Journal of Al-Quds Open University for Educational &
Psychological Research & Studies
Volume 1

Number 4

Article 5

2013

TechnologyUseinContinuousLearningProgramsatPalestinianUniversitiesfrom
Mounir Said Awad
AlAqsaUniversity/Palestine, mounir.awad@poe.qou.edu

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jaqou_edpsych

Recommended Citation
Awad, Mounir Said (2013)
"TechnologyUseinContinuousLearningProgramsatPalestinianUniversitiesfromtheStudents’Perspective.,"
Journal of Al-Quds Open University for Educational & Psychological Research & Studies: Vol. 1 : No. 4 ,
Article 5.
Available at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jaqou_edpsych/vol1/iss4/5

This Article is brought to you for free and open access by Arab Journals Platform. It has been accepted for
inclusion in Journal of Al-Quds Open University for Educational & Psychological Research & Studies by an
authorized editor. The journal is hosted on Digital Commons, an Elsevier platform. For more information, please
contact rakan@aaru.edu.jo, marah@aaru.edu.jo, dr_ahmad@aaru.edu.jo.

درجة استخدام املستحدثات التكنولوجية
يف برامج التعليم املستمر
يف اجلامعات الفلسطينية

د .منري سعيد عوض

تاريخ االستالم2012 /6 /11 :م ،تاريخ القبول2012 /9 /19 :م.
أستاذ مساعد /كلية تكنولوجيا التعليم والمعلومات /جامعة األقصى /غزة /فلسطين.
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ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل الك�شف عن درجة ا�ستخدام امل�ستحدثات التكنولوجية يف برامج
التعليم امل�ستمر يف اجلامعات الفل�سطينية ،من وجهة نظر الطلبة �أنف�سهم ،ولتحقيق ذلك
ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي لتحقيق �أهداف هذه الدرا�سة ،وقد تكونت عينة الدرا�سة
من ( )68طالب ًا وطالبة من طلبة برناجمي التعليم امل�ستمر يف جامعتي الإ�سالمية والأزهر،
و�صممها ،وا�شتملت على ()20
ولغايات حتقيق �أهداف الدرا�سة� ،أع َّد الباحث �أداة الدرا�سة
َّ
فقرة يف امل�ستحدثات التكنولوجية ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج الآتية
● ●تبني �أن متو�سط الفقرات قد تراوحت ما بني (. )1.89 – 3.82وللمقيا�س ككل فقد
ح�صلت على متو�سط ح�سابي قدره ( )3.07وهي درجة ا�ستخدام متو�سطة.
● ●ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05≤αيف درجة
ا�ستخدام امل�ستحدثات التكنولوجية يف برامج التعليم امل�ستمر يف اجلامعات الفل�سطينية،
تعزى ملتغري اجلن�س (طالب– طالبات) .
● ●توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05≤αيف درجة
ا�ستخدام امل�ستحدثات التكنولوجية يف برامج التعليم امل�ستمر يف اجلامعات الفل�سطينية،
تعزى ملتغري اجلامعة (الإ�سالمية – الأزهر) ول�صالح جامعة الأزهر.
● ●ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05≤αيف درجة
ا�ستخدام امل�ستحدثات التكنولوجية يف برامج التعليم امل�ستمر يف اجلامعات الفل�سطينية،
تعزى ملتغري اخلربة يف جمال احلا�سوب واالنرتنت.
● ●ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05≤αيف درجة
ا�ستخدام امل�ستحدثات التكنولوجية يف برامج التعليم امل�ستمر يف اجلامعات الفل�سطينية،
تعزى ملتغري امل�ؤهل (بكالوريو�س – غري ذلك) .
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Abstract:
The current study aimed at identifying the extent of using technology
innovations in continuous learning programs at Palestinian universities
as perceived by the students.To achieve this aim, the researcher used the
descriptive analytical approach.The study sample consisted of 68 male and
female students in continuous learning program at Al- Azhar and the Islamic
universities.The researcher designed and validated the study tool which
included 20 items of technology innovations.The study findings are: (1) the
mean of items of the tool ranged between (3.82 – 1.8) and the scale was (3.07)
which indicated a moderate level of using technology innovations: (2) there
were no statistically significant differences in using technology innovations
due to sex (3) there were statistically significant differences in the level
of using technology innovations due to the university variable in favor of
AL- Azhar university.(4) There were no statistically significant differences
in the level of using technology innovations attributable to experience level
in computer: (5) there were no statistically significant differences in the
level of using technology innovations in Palestinian universes due to the
academic degree.

135

درجة استخدام املستحدثات التكنولوجية
في برامج التعليم املستمر في اجلامعات الفلسطينية.

د .منير سعيد عوض

مقدمة:
ظهرت التكنولوجيا احلديثة التي منحت الب�رش قدرات �ضخمة ،منذ �أن عرف العامل
الثورة ال�صناعية الأوىل ويف نهاية القرن الثامن ع�رش يف بريطانيا ثم يف فرن�سا وبلجيكا،
ثم اجتهت يف القرن التا�سع ع�رش �إىل �أملانيا والواليات املتحد ة واليابان.ويف �أوائل القرن
الع�رشين ظهرت الثورة ال�صناعية الثانية.وبعد انتهاء القرن الع�رشين ظهرت ثورة �صناعية
ثالثة متثلت يف الأ�شكال اجلديدة للطاقة ،وثورة االت�صاالت واملوا�صالت ،ون�شاطات تعتمد
على املعلومات املتمثلة با�ستخدام احلا�سبات الإلكرتونية ،وتطوير تكنولوجيا االت�صال،
ومعاجلة املعلومات وانت�شار �شبكات الإنرتنت (العكر. )2008 ،
وقد �سعت العملية الرتبوية لال�ستفادة من كل ما هو جديد ملواكبة التجديدات ،مع
العمل على
�إيجاد مفاهيم حديثة تتفق مع التقدم العلمي ،والطوفان املعريف؛ وقد ازداد االهتمام
العاملي والعربي واملحلي بالتكنولوجيا والرتبية التكنولوجية يف ظل املتغريات احلادثة
على �صعيد و�سائل التكنولوجيا واالت�صاالت واالخرتاع ،واملهنية ،والتقنية ،وما واكب
هذا التطور من بزوغ مفاهيم ،وم�صطلحات تكنولوجية يف جميع االخت�صا�صات (النجار
وا�سليم. )2007 ،
كما ي�شهد العامل اليوم تطوراً تكنولوجي ًا ومعلوماتي ًا مل ي�سبق له مثيل يف التاريخ ،فقد
ظهرت تكنولوجيات علمية ،وو�سائل تعليمية حديثة �ساعدت على حت�سني العملية التعليمية
وتطويرها ،بل �إنها بد�أت تفر�ض نف�سها على كامل العملية التعليمية التعلمية ،كما عظمت
�أهمية هذه التكنولوجيا بعد �أن �أدخلت خدمة �شبكة االنرتنت ،وخدمة �شبكة الويب العاملية،
وخدمة املكتبات الرقمية ،والتلفزيون التفاعلي ،والتعليم االلكرتوين ،وم�ؤمترات الفيديو.
ف�أ�صبحت هذه الأدوات والأجهزة جزءاً �أ�سا�سي ًا من حياة كل من له عالقة باملعرفة والعلم،
فهي حمفزة للم�شاركة االيجابية وللح�صول على املعرفة املختلفة وللتوا�صل مع الآخرين
يف �شتى �أنحاء املعمورة ب�سهولة وي�رس (احلايك وعي�سى2000 ،؛ حيدر. )2003 ،
وللجامعات دور مهم �أكرث من غريها يف تخطيط برامج التعليم امل�ستمر وتنفيذها،
ي�ساعدها يف ذلك �أنها �أ�صبحت مراكز لإعداد املهنيني يف �شتى املجاالت� ،إىل جانب كونها
مراكز علمية يف التخ�ص�صات كافة ،كما �أنها منذ ظهورها ،وهي متار�س التدري�س والتدريب،
والبحث العلمي (يا�سني)2003 ،
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وال تقت�رص فوائد ا�ستثمار تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت على التعليم الأ�سا�سي
واجلامعي،
بل تتعدى ذلك �إىل التعلم والتدريب امل�ستمر �أو ما ي�سمى التعلم مدى احلياة .ورمبا
يكون ت�أثري التعليم الإلكرتوين �أو�ضح و�أهم يف هذا النوع من التعلم.
وت�شهد النظم الرتبوية يف الع�رص احلايل تغريات عميقة يف خمتلف عنا�رصها وذلك
ا�ستجابة
لثورتي تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت التي غريت كثري ،ومنها حتليل عنا�رص
النظام الرتبوي الآتية :املعلم والطالب وعملية التدري�س واملنهاج الدرا�سي ،والقيادة
الرتبوية يف �ضوء تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،وطرح ت�صور م�ستقبلي ملهارات الثقة
االلكرتونية التي يظهرها املتعاملون بالعملية الرتبوية وفق هذه التكنولوجيا (الزبون،
وعبابنة. )2010 ،
وي�ؤكد الرتبويون �أهمية التكنولوجيا يف �أثناء التدري�س ،حتى بلغ بهم الت�أكيد على
فعالة ،تربط بني املعارف
اعتبارها �رضورة ملحة وحتمية؛ لأنها �أ�صبحت و�سيلة ات�صال ّ
النظرية والتطبيقات العملية؛ ولأن البحوث والدرا�سات �أو�ضحت قدرة و�سائل التكنولوجيا
يف تنمية مهارات التفكري العليا ،وتطوير مهارات ا�ستنباط احللول ،وتقريب املفاهيم
والتعبريات الرمزية املجردة �إىل �أذهان الطلبة ،ال �سيما يف ظل التطور املعريف الذي فر�ض
على املعلم توظيف و�سائل تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،ودجمها مع الأ�ساليب
الرتبوية احلديثة يف الغرفة ال�صفية لزيادة فاعليتها ولإحداث الأثر املن�شود على نوعية
التعليم وجودة خمرجاته (الزعبي2003 ،؛ البخيث ،والعمري. )2008 ،
وتهدف اخلطة الوطنية التطويرية للتعليم للجميع يف قطاع التعليم النظامي التي
�أقرتها وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية� ،إىل تفعيل تكنولوجيا املعلومات يف التعليم،
وذلك من خالل ،ت�صميم الربامج التعليمية املحو�سبة يف التعليم وا�ستخدامها ،وا�ستخدام
االنرتنت يف العملية التعليمية (بارود. )2003 ،
�إن توظيف امل�ستحدثات التكنولوجية التي �أفرزها تكنولوجيا املعلومات يف العملية
التعليمية� ،أ�صبح �رضورة ملحة تفر�ض على النظم التعليمية �إحداث نقلة نوعية يف الأهداف
التي ت�سعى �إىل حتقيقها ،ليكون الرتكيز على �إك�ساب املتعلمني ،جمموعة من املهارات
التي تتطلبها احلياة يف ع�رص املعلومات ،ومنها مهارات التعـلم الذات ي (�Self- Learn
 ،)ing Skillsومهارات املعلوماتية ( )Informaticsوما تت�ضمنه من مهارات التعامل مع
امل�ستحدثات التكنولوجية ،ومهارات �إدارة الذات ،بدال من الرتكيز على �إك�سابهم املعلومات
(النعيمى. )2001 ،
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ويرى كل من الزبون ،وعبابنة (� ، )2010أنه ميكن لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
�أن ت�ساهم يف جذب انتباه الطلبة وت�شجعهم ليكونوا متعلمني م�ستقلني ،وت�ساعدهم على
الو�صول �إىل املعلومات ب�رسعة من م�صادر عاملية وا�سعة.
وهناك كثري من الأ�سباب عجلت يف ظهور امل�ستحدثات التكنولوجية على امل�ستوي
التعليمي ،من �أهمها ،طبيعة الع�رص الذي نعي�ش فيه ،والذي يتميز بع�رص ثورة االت�صاالت،
والتي نتجت عن التقدم يف جمال االلكرتونيات ،وما ارتبط بذلك من تقدم يف جمال
احلا�سوب ،و�إذا كانت ثورة االت�صاالت قد �أدت �إىل ظهور اجلانب املادي من امل�ستحدثات
التكنولوجية املتمثل يف الأجهزة والأدوات احلديثة ،ف�إن هناك �أ�سباب ًا �أخرى �أدت �إىل ظهور
اجلانب الفكري للم�ستحدثات التكنولوجية ،وما ارتبط منها من مواد وبرجميات تعليمية
(النجار. )2009 ،

مشكلة الدراسة:
متحورت م�شكلة الدرا�سة يف الك�شف عن درجة ا�ستخدام امل�ستحدثات التكنولوجية
يف برامج التعليم امل�ستمر يف اجلامعات الفل�سطينية من وجهة نظر الطلبة امللتحقني
بالدورات التدريبية ،و�أثر كل من :اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،واخلربة يف جمال احلا�سوب
واالنرتنت ،واجلامعة ،يف التعبري عن درجة ا�ستخدام امل�ستحدثات التكنولوجيا يف برامج
التعليم امل�ستمر يف اجلامعات الفل�سطينية� ،سعي ًا للوقوف عند نواحي الإيجاب والق�صور يف
�أدائهم ،ويرى الباحث �رضورة �إجراء مثل هذه الدرا�سة ،ملعرفة درجة ا�ستخدام امل�ستحدثات
التكنولوجيا يف مراكز خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر يف ع�رص املعلوماتية.

وتتحدد م�شكلة الدرا�سة يف ال�س�ؤال الرئي�سي الآتي:

ما درجة ا�ستخدام امل�ستحدثات التكنولوجية يف برامج التعليم امل�ستمر
يف اجلامعات الفل�سطينية؟
وينبثق عن ال�س�ؤال الرئي�سي الأ�سئلة الفرعية الآتية:
● ●ما درجة ا�ستخدام امل�ستحدثات التكنولوجية يف برامج التعليم امل�ستمر يف
اجلامعات الفل�سطينية من وجهة نظر الطلبة؟
● ●هل تختلف تقديرات الطلبة امللتحقني يف برامج التعليم امل�ستمر يف اجلامعات
الفل�سطينية باختالف كل من :اجلن�س (طالب ،طالبة) ؟
● ●هل تختلف تقديرات الطلبة امللتحقني يف برامج التعليم امل�ستمر يف اجلامعات
الفل�سطينية باختالف اجلامعة (الأزهر ،الغ�سالمية) ؟
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● ●هل تختلف تقديرات الطلبة امللتحقني يف برامج التعليم امل�ستمر يف اجلامعات
الفل�سطينية باختالف اخلربة يف احلا�سوب واالنرتنت (كبرية ،متو�سطة ،منخف�ضة) ؟
● ●هل تختلف تقديرات الطلبة امللتحقني يف برامج التعليم امل�ستمر يف اجلامعات
الفل�سطينية باختالف امل�ؤهل العلمي (بكالوريو�س ،غري ذلك) ؟

فروض الدراسة:
◄◄ال توجد فروق ذات دالة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05≤αيف درجة
ا�ستخدام امل�ستحدثات التكنولوجية يف برامج التعليم امل�ستمر يف اجلامعات الفل�سطينية
باختالف كل من :اجلن�س ،اجلامعة ،اخلربة يف احلا�سوب واالنرتنت ،امل�ؤهل العلمي.

أهداف الدراسة:
ت�سعى الدرا�سة �إىل حتقيق الآتية:
♦ ♦التعرف �إىل درجة ا�ستخدام امل�ستحدثات التكنولوجية يف برامج التعليم امل�ستمر
يف اجلامعات الفل�سطينية من وجهة نظر طلبة برامج التعليم امل�ستمر.
♦ ♦الك�شف عن درجة ا�ستخدام امل�ستحدثات التكنولوجية يف برامج التعليم امل�ستمر يف
اجلامعات الفل�سطينية من وجهة نظر طلبة برامج التعليم امل�ستمر تبع ًا اجلن�س ،واجلامعة،
واخلربة يف احلا�سوب واالنرتنت ،وامل�ؤهل العلمي.

أهمية الدراسة:
تكمن �أهمية الدرا�سة من �أهمية مو�ضوعها الذي ينطلق من عدة اعتبارات �أهمها:
♦ ♦�أنها تتناول مو�ضوع ًا جديراً باالهتمام يف ظل التطور احلا�صل يف تكنولوجيا
املعلومات ،وهو درجة ا�ستخدام امل�ستحدثات التكنولوجية يف برامج التعليم امل�ستمر يف
اجلامعات الفل�سطينية.
♦ ♦قد ت�ساهم هذه الدرا�سة يف �إعادة النظر يف برامج التعليم امل�ستمر وخدمة املجتمع
لتفعيل دور امل�ستحدثات التكنولوجية.
♦ ♦قد تفيد الدرا�سة القائمني على عمادات التعليم امل�ستمر وخدمة املجتمع يف
اجلامعات الفل�سطينية يف التعرف �إىل درجة ا�ستخدام امل�ستحدثات التكنولوجية.
♦ ♦قد تفيد هذه الدرا�سة يف تفعيل التعلم من ا�ستخدام امل�ستحدثات التكنولوجية،
وذلك لتنمية قدراتهم الإبداعية.
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حدود الدراسة:
تتمثل الدرا�سة يف املحددات الآتية:
 اقت�رص على الطلبة امللتحقني يف برامج التعليم امل�ستمر يف جامعة الأزهر
واجلامعة الإ�سالمية بغزة.
 اقت�رص تطبيق الدرا�سة على برامج التعليم امل�ستمر يف جامعة الأزهر وجامعة
الإ�سالمية بغزة ،يف الف�صل الدرا�سي الأول للعام الدرا�سي 2011م.
 اقت�رص على بع�ض الدورات املتعلقة با�ستخدامات احلا�سوب التعليمي وتطبيقاته
يف جامعة الأزهر وجامعة الإ�سالمية بغزة.

إجراءات الدراسة:
1 .1االطالع على الأدب الرتبوي املتعلق مب�ستحدثات التكنولوجيا املتمثل يف (التعليم
االلكرتوين ،االنرتنت وخدماتها ومنتدياتها ،وبرامج الأقمار ال�صناعية ،ال�صحف واملجالت
االلكرتونية والربجميات التعليمة متعددة الو�سائط) يف برامج التعليم امل�ستمر يف اجلامعات
الفل�سطينية.
2 .2ح�رص م�ستحدثات التكنولوجيا (التعليم االلكرتوين ،والإنرتنت وخدماتها
ومنتدياتها ،وبرامج الأقمار ال�صناعية ،والربجميات التعليمة متعددة الو�سائط) للك�شف عن
درجة ا�ستخدامها يف برامج التعليم امل�ستمر يف اجلامعات الفل�سطينية وترتيبها على �شكل
ا�ستبانة مكونة من ( )20م�ستحدث تكنولوجي.
3 .3الت�أكد من �صدق الأداة وثباتها ح�سب الطرق املتعارف عليها.
4 .4توزيع �أداة الدرا�سة على عينة ممثلة ملجتمع الدرا�سة( :الطلبة امللتحقني يف برامج
التعليم امل�ستمر يف جامعتي الإ�سالمية والأزهر) .
5 .5حتليل �أداة الدرا�سة وعر�ض النتائج وتف�سريها.
6 .6تقدمي املقرتحات والتو�صيات.

مصطلحات الدراسة:
◄◄امل�ستحدثات التكنولوجية:
هي جمموعة من الو�سائط االلكرتونية امل�ستخدمة يف العملية التعليمية التعلمية،
والتي تقوم على �إمكانية التعلم من خالل التعليم االلكرتوين ،واالنرتنت وخدماته ،وبرامج
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الأقمار ال�صناعية ،والربجميات التعليمية متعددة الو�سائط ،وذلك من �أجل حتقيق �أهداف
العملية التعليمية.

◄◄الربنامج:
الدورات التعليمية والتدريبية التي تقدمها مراكز خدمة املجتمع والتعليم وامل�ستمر
التابعة للجامعات الفل�سطينية.

◄◄التعليم امل�ستمر:
هو ذلك النوع من التعليم الذي يقدم ل�رشائح املجتمع كافة ،بغر�ض �إتاحة فر�صة
التعلم للجميع ،وذلك من �أجل تلبية حاجات ورغبات الفرد واملجتمع.

الدراسات السابقة:
تعددت الدرا�سات ال�سابقة املتعلقة بامل�ستحدثات التكنولوجية وتكنولوجيا املعلومات
ويف �ضوء ذلك يرى الباحث عر�ض الدرا�سات ذات العالقة املبا�رشة بالدرا�سة احلالية:
�أجرى الزبون ،و عبابنة ( )2010درا�سة هدفت �إىل طرح ت�صور م�ستقبلي ملهارات
الثقة االلكرتونية التي يظهرها املتعاملون بالعملية الرتبوية ويف هذه التكنولوجيا ،واعتمد
الباحثان املنهج النظري التحليلي للو�صول �إىل الت�صور امل�ستقبلي ،وخل�صت الدرا�سة �إىل
النتائج الآتية ،بالن�سبة للمعلم� :سيتغري دوره في�صبح املر�شد واملي�رس لتعلم الطلبة ،وال بد
�أن ميتلك جمموعة من الكفايات واملهارات اجلديدة.وبالن�سبة للطالب� :سريتقى دوره من
جمرد متلق للمعلومات �إىل م�شارك وفاعل ومبدع ومنتج للمعرفة وم�شارك يف �صياغاتها،
قادر على التفاعل مع جمتمعه ومع العامل مبا فيه من تغريات ،ولذلك يجب �أن ميتلك
كفايات جديدة مل تكن معروفة من قبل تتعلق با�ستخدام التكنولوجيات اجلديدة للح�صول
على املعرفة ومعاجلتها وتبادلها مع الآخرين.وبالن�سبة لعملية التدري�س �ست�صبح �أكرث
ت�شويق ًا وفاعلية با�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت حيث يهيئ املعلم البيئة
املنا�سبة للتعلم ،وي�رشع الطلبة بالتعلم م�ستخدمني �أجهزة احلا�سوب بربجمياتها املختلفة،
ومت�صلني مب�صادر التعلم ،وقائمني بعملية جمع البيانات وتقيمها وتف�سريها ،والبحث
يف املواقع الإلكرتونية ،والتوا�صل والتفاعل والتعاون مع الزمالء يف ال�صف ،وطالب من
مناطق وبلدان خمتلفة.
�أما النجار ( )2009فقد �أجرى درا�سة هدفت �إىل اقرتاح برنامج لتدريب �أع�ضاء هيئة
التدري�س بجامعة الأق�صى على م�ستحدثات تكنولوجيا التعليم يف �ضوء احتياجاتهم
التدريبية.ولتحقيق ذلك؛ �أعدت ا�ستبانة مكونة من ثالثة �أجزاء ،وبعد التحقق من �صالحيتها،
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طُ بقت على ( )123ع�ضو هيئة تدري�س ،وقد ك�شفت الدرا�سة �أن �إملام �أع�ضاء هيئة التدري�س
مب�ستحدثات تكنولوجيا التعليم يقل عن حد الكفاية ( ، )%75وكما ظهرت فروق ذات
دالله �إح�صائية يف م�ستوى الإملام تعزى ملتغري الكلية واخلربة يف احلا�سوب واالنرتنت،
ومل تظهر فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري امل�ؤهل الأكادميي ،و�أن عينة الدرا�سة
بحاجة �إىل التدريب على م�ستحدثات تكنولوجيا التعليم بدرجة مرتفعة على حمور :الأجهزة
التعليمية ،وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت التعليمية ،وعرو�ض الو�سائط املتعددة
وتكنولوجيا البيئة التعليمية ،وبدرجة متو�سطة على حمور تكنولوجيا م�ؤمترات التعلم عن
بعد ،و�أن ( )%70من العينة يف�ضلون �أ�سلوب البيان العملي يف جمموعات كبرية للتدرب
على امل�ستحدثات ،وقد اقرتحت الدرا�سة برناجم ًا لتدريب �أع�ضاء هيئة التدري�س يف �ضوء
احتياجاتهم التدريبية.
و�أجرى البخيث والعمري ( )2008درا�سة هدفت �إىل حتديد درجة ممار�سة املعلمني
احلا�صلني على دبلوم الرتبية يف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت للمهارات واملعارف
املكت�سبة يف الربنامج يف املوقف التعليمي ال�صفي ،كما هو يف الواقع من خالل �أداة
�أعدت لهذه الغاية ،حيث متت مالحظة املوقف التعليمي ال�صفي لعينة اختريت بالطريقة
الع�شوائية الب�سيطة مكونة من ( )10معلمني و ( )10معلمات ممن ح�صلوا على دبلوم الرتبية
و�س ِّجل
يف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف حمافظة �إربد للعام  2006 /2007مُ ،
موقفان لكل فرد من �أفراد عينة الدرا�سة بال�صوت وال�صورة ،وا�ستخدمت بطاقة مالحظة من
ت�صميم الباحثينّ وتطويرهم تكونت من �أربعة جماالت هي :التخطيط ،و�إدارة ال�صف ،وتنفيذ
الأن�شطة التعليمية ،والتغذية الراجعة ،ومت التحقق من �صدق الأداة وثباتها.وقد تو�صلت
الدرا�سة �إىل حتديد الدرجة املتو�سطة ملمار�سة املعلمني للمهارات واملعارف املكت�سبة يف
الربنامج يف (التخطيط ،و�إدارة ال�صف ،والتغذية الراجعة) با�ستثناء جمال تنفيذ الأن�شطة
التعليمية ال�صفية� ،إذ ح�صلت على درجة ممار�سة قليلة.ي�ضاف �إىل ذلك عدم تو�صل نتائج
الدرا�سة �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05≤αبني متو�سط
التقديرات الناجتة عن مالحظة املعلمني الإح�صائية لدرجة ممار�ستهم للمهارات واملعارف
املكت�سبة يف برنامج دبلوم الرتبية يف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف املوقف
ال�صفي ح�سب متغريي اجلن�س ،والتخ�ص�ص الأكادميي والتفاعل بينهما
وق َّدم عبد اخلالق ويا�سني ( )2008درا�سة تهدف �إىل فهم الدوافع النف�سية واالجتماعية
للمدر�سني نحو ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات يف العملية التعليمية التعلمية وتبنيها،
ومدى تقبلهم لها مما ي�ساعد على �إزالة املعوقات التي قد حتول دون اال�ستخدام الأمثل
طبق منوذج ( )TAMالذي يحاول تف�سري
للتكنولوجيا يف العملية التعليمية.ولهذا الغر�ض ِّ
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دوافع تقبل وا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن العمر والتمكن
من اللغة االجنليزية واملهارات يف ا�ستخدام احلا�سوب واالنرتنت وتوفري برجميات التعليم
له داللة ارتباط �إيجابي وقوي مع اعتقاد املعلم �سهولة ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات يف
التعليم.
كما قام كل من اجلوارنة والهر�ش وخزاعلة (Jawarneh, El- Hersh, Khazaleh,
 )2007بدرا�سة هدفت �إىل الك�شف عن واقع ا�ستخدام معلمي التعليم املهني لتكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت يف املدار�س املهنية ،وتكونت عينة الدرا�سة من جميع معلمي
التعليم املهني يف �شمال الأردن ،ولهذا الغر�ض �أع ّد الباحثون �أداة الدرا�سة ،وقد ك�شفت نتائج
الدرا�سة �أن معلمي التعليم املهني ي�ستخدمون مهارات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
بدرجة �ضعيفة ومنها بدرجة متو�سطة ،كما �أ�شارات النتائج �إىل وجود معوقات حتول دون
ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف التدري�س املهني.
و�أجرى �صالح وحميد ( )2005درا�سة لتحديد االحتياجات التدريبية املهنية لأع�ضاء
هيئة التدري�س بكليات الرتبية امل�رصية من امل�ستحدثات التكنولوجية يف �ضوء معايري اجلودة
ال�شاملة ،وا�ستخدم الباحثان ا�ستبانه مكونة من ( )100فقرة ،موزعة على �ست جماالت هي:
عمليات التكنولوجيا ومناهجها ،وتخطيط بيئات التعلم وت�صميمها ،والتدري�س والتعليم
واملنهاج ،والتقومي ،والإنتاجية واملمار�سة املهنية ،والق�ضايا االجتماعية والأخالقية،
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )352ع�ضو هيئة تدري�س يعملون يف خم�س من كليات الرتبية
والرتبية النوعية ،وقد ك�شفت النتائج� :أن ن�سبة �إتاحة �إدارة الكليات من امل�ستحدثات
التكنولوجية لأع�ضاء هيئة التدري�س بلغت (  )%30.8و�أن عينة الدرا�سة بحاجة �إىل التدريب
على ( )12م�ستحدثا ً تكنولوجيا ً  ،ي�أتي يف مقدمتها االنرتنت ،وجهاز عر�ض البيانات،
مهمة مثل:
وم�ؤمترات الفيديو.وقد �صمم الباحثان برناجم ًا تدريبي ًا ا�شتمل على اعتبارات ّ
طبيعة الربنامج والفئة امل�ستهدفة ،و�أهداف الربنامج و�سبل جناحه.
�أما درا�سة الروا�س وميلي مور ( )Amer Al- Rawas and S.Millmore, 2001بعنوان:
«�إن�شاء ال�شبكات يف التعليم اجلامعي :احلاجة والتحديات» فتطرقت لقدرة ال�شبكات يف
توفري الت�سهيالت املادية املقدمة للتعليم عرب �شبكة الإنرتنت �أو �شبكة داخلية (�إنرتانيت)
التي ميكن ا�ستخدامها يف التعليم العايل.وو�ضحت الدرا�سة مدى االحتياج ل�شبكات احلا�سب
الآيل وم�صادر تقنية املعلومات يف التعليم والتحديات التي تنبثق منها.وتو�صلت الدرا�سة
�إىل �أن تقنية املعلومات وال�شبكات� ،أ�صبحت حقيقة ال ميكن �إهمالها يف قطاع التعليم.
وهناك حاجة ما�سة يف قطاع التعليم العايل ملثل هذه التقنيات ،ولتحقيق �أكرب فائدة من
هذه االحتياجات فالب ّد من مواجهة عدد من التحديات.
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�أما درا�سة الهدلق ( )2001فقد هدفت �إىل “ا�ست�رشاف م�ستقبل تقنية املعلومات يف
جمال التعليم” :ف�أثبتت �أن ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات ي�ؤثر يف حياة �أعداد كبرية
من النا�س ،بالإ�ضافة �إىل �أنه يرتتب عليها ظهور طرائق جديدة للتعلم ،و�ستوفر مقررات
درا�سية عالية اجلودة ،ف�ض ًال عن ذلك �أنها �ستجعل التعليم املنزيل �أكرث �سهولة ،كما �أن التعلم
با�ستخدام احلا�سب يكون نقطة االنطالق نحو التعلم امل�ستمر ،ولن يكون ذلك �إال مبعرفة
التوجهات امل�ستقبلية لتكنولوجيا املعلومات ،واتخاذ ذلك منطلقا لو�ضع اخلطط اخلم�سية
لتطبيقات املعلوماتية يف التعلم ،والت�أكيد على �أهمية اال�ستفادة من �أدوات و�أ�ساليب التعلم
الفعالة التي توفرها تكنولوجيا املعلومات ،وعلى �أهمية �إعداد برامج تدريبية للمعلمني يف
جمال ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات يف التعليم.كما يجب الت�أكيد على �رضورة التغلب
على التحديات الداخلية واخلارجية التي تواجه اجلامعات ال�سعودية يف الوقت الراهن،
وهي تلك العوامل املتعلقة بامل�ؤ�س�سة اجلامعية ذاتها ،والعوامل املرتبطة مبا يواجهه
املجتمع ب�أكمله من حتديات ،وتقع على اجلامعة م�سئولية الت�صدي لها على اعتبار �أنها من
امل�ؤ�س�سات التي يتوافر بها من الكفاءات التعليمية والفكرية ما يمُ كنها من القيام بهذا الدور.
و�أجرى �أكاهوري ( )Akahori, 2002درا�سة بهدف التعرف �إىل مدى ا�ستخدام معلمي
املدار�س االبتدائية لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف عملية التدري�س ،وا�ستخدام بطاقة
املالحظة واملقابالت لعينة ع�شوائية تكونت من ( )21معلم ًا من معلمي املدار�س االبتدائية
يف �إحدى الواليات الأمريكية�.أظهرت النتائج �أن ا�ستخدامات تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت يف التدري�س تعتمد على الثقافة التكنولوجية للمعلم ،واملعرفة بكيفية توظيفها
داخل الغرفة ال�صفية.كما �أظهرت النتائج �أن �أهم خ�صائ�ص املعلم التكنولوجية تتمثل
بازدياد التعلُّم بالأ�سلوب اجلماعي ،والتناف�س يف املجموعات ،و�أن معظم مهارات احلا�سوب
تكت�سب من خالل تبادل الطلبة لتلك املهارات فيما بينهم ،والتغذية الراجعة امل�ستمرة من
املعلم ،و�إن �إر�شاد الطلبة بكيفية البحث عن املعلومات ذات ال�صلة باملو�ضوعات املطروحة
يف الدر�س يزيد من قدرة الطلبة على التعامل مع الإنرتنت.
و�أجريت بروب�ست ( )Probbst, 1989درا�سة بعنوان تكنولوجيا الكمبيوتر وحاجات
التدريب �أثناء اخلدمة ملعلمي املرحلة االبتدائية يف نربا�سكا :حيث هدفت الدرا�سة �إىل
فح�ص حاجات تكنولوجيا الكمبيوتر يف التدريب �أثناء اخلدمة عند مدر�س املرحلة
االبتدائية يف نربا�سكا.وا�ستخدم الباحث ا�ستبانة و ِّزعت على معلمي املرحلة االبتدائية،
وفح�ص من خاللها فح�ص ثالثة فروق ب�ش�أن الفروق يف( :اخلربة – وامل�ستوى العلمي،
الطبقات الت�رشيعية) .وبلغت عينة الدرا�سة ( )216معلم ًا من ( )55مدر�سة ابتدائية يف
نربا�سكا ،وكانت �أهم نتائج الدرا�سة التي مت التو�صل �إليها :تف�ضيل التدريب الإ�ضايف يف
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�أثناء اخلدمة ب�ش�أن تكنولوجيا الكمبيوتر ،واقرتاح معلمي نربا�سكا االبتدائية ب�أن يقوم
زمال�ؤهم املعلمون بتدريب بع�ضهم بع�ض ًا على �شكل جل�سات تدريبية ت�ستغرق ن�صف يوم.

تعليق على الدراسات السابقة:
♦ ♦اختلفت الدرا�سة احلالية مع الدرا�سات ال�سابقة يف عينة الدرا�سة ،فقد �أجرى �صالح
وحميد ( )2005على �أع�ضاء هيئة التدري�س بكليات الرتبية امل�رصية من امل�ستحدثات
التكنولوجية؛ ودرا�سة عبد اخلالق ويا�سني ( )2008على املدر�سني نحو ا�ستخدام التكنولوجيا
وتبنيها ،و�أجرى كل من البخيث والعمري ( )2008درا�سة هدفت �إىل حتديد درجة ممار�سة
املعلمني احلا�صلني على دبلوم الرتبية يف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت للمهارات
واملعارف املكت�سبة يف الربنامج يف املوقف التعليمي ال�صفي.
♦ ♦املعلومات يف العملية التعليمية التعلمية؛ ودرا�سة Jawarneh , El- Hersh
), Khazaleh (2007على معلمي التعليم املهني؛ ودرا�سة �أكاهوري ()Akahori, 2002
ودرا�سة بروب�ست ( )probbst, 1989على معلمي املرحلة االبتدائية� ،أما درا�سة الهدلق
( )2001فقد هدفت �إىل“ :ا�ست�رشاف م�ستقبل تقنية املعلومات يف جمال التعليم”� ،أما
درا�سة الروا�س وميلي مور ( : )Amer Al- Rawas and S.Millmore, 2001بعنوان�“ :إن�شاء
ال�شبكات يف التعليم اجلامعي :احلاجة والتحديات” و�أ�شارت �إىل �أن هناك حاجة ما�سة يف
قطاع التعليم العايل ملثل هذه التقنيات.
♦ ♦اختلفت الدرا�سة احلالية مع نتائج بع�ض الدرا�سات كدرا�سة النجار ( )2008يف
متغري اخلربة يف احلا�سوب واالنرتنت ،حيث بينت وجود فروق دالة �إح�صائياً� ،أما الدرا�سة
احلالية فلم تبني �أي فروق يف متغري جمال اخلربة يف احلا�سوب واالنرتنت.
♦ ♦اتفقت الدرا�سة احلالية مع درا�سة النجار ( )2008يف عدم وجود فروق دالة
�إح�صائيا تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي.
♦ ♦بينت درا�سة الهدلق ( )2001التعلم با�ستخدام احلا�سب يكون نقطة االنطالق نحو
التعلم امل�ستمر ولن يكون ذلك �إال مبعرفة التوجهات امل�ستقبلية لتكنولوجيا املعلومات.

إجراءات الدراسة:
منهج الدراسة:
اعتمدت الدرا�سة احلالية ،على املنهج الو�صفي الذي يعتمد على درا�سة الظاهرة ،كما
توجد يف الواقع و�صفها و�صف ًا دقيق ًا حيث جمعت البيانات للتعرف �إىل درجة ا�ستخدام
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امل�ستحدثات التكنولوجية يف برامج التعليم امل�ستمر يف اجلامعات الفل�سطينية عن طريق
ا�ستبانة ُحللت للو�صول �إىل النتائج اقرتاح احللول.فاملنهج الو�صفي وهو املنهج الذي
يرتبط بظاهرة معا�رصة بق�صد و�صفها وتف�سريها ،وذلك من خالل جمع املعلومات التي
جتيب عن �أ�سئلة البحث.

جمتمع الدراسة:
يتكون جمتمع الدرا�سة من جميع الطلبة امللتحقني يف برامج التعليم امل�ستمر يف:
جامعة الأزهر واجلامعة الإ�سالمية يف الف�صل الدرا�سي الأول للعام .2012-2011

عينة الدراسة:
اختريت عينة الدرا�سة ب�صورة ع�شوائية من طلبة برامج التعليم امل�ستمر يف جامعتي
الإ�سالمية والأزهر ,حيث بلغت ( )68من الطلبة امللتحقني يف برامج التعليم امل�ستمر
اجلدول (.)1
الجدول ()1
يبين توزيع أفراد العينة وفقاً لمتغيرات الدراسة

املتغري
اجلن�س

العدد

الن�سبة املئوية

البيان
ذكر

36

%53

�أنثى

32

%47

68

%100

كبرية

12

%18

متو�سطة

48

%70

منخف�ضة

8

%12

املجموع

68

%100

اجلامعة الإ�سالمية

27

%40

جامعة الأزهر

41

ً%60

املجموع

68

%100

بكالوريو�س

55

%81

غري ذلك

13

%19

68

%100

املجموع

اخلربة يف جمال احلا�سوب واالنرتنت

اجلامعة

امل�ؤهل العلمي

املجموع
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أداة الدراسة:
اطلع الباحث على املقايي�س ذات العالقة والأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة ،ويف
�ضوء ذلك بنيت �أداة الدرا�سة امل�شتملة على ( )20فقرة و�صممت لتعبرّ عن امل�ستحدثات
التكنولوجية امل�ستخدمة يف برامج التعليم امل�ستمر يف اجلامعات الفل�سطينية.
صدق االستبانة (:)Scale Validity
ُيعرف (عبيدات� )15 :1988 ،صدق اال�ستبانة ب�أنه« :قدرته على قيا�س ما و�ضع
لقيا�سه» ،ومن �إجراء املعاجلات الإح�صائية الالزمة ،وقد ا�ستخدم الباحث �صدق املحكمني
للك�شف عن �صدق اال�ستبانة.
صدق احملكمني (:)Trusties Validity
ُعر�ضت �أداة الدرا�سة على جمموعة من املحكمني واخلرباء ،من املتخ�ص�صني يف جمال
تكنولوجيا التعليم واملعلومات ،وقد طلب من ال�سادة املحكمني �إبداء الر�أي واملالحظات
واملقرتحات حول �أداة الدرا�سة ومدى مالءمته ملو�ضوع الدرا�سة و�أهدافها ،وقد ح�صل
على بع�ض الآراء واملقرتحات من ال�سادة املحكمني ،ويف �ضوء ذلك ُعدلت �صياغة بع�ض
الفقرات ،وحذفت �أو �أ�ضيفت فقرات �أخرى.
ثبات االستبانة (:)Scale Reliability
املق�صود بالثبات هو�« :إعطاء املقيا�س للنتائج نف�سها تقريب ًا يف كل مرة يطبق فيها
على املجموعة نف�سها من الأفراد» (�أبو لبدة)261 :1982 ،

ومت التحقق من ثبات اال�ستبانة با�ستخدام:
معادلة �ألفا كرونباخ ( :)Cr، 1998h Methodوالتي ي�شار �إليها عادة مبعادلة
كرونباخ �ألفا (� ، )Cronbach Alphaأو اخت�صاراً بعامل �ألفا ( ، )Alpha Coefficientوت�أخذ
هذه املعادلة ال�صيغة:
جمـ ع 2ف
ن
)
( =α
) (-1
ن1-
ع� 2س
حيث �أن:
 = αمعامل �ألفا.
ن = عدد فقرات املقيا�س.
ع 2ف = تباين اال�ستجابات على كل فقرة يف املقيا�س.
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ع� 2س = تباين اال�ستجابات على املقيا�س ككل.
جمـ ع 2ف = جمموع التباينات لعدد ن من الفقرات.
حيث بلغت قيمة معامل �ألفا كرونباخ لال�ستبانة ككل ( )0,91وهي قيمة ت�شري �إىل �أن
طبق الباحث الأداة ور�صد
اال�ستبانة تتمتع بثبات عال ومنا�سب للتطبيق ،ويف �ضوء ذلك َّ
النتائج.

متغريات الدراسة:
1 .1املتغريات امل�ستقلة:


اجلن�س( :معلم -معلمة) .



اجلامعة( :الأزهر -الإ�سالمية) .



اخلربة يف جمال احلا�سوب( :كبرية – متو�سطة -منخف�ضة) .



امل�ؤهل العلمي( :بكالوريو�س – غري ذلك) .

2 .2املتغري التابع :درجة ا�ستخدام امل�ستحدثات التكنولوجيا يف برامج التعليم
امل�ستمر

املعاجلة اإلحصائية:
ا ُ�ستخدمت يف الدرا�سة املعاجلات الإح�صائية الآتية:
♦

♦املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري والن�سب املئوية.

♦

♦اختبار .T.test

♦ ♦ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي ANOVA One Way

نتائج الدراسة وتفسريها:
قام الباحث بتحليل نتائج الدرا�سة با�ستخدام الو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري
والرتب من �أجل الإجابة على الت�سا�ؤالت التابعة لدرجة ا�ستخدام امل�ستحدثات التكنولوجية
يف برامج التعليم امل�ستمر يف اجلامعات الفل�سطينية ،من حيث اجلن�س واخلربة يف جمال
احلا�سوب واالنرتنت ،واجلامعة وامل�ؤهل العلمي.
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النتائج املتعلقة بتساؤالت الدراسة:
◄◄�أوالً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول والذي ين�ص على :ما درجة ا�ستخدام
امل�ستحدثات التكنولوجية يف برامج التعليم امل�ستمر يف اجلامعات
الفل�سطينية؟ وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،ثم ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات

املعيارية للتقديرات التي و�ضعت على فقرات الأداة ككل ،واجلدول ( )2يو�ضح ذلك.

واعتمد الباحث املحك التايل للحكم على درجة ا�ستخدام امل�ستحدثات
التكنولوجية:






 ( )1.5متثل درجة ا�ستخدام منخف�ضة جداً
 ( )2.49 -1.5متثل درجة ا�ستخدام منخف�ضة
 ( )3.49 -2.5متثل درجة ا�ستخدام متو�سطة
 ( )4.49 -3.5متثل درجة ا�ستخدام كبرية
 ( )5 -4.5متثل درجة ا�ستخدام كبرية جداً
الجدول ()2
المتوسطات واالنحرافات والترتيب لدرجة استخدام المستحدثات التكنولوجية

الفقرة الرتبة
13

الو�سط
احل�سابي

الفقرات
الإملام ب�أ�سا�سيات �إدارة امللفات واملجلدات ،مثل� :إن�شاء �أو �إعادة
ت�سمية ملف �أو جملد.
الو�سائط املتعدد ة :الن�صو�ص ،الر�سوم الثابتة واملتحركة ،ال�صور،
الأ�صوات ،والفيديو

درجة
الإنحراف
املعياري اال�ستخدام

3.82

1.20

كبرية

3.77

1.26

كبرية

1

التعليم بوا�سطة احلا�سوب Computer Based

3.76

1.23

كبرية

5

الإنرتنت Internet

3.35

1.19

متو�سطة

3

البحث يف االنرتنت با�ستخدام حمركات البحث

3.30

1.12

متو�سطة

12

تنزيل امللفات على الإنرتنت وحتميله با�ستخدام )(FTP

3.30

1.32

متو�سطة

2

ا نظم �إدارة التعلم  (Learning Management Systemمثل
)� (Moodleأو )(Web CT

3.29

1.36

متو�سطة

16

الربيد الإلكرتوين Electronic Mail

3.29

1.22

متو�سطة

20
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الو�سط
احل�سابي

الفقرات

درجة
الإنحراف
املعياري اال�ستخدام

19

�أخالقيات االنرتنت وبراجمها التعليمية

3.26

1.22

متو�سطة

6

جمموعة احلوار Discussion Group

3.23

1.19

متو�سطة

4

برجميات املحاكاة

3.20

1.19

متو�سطة

14

برامج ت�صفح االنرتنت مثل(Fire Internet :
)fox, Explorer

3.17

1.44

متو�سطة

8

الأقرا�ص املدجمة CD

3.16

1.28

متو�سطة

18

م�ؤمترات الفيديو :الت�شغيل ،االت�صال� ،إنهاء االت�صال

2.77

1.32

متو�سطة

9

م�ؤمترات الفيديو Video Conference

2.67

1.16

متو�سطة

7

ال�صف الإفرتا�ضي Virtual Class

2.64

1.33

متو�سطة

2.58

1.22

متو�سطة

2.55

1.33

متو�سطة

17

كامريا الفيديو الرقمية كم�ساعد مع نظم الكمبيوتر

2.41

1.27

منخف�ضة

10

الأقمار ال�صناعي  Satellite Programsيف التعليم عن بعد

1.89

1.13

منخف�ض ًة

3.07

0.74

متو�سطة

15
11

االت�صال التزامني ) (Synchronousمثل االت�صال الن�صي )(chat

و االت�صال وال�صوتي
االت�صال غري التزامني ) ، (Asynchronousمثل املنتديات
)�(forumساحات النقا�ش )(Dissection board

املجموع الكلي

يت�ضح من اجلدول (� )2أن املتو�سطات احل�سابية تراوحت بني (، )1.89 – 3.82
بانحرافات معيارية تراوحت بني ( ، )1.13 – 1.20وبدرجات تقدير بني كبرية ومتو�سطة
ومنخف�ضة� ،إذ تبني �أن الفقرة ( )13التي تن�ص على « :الإملام ب�أ�سا�سيات �إدارة امللفات
واملجلدات ،مثل� :إن�شاء �أو �إعادة ت�سمية ملف �أو جملد» جاءت يف املرتبة الأوىل مبتو�سط
ح�سابي ( )3.82وبانحراف معياري ( ، )1.20ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل �أن ا�ستخدام
هذه امل�ستحدثات من البديهيات حيث ُت�ستخدم يف الربامج التطبيقية مثل (; MS- Word
 ، )MS- PowerPointمت تالها الفقرتان (“ )1 ،20الو�سائط املتعدد ة :الن�صو�ص ،والر�سوم
الثابتة واملتحركة ،وال�صور ،والأ�صوات ،والفيدويو” و “ التعليم بوا�سطة احلا�سوب �Com
 “ puter Basedوح�صلتا على درجات تقدير كبرية مبتو�سطات ح�سابية و (3.77( ،3.76
وانحرافات معيارية ( ، )1.23 ،1.26كما جاءت الفقرات (،14 ،4 ،6 ،19 ،16 ،12 ،3 ،5
 )11 ،15 ،7 ،9 ،18 ،8وبدرجات تقدير متو�سطة اال�ستخدام ،ومبتو�سطات ح�سابية (،3.35
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( 2.55وبانحرافات معيارية ( ، )1.33 ،1.19كما جاءت الفقرات ( )10 ،17بدرجات
تقدير منخف�ضة ومبتو�سطات ح�سابية ( 1.89( ،2.41وبانحرافات معيارية ()1.13 ،1.27
 ،ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل عدم اهتمام جامعة الأزهر واجلامعة الإ�سالمية ببع�ض
امل�ستحدثات التكنولوجية (كامريا الفيديو الرقمية كم�ساعد مع نظم الكمبيوتر ،والأقمار
ال�صناعية  Satellite Programsيف التعليم عن بعد) .
�أما املتو�سط احل�سابي العام لتقديرات عينة الدرا�سة نحو درجة ا�ستخدام امل�ستحدثات
التكنولوجية ككل فبلغت ( )3.07وبانحراف معياري ( ، )0.74وهي درجة تقدير متو�سطة
على م�ستوى الأداة ككل.وهذا ب�إجماله ي�شري �إىل �أن درجة ا�ستخدام الطلبة امللتحقني بربامج
التعليم امل�ستمر بجامعة الأزهر واجلامعة الإ�سالمية لي�ست بال�صورة التي ينبغي �أن تكون
عليها �أو بامل�ستوى الذي يلبي الطموح ،وي�ؤكد ذلك �أن فقرات الأداة كافة مل ت�صل �إىل مراتب
درجة الكبرية جداً.
وميكن �أن تعزى �إىل عدم توافر امل�ستحدثات التكنولوجية املختلفة يف بع�ض
اجلامعات ،وبالتايل مل يتمكن الطلبة من ا�ستخدام امل�ستحدثات التكنولوجية بال�شكل الذي
يلبي الطموح.

◄◄ثانياً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين والذي ين�ص على« :هل تختلف تقديرات
الطلبة امللتحقني يف برامج التعليم امل�ستمر يف اجلامعات الفل�سطينية
باختالف تعزى ملتغري اجلن�س (طالب – طالبات)» .وللتحقق من �صحة هذا
الت�سا�ؤل ا�ستخدم اختبار « »T.testلقيا�س داللة الفروق بني املجموعتني.
الجدول ()3
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة «ت» للمقياس وفقاً لمتغير الجنس

العدد

املتو�سط

االنحراف املعياري

اجلن�س
ذكر

36

3.08

0.84

�أنثى

32

3.06

0.61

قيمة «ت»

م�ستوى الداللة

0.097

*0.923

غير دالة إحصائية عند مستوى الداللة ()0.05 ≤ α

يتبني من اجلدول (:)3
�إن م�ستوى الداللة � sig =0.923أكرب من (= )0.05حيث يت�ضح �أنه ال توجد فروق
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05≤αيف درجة ا�ستخدام امل�ستحدثات
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التكنولوجية يف برامج التعليم امل�ستمر يف اجلامعات الفل�سطينية تعزى ملتغري اجلن�س
(طالب– طالبات) .
ويعزو الباحث عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة ا�ستخدام امل�ستحدثات
التكنولوجية يف برامج التعليم امل�ستمر يف اجلامعات الفل�سطينية وفق ًا ملتغري اجلن�س� ،إىل
�أن كال اجلن�سني يدر�سون يف ظروف واحدة ،وتقدم لهم الإمكانات نف�سها دون متييز فيما
بينهم.واختلفت الدرا�سة احلالية مع درا�سة بخيث والعمري (. )2008

◄◄ثالثاً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث والذي ين�ص على «هل تختلف تقديرات
الطلبة امللتحقني يف برامج التعليم امل�ستمر يف اجلامعات الفل�سطينية
باختالف تعزى ملتغري اجلامعة (الإ�سالمية – الأزهر)» .وللتحقق من �صحة هذا
الت�سا�ؤل ،اُ�ستخدم اختبار « »T.Testلقيا�س داللة الفروق بني املجموعتني
الجدول ()4
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة «ت» للمقياس وفقا لمتغير الجامعة

اجلامعة

العدد

املتو�سط

االنحراف املعياري

الإ�سالمية

27

3.30

0.62

الأزهر

41

2.92

0.78

قيمة «ت»

م�ستوى الداللة

2.12

*038

دالة إحصائية عند مستوى الداللة ()0.05 ≤ α

يت�ضح من اجلدول (� )4أن م�ستوى الداللة � sig=.038أ�صغر من (،)0.05=α
حيث يت�ضح �أنه توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05≤αيف
درجة ا�ستخدام امل�ستحدثات التكنولوجية يف برامج التعليم امل�ستمر يف اجلامعات
الفل�سطينية ،تعزى ملتغري اجلامعة (الإ�سالمية – الأزهر) .ول�صالح جامعة الأزهر.
ويعزو الباحث وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة ا�ستخدام امل�ستحدثات
التكنولوجية يف برامج التعليم امل�ستمر يف اجلامعات الفل�سطينية وفق ًا ملتغري اجلامعة،
ول�صالح جامعة الأزهر ،وهذا ي�شري �إىل �أن الطلبة يف كل من اجلامعتني يدر�سون يف
ظروف و�إمكانات وتدريبات خمتلفة يف برامج التعليم امل�ستمر.وتتفق نتيجة الدرا�سة
احلالية مع نتيجة درا�سة النجار (. )2009
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◄◄رابعاً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع والذي ين�ص على «هل تختلف تقديرات
الطلبة امللتحقني يف برامج التعليم امل�ستمر يف اجلامعات الفل�سطينية
باختالف متغري اخلربة يف احلا�سوب واالنرتنت (كبرية -متو�سطة-
منخف�ضة)».
وللتحقق من ذلك اُ�ستخدم حتليل التباين الأحادي  ANOVA One Wayللتعرف �إىل
درجة ا�ستخدام امل�ستحدثات التكنولوجية لدى الطلبة امللتحقني يف برامج التعليم امل�ستمر
يف اجلامعات الفل�سطينية تعزى �إىل متغري اخلربة يف جمال احلا�سوب واالنرتنت.
الجدول ()5
استخدام تحليل التباين األحادي ANOVA) (One Way
للتعرف إلى درجة استخدام المستحدثات التكنولوجية

التباين

جمموع املربعات درجة احلرية متو�سط املربعات» قيمة ف م�ستوى الداللة

اخلربة يف بني املجموعات
احلا�سوب
واالنرتنت داخل املجموعات
املجموع

0.736

2

36.107

65

36.842

67

0.368
0.555

0.662

*0.519

غير دالة إحصائية عند مستوى الداللة ()0.05 ≤ α

يتبني من اجلدول (: )5
�إن م�ستوى الداللة � sig=0.662أكرب من ( )0.05=αحيث يت�ضح �أنه ال توجد فروق
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05≤αيف درجة ا�ستخدام امل�ستحدثات
التكنولوجية يف برامج التعليم امل�ستمر يف اجلامعات الفل�سطينية تعزى ملتغري اخلربة يف
جمال احلا�سوب واالنرتنت.
ويعزو الباحث عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة ا�ستخدام امل�ستحدثات
التكنولوجية يف برامج التعليم امل�ستمر يف اجلامعات الفل�سطينية تعزى ملتغري اخلربة يف
جمال احلا�سوب واالنرتنت� ،إىل �أن جميع الطلبة يواجهون الظروف نف�سها ،ويعانون من
ظروف البيئة اجلامعية نف�سها التي تعاين من نق�ص يف الإمكانات ،وبالتايل ف�إن اخلربة
مل تكن فعالة يف �إبراز الفروق بينهم.وتختلف نتيجة الدرا�سة احلالية مع درا�سة النجار
( )2009يف متغري اخلربة يف جمال احلا�سوب واالنرتنت.
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◄◄خام�ساً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع والذي ين�ص على «هل تختلف
تقديرات الطلبة امللتحقني يف برامج التعليم امل�ستمر يف اجلامعات
الفل�سطينية باختالف متغري امل�ؤهل (بكالوريو�س– غري ذلك)».

وللتحقق من �صحة هذا الت�سا �ؤل اُ�ستخدم اختبار « »T.testلقيا�س داللة الفروق بني
ا ملجمو عتني
الجدول ()6
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة «ت» للمقياس وفقاً لمتغير المؤهل العلمي

امل�ؤهل العلمي

العدد

املتو�سط االنحراف املعياري

بكالوريو�س

55

3.05

0.75

غري ذلك

13

3.16

0.69

قيمة «ت»

م�ستوى الداللة

457. 0-

*0.649

غير دالة إحصائية عند مستوى الداللة ()0.05 ≤ α

يتبني من اجلدول جدول (: )6
�إن م�ستوى الداللة � sig= 0.649أكرب من ( )0.05=αحيث يت�ضح �أنه ال توجد فروق
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05≤αيف درجة ا�ستخدام امل�ستحدثات
التكنولوجية يف برامج التعليم امل�ستمر يف اجلامعات الفل�سطينية تعزى ملتغري امل�ؤهل
(بكالوريو�س – غري ذلك) .
ويعزو الباحث عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة ا�ستخدام امل�ستحدثات
التكنولوجية يف برامج التعليم امل�ستمر يف اجلامعات الفل�سطينية تعزى ملتغري امل�ؤهل
العلمي� ،إىل التعليم والتدري�س والتدريب نف�سه املوجه يف برامج التعليم امل�ستمر يف
اجلامعة الإ�سالمية وجامعة والأزهر بغزة ،دون النظر �إىل امل�ؤهل العلمي� ،أو رمبا يعود �إىل
�أن جميع الطلبة ،مبختلف م�ؤهالتهم ،ميتلكون اخلربات التعليمية التعلمية نف�سها املتعلقة
بامل�ستحدثات التكنولوجية ،ذلك �أنهم يعي�شون الظروف نف�سها ،ومت�ساوون يف ما تلقوه يف
الدورات التدريبية.وتتفق نتيجة الدرا�سة مع نتيجة النجار (. )2009

154

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد األول  -ع ( - )4تشرين األول 2013

توصيات البحث:
�1 .1رضورة توافر امل�ستحدثات التكنولوجية يف برامج التعليم امل�ستمر باجلامعات
الفل�سطينية.
2 .2االهتمام با�ستخدام امل�ستحدثات التكنولوجية وتوظيفها يف برامج التعليم امل�ستمر
باجلامعات الفل�سطينية.
3 .3توجيه الطلبة املنت�سبني لربامج التعليم امل�ستمر ومتابعاتهم من خالل امل�ستحدثات
التكنولوجية يف �أي مكان يتواجدون فيه.
4 .4العمل على زيادة االهتمام بالقاعات الدرا�سية وجتهيزاتها التقنية ،و�أعداد الطلبة؛
وذلك لتهيئة ظروف منا�سبة للطلبة ال�ستخدام امل�ستحدثات التكنولوجية يف عملية التعلم
�5 .5إجراء درا�سات م�شابهة على جامعات �أخرى للك�شف عن امل�ستحدثات التكنولوجيا
يف خمتلف الكليات العلمية واخلدمية.
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