المجاني  GIMPمن

العالئقي  ،)Relational Modelوكذلك يوفر الكفاءة العالية

الموقع اإللكتروني  ،www.glmp.orgوكذلك البرنامج المجاني

في خاصية التحكم المتزامن  Concurrency Controlليسهل

 Picasaمن موقع قوقل اإللكتروني picasa.google.com

الوصول السريع إلى البيانات المشتركة .كما يذكر Hababeh

وتعتبر هذه البرامج مجانية االستخدام ويمكن تداولها واالستفادة

و [12] Ramachandranأن نظم إدارة قواعد البيانات

من مميزاتها .كما ذكر  Staffordبأن العديد من المستخدمين

أصبحت اآلن جزءا ال يتج أز من الحياة اليومية في حياة

يفضلون العمل مع هذه التطبيقات المجانية مفتوحة المصدر،

المنظمات ،والتي لها أدوار رئيسية في تصميم وتحليل نظم

ألنها توفر العديد من األدوات األساسية ،حيث أنها تتيح العمل

اإلدارة ذات العالقة بتجزئة قاعدة البيانات وتحديد مواقع التوزيع،

مع الطبقات والمسارات  ،Layers and Pathsوتضم مجموعة

وتجميع المعلومات واستخراج التقارير ،ومعالجة االستعالم ورصد

واسعة من المرشحات ،وتسمح لقنوات ألفا بتطبيق الشفافية

مقاييس جودة الخدمة.

 ،Alpha Channels for Transparencyوكذلك القيام
بالتراجعات المتعددة.

وقد أوضحت مجلة Desktop Publishing Specialist
] [13أنه يمكن االستفادة من برامج الحاسب اآللي في تهيئة

وفسر  [15] DiMarcoأن صفحة الويب تتكون من

نماذج النشر المكتبي  ،Desktop Publishingوالجمع بين

مجموعة من العناصر متعددة الوسائط الرقمية ،والتي تتواجد في

النصوص والبيانات الرقمية ،واألشكال والجداول البيانية،

أطار برمجي ،أو شاشة يتم من خاللها عرض هذه العناصر عند

والصور والرسوم التوضيحية ،وغيرها من العناصر الرسومية

إنشاء وتحرير المواقع االلكترونية .Web Design Program

البصرية لتصميم المواد الجاهزة للنشر .كما أكدت المجلة على

كما أكد  DiMarcoعلى ضرورة البدء في استكشاف برنامج

أن برامج النشر المكتبي تساعد على كتابة وتحرير الوثائق،

 Macromedia Dreamweaverلتصميم المواقع اإللكترونية

وانتاج الرسومات والصور الرقمية ،وكذلك إنشاء مجموعة متنوعة

وتعلم كيفية التعامل مع إنشاء الجداول والطبقات Tables and

من المواد التعليمية ،وذلك على حسب المشاريع المكتبية المراد

 .Layersوكذلك أوصى الباحث على انه ينبغي عند إنشاء

انجازها ،ومنها الكتب ،والتقويمات ،والمجالت ،والنشرات

شاشات الويب ،البدء في التخطيط وتصميم الصفحات باستخدام
استراتيجية

اإلخبارية ،والصحف ،والنماذج ،وغيرها.

القصص

المصورة

،Storyboard

وتدوين

وباإلضافة إلى ذلك ،فإن القائمين في مجال النشر المكتبي،

المالحظات التالية :موقع الصورة والنص ،والرسوم الحركية

يتطلب منهم ضرورة اإللمام بالنشر اإللكتروني Electronic

 ،Motion Graphicوالرسوم المتحركة  ،Animationوقائمة

 ،Publishersولهذا فإن الحاجة تستدعي التعرف على كيفية

التنقل

المؤثرات
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الصوتية

Track

،Audio

وموضع

 Navigationوالمالحة الفرعية  ،Sub Navigationوتخطيط

والرسومات

النوافذ المنبثقة  Pop-up Windowsمع المالحة الفرعية،

 ،Softwareونظم النمذجة  ،Modeling Systemsومحركات

واضافة التعليقات  ،Captionsوتصميم أ ازرير الويب Web

األلعاب  ،Gaming Enginesوبعض األجهزة األخرى الغير

.Buttons

متوقعة .كما بين  Hai-Jewأن أدوات التأليف تعتمد بشكل

Illustration

And

Diagramming

كما أظهرت نتائج دراسة  YazdaniوTavakkoli-

رئيسي على إنتاج المواد التعليمية من الخيال ،Imagination

الذهنية

أومن مزيج من الصور  Imagesوالكائنات الرقمية Digital

 Brainstormingتعتبر أداة مناسبة لتلقي آراء ومقترحات

 ،Objectsبحيث تمكن أعضاء هيئة التدريس ومطوري

جديدة ،تساعد في عملية حل المشكالت واتخاذ الق اررات

المحتوى الرقمي من اكتساب القدرة على تكوين التصورات

التنظيمية .وكذلك أوضحت دراسة ،Pinsonneault ،Dennis

النظرية والوهمية والحقيقية.

Moghaddam

][16

على

أن

الخرائط

 ،Huber ،Galupe ،Barki ،Hilmerو[17] Bellavance

ويتضح مما سبق بأنه يمكن تصنيف محور استخدام

على أن الخرائط الذهنية اإللكترونية تساعد على ابتكار المزيد

برامج الحاسب التطبيقية والمتخصصة إلى عدة عناصر ،حيث

من األفكار وتكون أكثر إنتاجية مقارنة مع الخرائط الذهنية

يتكون من معالج النصوص  ،Word Processorوالعروض

التقليدية .وقد أوضح المؤلفون بأن هذه الخرائط اإللكترونية قد

التقديمية  ،Presentation Programوالجداول الحسابية

برزت على مدى العقد الماضي وتعتبر نوعا جديدا من العصف

 ،Spreadsheet Applicationونظم إدارة قواعد البيانات

ٍ
وقت واحد
الذهني ،بحيث يكون تفاعل المشاركين في

 ،Database Management Systemوالنشر المكتبي

 Simultaneouslyعبر أجهزة الحاسب اآللي .كما أضاف

Publishing

والفالش

 Dennis et al.على أن المشاركة في الخرائط الذهنية

 ،Graphics Editing Programوانشاء وتحرير المواقع

اإللكترونية بين أفراد المجموعة الواحدة تكون عن طريق السماح

االلكترونية  ،Web Design Programوالخرائط الذهنية

لكل عضو بحرية االطالع وقراءة األفكار التي يكتبها اآلخرين

،Brainstorming

الدروس

إلكترونيا.

التفاعلية .Authoring Tools

أما بالنسبة إلى أدوات التأليف إلنتاج الدروس التفاعلية

،Desktop

وأدوات

والرسم

التأليف

والتصميم

إلنتاج

ب -استخدام برامج تقنيات الويب Web Technologies

 ،Authoring Toolsفقد ناقش  [18] Hai-Jewأنه عند

لقد وصف  [19] Miltonأن العديد من المنظمات تواجه

اختيار أدوات التأليف المناسبة ،فمن المهم اختيار األدوات التي

مشكلة تنظيم الوقت وعدم كفاية التكلفة المقدرة ،فضال عن توقع

ال تقيد اإلبداع ،وانما تشجع أعضاء هيئة التدريس على إنتاج

المزيد من خسائر المعلومات ذات الصلة ،وذلك بسبب سوء إدارة

المحتويات

البريد اإللكتروني  ،Email Managementولكن يؤكد الباحث

الرقمية  Output Digital Contentsعلى نطاق واسع عبر

على أن عملية تطوير البرمجيات واتساع نطاق تكنولوجيا نظم

األنظمة المختلفة .وذكر الباحث أن مجموعة أدوات التأليف قد

المعلومات ،قد أدي دو ار أساسيا في رفع الوعي وتقديم الحلول

تتكون من عدة برامج وأجهزة مختلفة ،تشمل :التقاط الشاشة

التقنية للمنظمات التي ترغب في تحسين هذه اإلدارة .وذكر

 ،Screen Capturesوانتزاع إطار الفيديو Video Frame

 [20] O'Bannonبعض المالحظات المتعلقة في استخدام

 ،Grabsولقطات الشاشة  ،Screen Shotsوأجهزة إدخال القلم

البريد اإللكتروني ،حيث أن معظم العاملين يعانون من الرسائل

اللوحي  ،Pen-tablet Input Devicesوبرامج المخططات

غير المرغوب فيها  ،Spamوتراكم الكثير من الرسائل البريدية،

محاضراتهم،

وتسمح

بتوظيف

مخرجات
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وأيضا سوء التنظيم وضيق الوقت في التعامل مع الرسائل

مجموعة

اإللكترونية .ولذلك فقد قدم  O'Bannonعدة توصيات لتحسين

 ،Facebookولينكد إن  ،LinkedInوالتويتر .Twitter

إدارة تدفق البريد اإللكتروني ،منها استخدام مرشحات البريد

وناقش الباحثان أنه يمكن للمعلمين تحقيق العديد من الفوائد التي

المزعج  ،Spam Filtersوتنظيم صندوق البريد اإللكتروني

تعود على الطالب بالنفع نتيجة دمج وسائل اإلعالم االجتماعية

الوارد ،واستخدام تقنيات عرض المجلدات ،وحذف أو نقل

مع الفصول الدراسية ،حيث أن معظم هؤالء الطالب هم من

العناصر المكررة داخل المحادثة إلى مجلد العناصر الفرعية

جيل األلفية ،ممن يمتلكون مهارات في استخدام التقنية أكثر من

 ،Additional Subfoldersواعتماد األسلوب الرسمي الموجز

أي جيل سابق.

بما يتناسب مع العميل المراد التعامل معه.

من

2014

الخدمات

اإللكترونية،

ومنها

الفيسبوك

وأشار  Spragueو [24] Pixleyإلى أن اإلمكانيات

وأكد  ،Becker ،Schnipkeو [21] Mastersأن أنظمة

الجديدة التي أصبحت ممكنة من خالل الويب  1.6هو

إدارة محتوى التعلّم  Content Management Systemتساهم

البودكاست التعليمي  .Education Podcastوبين الباحثان أن

في رفع مستوي آمن لحماية بيانات الوحدات التعليمية ،والوصول

البودكاست هو وسيلة إعالمية تحتوي على سلسلة من الوسائط

إلى نطاق واسع من عناصر بناء االختبارات اإللكترونية .كما

متعددة ،والتي تتكون من الصوت ،والفيديو ،والنصوص،

بين الباحثون أن جودة اختبارات المواد التعليمية تتطلب تعاون

والملفات األخرى التي يمكن تشغيلها على جهاز الحاسب اآللي،

جميع األعضاء المشاركين ،بمن فيهم كتاب المحتوي العلمي،

أو تحميلها على مشغالت  .MP3وقد أعطي Sprague

وخبراء مجاالت التخصص ،والعاملين في القياس النفسي،

و Pixleyعدة أمثلة لجامعات متميزة ،منها University of

ومديري البرامج التنفيذية ،والفنيين في إدخال البيانات ،ومطوري

 ،Californiaو ،Harvardو ،Vanderbiltو & Texas A

الوسائط المتعددة .وأضاف  Schnipke et al.بأن نظم إدارة

 ،Mو ،George Masonحيث أن جميعها يشترك بنشر

المحتوى تمكن هؤالء المشاركين من استعراض هذه العناصر في

البودكاست التعليمي لمجموعة واسعة من المواضيع ذات

الوقت الحقيقي  ،Real Timeأو التفاعل من مواقع أخرى

األهمية .كما يمكن للمستمعين االشتراك  Subscribeفي

تنتشر جغرافيا ،حيث أن كل نظام لديه ميزات مختلفة ،ويحتوي

البودكاست التعليمي ،باستخدام تقنية خالصات المواقع Really

كل برنامج على مجموعة مختلفة من المتطلبات حسب

) ،Simple Syndication (RSSوكذلك تسمح للمشترك

احتياجات المنظمة.

الحصول على آخر التحديثات على قائمة االشتراكات الخاص
به.

وقد أفاد  ،Roberts ،Polletو [22] Dunbarأن أحد

وأستدل  [25] Dawleyعلى أن أدوات االختبارات

األسباب الرئيسية الستخدام اإلنترنت هو التواصل مع اآلخرين،
وذلك من خالل البريد اإللكتروني  ،E-mailوالرسائل الفورية

واستبيانات التقييم االلكترونية Online Test and Survey

 ،Instant Messagingومواقع الشبكات االجتماعية Social

 Assessment Toolsعادة ما تستخدم من قبل أعضاء هيئة

 ،Network Sitesوالمدونات  ،Blogsوغيرها ،حيث أن شبكة

التدريس المتخصصين في برامج التعليم عن بعد ،والتي توفرها

اإلنترنت تقدم طرق تقنية مبتكرة ألجل تعزيز سبل التواصل مع

نظم إدارة التعلم  ،LMSباإلضافة إلى أدوات التقييم اإللكترونية

عدد كبير من األصدقاء أو المستخدمين .كما ذكر Sacks

التي تقدمها الشبكة العالمية للمعلومات ،مثل ،Hot Potatoes

Social

قواعد

و [23] Gravesأن معظم الشبكات االجتماعية

و،Quia

 Networkالحالية هي عبارة عن مواقع ويب مجانية تقدم

وBuilder

،Exam

وكذلك

أدوات

التقييم  ،Rubric Toolsمثل  ،Rubi Starوأدوات االختبارات
39

الموجزة  ،Quiz Creation Toolsمثل  .Quiz Starوعرض

واالطالع على الوثائق ،والمحتويات األخرى في جميع أنحاء

الباحث نبذة عن أدوات التقييم المتاحة داخل العديد من أنظمة

العالم .وتعد شبكة اإلنترنت القاعدة الرئيسية لنشر البيانات

إدارة التعلم والتي تشتمل على األدوات الخاصة ،منها االختيار

والمعلومات ،والقيام بالعمليات األساسية إلدارة البيانات

،Essay

 ،CRUDوهي (إنشاء  ،Createواسترجاع ،Retrieve

والصح/الخطأ  ،True/Falseوالمطابقة  ،Matchingوملء

وتحديث  ،Updateوحذف  ،)Deleteولكنها تفتقر إلى حد

الترتيب

كبير إلى القدرة على استرجاع المعلومات من المصادر المفتوحة

 .Ordering Typesإلى جانب ذلك ،هذه األدوات تمكن

المتوفرة .ومع ذلك فقد قطع التقدم الحاصل في البحث عن

المستخدم من برمجة خياراتها المتوفرة ،حيث يستطيع المعلم من

المعلومات شوطا كبي ار نتيجة التطور السريع في تقنيات األوعية

إضافة خيارات إنشاء األسئلة بشكل عشوائي ،أو عرض سؤال

الرقمية بأشكالها المختلفة ،حيث تم إصدار برنامج البحث األول

واحد في "نفس الوقت" أو العرض في "كل مرة" ،أو تحديد الفترة

منذ عام 1996م .إال أنه أوضح  Kasiو Jainأنه على الرغم

الزمنية لكل فقرة ،أو أيضا "عرض" أو "ال عرض" اإلجابات

من النمو الهائل في تكنولوجيا محركات البحث ،إال أن إنجازات

الصحيحة للطالب بعد االنتهاء من االختبار.

الشبكة العالمية لإلنترنت قد تفوقت عليه ،مما أدى إلى أن

من

متعدد

الفراغات

Choice

،Multiple

،Fill-in-the-blank

والمقالي

وأسئلة

إعادة

وبين  ،Landoni ،Chowdhuryو [26] Gibbأن دور

تصبح التكنولوجيا الحالية لمحركات البحث ال تفي بالغرض

المؤسسات التعليمية في دعم البحث والتطوير في مجال

المطلوب .وأوجز  ،Ntoulas ،StamouوChristodoulakis

المكتبات الرقمية  Digital Libraryأثر بشكل واضح في العقد

] [28أن المعلومات التي تقدمها شبكة اإلنترنت يتم جمعها

الماضي ،وقد أدي ذلك إلى ظهور عدد كبير من المكتبات

تلقائيا عن طريق محركات البحث دون أي تدخل بشري ،بينما

الرقمية التشغيلية ،والتي شملت المكتبات الهجينة Hybrid

األدلة الموضوعية  Directoriesتعتمد بقدر كبير على جهد

 Librariesالتي من خاللها يمكن للمستخدمين الوصول إلى

اإلنسان ،ألنه من الضروري أن تخضع كل صفحة إلكترونية

موارد معلومات النظام الرقمي ،جنبا إلى جنب مع موارد

لتعيين دقيق في اختيار موضوعاتها داخل هذه األدلة .ولتوضيح

المعلومات القائمة على الطباعة التقليدية .كما أضاف الباحثون

حجم الجهد الالزم إلنجاز هذا العمل ،يمكن االطالع على

أنه من خالل رؤية العديد من األنشطة البحثية التي تستهدف

مشروع الدليل المفتوح  ،Dmozوهو من أكبر الدالئل الموجودة

تحسين خدمات المكتبات الرقمية ،وأيضا تبني هذه التغييرات في

على شبكة الويب ،حيث تعتمد على أكثر من  63666متطوع

العالم الرقمي ،يمكن القول إن المكتبات الرقمية سوف تكون أداة

من جميع أنحاء العالم لتحديد المعلومات ذات الصلة ودمجها.

موجودة في كل مكان في حياتنا اليومية ،واألنشطة المختلفة في

وحدد  [29] Kraussمعنى االنفوجرافكس Infographics

المستقبل .وكذلك أوضح  Chowdhury et al.أن تقييم

بأنه هو التصميم الغرافيكي لتمثيل البيانات واألفكار بصريا

المكتبات الرقمية يجب أن يكون في سياق األفراد المستهدفين

باستخدام الصور الرقمية ،حيث يساعد على إشراك أجزاء

لضمان مواصلة تقديم الدعم ألنشطة البحث والتطوير ،وذلك

إضافية من الدماغ بهدف النظر إلى المشكلة من أكثر من زاوية

حسب االحتياجات والمتطلبات المعلوماتية للمستخدمين.

واحدة .كما وصفه الباحث على أنه خطوة أبعد من الطريقة

وعرف  Kasiو [27] Jainمحركات البحث Search

التقليدية في توظيف الصور والجداول والرسومات البيانية التي تم

 Enginesفي ظل السياق العالمي للشبكة العنكبوتية ،بأنها أحد

إنشاؤها ببساطة من خالل استخدام برامج الكمبيوتر ،والتي

البرامج المصممة للراغبين في الحصول على المعلومات،

تصف لمثل هذه المجموعة من البيانات .واضافة إلى ذلك ،فقد
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شرح  Kraussعلى أن االنفوجرافكس يتطلب استجابة نشطة من

و [32] van OSCHأن تكنولوجيا األجهزة المحمولة Portable

المشاهد ،لمناقشة األسئلة التالية" :ماذا أري؟" و"ماذا يعني؟"،

 Devicesتمتلك إمكانات هائلة في تحقيق مزيد من الكفاءة في

كما يستدل بالمثل القديم ،بأن الصورة تساوي  1666كلمة،

العملية التعليمية ،حيث ظهرت الحاجة إلى استخدام هذه التقنيات

وبذلك يكون دور الصور أساسيا ،وخصوصا عندما تكون هناك

الحديثة خالل العقد األخير في كثير من مجاالت األنشطة ذات

درجة من التعقيد ،تتطلب أكثر من مجرد كلمات يمكن قولها.

األهمية .وأظهرت النتائج أن التعلم بواسطة تكنولوجيا النقال يعد

وذكر  ،Bradley ،Anstadtو [30] Burnetteأنه

أم ار ممكنا عمليا ،ومع ذلك ،فإن عدم وجود الوعي والفهم حول

نتيجة للتطبيق الفريد لتكنولوجيا الواقع االفتراضي في العديد من

كيفية توظيف هذه الطريقة الجديدة في التعلم ،ما زالت تحول

السياقات الحديثة ،تقدم الحياة الثانية  Second Lifeفرصا

دون التنفيذ الفعال لنظام التعلم النقال .كما صرح et al.

جديدة للبحث ،واالستكشاف ،والتعلم التجريبي ،كجزء من مهام

 POCATILUإن تكنولوجيا النقال عبارة عن أدوات ألنشطة

تطبيق نظم التعلم اإللكتروني .وبين [31] Buzzetto-More

التعلم وتتكون من مجموعة من األجهزة ،منهاMobile Phone

أن الحياة الثانية هي عبارة عن عالم افتراضي ثالثي األبعاد

الهاتف النقال ،و Smartphoneالهواتف الذكية ،و)(PDA

يمثل المناظر الطبيعية الرقمية المعقدة والواقعية ،والتي تمكن

 Personal Digital Assistantالمساعد الرقمي الشخصي ،و

األفراد من تجسيد دور الشخصيات أو الصور الرمزية

 Tablet PCالكمبيوتر اللوحي ،ويمكن للمعلم من التعامل مع

 ،Avatarsبحيث تتفاعل أحدهما مع اآلخر .وأضاف الباحث

هذه األدوات المكملة التي يمكن استخدامها في النظام التعليمي.

على أن الحياة الثانية تقدم وسيلة فريدة من نوعها ،لسد الفجوات

وعالوة على ذلك ،فإن نظام التعلم النقال يتيح للطالب من

بين مخرجات التعليم واحتياجات التدريب ،وذلك من أجل توجيه

حضور الفصول االفتراضية ،واجراء االمتحانات االلكترونية،

عمليات التعلم في بيئات جديدة ومختلفة ،وفي ضوء األهداف

وتقديم التغذية الراجعة ،وتسليم المشاريع في أوقاتها ،وذلك من

المنشودة.

خالل استخدام األجهزة النقالة.

ويتضح مما سبق بأنه يمكن تصنيف محور استخدام برامج

وأكد العبد الكريم ] [33على ضرورة االستفادة من أجهزة

تقنيات الويب إلى عدة عناصر ،إذ تتكون من إدارة البريد

الحاسب اآللي  Computersكأداة تقنية تعليمية ال تتج أز من

االلكتروني  ،Email Managementوأنظمة إدارة محتوى

حياتنا اليومية ،فكان لزاما على كل من يريد مواكبة العصر

التعلّم  ،Content Management Systemوالشبكات

المعلوماتي ومجابهة تغيراته المتسارعة ،أن ينشئ مجتمعا مؤهال

التعليمي

ومتدربا على علوم الحاسب وتقنياته .كما ناقش الباحث مزايا

 ،Education Podcastوأدوات االختبارات ،واستبيانات التقييم

استخدام الحاسب اآللي في التعليم ،حيث يقدم للمتعلم "مجاالت

Online Test and Survey Assessment

الخبرة والممارسة العملية ،ويساعد في تنظيم وقته وتسجيل

 ،Toolsوالمكتبات الرقمية  ،Digital Libraryواألدلة

مالحظاته وأفكاره ،ويعاون لتنمية مهارات التعليم األساسية كتقوية

ومحركات البحث،Search Engines and Directories

الذاكرة والرجوع إلى المعاجم وكتابة التقارير ،ويراعي الفروق

Second

الفردية ،ويزيد من فاعلية التعليم"(ص .)131 .ولذلك فقد أوصى

االجتماعية
االلكترونية

Network

،Social

والبودكاست

واالنفوجرافكس  ،Infographicsوالحياة الثانية
.Life

الحسن ] [34على أن تقوم مؤسسات التعليم في المملكة العربية

ج -استخدام األجهزة التعليمية Educational Devices

السعودية بتشجيع المبادرات المحلية والعالمية للتوعية بأهمية
تنمية المهارات الحاسوبية ،وكذلك تقديم دورات ال منهجية في

أشار ،DOINEA ،VISOIU ،POCATILU
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التطبيق أو للطالب الذين يدرسون عن بعد .وأضاف الباحث

مجال الحاسب لمن هم على رأس العمل أو حديثي التخرج.
واستخدم  Knillو [35] Samuelsالمحررات والمسجالت

على أنها تمكن المستخدم من الحفظ والطباعة وتداول األنشطة

الصوتية  Digital Voice Recordersفي تطوير المهارات

والبرامج التعليمية بالبريد اإللكتروني والقدرة على التعامل مع

والعادات التأملية المتوقع اكتسابها في برامج إعداد المعلمين

جميع برامج الميكروسوفت أوفيس واإلنترنت واالستفادة منها في

لتحقيق مزيد من التأمل النقدي  Critical Reflectionوخلق

إثراء المحتوى العلمي وتوسيع خبرات المتعلمين وتنشيطها .كما

تحد جديد للمدرسين المتدربين .وذكر الباحثان أهمية توظيف

راجع سويدان دور السبورة اإللكترونية في تحسين عمليتي التعليم

هذه المسجالت في دعم الممارسات االبتكارية وابراز الجهود

والتعلم وتحفيز الطاقات لمزيد من التميز ورفع األداء ،إلى جانب

المتميزة للمعلمين المتدربين بغية تشجيع التفكير النقدي وتسهيل

إتاحة الفرصة لحرية البحث عن الوسائط المتعددة والتطبيقات

الحوار مع اآلخرين .وعلل  Knillو Samuelsأن اختيار

التفاعلية ،وذلك يتطلب التدريب على إنتاج األنشطة اإللكترونية

المسجالت الصوتية الرقمية ،Digital Voice Recorder

وتنمية مهارات توظيف البرمجيات التعليمية لجعلها أكثر تشويقا

وخصوصا التي تعمل باستخدام الناقل التسلسلي العالمي ،USB

واثارة في توجيه تفكير المتعلم ودافعيته.
وبين  [38] Schmitzأن استخدام تكنولوجيا الفيديو

وذلك ألنها صغيرة الحجم ،وذات جودة منخفضة التكاليف،

الرقمية  Digital Videoيعمل على تقدير المهارات القائمة

وتمكن المستخدمين من تبادل الملفات الرقمية.
وسوغ علي ] [36أن اعتماد األجهزة والوسائل المساعدة

على األداء وتقييم المعارف والخبرات الالزم اكتسابها ،وذلك من

يعتبر ضرورة وجزئا ال يتج أز من الموقف التعليمي ،فغالبا ما

خالل التحقق من إنجاز عمليات التسجيل والمعالجة لعدد من

كانت تستخدم األجهزة التقليدية ،ومنها أجهزة عرض الصور

المستفيدين .وعرف  Schmitzتقنية الفيديو الرقمية بأنها توظيف

المعتمة ،والشفافيات ،والشرائح الشفافة ،واألفالم الثابتة في

للصور واألصوات المسجلة عبر مختلف ملفات الوسائط

العملية التعليمية ،ولكن سرعان ما أخذت هذه األجهزة في

المتعددة ،من أشرطة الفيديو  ،Videotapesوأقراص الفيديو

التطور والنمو بعد اكتشاف النظم اإللكترونية وظهور أجهزة

 ،Videodisksوفيديو سطح المكتب الرقمي Digital

عرض البيانات الرقمية  .Data Show Projectorويعرف

 ،Desktop Videoواألقراص المضغوطة ،CD-ROM

الباحث جهاز عرض البيانات على أنه جهاز إلكتروني بديل

والتلفاز التفاعلي  ،Interactive TVوذلك لتحقيق األغراض

لشاشة الحاسوب ،يمكن من عرض المواد التعليمية بصورة مكبرة

العملية .وكذلك ناقش الباحث على أن هذه التقنية توفر أفضل

على شاشة خارجية ،يستخدم في قاعات التدريس بالجامعات

السبل العملية للطالب من ذوي الخلفيات الثقافية واللغوية

والمؤسسات التعليمية .ولذلك فقد أكد علي أنه ينبغي على أن

المختلفة ،للمشاركة بشكل فعال في تطوير معارفهم وخبراتهم

يكون القائم بعملية التدريس والتدريب ملما "بالقواعد الرئيسية

ومقارنة أدائهم مع الطالب اآلخرين.

لتشغيل هذه األجهزة والتعرف على إمكانياتها وأفضل األجهزة

أما بالنسبة للكامي ار الرقمية  ،Digital Cameraفقد وصف

المتطورة في مجال المنتجات الذكية الحديثة التي تخدم العملية

 [39] Doeعلى أنها تعمل مثل الكاميرات العادية ،ولكن دون

التعليمية وكيفية التعامل معها" (ص.)93 .

استخدام الفيلم ،حيث يتم تخزين الصور على بطاقة ذاكرة صغيرة

وأسرد سويدان ] [37على أن السبورة الذكية Smart

داخل الكاميرا ،ومن ثم يتم نقل هذه الصور إلى جهاز الحاسب

 Boardتعتبر من المستحدثات التكنولوجية التي يتم استخدامها

اآللي ،ومحوها من بطاقة الذاكرة ،وبذلك يتم إعادة استخدام

في عرض األنشطة والبرامج التعليمية ،سواء داخل حجرة

البطاقة داخل الكامي ار م ار ار وتك ار ار .وأضاف الباحث على أن
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العديد من الكاميرات الرقمية لديها شاشات ( LCDشاشات

االستهالكية بأسعار تنافسية منخفضة ،ومع ذلك فإن هذه

البلور السائل) والتي تعتبر بمثابة عدسة للكامي ار التقليدية،

األجهزة لم تكتسب بعد األهمية الكافية التي اكتسبتها التطبيقات

وتحتوي على شاشة عرض لمشاهدة الصور بعد التقاطها.

التعليمية ،بالرغم من أن هذه االسطوانات الرقمية في السوق

وعالوة على ذلك ،فقد ذكر  Doeعلى أن اختيار الكاميرات

التجارية الخاصة بإنتاج الصوتيات والمرئيات قد تفوقت على

الرقمية يعتمد على الغرض من االستخدام وحسب اختالف

كاسيت الفيديو التقليدية .وناقش الباحث على أن الناقل الجديد

أعمار األشخاص ،حيث أن الطالب األصغر سنا في حاجة

للبيانات البصرية يوفر سعة تخزين أكبر يمكن استخدامها

لكاميرات أقل تعقيدا وتكلفة ،بينما الطالب األكبر سنا ،يمكنهم

لتحسين جودة الصورة ،وتباع هذه األجهزة Drive CD

استخدام كاميرات أكثر تعقيدا ،خاصة في األنشطة المتعلقة مع

 ROM/DVDمجتمعة مع كل جهاز جديد من أجهزة الحاسب

وحدة تصميم الكتاب السنوي ،أو مهرجان التصوير الفوتوغرافي،

الشخصية ،بينما يصل أسعار مشغالت  DVDمنفصلة إلى أقل

أو معرض الفنون الصفية.

من  36يورو .وأكدت مجلة Integrating Technology and

وأكد

بحر

][40

على

أهمية

توظيف

 [43] Curriculumعلى أن أجهزة عرض االسطوانات الرقمية

أجهزة

التلفزة  Televisionsفي العملية التعليمية ودورها في تعزيز

لها قيمة إضافية وميزة أساسية تتيح للطالب والمعلمين فرصا

المناهج والمقررات الدراسية ،وتطوير الوسائل التعليمية المسموعة

جديدة للمشاركة والعمل مع اآلخرين لتبادل األفكار والخبرات،

والمرئية ،والعمل على ترسيخ المفاهيم العلمية األساسية .كما

حيث تشجع الطالب على التفاعل ومساعدة بعضهم البعض

شرح الباحث على أن التلفاز التعليمي يقوم بمهام إنتاج المواد

على التعلم ،وبالتالي تعزيز تجربة الفصول الدراسية للجميع.

والبرامج التعليمية لجميع المراحل الدراسية ،حيث يقوم "بإنتاج

وأشار  ،AntonenkK ،Jonesو[44] Greenwood

الوسائل المسموعة من نصوص شعرية منهجية ،وتسجيل

على أن أجهزة قياس استجابات الطالب Student Response

االمتحانات المسموعة والقصص ،والتعليق الصوتي لألفالم

 Systemsتختلف فيما بينها في مستويات التكنولوجيا

التعليمية ،كذلك يقوم بتوثيق كل المؤتمرات والورش والندوات،

المستخدمة إلنشاء النظام ،ولكنها تتشابه في تأدية وظائفها

والدروس النموذجية طيلة العام الدراسي بغية االحتفاظ بها

األساسية .ووصف الباحثون  SRSعلى أنها تتكون من أجهزة

واالستفادة منها متى طلبت" (ص .)119 .وباإلضافة إلى ذلك،

صغيرة توزع على الطالب وتسمح لهم باإلجابة المتزامنة على

فقد بين  [41] Ankeneyأن أجهزة التلفزة أصبحت اآلن واسعة

أسئلة المعلم داخل الفصول الدراسية ،ومن ثم يتم جمع استجابات

االنتشار وتتسم بشاشات مسطحة  Flat Screenوكبيرة الحجم،

الطالب من قبل المتلقي الخاص بالجهاز ،SRS Receiver

بحيث يمكن وضعها على ارتفاع يتراوح ما بين  31بوصة إلى

وبالتالي يقدم البرنامج  SRS Softwareملخصا للنتائج وعادة

أكثر من  166بوصة على سطح الحائط ،وكذلك ،فإن عددا

ما يكون على شكل مخططات ورسوم بيانية .كما أضاف

متزايدا من الشركات المصنعة تتنافس في عرض خياراتها

 ،AntonenkK ،Jonesو Greenwoodعلى أنه بالرغم من

وامكانياتها لجذب المستهلكين ،وابتكار المواصفات المتطورة

أن أجهزة قياس استجابات الطالب قد أدخلت في التعليم منذ فترة

بتصميمات لم يسبق لها مثيل ،من أجل الحفاظ على راحة

الستينات ،إال أنه ال يزال العديد من المعلمين ينظر لهذه

المشاهدين ،مهما كانت البيئة التي يتم تركيب الجهاز فيها.

التكنولوجيا على أنها نمط من أنماط التعليم بمساعدة الحاسوب
والخاصة بالتدريب والممارسة .Drill-and-Practice Tool

وأسرد  [42] Laaserعلى أن أجهزة عرض االسطوانات

ويتضح مما سبق بأنه يمكن تصنيف محور استخدام

الرقمية  DVD Playerتجتاح بشكل مستمر السوق
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األجهزة التعليمية إلى عدة عناصر ،إذ تتكون من األجهزة

وكذلك في المادة الرابعة في القانون األردني ،والفصل الرابع في

المحمولة (الهواتف النقالة أو الذكية أو التابلت) Portable

القانون التونسي ،والفصل الخامس في القانون المغربي.

 ،Devicesوأجهزة الحاسب اآللي  ،Computersومحررات

أما فيما يتعلق بتراخيص التقنية ،Technical Licenses

ومسجالت الصوتيات  ،Digital Voice Recordersوأجهزة

فقد فسرت المنظمة العالمية للحقوق الفكرية (الويبو) ] [46على

العرض أو الداتاشو  ،Data Show Projectorوالسبورة

أنه إذا كانت الشركة ترغب في تحسين جودة منتجاتها وتصنيع

اإللكترونية الذكية  ،Smart Boardوالفيديو والكاميرات الرقمية

منتج جديد ،أو ترغب في دخول السوق وتوسيع مكانتها ،فأفضل

 ،Digital Video and Cameraوأجهزة التلفزة والشاشات

طريقة هو اكتساب تلك الحقوق بواسطة تراخيص التكنولوجيا.

المسطحة ،Televisions and Flat Screenوأجهزة عرض

وعرفت المنظمة عقد الترخيص على أنه "اتفاق شراكة بين

االسطوانات الرقمية  ،DVD Playerوقياس استجابات الطالب

صاحب حقوق الملكية الفكرية (المرِّخص) وشخص آخر يحصل

.Student Response Systems

على التصريح باالنتفاع بتلك الحقوق ( َّ
المرخص له) لقاء تسديد

د -اإللمام بالمعارف التقنية Technical Knowledge

مبلغ متفق عليه" (ص .)1 .وكذلك أشارت الويبو على أن هناك

وشرح لينده ] [45على أن الدول العربية سعت إلى حماية

عدة أنواع لعقود الترخيص ،وهي :عقد ترخيص التكنولوجيا،

حق المؤلف وسن التشريعات الضرورية والخاصة بالقواعد

وعقد ترخيص عالمة تجارية ،وعقد االمتياز ،وعقد ترخيص حق

القانونية  Legal Rulesلضمان الحماية لإلنتاج العلمي

المؤلف ،ومع ذلك فإنه ال يمكن إبرام عقود الترخيص في السياق

والثقافي ،وتشجيعا لالبتكار والملكات الوطنية ،وتعويضا

الدولي ،إذا لم تكن الملكية الفكرية مشمولة بالحماية في البلدان

للمبدعين والحفاظ على حقوقهم .وبين الباحث على أن هناك

األخرى.

اتفاقات مشتركة بين التشريعات والقوانين التابعة ألحكام الدول

ووصف مسعودة ] [47أن دخول تقنية الحاسبات اآللية في

العربية ،فمثال القانون الجزائري في المادة  11يعتبر مالك حقوق

القرن العشرين يعتبر من أهم القفزات التي فاقت معجزات

المؤلف هو "الشخص الطبيعي والمعنوي الذي يصرح بالمصنف

العصور السابقة ،وهذا ما أدي إلى االنفجار التكنولوجي

باسمه أو يضعه بطريقة مشروعة في متناول الجمهور أو يقدم

للمعلومات في مختلف النشاطات العلمية والبحثية ،لذلك أصبح

تصريحا باسمه لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق

من الضروري معالجة العديد من القضايا المتعلقة بمجال اتفاقية

المجاورة" ،ويمكن للمؤلف أن يختار اسما مستعا ار أو ينشر

الحقوق الملكية الفكرية الستخدام التكنولوجيا Intellectual

المصنف دون ذكر اسمه ،لذلك فقد عرف المؤلف أيضا بأنه

 .Property Rights for the Use of Technologyوعرف

"الشخص الذي نشر المصنف إليه ،سواء كان ذلك بذكر اسمه

الباحث الملكية األدبية على أنها:

على المصنف أو بأية طريقة أخرى ،إال إذا قام الدليل على

الحق الناتج عن إبداع فكري يعود أصال وأساسا إلى

عكس ذلك ،ويسري هذا الحكم على االسم المستعار بشرط أال

شخصية المؤلف المراد حمايته عن طريق ذلك العمل ،وهي

يقوم أدني شك في حقيقة شخصية المؤلف" (ص.)133 .

تتضمن المواد المكتوبة كالكتب ،والمواد الشفهية كالمحاضرات،

واضافة إلى ذلك ،فقد ذكر لينده على أن هذا التعريف منصوص

والمصنفات الفنية األدائية كالمسرحيات والموسيقي والتمثيل

عليه في المادة األولي والفقرة الثانية من القانون السعودي،

اإليمائي والمصنفات الموسيقية ،والمصنفات المرئية والسمعية

والمصري ،والسوري ،والكويتي ،وأيضا في المادة األولي في

كاألشرطة السينمائية والمواد اإلذاعية السمعية ،والفنون التطبيقية

القانون القطري والبحريني ،والمادة الثالثة في القانون السوداني،

كالرسم والنحت ،والصور التوضيحية والخرائط والتصميمات
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والمخططات واألعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والخرائط

 Technology for People with Special Needsترتكز

السطحية لألرض (ص.)66 .

على عدة أسس رئيسية ،من أبرزها :التعرف على خصائص

وأضاف المعمرى ] [48على أن دول العالم عقدت اتفاقيات

التالميذ وحاجاتهم ،وتوظيف مصادر تعلم مختلفة ،واتباع أسلوب

وقوانين دولية على حماية مصالح المؤلفين وحقوقهم ،فكان أول

المنظومات بتصميم خطوات مترابطة لتحقيق تعلم فعال .كما أكد

اتفاق تعقده  TRIPSالخاصة بالحقوق الفكرية ،ثم اتفاقية Bern

الباحث على دور تكنولوجيا التعليم في تحسين عمليتي التعليم

لحماية المصنفات األدبية والفنية ،وكذلك االتفاقات الدولية التي

والتعلم لذوي االحتياجات الخاصة ،فهي تساعد المعلم على

تبنتها منظمة التجارة العالمية  .WTOكما ركز الباحث على

استثارة المتعلم وزيادة دافعيته بما تقدمه من معلومات وخدمات

أهمية التأليف في مؤسسات التعليم العالي وذلك من خالل

متنوعة ،وتوفير خبرات تعليمية متوافقة تعمل على إتاحة الفرصة

األبحاث والتقارير والكتب والدوريات التي ينتجها أعضاء هيئة

للمشاهدة والـتفكير ،وكذلك متابعة الفروق الفردية وفقا لنوع

التدريس في الجامعات األكاديمية ،حيث ال يقتصر دور

اإلعاقة سواء كانت إعاقة سمعية ،أو بصرية ،أو عقلية ،أو

األعضاء على إلقاء المحاضرات والمراقبة على أداء سير

غيرها .وأشار سويدان على أن فكرة االتصال التكنولوجي

االمتحانات ،بل يتعدى ذلك إلى مجال البحث والنشر وتقديم

لمساعدة الطالب ذوي االحتياجات الخاصة هي عملية توظيف

البحوث والرسائل المحكمة للحصول على الترقية العلمية

للحاسب اآللي والتي تمثلت في استخدام اللغة الصناعية لتكون

والوظيفية.

بديل عن الصوت اإلنساني ،وذلك لتحويل الرسائل النصية إلى

وبين العبد اهلل ] [49ضرورة إشاعة الوعي بمفهوم طرق

مواد منطوقة بطريقة لفظية مسموعة دون مساعدة من اآلخرين،

التدريس الحديثة المدمجة مع تكنولوجيا التعليم Modern

وبالرغم من ذلك ،فإنه البد من مراعاة عدة عوامل لضمان نجاح

Teaching Methods that Integrate Technology in

عملية االتصال وفاعليتها ومدى مناسبتها للمتعلم كقوة الحواس،

 ،Educationنظ ار الرتباطها بجميع عناصر المنظومة

والمستوي العمري ،والخبرات السابقة ،والحالة النفسية ،والخلفية

التعليمية ،وفاعليتها في رفع مستوي المتعلمين واكسابهم مهارات

الثقافية.

التفكير ،واعتمادها على البيئات المفتوحة متعددة المصادر،

وأظهر الموسوي ] [51أهمية توظيف تكنولوجيا التعليم في

وذلك لتحقيق االستفادة القصوى من المستحدثات التكنولوجية.

إنتاج األنشطة التعليمية Educational Technology to

وأقترح الباحث تعريفا إجرائيا لمفهوم دمج التكنولوجيا بالتعليم

 ،Develop Teaching Activitiesوذلك من خالل تمثيل

ويقصد به "التوظيف الهادف والمنظم من قبل المعلم للمستحدثات

تلك الخبرات وتصويرها في صورة تطبيقات برمجية ووسائط تقنية

التكنولوجية في المنظومة التعليمية من أجل رفع مستوى هذه

متعددة .كما بين الباحث على أن استخدام هذه التقنيات في

المنظومة وزيادة فاعليتها وكفايتها" (ص .)183 .كما وقف

األنشطة التعليمية تساعد الطالب على رؤية العالقات بين

العبد اهلل على مواطن دمج التكنولوجيا في التعليم ،واستنتج بأنه

المعارف ،وتنظيم المفاهيم المرتبطة بعناصر المحتوي الدراسي،

ال يوجد مكان محدد ،بل بيئة تعليمية نشطة يكون المتعلم فيها

فيمكن للمعلم تفعيل األنشطة بصيغ إلكترونية محوسبة لزيادة

هو المحور األساسي ،له حرية المشاركة والتعاون واستخدام

التفاعل بين المجموعات ،وتصميم دروس تفاعلية متمركزة على

األدوات التقنية ،بينما يكون المعلم فيها منظما ومرشدا وموجها

الخصائص الفردية بطريقة التعليم المبرمج ،وتطبيق أسلوب

لتعزيز عملية التعلم.

المحاكاة والنمذجة ولعب األدوار باستخدام برمجيات إلكترونية،

وذكر سويدان ] [50أن عملية استخدام التقنيات التعليمية
الخاصة

لذوي

االحتياجات

الخاصة

وخوض خبرات افتراضية تصف الواقع ،وتساعد الطالب على

Educational
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التخيل .وأوضح الموسوي أن تقنيات التعليم تحفز على التجديد

 ،Internet in Teaching and Learningحيث شهد العقد

واالبتكار في تصميم األنشطة التعليمية ،من إنتاج الرسوم

األخير من القرن العشرين ثورة في مجال المعلومات وظهور

والملصقات التوضيحية ،واستخدام البرمجيات ،لتنمية مهارات

التقنيات الحديثة ساعدت في ربط كثير من المؤسسات التعليمية

التفكير وأساليب التعلم ،وتوظيف المكتبات الرقمية ،وأوعية

من جامعات ومعاهد وشركات بطريقة سريعة وآمنة وتتناسب مع

مصادر المعلومات اإللكترونية ،وكذلك االستفادة من البريد

االحتياجات التعليمية .وذكر الباحث أن هذه المستحدثات التقنية

والمنتديات اإللكترونية لمراجعة التكليفات والتدريبات الذاتية

فرضت واقعا جديدا يتطلب إجراء تغييرات في طرق التعليم

وتسليم التعيينات الصفية.

والتدريس ،وطبيعة المناهج الدراسية ،وعالقة الطالب بالمعلم،

وركز العطيوي ] [52على أهمية تهيئة البيئة التعليمية

وهذا نتيجة االعتماد المكثف على الحاسب اآللي (التعليم

المناسبة لدمج التقنية في التعليم Creating an Appropriate

بمساعدة الحاسوب) واستخدام اإلنترنت كمصدر من مصادر

Learning Environment for the Integration of

التعليم .وشرح العمري أن طريقة التعليم بواسطة الحاسوب تعتمد

 ،Technology in Educationحيث أن البيئة التعليمية

على تصميم برامج تعليمية يتم إعدادها بمساعدة المعلم وارشاده،

التفاعلية االلكترونية تعزز من التفاعل ورفع مستوي التعاون بين

ومن ثم يقوم الطالب باستعراضها على الحاسب وأداء االختبارات

الطالب ،وتعمل على تقديم المعلومات والمصادر الالزمة عبر

عليها ،وبالتالي يقوم الحاسب بإجراء تقييم سريع للطالب واعادته

الوسائط المتعددة ،وتساعد على التحقق من تكامل جميع عمليات

لألجزاء التي لم تتم مراجعتها ،وبذلك يقوم الطالب بمتابعة مدى

الدمج التقني في المنظومة التعليمية ،وكذلك تنمية القدرة على

تقدمه لتحسين مستواه العلمي .وعالوة على ذلك ،فقد أضاف

توليد األفكار والمفاهيم الجديدة ،وتطبيق معايير الجودة وتحسين

العمري بأن شبكة االنترنت توفر جوا تعليميا غير تقليدي ،يعطي

المخرجات لمواكبة المستجدات والمتغيرات المتالحقة .وتابع

الطالب مزيدا من التحفيز والدافعية ،وذلك من خالل الوصول

محمد ] [53أن بيئات الوسائط المتعددة المستقبلية وما تحويه من

السريع ألحدث المعلومات العلمية ،وامكانية االستفادة من

وسائط مادية ،حيث أوضح أن هذه الوسائط لن تبقي حبيسة

خدمات النقاش والبريد اإللكتروني في نشر الرسائل اإللكترونية

داخل أجهزة الحاسب اآللي ذات الصناديق الصلبة التقليدية وانما

وتبادلها ،وكذلك تقدم وسيلة دعائية واعالنية لمتابعة األنشطة

تكون داخل غرفة مألوفة تضم مكونات تفاعلية مختلفة من ألعاب

التعليمية في الصحف والدوريات العلمية.

وأدوات تعليمية وأجهزة مساعدة تتفاعل مع استجابات التالميذ

ويتفق الرويتع ] [55على ضرورة صياغة رؤية المؤسسة

وحواسهم .كما أضاف الباحث على أن تصميم بيئات الوسائط

التعليمية ورسالتها المستقبلية وأهدافها من خالل استخدام

التقنية البد وأن يتبعه تضافر جميع جهود المختصين في

استراتيجيات التعلم والتكنولوجيا الحديثة The Vision of the

المجاالت كافة ،منها المبرمجون والمطورون في الحاسب اآللي،

Educational Institution, its Future Mission, and
Goals through the Use of Learning Strategies

والمتخصصون في الصوتيات والفيديو والموسيقي ،والمصممون

 ،and Modern Technologyحيث تحرص المنظمات

في التصميم الثالثي وفنون المحاكاة ،والباحثون في الجامعات

الحديثة على أن يكون لها رؤية واضحة ورسالة محددة يتم

والمراكز العلمية ،والمعلمون والطالب في تقييم هذه الوسائط

توثيقها في عبارات لتصبح أكثر "تفهما والتزاما وتركي از" من جميع

التعليمية ونقدها.

األعضاء العاملين في المنظمة لتحقيق األهداف المرجوة (ص.

وأكد العمري ] [54على أهمية تدريب الطالب على

 .)31ويفسر الباحث الرؤية في المنظمات الحديثة على أنها

استخدام الحاسب واإلنترنت في التعليم والتعلم Training

"وصف وصياغة للمستقبل الذي تتطلع المنظمة إلى تحقيقه ،أو

Students on the Use of Computers and the
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هي وصف لصورة مستقبلية أفضل تتطلع إليها المنظمة وتتفوق

من قبل المستخدمين في حالة وجود أي نوع من المشاكل

بها على أوضاعها الحالية في جانب أو أكثر من جوانب هذه

المتعلقة بالحاسب اآللي ،وذلك من خالل مكاتب المساعدة ،أو

الصورة" ،بينما يعرف الباحث الرسالة على أنها "بيان كيف

االتصال بالخط الساخن ،أو األشخاص الموجودين في الموقع.

ستحقق المنظمة رؤيتها" ،بحيث تشمل صياغتها على كل

وقد شددت دراسة  Elliottعلى أهمية دور موظفي الدعم الفني

اآلراء

على فهم متطلبات المستخدمين من أعضاء هيئة التدريس

والمشاركات ،التي يكشف عنها العاملون (ص .ص.)33-31 .

والطالب ،وانتقاء التأثيرات المناسبة لخدمة األهداف المنشودة،

وناقش عباس ] [56على أهمية مشاركة أعضاء هيئة التدريس

وتحسين مستوي التوقعات التي تستدعي أداء األعمال على

والطالب الخريج ،عند وضع وصياغة الرؤية والرسالة في

الوجه المطلوب.

المعاني

والمقاصد

واألهداف،

وتستوعب

جميع

مؤسسات التعليم الجامعي ،على أن تتضمن رسالة المنظمة

ويتضح مما سبق بأنه يمكن تصنيف محور اإللمام

التعليمية ضرورة تنمية مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس بما

بالمعارف التقنية إلى عدة عناصر ،إذ تتكون من القواعد

يتناسب مع "التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة" ،وأن يمتلك

القانونية وتراخيص التقنية ،واتفاقية الحقوق الملكية الفكرية

الطالب الخريج "كل أدوات التطوير والتحديث التي يتطلبها سوق

الستخدام التكنولوجيا ،وطرق التدريس الحديثة المدمجة

العمل" (ص .ص.)136-136 .

بتكنولوجيا التعليم ،والتقنيات التعليمية الخاصة لذوي االحتياجات

وتهدف مراكز مصادر التعلم وادارات الدعم الفني في

الخاصة ،وتوظيف تكنولوجيا التعليم في إنتاج األنشطة التعليمية،

المؤسسة التعليمية Learning Resource Centers and

وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة لدمج التقنية في التعليم ،وتدريب

Technical

الطالب على استخدام الحاسب واإلنترنت في التعليم والتعلم،

the

in

Departments

Support

 Educational Institutionإلى تحقيق مخرجات ذات جودة

ورؤية المؤسسة التعليمية ورسالتها المستقبلية وأهدافها من خالل

عالية تساهم في تحقيق األهداف التعليمية بما ينسجم ويتالءم مع

استخدام استراتيجيات التعلم والتكنولوجيا الحديثة ،ومراكز

التطورات التكنولوجية وثورة المعلومات .وقد بين فرج ] [57أن

مصادر التعلم وادارات الدعم الفني في المؤسسة التعليمية.

مصطلح مركز مصادر التعلم يقصد به التعبير عن "بيئة تعليمية

 .4الطريقة واالجراءات

تحوي أنواعا متعددة من مصادر المعلومات ،يتعامل معها

أ .مجتمع الدراسة

المتعلم وتتيح له فرص اكتساب المهارات والخبرات واثراء معارفه

يتكون مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس في جامعة

عن طريق التعلم الذاتي" (ص .)86 .وأكد الباحث على أن مهام

الطائف ،وقد بلغ عدد المشاركين  393عضوا من مختلف

مراكز مصادر المعلومات تتركز في عدة وظائف أساسية ،تشمل

التخصصات العلمية .كما شملت الدراسة التي أجريت على عينة

األخصائيون للمعلومات ،والمعلمون ،والمستشارون للعملية

تتكون من عشرة كليات ،من شطري الطالب والطالبات ،وتشمل:

التعليمية ،بحيث تتحدد لهم عدة مهام منها :إنتاج مصادر تعلم

كلية الطب ،وكلية الشريعة واألنظمة ،وكلية العلوم ،وكلية العلوم

محلية تعمل على تحديث المناهج والمقررات الدراسية ،والتدريب

اإلدارية والمالية ،وكلية الحاسبات وتقنية المعلومات ،وكلية

على تشغيل واستخدام األجهزة التعليمية ،وتحقيق التكامل بين

التربية ،وكلية الهندسة ،وكلية العلوم الطبية التطبيقية ،وكلية

مصادر التعلم والموقف التعليمي .واضافة إلى ذلك ،فقد عرف

اآلداب ،وكلية التصاميم واالقتصاد المنزلي .وقد تم توزيع

 [58] Elliottإدارات الدعم الفني على أنها خدمة مقدمة تهدف

االستبيانات على أعضاء هيئة التدريس في الفصل الدراسي

للمساعدة في استخدام تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات ،بما في

الثاني من العام الجامعي 1333-1331ه ،بعد أخذ الموافقات

ذلك البرمجيات ،واألجهزة ،والربط الشبكي ،ويتم االتصال بهم
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الرسمية من إدارة الجامعة ،وكذلك مخاطبة عمداء الكليات

"المقاييس متعددة األجزاء لقياس خصائص األفراد" ،والتي تتكون

ورؤساء األقسام األكاديمية.

من مجموعة من األسئلة ،أو المفردات ،أو استجابات أفراد العينة

ب .أداة الدراسة

على فقرات االستبيان (ص .)331 .ولهذا فقد تم تطوير أداة

لقد تم استخدام أداة االستبانة لجمع المعلومات الميدانية

جمع البيانات من خالل استعراض الجانب النظري واالستفادة من

وقياس مستوى المهارات والثقافة التقنية لدى أعضاء هيئة

األدبيات والدراسات السابقة المتعلقة بالمهارات والمعارف

التدريس في جامعة الطائف ،حيث تم تصميم هذه االستبانة

التكنولوجية ،وكذلك استشارة آراء المتخصصين في هذا المجال.

لتشمل على ثالثة أجزاء رئيسية .الجزء األول يحتوي على

وأيضا تم حساب معامل االرتباط بيرسون Pearson

المعلومات العامة ألفراد عينة الدراسة من حيث الكلية،

 Corretationلتحديد الصدق ألداة الدراسة ،وقياس العالقة بين

والتخصص ،والجنسية ،والجنس ،وسنوات الخبرة ،والفئة العمرية،

المحاور واألبعاد.

والدرجة العلمية .والجزء الثاني يتكون من أربعة محاور رئيسية

ب -الثبات:

وهي :استخدام برامج الحاسب التطبيقية والمتخصصة ،واستخدام

عرف عطيفة ] [60الثبات بأنه األداة الثابتة التي "إذا

برامج تقنيات الويب ،واستخدام األجهزة التعليمية ،وأيضا قياس

طبقت على فرد ما أكثر من مرة فإنه يحصل على نفس الدرجات

مدى اإللمام بالمعارف التقنية .أما الجزء الثالث يشمل على

في المرتين" (ص .)139 .كما فسر أبو عالم ] [59الثبات بأنه

أسئلة مفتوحة النهايات لكل محور من هذه المحاور ،وذلك

هو "دقة درجة المقياس" ،وكذلك أوضح بأنه توجد طريقتين لتقويم

للتعرف على اتجاهات أعضاء هيئة التدريس وميولهم حول كل

الثبات" :األولي دراسة التناسق الداخلي للمقياس ،والثانية قياس

ما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في التعليم ،وكذلك تحقيق فرصة

استقرار الدرجة" (ص .)331 .وقد تم استخدام طريقة كرونباخ

االطالع على اآلراء والمالحظات والمقترحات ،التي تساهم في

ألفا Cronbach's Alphaلتحديد معامل الثبات واالتساق

تطوير وتنمية هذه المهارات.

الداخلي للمقياس ،فكلما كان المعامل قريب من الواحد ،دل ذلك

ج .أداة الدراسة

على ثبات المقياس وصالحيته للدراسة .ويتضح من الجدول رقم

أ -الصدق:

( ،)1أن قيمة ألفا كرونباخ للمقياس ومحاور الدراسة أكبر من
 6.63وقريبة من الواحد ،وهذا يدل على ثبات المقياس

ذكر أبو عالم ] [59بأن الصدق يشير إلى "إمكانية تفسير

والمحاور.

درجة المقياس في ضوء أهدافه" ،حيث أنه يمكن استخدام

جدول 1

معامالت الثبات لمحاور الدراسة
عدد العبارات

ألفا كرونباخ

المحاور
 -1استخدام برامج الحاسب التطبيقية والمتخصصة

9

6.869

 -1استخدام برامج تقنيات الويب

9

6.866

 -3استخدام األجهزة التعليمية

9

6.899

 -3اإللمام بالمعارف التقنية

9

6.916

36

6.936

المقياس ككل

 -اإلبقاء على العبارة التي تؤدي إلى زيادة الثبات ،حيث أن

ولمعرفة مدى اتساق عبارات هذه المحاور مع بعضها

العبارة التي تقلل من قيمة ألفا للمحور ككل عند حذفها ،تعتبر

البعض ،فقد تم دراسة تأثير هذه العبارات على قيمة معامل ألفا

عبارة متسقة مع باقي العبارات.

كرونباخ ،على النحو التالي:
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 -التخلص من العبارة التي تضعف المقياس ،حيث أن العبارة

 -يتم تكرار ذلك لكل عبارة ،ومن ثم حساب قيمة المعامل لباقي

التي تزيد من قيمة ألفا للمحور ككل عند حذفها ،تعتبر عبارة

عبارات المحور ،وذلك بعد حذف العبارات الغير متسقة من كل

غير متسقة مع باقي العبارات.

محور.
المحور األول :استخدام برامج الحاسب التطبيقية والمتخصصة
جدول 2

معامالت االتساق والصدق لمحور استخدام برامج الحاسب التطبيقية والمتخصصة
العبارات

ألفا كرونباخ 

معامل االرتباط

 -1معالج النصوص

6.861

**6.331

 -1العروض التقديمية

6.861

 -3الجداول الحسابية

6.863

**6.339
**6.636

 -3نظم إدارة قواعد البيانات

6.861

**6.661

 -3النشر المكتبي

6.863

**6.619

 -6الرسم والتصميم والفالش

6.836

**6.613

 -6إنشاء وتحرير المواقع االلكترونية

6.863

**6.618

 -8الخرائط الذهنية

6.869

**6.391

 -9أدوات التأليف إلنتاج الدروس التفاعلية

6.863

المحور ككل

6.869

**6.633

 قيمة ألفا كرونباخ بعد حذف العبارة.

 حساب معامل االرتباط بيرسون لدراسة العالقة بين العبارة ومجموع باقي العبارات وهو يقيس قيمة الصدق الداخلي أو ما يسمي صدق المحك.
*** معامل االرتباط دال عند مستوي ....1

معامالت االرتباط دالة معنويا عند مستوى  ،6.61وهذا يدل

ويظهر من الجدول رقم ( ،)1أن قيم ألفا كرونباخ داخل

الجدول أصغر من قيمة ألفا كرونباخ للمحور ،وهذا يعني أن

على صدق العبارات.

جميع العبارات داخل المحور متسقة مع بعضها البعض .كما أن

المحور الثاني :استخدام برامج تقنيات الويب

جدول 3
معامالت االتساق والصدق لمحور استخدام برامج تقنيات الويب
ألفا كرونباخ 

معامل االرتباط 

العبارات
 -1إدارة البريد االلكتروني

6.863

**6.361

 -1أنظمة إدارة محتوى التعلّم

6.838
6.838

**6.613

**6.613

 -3البودكاست التعليمي

6.833

**6.666

 -3أدوات االختبارات واستبيانات التقييم االلكترونية

6.833

 -6المكتبات الرقمية

6.83

**6.633
**6.661

 -6األدلة ومحركات البحث

6.836

**6.338

 -8االنفوجرافكس

6.836

**6.633

 -9الحياة الثانية

6.83

**6.663

 -3الشبكات االجتماعية

6.866

المحور ككل
 قيمة ألفا كرونباخ بعد حذف العبارة.

حساب معامل االرتباط بيرسون لدراسة العالقة بين العبارة ومجموع باقي العبارات وهو يقيس قيمة الصدق الداخلي أو ما يسمي صدق المحك.

**معامل االرتباط دال عند مستوي ....1
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معامالت االرتباط دالة معنويا عند مستوى  ،6.61وهذا يدل

ويبين الجدول رقم ( ،)3أن قيم ألفا كرونباخ داخل الجدول
أصغر من قيمة ألفا كرونباخ للمحور ،وهذا يعني أن جميع

على صدق العبارات.

العبارات داخل المحور متسقة مع بعضها البعض .كما أن

المحور الثالث :استخدام األجهزة التعليمية

جدول 4

معامالت االتساق والصدق لمحور استخدام برامج الحاسب التطبيقية والمتخصصة
 ألفا كرونباخ

 معامل االرتباط

العبارات
 -1األجهزة المحمولة

6.893

 -1أجهزة الحاسب اآللي

6.89

**6.336
**6.666

 -3محررات ومسجالت الصوتيات

6.883

**6.691

 -3أجهزة العرض أو الداتاشو

6.881

 -3السبورة اإللكترونية الذكية

6.886

**6.698
**6.633

 -6الفيديو والكاميرات الرقمية

6.866

 -6أجهزة التلفزة والشاشات المسطحة

6.869

**6.668
**6.633

 -8أجهزة عرض االسطوانات الرقمية

6.866

 -9قياس استجابات الطالب

6.896

**6.666

المحور ككل

**6.366

6.899

 قيمة ألفا كرونباخ بعد حذف العبارة.

 حساب معامل االرتباط بيرسون لدراسة العالقة بين العبارة ومجموع باقي العبارات وهو يقيس قيمة الصدق الداخلي أو ما يسمي صدق المحك.
** معامل االرتباط دال عند مستوى ....1

معامالت االرتباط دالة معنويا عند مستوى  ،6.61وهذا يدل

ويدل الجدول رقم ( ،)3على أن قيم ألفا كرونباخ داخل

الجدول أصغر من قيمة ألفا كرونباخ للمحور ،وهذا يعني أن

على صدق العبارات.

جميع العبارات داخل المحور متسقة مع بعضها البعض .كما أن

المحور الرابع :اإللمام بالمعارف التقنية

جدول 5

معامالت االتساق والصدق لمحور اإللمام بالمعارف التقنية
ألفا كرونباخ 

معامل االرتباط 

العبارات
 -1القواعد القانونية وتراخيص التقنية

6.911

**6.686

 -1اتفاقية الحقوق الملكية الفكرية الستخدام التكنولوجيا

6.911

**6.666

 -3طرق التدريس الحديثة المدمجة مع تكنولوجيا التعليم

6.918

**6.633

 -3التقنيات التعليمية الخاصة لذوي االحتياجات الخاصة

6.911

 -3توظيف تكنولوجيا التعليم في إنتاج األنشطة التعليمية

6.913

**6.663
**6.693

 -6تهيئة البيئة التعليمية المناسبة لدمج التقنية في التعليم

6.916

 -6تدريب الطالب على استخدام الحاسب واإلنترنت في التعليم والتعلم

6.911

**6.669
**6.666

 -8رؤية المؤسسة التعليمية ورسالتها المستقبلية وأهدافها من خالل استخدام استراتيجيات التعلم والتكنولوجيا الحديثة

6.916

 -9مراكز مصادر التعلم وادارات الدعم الفني في المؤسسة التعليمية

6.918

**6.683

المحور ككل

**6.639

6.916

 قيمة ألفا كرونباخ بعد حذف العبارة.
 حساب معامل االرتباط بيرسون لدراسة العالقة بين العبارة ومجموع باقي العبارات وهو يقيس قيمة الصدق الداخلي أو ما يسمي صدق المحك.
** معامل االرتباط دال عند مستوى ....1

جميع العبارات داخل المحور متسقة مع بعضها البعض .كما أن

ويتضح من الجدول رقم ( ،)3أن قيم ألفا كرونباخ داخل

معامالت االرتباط دالة معنويا عند مستوى  ،6.61وهذا يدل

الجدول أصغر من قيمة ألفا كرونباخ للمحور ،وهذا يعني أن
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على صدق العبارات.

حسب فئات المتغيرات األولية ألفراد عينة الدراسة ،وكذلك إتاحة

الوسائل اإلحصائية المستخدمة

فرصة االطالع على الجداول التوضيحية المدعومة بالرسوم

أوال :اإلحصاءات الوصفية للمتغيرات األولية

البيانية.
 - 1الكلية

وقد تم في هذا الجزء استخالص التك اررات والنسب المئوية

جدول 6
التوزيع التكراري والنسبي لمفردات الدراسة حسب الكلية

الطب

92

3.7

الشريعة واألنظمة

73

6.8

العلوم

37

56.1

اإلدارية واملالية

86

51.9

احلاسبات

98

8.8

الرتبية

18

53.9

اهلندسة

2

9.7

العلوم الطبية

15

59.2

اآلداب

95

1.7

التصاميم

78

2.5

اجملموع

566.6 721

200
150
100

التكرارات

الكلية

التكرار

%

250

50
0

بين  %1.3و.%3.3

ويتضح من الجدول رقم ( ،)6التوزيع التكراري والنسبي
للكليات المشاركة في الدراسة وتشمل :كلية الطب ،وكلية

كما يظهر من الجدول رقم ( ،)6التوزيع التكراري لمفردات

الشريعة واألنظمة ،وكلية العلوم ،وكلية العلوم اإلدارية والمالية،

الدراسة بعد تصنيف الكليات إلى ثالث فئات أساسية ،بحيث

وكلية الحاسبات ،وكلية التربية ،وكلية الهندسة ،وكلية العلوم

تتكون:

الطبية التطبيقية ،وكلية اآلداب ،وكلية التصاميم واالقتصاد

 -الكليات األدبية :من الشريعة واألنظمة ،والعلوم اإلدارية

المنزلي .ومن المالحظ أن كلية العلوم تحتل النسبة األكبر من

والمالية ،واآلداب.

عدد المشاركين يصل إلى  ،%18.3وتليها كلية العلوم اإلدارية

 -الكليات العلمية :من الطب ،والعلوم ،والهندسة.

والمالية بنسبة  ،%13.1ومن ثم كلية التربية بنسبة .%13.1

 -الكليات التطبيقية :من الحاسبات وتقنية المعلومات ،والتربية،

بينما تشغل كلية اآلداب والهندسة النسبة األقل ،والتي تتراوح ما

والعلوم الطبية ،والتصاميم واالقتصاد المنزلي.
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جدول 7
التوزيع التكراري والنسبي لمفردات الدراسة بعد تصنيف الكليات

الكليات

التكرار

%

األدبية

111

1.91

العلمية

111

1.91

التطبيقية

16.

819.

اجملموع

5.1

111

االدبية
العلمية

 -1الجنسية
جدول 8

التوزيع التكراري والنسبي لمفردات الدراسة حسب الجنسية

اجلنسية

التكرار

%

سعودي

67

2.91

غري سعودي

92.

8.98

اجملموع

9.3

2..

سعودي
غري سعودي

األكبر ،مقارنة بعدد أعضاء هيئة التدريس السعوديين ،والتي

كما يتبين من الجدول رقم ( ،)8أن عدد أعضاء هيئة

تقدر بنسبة  ،%19.1آي بفرق يتراوح .%61.6

التدريس غير سعوديين تصل إلى  ،%86.8وهي النسبة

 -3الجنس
جدول 9

التوزيع التكراري والنسبي لمفردات الدراسة حسب الجنس

اجلنس

التكرار

%

ذكر

2.9

989.

أنثى

1.1

3292

اجملموع

9.3

2..

ذكر
أنثي
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 ،%31.1مما يدل ذلك على أن النسبة األكبر كانت من

ويتضح من الجدول رقم ( ،)9أن عدد الذكور من جميع

المشاركات اإلناث بفرق يتراوح .%1.1

الكليات يقدر بنسبة  ،%38.9بينما عدد اإلناث يقدر بنسبة

 -3سنوات الخبرة
جدول 1.

التوزيع التكراري والنسبي لمفردات الدراسة حسب سنوات الخبرة

سنوات اخلربة

التكرار

%

أقل من  1سنوات

2.8

169
9

من 56 – 1
سنوات

2.1

139
8

أكثر من 56سنوات

283

979
8

اجملموع

9.3

2..

أقل من  5سنوات

ومن المالحظ من الجدول رقم ( ،)16انه تم تصنيف

نسبة األعضاء الذين أمضوا أقل من  3سنوات تقدر بحوالي

سنوات الخبرة ألعضاء هيئة التدريس على ثالث فئات متتابعة،

 ،%16.3وهي نسبة مقاربة لنسبة األعضاء الذين أمضوا من 3

وتشمل :أقل من  3سنوات ،ومن  16 – 3سنوات ،وأكثر من

–  16سنوات ،والتي تقدر .%13.8

16سنوات .وتدل النتائج على أن نسبة أعضاء هيئة التدريس

 -3الفئة العمرية

الذين أمضوا أكثر من  16سنوات تقدر بحوالي  ،%36.8بينما
جدول 11
التوزيع التكراري والنسبي لمفردات الدراسة حسب الفئة العمرية

الفئة العمرية

التكرار

%

أقل من  91سنة

28

997

150

 71 – 98سنة

83

1293

100

 31 – 78سنة

272

9.96

50

أكثر من  31سنة

292

9991

0

اجملموع

9.3

2..

التكرارات

200

أكثر من  45سنة  45 – 36سنة  35 – 26سنة أقل من  25سنة
الفئة العمرية

ويظهر من الجدول رقم ( ،)11الفئات العمرية ألعضاء

التي تتراوح أعمارهم أكثر من  33سنة وتبلغ  131عضوا.

هيئة التدريس المشاركين في الدراسة من جميع الكليات ،حيث

وتعتبر أقل الفئات العمرية عددا ،وهي التي أقل من  13سنة

يقدر عدد أعضاء هيئة التدريس من الفئة العمرية من – 36

والتي تتكون من  18عضوا ،في حين وصل عدد األعضاء التي

 33سنة بحوالي  161عضوا ،ويليها الفئة العمرية لألعضاء

تتراوح أعمارهم من  33 – 16سنة إلى  83عضوا.
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 -6الوظيفة الحالية
جدول 12

التوزيع التكراري والنسبي لمفردات الدراسة حسب الوظيفة الحالية

الوظيفة احلالية

التكرار

%

رئيس قسم

6

9

عضو هيئة تدريس 763

26

721

566

اجملموع

رئيس قسم
عضو هيئة التدريس

ويدل الجدول رقم ( )11على أن ثمانية أعضاء هيئة تدريس

 386عضوا من أعضاء هيئة التدريس ،آي بنسبة  %1من

فقط من رؤساء األقسام قد شاركوا في تعبئة االستطالع مقابل

رؤساء األقسام مقابل  %98من باقي األعضاء.
 -6الدرجة العلمية

جدول 13
التوزيع التكراري والنسبي لمفردات الدراسة حسب الدرجة العلمية

معيد

16

1891

حماضر

81

1196

أستاذ مساعد

166

81

أستاذ مشارك

9.

11

أستاذ

11

1591

اجملموع

5.1

111

التكرارات

الدرجة العلمية التكرار

%

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

أستاذ

أستاذ مشارك أستاذ مساعد

حماضر

معيد

الدرجة العلمية

.%16.6

ويتضح من الجدول رقم ( ،)13التوزيع التكراري والنسبي

ثانيا :اإلحصاءات الوصفية للفقرات على مقياس ليكارت

ألفراد العينة على حسب الدرجة العلمية .وتدل النتائج على أن
النسبة األكبر ألعضاء هيئة التدريس وهي التي على مرتبة أستاذ

وقد تم تصنيف إجابات أعضاء هيئة التدريس ،وترتيبها

مساعد ،حيث تصل إلى  ،%31وتليها مرتبة األستاذ المشارك

على حسب درجة أهميتها ،وذلك من خالل إعطاء كل إجابة

بنسبة  .%16كما أن نسبة األعضاء المشاركين على مرتبة

الوزن المناسب وفقا لفئات مقياس ليكارت الخماسي ،كما في

المعيد  ،%13.1متقاربة لألعضاء على مرتبة األستاذ

الجدول رقم (.)13

 ،%13.1بينما تعتبر النسبة األقل وهي للمحاضرين وتصل إلى
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جدول 14

وزن الفئات
الفئات

الوزن

ضعيف

1

مقبول

1

جيد

3

جيد جدا

3

ممتاز

3

فيها المتوسط المرجح ،كما في الجدول رقم (:)13

كما تم تحديد الرأي السائد لعينة الدراسة حسب الفئة التي يقع
جدول 15

الرأي السائد للمتوسط المرجح
قيمة المتوسط المرجح

الرأي السائد

من  1.66إلى أقل من 1.86

ضعيف

من  1.86إلى أقل من 1.66

مقبول

من  1.66إلى أقل من 3.36

جيد

من  3.36إلى أقل من 3.16

جيد جدا

من  3.16إلى أقل من 3.66

ممتاز

محور ،وكذلك حساب االنحراف المعياري لها وترتيبها حسب

ولإلجابة على السؤال التالي :ما درجة استجابات أفراد
الدراسة لفقرات المحاور؟ تم حساب المتوسط المرجح إلجابات

أهميتها.

أعضاء هيئة التدريس على األسئلة أو العبارات الواردة في كل

المحور األول :استخدام برامج الحاسب التطبيقية والمتخصصة

جدول 16

المتوسط المرجح واالنحراف المعياري والرأي السائد لعبارات محور استخدام برامج الحاسب التطبيقية والمتخصصة
المتوسط المرجح

االنحراف المعياري

الرأي السائد

ترتيب األهمية

العبــــــــارات
 -1معالج النصوص

3.11

1.11

جيد جدا

1

 -1العروض التقديمية

3.13

1.69

جيد جدا

1

 -3الجداول الحسابية

3.66

1.18

جيد جدا

3

 -3نظم إدارة قواعد البيانات

3.36

1.36

جيد

3

 -3النشر المكتبي

3.13

1.39

جيد

3

3

1.31

جيد

6

 -6إنشاء وتحرير المواقع االلكترونية

1.63

1.3

جيد

9

 -8الخرائط الذهنية

1.6

1.38

جيد

8

 -9أدوات التأليف إلنتاج الدروس التفاعلية

3.1

1.36

جيد

6

3.33

1.36

جيد

 -6الرسم والتصميم والفالش

إجمالي المحور

يقع في فئة "جيد" .وهذا يعني أن مهارة أعضاء هيئة التدريس

ويتضح من الجدول رقم ( ،)16إن الرأي السائد لعبارات

في استخدام برامج الحاسب التطبيقية والمتخصصة جيدة.

المحور األول يقع في فئتي "جيد" أو "جيد جدا" ،وللمحور ككل

المحور الثاني :استخدام برامج تقنيات الويب
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جدول 17
المتوسط المرجح واالنحراف المعياري والرأي السائد لعبارات محور استخدام برامج تقنيات الويب
المتوسط المرجح

االنحراف المعياري

الرأي السائد

ترتيب األهمية

العبــــــــارات
 -1إدارة البريد االلكتروني

3.13

1.19

جيد جدا

1

 -1أنظمة إدارة محتوى التعلّم

3.3

1.36

جيد

3

3.33

1.33

جيد جدا

1

 -3البودكاست التعليمي

1.69

1.38

جيد

6

 -3أدوات االختبارات واستبيانات التقييم االلكترونية

3.69

1.33

جيد

6

 -6المكتبات الرقمية

3.33

1.36

جيد

3

 -6األدلة ومحركات البحث

3.31

1.31

جيد جدا

3

 -8االنفوجرافكس

1.33

1.31

مقبول

8

 -9الحياة الثانية

1.19

1.36

مقبول

9

3.13

1.39

جيد

 -3الشبكات االجتماعية

إجمالي المحور

هيئة التدريس في استخدام برامج تقنيات الويب جيدة.

ويتضح من الجدول رقم ( ،)16إن الرأي السائد لمعظم

المحور الثالث :استخدام األجهزة التعليمية

عبارات المحور الثاني يقع في فئتي "جيد" أو "جيد جدا"،
وللمحور ككل يقع في فئة "جيد" .وهذا يعني أن مهارة أعضاء

جدول 18
المتوسط المرجح واالنحراف المعياري والرأي السائد لعبارات محور استخدام األجهزة التعليمية
المتوسط المرجح

االنحراف المعياري

الرأي السائد

ترتيب األهمية

العبــــــــارات
 -1األجهزة المحمولة

3.66

1.33

جيد جدا

3

 -1أجهزة الحاسب اآللي

3.33

6.98

ممتاز

1

 -3محررات ومسجالت الصوتيات

3.81

1.16

جيد جدا

3

 -3أجهزة العرض أو الداتاشو

3.91

1.31

جيد جدا

1

 -3السبورة اإللكترونية الذكية

3.16

1.33

جيد

8

 -6الفيديو والكاميرات الرقمية

3.33

1.36

جيد جدا

6

 -6أجهزة التلفزة والشاشات المسطحة

3.68

1.33

جيد جدا

3

 -8أجهزة عرض االسطوانات الرقمية

3.63

1.31

جيد جدا

6

 -9قياس استجابات الطالب

1.61

1.36

جيد

9

3.63

1.39

جيد جدا

إجمالي المحور

استخدام األجهزة التعليمية جيدة جدا.

ويتضح من الجدول رقم ( ،)18إن الرأي السائد للغالبية

المحور الرابع :المعارف التقني

العظمي لعبارات المحور الثالث وللمحور ككل يقع في فئة "جيد
جدا" .وهذا يعني أن مهارة أعضاء هيئة التدريس في محور

جدول 19
المتوسط المرجح واالنحراف المعياري والرأي السائد لعبارات لمحور اإللمام بالمعارف التقنية
المتوسط المرجح

االنحراف المعياري

الرأي السائد

ترتيب األهمية

العبــــــــارات
 -1القواعد القانونية وتراخيص التقنية

1.89

1.33

جيد

8

 -1اتفاقية الحقوق الملكية الفكرية الستخدام التكنولوجيا

3.63

1.31

جيد

6

 -3طرق التدريس الحديثة المدمجة مع تكنولوجيا التعليم

3.39

1.16

جيد جدا

1

 -3التقنيات التعليمية الخاصة لذوي االحتياجات الخاصة

1.66

1.36

جيد

9

 -3توظيف تكنولوجيا التعليم في إنتاج األنشطة التعليمية

3.33

1.36

جيد

3
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 -6تهيئة البيئة التعليمية المناسبة لدمج التقنية في التعليم

3.33

1.31

جيد

3

 -6تدريب الطالب على استخدام الحاسب واإلنترنت في التعليم والتعلم

3.61

1.33

جيد جدا

1

3.33

1.18

جيد جدا

3

3.19

1.36

جيد

6

3.13

1.3

جيد

 -8رؤية المؤسسة التعليمية ورسالتها المستقبلية وأهدافها من خالل
استخدام استراتيجيات التعلم والتكنولوجيا الحديثة
 -9مراكز مصادر التعلم وادارات الدعم الفني في المؤسسة التعليمية
إجمالي المحور

والجنسية ،والجنس ،وسنوات الخبرة ،والفئة العمرية ،والوظيفة

ويتضح من الجدول رقم ( ،)19إن الرأي السائد لعبارات
المحور الرابع يقع في فئتي "جيد" أو "جيد جدا" ،وللمحور ككل

الحالية ،والدرجة العلمية.

يقع في فئة "جيد" .وهذا يعني أن مهارة أعضاء هيئة التدريس

 -1تأثير الكلية
الفرض :ال يوجد فرق معنوي دال إحصائيا بين متوسط

في محور اإللمام بالمعارف التقنية جيدة.

آراء مفردات الدراسة ،حول محاور الدراسة ،يعزى إلى اختالف

ثالثا :دراسة أثر المتغيرات العامة على محاور الدراسة
لإلجابة على الفرض التالي :ال توجد فروق ذات داللة

الكلية ،وحيث أن "الكلية" تحتوي على ثالث فئات ،فقد تم إجراء

إحصائية بين متوسط آراء مفردات الدراسة حول محاور الدراسة

اختبار تحليل التباين في اتجاه واحد ،والحصول على النتائج

يعزى إلى اختالف فئات المتغيرات العامة ،وهي الكلية،

التالية:
جدول 2.

نتائج اختبار التباين األحادي حول تأثير الكلية
الكلية

عدد القراءات

المتوسط

االنحراف المعياري

المحاور

الكليات األدبية

113

3.13

1.68

الحاسب التطبيقية

الكليات العلمية

111

3.3

6.83

والمتخصصة

الكليات التطبيقية

169

3.39

6.93

الكليات األدبية

113

3.66

6.96

الكليات العلمية

111

3.69

6.86

الكليات التطبيقية

169

3.11

1

الكليات األدبية

113

3.31

1

الكليات العلمية

111

3.6

6.91

الكليات التطبيقية

169

3.68

6.96

الكليات األدبية

113

3.11

1.63

الكليات العلمية

111

3.11

1

الكليات التطبيقية

169

3.36

1.13

 -1استخدام برامج

 -1استخدام برامج
تقنيات الويب
 -3استخدام األجهزة
التعليمية
 -3اإللمام بالمعارف
التقنية
* قيمة

ف392.2

تعني قيمة اإلحصاء ف عند درجات حرية (.)392.2

ف

(* )392.2

3.639

1.688

3.366

1.631

المعنوية p-value
6.669

6.338

6.663

6.166

الداللة
دال

غير دال

دال

غير دال

ويتضح من الجدول رقم ( ،)16أن قيمة المعنوية (p-

وقد أكد الدردير ] [61بان اختبار شيفيه هو مجموعة من

 )valueأكبر من  6.63بالنسبة للمحورين رقم ( ،)3-1وهذا

اختبارات "ت" ،وخطوة الحقة لحساب تحليل التباين األحادي،

يعني أنه ال يوجد فرق معنوي بين متوسط آراء عينة الدراسة

ويسمي المقارنات المتعددة بين المتوسطات .ويستخدم هذا

يعزى إلى اختالف الكلية .كما أن قيمة المعنوية أصغر من

االختبار للكشف عن اتجاهات الفروق بين كل مجموعتين ،وذلك

 6.63بالنسبة للمحورين رقم ( ،)3-1وهذا يعني أنه يوجد فرق

عند وجود فروق ذات داللة إحصائية يعزى إلى اختالف

معنوي بين متوسط آراء عينة الدراسة يعزى إلى اختالف الكلية.

مستويات المعالجة ،ولذلك فقد تم رصد فقط المقارنات بين كل

ولتحديد فئات الكلية التي أدت إلى اختالف آراء مفردات

فئتين من فئات الكلية ،والتي بينها فروق دالة إحصائيا،

عينة الدراسة حول المحورين ،فقد تم إجراء اختبار .Scheffe
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والحصول على النتائج التالية:
جدول 21

نتائج اختبارات "ت"
الكلية

المحاور
 -1استخدام برامج الحاسب التطبيقية والمتخصصة
 -3استخدام األجهزة التعليمية

فروق* المتوسطات

(أ)

(ب )

(أ) ( -ب)

الكليات التطبيقية

الكليات األدبية

الكليات العلمية

الكليات األدبية

*6.36
*6.19

الكليات التطبيقية

الكليات األدبية

*6.38

الخطأ المعياري

المعنوية
p-value

6.11

6.661

6.13

6.613

6.11

6.661

* الفروق بين المتوسطات موجبة ،وذلك ألن متوسط اآلراء في الفئات (أ) أكبر من متوسط الفئات في (ب).

ومن المالحظ من الجدول رقم ( )11أنه:
 -بالنسبة

لمحور "استخدام برامج

فرق جوهري في المهارة بين متوسط آراء أعضاء هيئة التدريس

الحاسب

في كل من الكليات العلمية والتطبيقية وبين أعضاء هيئة

التطبيقية

والمتخصصة" :فإن أعضاء هيئة التدريس بالكليات التطبيقية

التدريس بالكليات األدبية.

أكثر مهارة من أعضاء هيئة التدريس بالكليات األدبية ،وهذا

 -1تأثير الجنسية

يعني أن هناك فرق جوهري في المهارة بين متوسط آراء أعضاء

الفرض :ال يوجد فرق معنوي دال إحصائيا بين متوسط آراء

هيئة التدريس بالكليتين.

مفردات العينة ،حول محور الدراسة ،يعزى إلى اختالف

 -بالنسبة لمحور "استخدام األجهزة التعليمية" :فإن أعضاء هيئة

الجنسية ،وحيث أن "الجنسية" تحتوي على فئتين ،تم إجراء

التدريس بكل من الكليات العلمية والكليات التطبيقية أكثر مهارة

اختبار "ت" ،والحصول على النتائج التالية:

من أعضاء هيئة التدريس بالكليات األدبية .وهذا يعني أن هناك
جدول 22
نتائج اختبار "ت"
المحاور
 -1استخدام برامج الحاسب التطبيقية والمتخصصة
 -1استخدام برامج تقنيات الويب
 -3استخدام األجهزة التعليمية
 -3اإللمام بالمعارف التقنية
*

ت()393

الجنسية

عدد القراءات

المتوسط

االنحراف المعياري

سعودي

66

3.16

1.61

غير سعودي

319

3.33

6.96

سعودي

66

1.93

1.11

غير سعودي

319

3.18

6.91

سعودي

66

3.63

1.63

غير سعودي

319

3.63

6.96

سعودي

66

3.63

1.11

غير سعودي

319

3.31

1.63

تعني قيمة اإلحصاء ت عند درجات حرية (.)393

ويتضح من الجدول رقم ( ،)11أن قيمة المعنوية (p-

ت(*)393

المعنوية
p-value

الداللة

6.613 -

6.363

غير دال

1.936 -

6.63

دال

6.831

6.393

غير دال

1.986 -

6.638

دال

اختالف الجنسية ،وبالتالي فإن أعضاء هيئة التدريس غير

 )valueأكبر من  6.63بالنسبة للمحورين رقم ( ،)3-1وهذا

السعوديين أكثر مهارة من السعوديين بالنسبة لهذين المحورين.

يعني أنه ال يوجد فرق معنوي بين متوسط آراء عينة الدراسة

 -3تأثير الجنس

يعزى إلى اختالف الجنسية .كما أن قيمة المعنوية أقل من أو

الفرض :ال يوجد فرق معنوي دال إحصائيا بين متوسط آراء

تساوي  6.63بالنسبة للمحورين رقم ( ،)3-1وهذا يعني أنه

مفردات العينة ،حول محور الدراسة ،يعزى إلى اختالف الجنس،

يوجد فرق معنوي بين متوسط آراء عينة الدراسة يعزى إلى

وحيث أن "الجنس" يحتوي على فئتين ،لذا فقد تم إجراء اختبار
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"ت" ،والحصول على النتائج التالية:
جدول 23
نتائج اختبار "ت"
الجنس

المحاور
 -1استخدام برامج الحاسب التطبيقية والمتخصصة
 -1استخدام برامج تقنيات الويب
 -3استخدام األجهزة التعليمية
 -3اإللمام بالمعارف التقنية
*

ت()393

عدد القراءات

المتوسط

االنحراف المعياري

ذكر

193

3.13

1.63

أنثي

161

3.31

6.89

ذكر

193

3.11

6.96

أنثي

161

3.66

6.93

ذكر

193

3.6

6.96

أنثي

161

3.6

6.98

ذكر

193

3.16

1.69

أنثي

161

3.13

1.68

تعني قيمة اإلحصاء ت عند درجات حرية (.)393

ويتضح من الجدول رقم ( ،)13أن قيمة المعنوية (p-

ت(*)393

المعنوية p-value

الداللة

1.611 -

6.688

غير دال

1.619

6.166

غير دال

6.998 -

6.319

غير دال

6.133

6.813

غير دال

 -3تأثير سنوات الخبرة

 )valueأكبر من  6.63بالنسبة لجميع المحاور ،وهذا يعني أنه

الفرض :ال يوجد فرق معنوي دال إحصائيا بين متوسط آراء

ال يوجد فرق معنوي بين متوسط آراء عينة الدراسة يعزى إلى

مفردات الدراسة ،حول محاور الدراسة ،يعزى إلى اختالف

اختالف الجنس ،وبالتالي فإنه ال يوجد فرق معنوي في متوسط

سنوات الخبرة ،وحيث أن "سنوات الخبرة" تحتوي على ثالث

المهارة (بالنسبة للمحاور األربع) بين أعضاء هيئة التدريس

فئات ،لذا فقد تم إجراء اختبار تحليل التباين في اتجاه واحد،

الذكور واإلناث.

والحصول على النتائج التالية:
جدول 24
نتائج اختبار التباين األحادي حول تأثير سنوات الخبرة
سنوات الخبرة

عدد القراءات

المتوسط

االنحراف المعياري

المحاور

أقل من  3سنوات

168

3.36

6.96

الحاسب التطبيقية

من  16 - 3سنوات

161

3.18

1.63

والمتخصصة

أكثر من 16سنوات

183

3.33

6.93

أقل من  3سنوات

168

3.66

1

من  16 - 3سنوات

161

3.16

6.99

أكثر من 16سنوات

183

3.16

6.91

أقل من  3سنوات

168

3.66

6.98

من  16 - 3سنوات

161

3.61

6.98

أكثر من 16سنوات

183

3.66

6.98

أقل من  3سنوات

168

3.19

1.16

من  16 - 3سنوات

161

3.31

1.63

أكثر من 16سنوات

183

3.13

1.66

 -1استخدام برامج

 -1استخدام برامج
تقنيات الويب
 -3استخدام األجهزة
التعليمية
 -3اإللمام بالمعارف
التقنية

ف

(*)392.3

6.193

6.381

6.163

6.361

المعنوية p-value
6.813

6.683

6.961

6.666

الداللة
غير دال

غير دال

غير دال

غير دال

* قيمة ف  392.3تعني قيمة اإلحصاء ف عند درجات حرية (.)392.3

ويتضح من الجدول رقم ( )13أن قيمة المعنوية (p-

اختالف سنوات الخبرة ،وبالتالي فإنه ال يوجد فرق معنوي في

 )valueأكبر من  6.63بالنسبة لجميع المحاور ،وهذا يعني أنه

متوسط مهارة أعضاء هيئة التدريس (بالنسبة للمحاور األربع)

ال يوجد فرق معنوي بين متوسط آراء عينة الدراسة يعزى إلى

يعزى إلى اختالف سنوات الخبرة.
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 -3تأثير الفئة العمرية

العمرية ،وحيث أن "الفئة العمرية" تحتوي على أربع فئات ،لذا

الفرض :ال يوجد فرق معنوي دال إحصائيا بين متوسط آراء

فقد تم إجراء اختبار تحليل التباين في اتجاه واحد ،والحصول

مفردات الدراسة ،حول محاور الدراسة ،يعزى إلى اختالف الفئة

على النتائج التالية:

جدول 25
نتائج اختبار التباين األحادي حول تأثير الفئة العمرية
المحاور
 -1استخدام برامج

الفئة العمرية

عدد القراءات

المتوسط

االنحراف المعياري

أقل من  13سنة

18

3.38

6.98

 33 – 16سنة

83

3.33

1.61

 33 – 36سنة

161

3.36

6.91

أكثر من  33سنة

131

3.13

6.99

أقل من  13سنة

18

1.93

1.63

 33 – 16سنة

83

3.61

1.63

 33 – 36سنة

161

3.33

6.88

أكثر من  33سنة

131

3

6.93

أقل من  13سنة

18

3.39

1.11

 33 – 16سنة

83

3.81

6.93

 33 – 36سنة

161

3.69

6.93

أكثر من  33سنة

131

3.33

1.61

أقل من  13سنة

18

1.93

1.33

 33 – 16سنة

83

3.13

1.16

 33 – 36سنة

161

3.38

6.99

أكثر من  33سنة

131

3.13

1.1

الحاسب التطبيقية
والمتخصصة
 -1استخدام برامج
تقنيات الويب

 -3استخدام األجهزة
التعليمية

 -3اإللمام بالمعارف
التقنية
* قيمة ف

391.3

تعني قيمة اإلحصاء ف عند درجات حرية (.)391.3

ويتضح من الجدول رقم ( ،)13أن قيمة المعنوية (p-

ف

(*)391.3

المعنوية p-value

6.633

1.616

6.666

3.193

6.113

1.913

6.188

1.663

الداللة

دال

دال

غير دال

غير دال

الفئة العمرية.

 )valueأكبر من  6.63بالنسبة للمحورين رقم ( ،)3-3وهذا

 -6تأثير الوظيفة الحالية

يعني أنه ال يوجد فرق معنوي بين متوسط آراء عينة الدراسة

الفرض :ال يوجد فرق معنوي دال إحصائيا بين متوسط آراء

يعزى إلى اختالف الفئة العمرية .كما أن قيمة المعنوية أصغر

مفردات العينة ،حول محور الدراسة ،يعزى إلى اختالف الوظيفة

من  6.63بالنسبة للمحورين رقم ( ،)1-1وهذا يعني أنه يوجد

الحالية ،وحيث أن "الوظيفة الحالية" تحتوي على فئتين ،لذا فقد

فرق معنوي بين متوسط مهارة عينة الدراسة يعزى إلى اختالف

تم إجراء اختبار "ت" ،والحصول على النتائج التالية:
جدول 26

نتائج اختبار "ت"
المحاور
 -1استخدام برامج الحاسب التطبيقية
والمتخصصة
 -1استخدام برامج تقنيات الويب
 -3استخدام األجهزة التعليمية

الوظيفة الحالية

عدد

القراءات

المتوسط

االنحراف
المعياري

ت (*)393

رئيس قسم

8

3.66

6.63

-

عضو هيئة تدريس

386

3.33

6.98

6.663

رئيس قسم

8

3.66

6.31

-

عضو هيئة تدريس

386

3.13

6.96

6.163

رئيس قسم

8

3.33

6.91

-

عضو هيئة تدريس

386

3.66

6.98

6.663
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المعنوية
p-value
6.336
6.839
6.336

الداللة
غير
دال
غير
دال
غير
دال

3

 -3اإللمام بالمعارف التقنية

2014

4

رئيس قسم

8

1.69

6.68

-

عضو هيئة تدريس

386

3.16

1.69

1.118

ويتضح من الجدول ( ،)16أن قيمة المعنوية ()p-value

6.113

غير
دال

 -6تأثير الدرجة العلمية

أكبر من  6.63بالنسبة لجميع المحاور ،وهذا يعني أنه ال يوجد

الفرض :ال يوجد فرق معنوي دال إحصائيا بين متوسط آراء

فرق معنوي بين متوسط مهارة عينة الدراسة يعزى إلى اختالف

مفردات الدراسة ،حول محاور الدراسة ،يعزى إلى اختالف

الوظيفة الحالية ،وبالتالي ال يوجد فرق معنوي في متوسط المهارة

الدرجة العلمية ،وحيث أن "الدرجة العلمية" تحتوي على خمس

(بالنسبة للمحاور األربع) بين رؤساء األقسام وأعضاء هيئة

فئات ،لذا فقد تم إجراء اختبار تحليل التباين في اتجاه واحد،

التدريس.

والحصول على النتائج التالية:
جدول 27

نتائج اختبار التباين األحادي حول تأثير الدرجة العلمية
الدرجة العلمية

عدد القراءات

المتوسط

االنحراف المعياري

المحاور

معيد

36

3.18

6.93

محاضر

31

3.11

1.61

الحاسب التطبيقية

أستاذ مساعد

166

3.33

6.98

والمتخصصة

أستاذ مشارك

69

3.33

6.93

أستاذ

31

3.69

6.93

معيد

36

1.66

1.63

محاضر

31

3.13

1.61

أستاذ مساعد

166

3.18

6.93

أستاذ مشارك

69

3.36

6.86

أستاذ

31

3.63

6.93

معيد

36

3.66

6.96

محاضر

31

3.31

1.61

أستاذ مساعد

166

3.63

6.99

أستاذ مشارك

69

3.83

6.91

أستاذ

31

3.33

6.99

معيد

36

3.63

1.1

محاضر

31

1.9

1.13

أستاذ مساعد

166

3.36

1.61

أستاذ مشارك

69

3.31

6.93

أستاذ

31

3.63

1.18

 -1استخدام برامج

 -1استخدام برامج تقنيات
الويب

 -3استخدام األجهزة
التعليمية

 -3اإللمام بالمعارف
التقنية

* قيمة ف

39..4

ف

(*)39..4

1.861

3.313

1.686

3.616

المعنوية p-value

6.118

6.668

6.133

6.666

الداللة

غير دال

دال

غير دال

دال

تعني قيمة اإلحصاء ف عند درجات حرية (.)39..4

الدرجة العلمية.

ويتضح من الجدول رقم ( ،)16أن قيمة المعنوية (p-
 )valueأكبر من  6.63بالنسبة للمحورين رقم ( ،)3-1وهذا

ولتحديد فئات الدرجة العلمية التي أدت إلى اختالف آراء مفردات

يعني أنه ال يوجد فرق معنوي بين متوسط آراء عينة الدراسة

عينة الدراسة حول المحورين ،فقد تم إجراء اختبار Scheffe

يعزى إلى اختالف الدرجة العلمية .كما أن قيمة المعنوية أصغر

بين كل فئتين من فئات الدرجة العلمية .ولقد تم رصد فقط

من  6.63بالنسبة للمحورين رقم ( ،)3-1وهذا يعني أنه يوجد

المقارنات التي بينها فروق دالة إحصائيا ،والحصول على النتائج

فرق معنوي بين متوسط مهارة عينة الدراسة يعزى إلى اختالف

التالية:
61

جدول 28

نتائج اختبارات "ت"
الدرجة العلمية

المحاور

 -1استخدام برامج تقنيات الويب

 -3اإللمام بالمعارف التقنية

فروق* المتوسطات

(أ)

(ب )

(أ) ( -ب)

محاضر

معيد

أستاذ مساعد

معيد

*6.38
*6.31

أستاذ مشارك

معيد

أستاذ مساعد

محاضر

*6.39
*6.36

أستاذ مشارك

معيد

أستاذ مشارك

محاضر

*6.36
*6.61

أستاذ مشارك

أستاذ

*6.36

الخطأ المعياري

المعنوية
p-value

6.19

6.639

6.13

6.663

6.16

6.666

6.18

6.613

6.19

6.613

6.16

6.663

6.19

6.613

* الفروق بين المتوسطات موجبة ،وذلك ألن متوسط اآلراء في الفئات (أ) أكبر من متوسط الفئات في (ب).

ويظهر من الجدول رقم ( )18أنه:



 -بالنسبة لمحور "استخدام برامج تقنيات الويب" فإنه يوجد فرق

المشاركين وكل من المعيدين والمحاضرين واألساتذة.

جوهري دال إحصائيا بين متوسط مهارة كل من أعضاء هيئة

رابعا :العالقة بين محاور الدراسة

التدريس من فئة "محاضر" و"أستاذ مساعد" و"أستاذ مشارك"

يمكن دراسة العالقة بين محاور الدراسة بطريقتين وهما:

وبين متوسط مهارة "المعيد".

معامل االرتباط بين محاور الدراسة

 -بالنسبة لمحور "اإللمام بالمعارف التقنية" فإنه يوجد:

وقد تم حساب معامل االرتباط "بيرسون" بين محاور الدراسة كما

فرق جوهري دال إحصائيا في متوسط المهارة بين



فرق جوهري دال إحصائيا في المهارة بين األساتذة

هو مبين في الجدول التالي:

األساتذة المساعدين والمحاضرين.
جدول 29

معامل االرتباط بين محاور الدراسة (حجم العينة )395
 -1استخدام برامج الحاسب

المحاور
 -1استخدام برامج تقنيات الويب
 -3استخدام األجهزة التعليمية
 -3اإللمام بالمعارف التقنية

التطبيقية والمتخصصة

 -2استخدام برامج
تقنيات الويب

معامل االرتباط

**6.618

المعنوية

6.666

معامل االرتباط
المعنوية

**6.363
6.666

**6.399

معامل االرتباط

**6.361

**6.633

المعنوية

6.666

** معامل االرتباط دال إحصائيا عند مستوي معنوية ....1

ويتضح من الجدول رقم ( ،)19أنه يوجد ارتباط طردي

 -3استخدام األجهزة
التعليمية

6.666
6.666

**6.631
6.666

هي:
س :1متوسط آراء مفردات العينة فيما يختص بمهارات استخدام

ودال إحصائيا عند مستوي  6.61بين كل محورين من محاور
الدراسة.

برامج الحاسب التطبيقية والمتخصصة.

االنحدار بين محاور الدراسة يمثل االنحدار العالقة بين المتغير

س :1متوسط آراء مفردات العينة فيما يختص بمهارات استخدام

التابع وعدة متغيرات مستقلة ،ويكون الفرض على النحو التالي:

برامج تقنيات الويب.

ص :متوسط آراء مفردات العينة فيما يختص بمهارات اإللمام

س :3متوسط آراء مفردات العينة فيما يختص بمهارات استخدام

بالمعارف التقنية ،وهي المتغير التابع ،بينما المتغيرات المستقلة

األجهزة التعليمية.
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وكذلك تكون العالقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة،

س ،1س 3وطريقة المربعات الصغرى .وأحيانا يتم حذف بعض

عالقة خطية ،حسب المعادلة التالية:

المتغيرات المستقلة من النموذج إذا كان تأثيرها على المتغير

ص= أ +ب 1س + 1ب 1س+ 1

التابع ضعيفا .وقد أثبتت النتائج أن هناك نموذجين فقط يمكن

ب 3س3

وتعتبر (أ ،ب ،1ب ، 1ب )3مقادير ثابتة تسمي معالم
النموذج ،كما أن "أ" تسمي المقدار الثابت ،وأن ب ،1ب،1

استخدامهما وهما:
نموذج ( :)1ويشتمل على جميع المتغيرات المستقلة س ،1س،1

ب3

تسمي معامالت المتغيرات المستقلة .ويتحدد النموذج بمعرفة

س.3

قيمة معالمه ،وتتحدد قيمة المعالم باستخدام بيانات ص ،س،1

نموذج ( :)1ويشتمل على المتغيرين المستقلين س ،1س.3

جدول 3.

المعامالت ومعنوياتها للنموذجين
النموذج

1

المعامالت

قيمة المعامالت

الخطأ المعياري

قيمة "ت"

المعنوية p-value

أ :المقدار الثابت

6.118 -

6.133

6.813 -

6.316

ب :1معامل

س1

6.663

6.633

1.313

6.19

ب :1معامل

س1

6.183

6.636

3.661

6

ب :3معامل

س3

6.313

6.636

11.638

6

6.663 -

6.131

6.318 -

6.663

ب :1معامل

س1

6.311

6.633

8.636

6

ب :3معامل

س3

6.338

6.633

13.398

6

أ :المقدار الثابت
1

والجدول رقم ( )36يبين المقدار الثابت ومعامالت

كما يتضح من الجدول السابق أن قيمة المعنوية (p-

المتغيرات المستقلة ،وكذلك اختبار "ت" الختبار مدى معنوية

 )valueالمناظرة للمعامل ب 1أكبر من  6.63وهذا يعني أن

هذه المعامالت ،وذلك للنموذجين ( )1و( .)1وباستخدام قيمة

هذا المعامل غير معنوي ويمكن حذف المتغير س 1من المعادلة

المعامالت في النموذج ( ،)1فإننا نحصل على معادلة االنحدار

السابقة .وباستخدام المعامالت الجديدة المناظرة للنموذج ()1

لهذا النموذج ،والذي يحتوي على جميع المتغيرات المستقلة ،على

نحصل على المعادلة الجديدة للنموذج ( ،)1على النحو التالي:
ص=  6.311+6.663-س6.336 + 1

النحو التالي:
ص=  6.663+6.118-س 6.183 + 1س6.313 + 1

س3

س3

(وهذه المعادلة تمثل العالقة النهائية بين المتغير التابع
والمتغيرين المستقلين)

جدول 31

تحليل التباين المتعدد لنماذج االنحدار
النموذج
1

1

مصادر االختالف

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

االنحدار

168.633

3

91.911

الخطأ

183.363

391

6.361

المجموع

363.166

393

االنحدار

166.919

1

138.96

الخطأ

183.188

391

6.363

المجموع

363.166

393

قيمة "ف"
196.919

193.986

المعنوية p-value
6.666

6.666

ويتضح من الجدولين رقم ( )36و( ،)31أن كل من

 6.661وهذا يعني أن كل من النموذجين يصلح لتمثيل العالقة

النموذجين معنوي ودال إحصائيا عند مستوي معنوية أقل من

بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة عند تحليل التباين المتعدد
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لنماذج االنحدار .ولكن يكون من أفضل ،كلما قل عدد

بمعني أصح معرفة مقدار تأثيره على المتغير التابع ،فإن الجدول

المتغيرات المستقلة في النموذج ،وذلك بحذف المتغيرات المستقلة

التالي يعطي معامل االرتباط الكلي بين المتغير التابع

ضعيفة التأثير على المتغير التابع .ولمعرفة حجم الخسارة

والمتغيرات المستقلة لكل من النموذجين.

الناتجة من حذف المتغير المستقل س 1في النموذج ( ،)1أو
جدول 32

االرتباط الكلي ومربعه
مربع االرتباط

النموذج

االرتباط الكلي س

1

6.666

6.661

1

6.663

6.666

س2

ويبين الجدول رقم ( ،)31بأن س 1هي مربع االرتباط الكلي

واإللمام بالمعارف التقنية .وقد تم تصنيف المحور األول

بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة ،وهو عبارة عن المقدار

الستخدام برامج الحاسب التطبيقية والمتخصصة إلى عدة

الذي يمكن للنموذج أن يفسره من االختالفات في قيم المتغير

عناصر ،تتكون من معالج النصوص ،والعروض التقديمية،

التابع .وتدل النتائج على أن النموذج ( )1يوضح  %66.1من

والجداول الحسابية ،ونظم إدارة قواعد البيانات ،والنشر المكتبي،

االختالفات في قيم المتغير التابع ،بينما النموذج ( ( )1بدون

والرسم والتصميم والفالش ،وانشاء وتحرير المواقع االلكترونية،

س )1يسفر عن  %66من قيم المتغير التابع ،وبالتالي فإن

والخرائط الذهنية ،وأدوات التأليف إلنتاج الدروس التفاعلية .كما

الخسارة من حذف س 1تمثل  6.661وهذا مقدار ضعيف جدا.

تم تصنيف المحور الثاني الستخدام برامج تقنيات الويب إلى

 .5النتائج

عدة عناصر ،تتكون من إدارة البريد االلكتروني ،وأنظمة إدارة
محتوى التعلّم ،والشبكات االجتماعية ،والبودكاست التعليمي،

مناقشة النتائج وتفسيرها:
هدفت هذه الدراسة إلى قياس درجة تمكن أعضاء هيئة

وأدوات االختبارات ،واستبيانات التقييم االلكترونية ،والمكتبات

التدريس في جامعة الطائف من استخدام التقنيات التعليمية

الرقمية ،واألدلة ومحركات البحث ،واالنفوجرافكس ،والحياة

ومدى اإللمام بالمعارف والمعلومات التكنولوجية .وسيتناول هذا

الثانية.
وكذلك تم تصنيف المحور الثالث الستخدام األجهزة

الفصل مناقشة تلك النتائج حسب تسلسل أسئلة الدراسة كالتالي:
السؤال األول:

التعليمية إلى عدة عناصر ،تتكون من األجهزة المحمولة

 -مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة على السؤال األول :ما هي

(الهواتف النقالة أو الذكية أو التابلت) ،وأجهزة الحاسب اآللي،

المهارات التقنية التي يحتاج إليها أعضاء هيئة التدريس في

ومحررات ومسجالت الصوتيات ،وأجهزة العرض أو الداتاشو،

الجامعات السعودية؟

والسبورة اإللكترونية الذكية ،والفيديو والكاميرات الرقمية ،وأجهزة

لقد تمت اإلجابة على هذا السؤال من خالل استعراض

التلفزة والشاشات المسطحة ،وأجهزة عرض االسطوانات الرقمية،

اإلطار النظري للدراسة والتأكيد على أهمية إكتساب مهارات

وقياس استجابات الطالب .وأيضا تم تصنيف المحور الرابع

التعامل مع التقنيات الحديثة في تنويع أساليب التدريس

لإللمام بالمعارف التقنية إلى عدة عناصر ،تتكون من القواعد

واستراتيجياته .ولقد تم تقسيم هذه المهارات إلى أربعة محاور

القانونية وتراخيص التقنية ،واتفاقية الحقوق الملكية الفكرية

رئيسية ،تشمل :استخدام برامج الحاسب التطبيقية والمتخصصة،

الستخدام التكنولوجيا ،وطرق التدريس الحديثة المدمجة

واستخدام برامج تقنيات الويب ،واستخدام األجهزة التعليمية،

بتكنولوجيا التعليم ،والتقنيات التعليمية الخاصة لذوي االحتياجات
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الخاصة ،وتوظيف تكنولوجيا التعليم في إنتاج األنشطة التعليمية،

على أن بعض النقاط المذكورة يتوقف تفعيلها على اإلمكانيات

وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة لدمج التقنية في التعليم ،وتدريب

المتاحة ،بينما النقاط األخرى يتطلب تفعيلها من قبل

الطالب على استخدام الحاسب واإلنترنت في التعليم والتعلم،

متخصصين فقط مثل عبارة "التقنيات التعليمية الخاصة لذوي

ورؤية المؤسسة التعليمية ورسالتها المستقبلية وأهدافها من خالل

االحتياجات الخاصة" .وأيضا ،ذكر أحدهم انه غالبا ما يتم

استخدام استراتيجيات التعلم والتكنولوجيا الحديثة ،ومراكز

استخدام برامج تقنيات الويب من قبل المتخصصين في علوم

مصادر التعلم وادارات الدعم الفني في المؤسسة التعليمية.

الحاسب ،ومن لهم عالقة بهذا التخصص" ،والعلم به يحتاج إلى

السؤال الثاني:

دورات مكثفة ،بعيدا عن التكلف" .وباإلضافة إلى ذلك ،فقد احتج

 -مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة على السؤال الثاني :ما أهم

أحد المعلمين على استخدام األجهزة التعليمية الخاصة بقياس

التحديات والصعوبات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس في

استجابات الطالب ألنها تكون موجهة "نحو المادة وعناصرها،

جامعة الطائف عند استخدام وسائل التكنولوجيا في مجاالت

بعيدا عن أستاذ المادة".
ومن ناحية أخرى ،فقد تفاعل عدد كبير من أعضاء هيئة

التعليم والتعلم؟
لقد كانت معظم استجابات أعضاء هيئة التدريس تتضمن

التدريس ،وقدموا عدة مقترحات العتماد عدد من البرامج الهامة

طلب فتح المجال لتطوير مهارات اللغة اإلنجليزية ،حيث أن تعلم

والمتميزة ،والتي يمكن االستفادة منها في مجاالت التدريس

الكثير من المعارف والمعلومات في المجاالت التقنية ،واستخدام

والتدريب والبحث العلمي ،ومنها برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم

الحاسب اآللي في إدارة العملية التعليمية ،يحتاج إلى إتقان اللغة

االجتماعية

الصور Adobe

بجميع مستوياتها ،وخصوصا في التخصصات العلمية التي

،Photoshop

تتطلب مهامها إلماما باللغة االنجليزية .كما طالب البعض منهم

 ،FrontPageوبرنامج رسم المركبات الكيميائية ،Chemdraw

توفير األجهزة الحاسوبية في المكاتب اإلدارية ،وتصميم

وبرنامج قياس استجابات الطالب  ،i>clickerوبرنامج تصميم

البرمجيات التعليمية لتتناسب مع المقررات الحديثة ،وتقديم خدمة

التطبيقات التفاعلية  .Macromedia Authorwareكما ركز

االنترنت الالسلكية للمستفيدين من األساتذة والطالب ،وكذلك

بعض أعضاء هيئة التدريس على أهمية استخدام برامج أمنية

تركيب سبورات تفاعلية ذكية في القاعات الدراسية .كما طالب

مالئمة لحماية المؤسسات التعليمية ،وكذلك توعية أعضاء هيئة

أحد أعضاء هيئة التدريس على أن تكون القواعد واإلجراءات

التدريس من خالل تنظيم الدورات وورش العمل المتعلقة بكيفية

الخاصة بالتقنية ،محددة في أوقات ومواعيد منتظمة ،ويكون

إدارة أمن البريد االلكتروني ،وادارة أمن الحسابات على مواقع

متابعتها من خالل إنشاء موقع خاص بها ،حتى ال يجهد األستاذ

التواصل االجتماعي ،وادارة أمن نظام الحاسوب من خالل تامين

بين المتطلبات التدريسية وبين هذه اإلجراءات .كما أوضح

نظام التشغيل ،وغيرها .ونتيجة لذلك ،فأقترح معظم أعضاء هيئة

عضو آخر بأن هذه التقنيات الحديثة ال يتم توظيفها بكثرة ،ألنها

التدريس بان يتم تقديم دورات مجانية أو برسوم رمزية ،يتم فيها

غير متعارف عليها في مجال التخصص ،إال في أنشطة محددة،

تحديد وترتيب االحتياجات التدريبية ،وكذلك تطوير الكفاءات

لذلك فإنه "ال داعي للمزيد في تشتيت الذهن والتبحر في المتلقي

والخبرات ،مع ضرورة التركيز على الجانب التطبيقي العملي.

إذا كان الدرس ال يحتمل" .كما أشار أحد األساتذة بأن هذه

وأكد أحد األعضاء بأنه يجدر البدء في سرعة تنفيذ هذه

التقنيات مطلوب استخدامها في التدريس الجامعي ،ولكن "كل

المقترحات واالستعداد لها ،حيث أن الحاجة ماسة لتدريب

ذلك على حساب عضو هيئة التدريس" .وأوضح بعض األعضاء

العاملين على المهارات والمعارف المتخصصة ،والتي تعمل على
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،SPSS

وبرنامج

وبرنامج

تحرير

تصميم

المواقع

اإللكترونية

تحسين األداء ،ونشر الثقافة التقنية ،وتعزيز توظيف الوسائل

أوضح حجازي ] [63على أنه "لوال وجود الكمبيوتر واإلنترنت لما

والتقنيات الحديثة في التعليم .كما أشار عضو آخر على أهمية

تمكن البشر من اإللمام بالمعارف المتفجرة أو حتى تخزينها في

شرح وتوضيح فائدة هذه البرامج التقنية ،وكيفية استخدامها

عقولهم أو في صفحات الكتب" (ص ،)113 .مما يؤكد على أن

واالستفادة منها في توصيل المادة العلمية للطالب .والى جانب

مهارات استخدام برامج الحاسب وتقنيات الويب تساعد األفراد

ذلك ،فقد أوصى العضو على إقامة دورات وورش عمل متنوعة

على اكتساب المعلومات الجديدة واإللمام بالمعارف التقنية.

وتفاعلية تشجع على استخدام كل ما هو جديد ومفيد ،ويساهم

السؤال الرابع:

في تطوير العملية التعليمية ،ويمكن من االعتماد عليه مستقبال.

 -مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة على السؤال الرابع :هل توجد

السؤال الثالث:

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط آراء أعضاء هيئة

 -مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة على السؤال الثالث :ما مدى

التدريس حول محاور الدراسة تعزى إلى اختالف فئات المتغيرات

تمكن أعضاء هيئة التدريس في جامعة الطائف من المهارات

العامة المتعلقة بأفراد العينة وتتمثل في تأثير الكلية التي ينتمي

والمعارف التكنولوجية لالرتقاء بمستوى األداء وجودة العمل

لها عضو هيئة التدريس ،والجنسية ،والجنس ،وسنوات الخبرة،

األكاديمي؟

والفئة العمرية ،والوظيفة الحالية ،والدرجة العلمية؟

وللتعرف على درجة استجابات أعضاء هيئة التدريس ومدى

لقد استهدفت الدراسة ،اختبار صحة الفرض الرئيسي :بأنه

تمكنهم من المهارات والمعارف التكنولوجية ،فقد تم تصنيف

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط آراء أعضاء

إجابات أفراد عينة الدراسة وترتيبها على حسب درجة أهميتها.

هيئة التدريس حول المحاور األساسية يعزى إلى اختالف فئات

وقد أظهرت نتائج الدراسة ،على أن الرأي السائد إلجمالي

المتغيرات العامة .وقد دلت النتائج على أن قيمة المعنوية أكبر

العبارات الخاصة بمحور استخدام برامج الحاسب التطبيقية

من  6.63بالنسبة لجميع المحاور ،وبالتالي ال يوجد فرق معنوي

والمتخصصة ،ومحور تقنيات الويب ،ومحور المعارف التقنية

في متوسط المهارة في استخدام برامج الحاسب التطبيقية

يكون في فئة الجيد ،بينما الرأي السائد إلجمالي العبارات

والمتخصصة ،وبرامج تقنيات الويب ،واألجهزة التعليمية،

الخاصة بمحور استخدام األجهزة التعليمية يقع في فئة الجيد

والمعارف التقنية ،تبعا الختالف فئات متغيرات الجنس ،وسنوات

جدا .وهذا يعني أن مهارات أعضاء هيئة التدريس في استخدام

الخبرة ،والوظيفة الحالية ألعضاء هيئة التدريس.

األجهزة التعليمية تفوق مهارات استخدام برامج الحاسب التطبيقية

كذلك تدل نتائج متوسط آراء عينة الدراسة لمتغير الكلية

والمتخصصة ،وتقنيات الويب ،والمعارف التقنية .وتتفق هذه

على أنه ال يوجد فرق معنوي في استخدام برامج تقنيات الويب

النتائج مع دراسة الجبالي ] ،[62والتي توصلت على أن مهارات

والمعارف التقنية ،بينما يوجد فرق معنوي في استخدام برامج

استخدام األجهزة التعليمية كالتلفاز التعليمي تحتل مكانة كبيرة

الحاسب التطبيقية والمتخصصة واألجهزة التعليمية .كما يتضح

منذ فترة اختراعه في الثالثينات ،تفوق مهارات استخدام الحاسب

من متوسط آراء عينة الدراسة لمتغير الجنسية على أنه ال يوجد

وتقنيات الويب ،حيث "سخرت برامجه كوسيلة تعليمية وتربوية

فرق معنوي في استخدام برامج الحاسب التطبيقية والمتخصصة

وثقافية ،في إطار المساهمة في حل مشاكل األمية وضعف

واألجهزة التعليمية ،بينما يوجد فرق معنوي في استخدام برامج

المنظومة التعليمية" ،كما أنه ينسب إليه الفضل فيما توصلت له

تقنيات الويب والمعارف التقنية .وأيضا تبين من متوسط آراء

تقنيات االتصال من تطور ملحوظ في استخدام األقمار

عينة الدراسة لمتغير الفئة العمرية ،على أنه ال يوجد فرق معنوي

الصناعية وأجهزة الحاسب اآللي والفيديو (ص .)16 .وكذلك

في استخدام األجهزة التعليمية والمعارف التقنية ،بينما يوجد فرق
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معنوي في استخدام برامج الحاسب التطبيقية والمتخصصة

التقنية الالزمة .إن توفير أدوات تكنولوجيا التعليم ليست غاية في

وبرامج تقنيات الويب .وعالوة على ذلك ،يستنتج من متوسط آراء

حد ذاتها ،وانما وسيلة تساعد في توظيف المتحدثات التكنولوجية

عينة الدراسة لمتغير الدرجة العلمية ،أنه ال يوجد فرق معنوي في

في مجال التعليم لتحقيق األهداف المرجوة.

استخدام برامج الحاسب التطبيقية والمتخصصة واألجهزة

 -تطوير إمكانيات أعضاء هيئة التدريس في تعلم أساسيات

التعليمية ،بينما يوجد فرق معنوي في استخدام برامج تقنيات

اللغة اإلنجليزية وقواعدها ،وكذلك التعريف بأهم المصطلحات

الويب والمعارف التقنية.

التقنية والفنية الخاصة بمهارات الحاسب اآللي وتقنية المعلومات.

السؤال الخامس:

فقد أصبحت اللغة اإلنجليزية اللغة العالمية التي تدخل في جميع

 -مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة على السؤال الخامس :ما هي

مجاالت الحياة واعتمدت عليها التقنيات الحديثة في برامجها

طبيعة العالقة بين محاور الدراسة األساسية نحو استخدام برامج

وأنشطتها المختلفة ،كما أنها تحتل مكانة بارزة في مجال التقنية

الحاسب التطبيقية والمتخصصة ،وبرامج تقنيات الويب ،واألجهزة

واالتصاالت ،حيث أن تبادل المعلومات والرسائل اإللكترونية

التعليمية ،واإللمام بالمعارف التقنية؟

أغلبها يتم باللغة اإلنجليزية.

لقد تم وصف العالقة بين كل محور من محاور الدراسة

 -تعزيز الوعي والثقافة المعلوماتية ألعضاء هيئة التدريس في

األساسية بطريقتين ،وهما حساب معامل االرتباط ودراسة

الجامعات السعودية ،حيث أن عضو هيئة التدريس يجب أن

االنحدار بين محاور الدراسة .وقد أتضح من نتائج الدراسة على

يكون لديه الرغبة والقدرة على اإلنتاج والوعي بالمعلومات الرقمية

أنه يوجد ارتباط طردي ودال إحصائيا عند حساب معامل

وتحديدها بكفاءة وفاعلية في المجاالت ذات العالقة إلنجاز

االرتباط بيرسون بين كل محورين من محاور الدراسة .أما فيما

المهام على الوجه األكمل ،ومن هنا يتحتم على الباحثين بذل

يتعلق بعالقة االنحدار ،فقد تم تمثيل الفرض بين المتغير التابع

الجهد في تطوير الخبرات والمهارات الضرورية في مجال

للمعارف التقنية ،وبين المتغيرات المستقلة لمهارات استخدام

التخصص وتنمية المعلوماتية.

برامج الحاسب ،وتقنيات الويب ،واألجهزة التعليمية باستخدام

 -التحفيز والتشجيع ألعضاء هيئة التدريس على التجاوب مع

تحليل التباين المتعدد لنماذج االنحدار .وقد أوضحت النتائج بأنه

التغيير ،واستثمار فرص التطوير ،واالستعداد للمهام المطلوبة.

يمكن حذف المتغيرات المستقلة الغير مؤثرة معنويا ،وبالتالي تم

والتأكيد على ضرورة مراعاة الكفاءة عند اعتماد المؤهالت

حذف المتغير المستقل فيما يختص بمهارات برامج الحاسب ،ألن

العلمية والترقيات وشغل المناصب القيادية ،وكذلك ربط المكافآت

تأثيره ضعيف على المتغير التابع .ونتيجة لذلك ،فقد تم تمثيل

المالية وبدالت التميز مع أداء العاملين في المؤسسات التعليمية،

العالقة النهائية بين المتغير التابع للمعارف التقنية ،والمتغيرين

لتعجيل قبول التقنيات الجديدة وتوظيفها وزيادة الخبرات المعرفية.

المستقلين الستخدام برامج تقنيات الويب واألجهزة التعليمية.
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STUDY THE NEEDS OF THE FACULTY
MEMBERS OF TECHNICAL SKILLS AND
KNOWLEDGE AT THE TAIF UNIVERSITY
Ghadeer Zainuddin Filimban
Taif University
Abstract_The purpose of the study was mainly to identify the technical skills and knowledge of the faculty
members at the Taif University, as well as the degree of practice, and their attitudes towards the integration
of education programs based on the information and communication technology. The study tool has been
utilized by 395 faculty members from ten different colleges, including the participation of 115 members of
liberal art colleges, 111 members of science colleges, and 169 members of applied colleges. Also, the
questionnaire was designed to assess the technical skills and knowledge of faculty members, after
establishing its validity and reliability, from which to collect and store data, as well as analyzed it using
SPSS statistical software version 16.
In addition, the answers of the faculty members has been categorized, for all of the statements included
in each section, in order to compute the weighted averages, frequencies, degree of responses, and standard
deviations, according to the level of the Likert scale. The results demonstrated that the skills of faculty
members in the use of educational devices exceed the skills of computer application software, web
technologies, and technical knowledge. It also revealed that the pre-dominant choice for a combined
statement of the educational devices, falls in the category of "very good", but the rest of the statements of
other sections falls in the category of "good".
Furthermore, the aim of this research is to test the hypothesis, which states that there is no statistically
significant differences between the average views of faculty members on the four main sections of the study
attributable to the various categories of general variables. The results demonstrated that the faculty
members of applied colleges have more skills than liberal art colleges on the use of computer application
software and educational devices. It also pointed out that the non-Saudi faculty members have more skills
than Saudi faculty members on the implementation of the web technologies and technical knowledge.
Moreover, it has shown that the faculty members of the rank of lecturer, assistant professor, and associate
professor have more skills than the rank of graduate assistant on the use of software web technologies, while
members of the rank of associate professor and assistant professor have more skills than the rank of
graduate assistant, lecturer, and professor with regard to familiarize themselves with technical knowledge.
Keywords: Information Literacy, Technological innovations, Computers, Web Technologies, Software
Application.
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