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 شكر وتقدير 

َوَقاَل َربِّ َأْوزِْعِني َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتي َأْنَعْمَت َعَميَّ َوَعَمى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِلحًا  {قال تعالى 

اِلِحيَن   91سورة النمل اآلية } َتْرَضاُه َوَأْدِخْمِني ِبَرْحَمِتَك ِفي ِعَباِدَك الصَّ

,ووفقنا لمتعمم وابعد عنا كيد  واإليمانلعمم زين قموبنا با إنالصمد ,  األحدالشكر هلل الواحد 

 .الشيطان 

لى جميع العاممين فييا  في نياية ىذا العمل المتواضع أتقدم بالشكر الجزيل إلى جامعة القدس وا 

الدكتور الفاضل إبراىيم عرمان الذي أشرف عمى عمى رأسيم وأخص بالذكر كمية العموم التربوية 

 .بالشكر إلى لجنة التحكيم التي قامت بتحكيم أداة الدراسة كما وأتقدم  , انجاز ىذا العمل

كر بالش: الدكتورة إيناس  ناصر والدكتور عبد اهلل  زماعرة لجنة المناقشة  عضويكما أتوجو إلى 

 .الجزيل لقبوليم مناقشة رسالتي

ت ألصل لما  لما كنوأتقدم بالشكر إلى األب الغالي واألم الغالية المذان لوالىما بعد توفيق اهلل 

 .وصمت إليو 

 
 
 
 
 
 

                                                                            
  وليد ابراىيم حريبات



 ج

 

 الممخص
 

ىدفت الدراسة الحالية التعرف إلى إدراك طمبة جامعة القدس ألىمية المستحدثات التكنولوجية 
 واتجاىاتيم نحوىا.

 
الباحث استبانة تضمنت مجالين المجال االول لقياس إدراك طمبة جامعة وتحقيقا لذلك طور 

( فقرة , والمجال الثاني لقياس اتجاه 28القدس ألىمية المستحدثات التكنولوجية الذي تضمن )
( فقرة . وقد طبقت أداة  26طمبة جامعة القدس نحو المستحدثات التكنولوجية الذي تضمن )

والطالبات في جامعة القدس ,اختيرت بالطريقة الطبقية العشوائية  الدراسة عمى عينة من الطالب
 (.SPSS. وبعد جمع بيانات الدراسة , عولجت إحصائيا باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية )

وبينت نتائج الدراسة إن إدراك طمبة جامعة القدس نحو أىمية المستحدثات التكنولوجية كانت 
( , حيث احتمت فيو الفقرة : استخدميا لخدمة التسجيل 3.76بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي )

الجامعي واإلطالع عمى عالماتي وتقديراتي وكل ما يتعمق بمتطمبات دراستي الجامعية " عمى 
(. وبينت النتائج أيضا إن اتجاىات طمبة جامعة القدس (4.65اعمي الدرجات بمتوسط حسابي 

( , حيث احتمت فيو 3.69رة بمتوسط حسابي )نحو المستحدثات التكنولوجية كانت بدرجة كبي
الفقرة : أرى أن التعميم باستخدام المستحدثات ينمي ميارات التفكير واإلبداع لدى المتعممين " 

 (.(4.26عمى اعمي  الدرجات بمتوسط حسابي 
 

 وعمى ضوء النتائج أوصت الدراسة بعدد من التوصيات , من أىميا:
اعات الدراسيية وتجييزاتييا التقنيية , وأعيداد الطمبية وذليك لتييئية العمل عمى زيادة االىتمام بالق

 .ظروف مناسبة لمطمبة الستخدام المستحدثات التكنولوجية في عممية التعمم 
ىمييية المسييتحدثات ادراك الطمبيية ألإجييراء دراسييات مشييابية عمييى جامعييات أخييرى لمكشييف عيين 

 التكنولوجية في العممية التعميمية .
أكثييير نحيييو توظييييف التكنولوجييييا بشيييكل يتناسيييب ميييع تخصصيييات الطمبييية مميييا توجييييو اىتميييام 

 ينعكس عمى أدائيم وكفاءتيم .
وتناول موضوعات أخرى مثل  المستحدثات التكنولوجيةإجراء المزيد من الدراسات في مجال 

 ., ومتغيرات أخرىالمستحدثات التكنولوجية المطبقة في الجامعة 
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Abstract 

 

     The aim of the  study is to identify the realization of  Al-Quds University for the 

importance the technological innovations and their trends towards it. 

  

To achieve this , the researcher developed a questionnaire  consisting of  two aspects. 

The first, which is to measure the perception of Al-Quds students for the importance 

of the technological innovations, having( 28) item. The second , which is to measure 

the students trend towards the technological innovations , having ( 26) item. 

  

The tool of the study was applied on a sample, that was Stratifled random chosen,  of 

male and female students atAl-Quds University. After collecting the data of the study, 

it was processed using the program of  Statistical packages. 

  

The results of the study showed that the perception of Al-Quds Students towards the 

importance of the technological innovations was high in mean (3.76) in which the 

following paragraph got the highest marks : I use it for my university registration , the 

acquaintance of my degrees and all the requirements of all my studying university. 

This paragraph was the highest in  mean (4.65).  

 

In addition , the results showed that Al-Quds University students attitides  towards the 

technological innovations was with a big degree in mean(3.69) where the following 

paragraph got the highest marks in mean (4.26) : I think that learning using 

innovations develop the skills of thinking and creating for learners. 

 

In the light of the results, the study recommends in many recommendations:  

 

 

To increase the importance of university halls and their technical equipment and 

preparing students for creating suitable conditions for the students to use 

technological innovations at the process of learning.  

 

To do similar studies on other universities to reveal the importance of technological 

innovations in the process of learning.  

To steer more importance towards employing technology in a way fitting all the 

specializations of the students reflecting on their performance and competence 

.  

Further studies in the field of technological innovations and addressing other issues 

such as technological innovations applied at the university, and other variables. 
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 الفصل األول
 

 خمفية الدراسة وأىميتيا
 

 المقدمة 1.1
ي)التحديث والتغيير مين سينن اهلل عيز وجيل فيي خمقيو, حييث خيص اهلل عيز وجيل بييا نفسيو  لٍم  

َو ي لَّ 
ُ
ك

ٍ   
ٍ
لن
و
يِفل يَ ونمميس ذليك فيميا يشييده العيالم  ,وليو فيي ذليك حكمية بالغية .(/29رقم ()الرمحنُهمو

اليوم من تغيرات متسارعة في كافة المجاالت, وعمى رأسييا تكنولوجييا المعموميات واالتصياالت التيي 
لممعموماتييية, ومييا نييتج عنيييا ميين مسييتحدثات تكنولوجييية وتربوييية, يتقييدميا الحاسييوب  اأصييبحت وعيياء

المربييون واابيياء تحييديات غييير مسييبوقة لكيفييية إعييداد الطييالب  والشييبكات واالتصيياالتث حيييث يواجييو
 لعالم الغد.

 
ث حيييث تتسييابق كافيية المجيياالت لالسييتفادة ميين تعصيير المعرفيية واالبتكييارا ويعييد العصيير الحييالي ىييو

أبطييأ المجيياالت اسييتفادة وتوظيفييا لمتكنولوجيييا  ميينييية والتعميييم يعييد ىييذه التطييوراتث إال أن قطيياع الترب
الحديثة. بيالرغم مين خطيورة وأىميية وظيفية ىيذا القطياع فيي تربيية وتأىييل الينشءث ليكيون قيادرا عميى 

 مواجية التحديات المستقبمية في عالم متنافس متسارع.
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أ تطورا عمى كافية والتربية تيدف إلى توظيف المعرفة لتصبح سموكا يمارسو األفراد إذ ينبغي أن يطر 
روافيد التربييية ومجاالتيييا موازييا لييذلك الييذي يحيدث لمعمييم والمعرفيية, فأسياليب التربييية وأنشييطتيا بحاجيية 
إلى تطوير وتحسين, وكذلك أطرىا ومناىجيا ووسائل المتابعة وطبيعة العناصر البشرية العاممة في 

 .(2000ميدانيا )عسقول, 
 
كييييل ميييييدان منيييييا بنييييوع ميييين الممارسييييات والنشيييياطات البشييييرية, متكنولوجيييييا ميييييادين متعييييددةث يييييرتبط ل

والمعييروف أن مصييدر ىييذه النشيياطات ىييو اإلنسييانث فيييو واضييع الخطيية ومنفييذىا, وكممييا كييان ىييذا 
اإلنسان عمى معرفة عممية ووعي لما يقوم بو من ممارسات كان المردود أفضل, والنتيائج أكثير قربيا 

 .(1999من األىداف المرسومة. )الكموب, 
 

كما أن توظيف التكنولوجيا في العممية التعميمية يساىم في تسييل عممية االتصال ما بين كل من 
 المعمم والمتعمم من جيةث وكذلك يعمل عمى تسييل بعض العمميات اإلدارية من جية أخرى.

 
رة ممحة أثناء التدريس, حتى بمغ بيم التأكيد عمى اعتبارىا ضرو  د التربويون أىمية التكنولوجياويؤك

وحتمية: ألنيا أصبحت وسيمة اتصال فعالة, تربط بين المعارف النظرية والتطبيقات العممية, وألن 
البحوث والدراسات أوضحت قدرة وسائل التكنولوجيا في تنمية ميارات التفكير العميا, وتطوير 

ن الطمبة, السيما في ميارات استنباط الحمول, وتقريب المفاىيم والتعبيرات الرمزية المجردة إلى أذىا
ظل التطور المعرفي الذي فرض عمى المعمم توظيف وسائل تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 
ودمجيا مع األساليب التربوية الحديثة في الغرفة الصفية لزيادة فاعميتيا وإلحداث األثر المنشود 

 .(2008 , والعمري,تث البخي 2003عمى نوعية التعميم وجودة مخرجاتو )الزعبي, 
 

(, أنو يمكن لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت أن تساىم في 2010ويرى كل من الزبون, وعبابنة )
جذب انتباه الطمبة وتشجيعيم ليكونوا متعممين مستقمين, وتساعدىم عمى الوصول إلى المعمومات 

 بسرعة من مصادر عالمية واسعة.
 

ية انبثق عنو العديد من المفاىيم, مثل تكنولوجيا كما أن توظيف التكنولوجيا في العممية التعميم
 التعميم, وتكنولوجيا التربية, والتكنولوجيا في التربية, والمستحدثات التكنولوجية.

 
تجاىل ىذه التكنولوجيا توفي ظل ىذه التغيرات فرض عمى التربية بمؤسساتيا المختمفة أال 

ل مناىجيا وأنظمتيا وأساليبيا المختمفة في والمستحدثات, بل وجب عمييا أن تسيم بفاعمية من خال
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ايدة من إعداد الفرد الذي يمكنو التكيف مع ىذه المستحدثات التكنولوجية, والتي اكتسبت أىمية متز 
العممية التعميمية, وذلك عمى أثر التطور المستمر في المعرفة والزيادة المطردة في  أجل زيادة

ظيور مفاىيم وخبرات وأنظمة وأساليب ومداخل حديثة في  الخبرات البشرية, األمر الذي أدى إلى
منظومة التعميم, منيا: شبكات المعمومات, اإلنترنت, التعميم عن بعد, الوسائط المتعددة, التعميم 

 اإللكتروني, الفصل االفتراضي, الفيديو التفاعمي .... إلى أخره من مستحدثات.
 

يا تكنولوجيا المعمومات في العممية التعميمية أصبح تأفرز إن توظيف المستحدثات التكنولوجية التي 
ضرورة ممحة تفرض عمى النظم التعميمية إحداث نقمة نوعية في األىداف التي تسعى إلى تحقيقيا, 
ليكون التركيز عمى إكساب المتعممين مجموعة من الميارات التي تتطمبيا الحياة في عصر 

( وميارات المعموماتية )  Self- Learning Skillsي ) المعمومات ومنيا ميارات التعمم الذات
Informatics  وما تتضمنو من ميارات التعامل مع المستحدثات التكنولوجية وميارات إدارة )

 .(2001الذات بدال من التركيز عمى إكسابيم المعمومات )النعيمي, 
 

التعميمية من االتجاىات الحديثة التي وأصبح االىتمام بدمج المستحدثات التكنولوجية في العممية 
تعنى بيا المؤسسات التعميمية عمى اختالف مستوياتيا. يعود السبب في ذلك إليمان القائمين عمى 
ىذه العممية بجدوى ىذه المستحدثات وااثار الكبيرة التي تعود عمى تحقيق األىداف التعميمية من 

في التفكير ومسايرة لالنفجار المعرفي والتطور مسايرة متطمبات العصر من وعي معموماتي ونيج 
التكنولوجي. وأن ىذه النقمة المجتمعية تتمحور أساسا عمى الدور البارز الذي تمعبو المؤسسة 

شيدت المستحدثات التكنولوجية وفي مقدمتيا  .التعميمية التي يجب أن تشمميا رياح التغيير والتجديد
يعين في العقدين الماضيين أسيما في دخوليا جميع مناحي الحاسوب واإلنترنت نموًا وتطورًا سر 
 الحياة وفي مقدمتيا قطاع التعميم. 

ىذه المستحدثات العديد من الوسائل واألدوات التي لعبت دورًا كبيرًا في تطوير أساليب  قدمتلقد 
الفعال الذي  التعميم والتعمم مما أتاح الفرصة لتحسين ىذه األساليب من خالل توفير المناخ التربوي

يساعد عمى إثارة اىتمام الطالب وتحفيزىم والتغمب عمى الفروق الفردية بينيم بطريقة فعالة. وقد 
أثبتت األبحاث عظم اإلمكانات التي توفرىا تكنولوجيا التعميم لعناصر العممية التعميمية ومدى 

, الخياط 1996, , عمي2010 , فعاليتيا في عمميتي التعميم والتعمم )الزبون وعبابنو
(, حيث أكد العديد 2009 ,, الطويل وعبابنة Wang ,2008 2005,, مرزوق2001والعجمي:

من ىؤالء التربويين أن استخدام ىذه المستحدثات يساعد في تحقيق األىداف التعميمية, وتشويق 
الطالب ورفع مستوى تحصيميم الدراسي من خالل جذب انتباىيم نحو الدرس, وتقريب موضوع 

 رس إلى مستوى إدراكيم, إضافة إلى تحسين اتجاىيم نحو موضوع الدرس.الد
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( إلى أن دور الطالب "سيرتقي من مجرد متمق لممعمومات إلى 2010فقد أشار الزبون وعبابنو ) 

مشارك وفاعل ومبدع ومنتج لممعرفة ومشارك في صياغتيا, وقادر عمى التفاعل مع مجتمعو ومع 
ما أن المستحدثات التكنولوجية يمكن أن تساعد عمى تعميم أفضل ك". العالم بما فيو من تغيرات

لممتعممين بغض النظر عن اختالف أعمارىم ومستوياتيم العقمية, ناىيك عن توفير الجيد في 
التدريس, وتخفيف العبء عن كاىل المدرس, وأخيرا إسياميا في رفع مستوى التعميم ونوعيتو 

 .(2009, وزميمو , الطويلWang,2008, 2005,)مرزوق
 

وىناك كثير من األسباب عجمت في ظيور المستحدثات التكنولوجية عمى المستوى التعميمي, ومن 
أىميا: طبيعة العصر الذي نعيش فيو, والذي يتميز بعصر ثورة االتصاالت, والتي أنتجت التقدم 
ذا كانت ثورة االتصاالت  في مجال االلكترونيات, وما ارتبط بذلك من تقدم في مجال الحاسوب, وا 
قد أدت إلى ظيور الجانب المادي من المستحدثات التكنولوجية المتمثل في األجيزة واألدوات 
الحديثة, فإن ىناك أسبابا أخرى أدت إلى ظيور الجانب الفكري لممستحدثات التكنولوجية, وما 

 .( 2009ارتبط منيا من مواد وبرمجيات تعميمية ) النجار, 
 

في مختمف أنحاء العالم عمى توفير فرص النمو المتكامل  وقد حرصت أنظمة التربية والتعميم
مكاناتو, كما أخذت بالحسبان متطمبات العصر عصر االنفجار المعرفي  لممتعمم في حدود قدراتو وا 
الذي يتسم بتنامي المعمومات وتدفقيا بشكل متسارع الذي ال دور فيو لمن ال يحسن التعايش مع 

 .(1998التقنيات المتقدمة ) سالمة, 
 

وتعتبر االتجاىات ىدفا أساسيا من أىداف التربية التعميمية في كافة مراحل التعميم ألنيا تعبر عن 
جوىر العمم وتدفع األفراد إلى استخدام السموك العممي حيال األشياء والظواىر الطبيعية في الحياة, 

ر العممي لدى المتعممين وأنيا متغير ىام يؤثر في اكتساب المعرفة العممية وتحصيل ميارات التفكي
 . (1986) الشيخ, 

( )  Association for Science Education, 1998وقد حدد تقرير جمعية تعميم العموم ) 
ASE  في المممكة المتحدة أربعة مكونات لتكنولوجيا التعميم وىي: المعرفة التكنولوجية: التي تؤىل )

ة ,واإلدراك التكنولوجي الذي يؤىل الطالب الطالب لمعرفة محتوى وأساليب تكنولوجيات متنوع
إلدراك التضمينات الشخصية واألخالقية واالجتماعية والبيئية واالقتصادية لمتكنولوجيا ,القدرة 
التكنولوجية: التي تؤىل الطالب لمعالجة المشاكل التكنولوجية مع األخذ بالحسبان وجيات نظر 

 طالب لمحصول عمى معمومات االتصال ومعالجتيا.مختمفة,وتكنولوجيا المعمومات: التي تؤىل ال



5 
 

 :مشكمة الدراسة 2.1 
وتتضمن  اإلعمالمرتبطة بالثقافة وتسيل  أنياالمستحدثات التكنولوجية ,ومن منطمق  ألىميةنظرا 
فيو المستحدثات ميمة في  أصبحتي ىذا العصر الذي وح بين البساطة والتعقيد , وفتترا أدوات

وقيد لوحظ في ااونة التكنولوجي ,  واإلدراكحياة الكثيرين, حيث اتسم ىذا العصر بتنامي المعرفة 
األخيرة دخول كثير من مستحدثات تكنولوجييا التعمييم لمجامعيات, وبخاصية الجامعات األكثر تقدمًا, 

فقد أحس الباحث بأن ىناك قصور في  لقدسوالتي حققت نجاحًا كبيرًا, وعمى صعيد جامعة ا
بتمك دراكيم مستوى إاستخدام تكنولوجيا التعميم بكميات الجامعة, مما قد يؤثر سيمبًا عميى 

 إدراك , وفيي ضيوء ذليك عمميت الدراسة الحالية عمى الوقوف عمىواتجاىتيم نحوىا المستحدثات, 
, وىل تتاثر ببعض  اىاتيم نحوىاالمستحدثات التكنولوجية واتج ألىميةطمبة جامعة القدس 

 . المتغيرات)الجنس , الكمية , المستوى الدراسي ,الدرجة العممية ( ام ال
 

 اسئمة الدراسة :  3.1
 
 اولت الدراسة اإلجابة عن األسئمة ااتية :ح
 

 ؟المستحدثات التكنولوجية ألىميةطمبة جامعة القدس  إدراك درجة ما 1.
 

الحسابية إلدراك طمبة جامعة القدس ألىمية المستحدثات التكنولوجية ىل تختمف المتوسطات 2.
 ؟ تبعا لمتغير)الجنس, والكمية , والمستوى الدراسي, والدرجة العممية (

 
 ؟المستحدثات التكنولوجية ألىميةطمبة جامعة القدس ما درجة اتجاه 3.

 
ألىميييييية المسيييييتحدثات ىييييل تختميييييف المتوسيييييطات الحسيييييابية التجاىيييييات طمبيييية جامعييييية القيييييدس 4.

 ؟ التكنولوجية تبعا لمتغير)الجنس, الكمية , والمستوى الدراسي, الدرجة العممية (
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 : الدراسة فرضيات 4.1
 اإلحصييائيةمسييتوى الدالليية عنييد  إلييى فرضيييات صييفرية أسييئمة الدراسييةقييام الباحييث بتحويييل 

(≤0.05α ).  
 

 اإلحصيييائيةعنيييد مسيييتوى الداللييية  إحصيييائية دالليييةال توجيييد فيييروق ذات الفرضيييية الصيييفرية األوليييى :
(≤0.05α في )حدثات التكنولوجيية المسيت ألىمييةطمبية جامعية القيدس  دراكإل الحسابية متوسطاتال

 .باختالف الجنس
 اإلحصيييائيةعنيييد مسيييتوى الداللييية  إحصيييائية دالليييةال توجيييد فيييروق ذات الفرضيييية الصيييفرية الثانيييية :

(≤0.05α في )المسيتحدثات التكنولوجيية  ألىمييةطمبية جامعية القيدس  دراكإل الحسابية متوسطاتال
  كمية .الباختالف 

 اإلحصييييائيةعنيييد مسيييتوى الداللييية  إحصيييائية داللييييةال توجيييد فيييروق ذات الفرضيييية الصيييفرية الثالثييية: 
(≤0.05α في )المسيتحدثات التكنولوجيية  ألىمييةطمبية جامعية القيدس  دراكإل الحسابية متوسطاتال

  مستوى الدراسي .الباختالف 
 اإلحصيييائيةعنيييد مسيييتوى الداللييية  إحصيييائية دالليييةال توجيييد فيييروق ذات الفرضيييية الصيييفرية الرابعييية: 

(≤0.05α في )المسيتحدثات التكنولوجيية  ألىمييةطمبية جامعية القيدس  دراكإل الحسابية متوسطاتال
 درجة العممية.الباختالف 

 اإلحصييائيةعنييد مسييتوى الدالليية  إحصييائية داللييةال توجييد فييروق ذات  الفرضييية الصييفرية الخامسيية :
(≤0.05α فييي )حدثات التكنولوجييية تجيياه طمبيية جامعيية القييدس نحييو المسييتالحسييابية المتوسييطات ال

 .باختالف الجنس
 اإلحصييائيةعنييد مسييتوى الدالليية  إحصييائية داللييةال توجييد فييروق ذات الفرضييية الصييفرية السادسيية : 

(≤0.05α فييي )تجيياه طمبيية جامعيية القييدس نحييو المسييتحدثات التكنولوجييية الحسييابية المتوسييطات ال
 .باختالف الكمية 

 اإلحصييائيةعنييد مسييتوى الدالليية  إحصييائية داللييةال توجييد فييروق ذات الفرضييية الصييفرية السييابعة : 
(≤0.05α فييي )تجيياه طمبيية جامعيية القييدس نحييو المسييتحدثات التكنولوجييية الحسييابية المتوسييطات ال

 الدراسي.المستوى باختالف 
 اإلحصيييائيةعنيييد مسيييتوى الداللييية  إحصيييائية دالليييةال توجيييد فيييروق ذات الفرضيييية الصيييفرية الثامنييية :

(≤0.05α فييي )تجيياه طمبيية جامعيية القييدس نحييو المسييتحدثات التكنولوجييية الحسييابية المتوسييطات ال
 الدرجة العممية.باختالف 
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 الدراسة : أىمية 5.1

تتناول موضوعا جديرا باالىتمام  أنياموضوعيا الذي ينطمق من  أىميةالدراسة من  أىميةتكمن 
طمبيية  إدراكفييي ظييل التطييور الحاصييل فييي تكنولوجيييا المعمومييات وزميين المعموماتييية وىييو مييدى 

 المستحدثات التكنولوجية واتجاىاتيم نحوىا. لألىميةجامعة القدس 
 

ين )فيييييي حيييييدود عميييييم فيييييي فمسيييييط مييييين الدراسيييييات القميميييييةتكيييييون ىيييييذه الدراسييييية  نأمييييين الممكييييين 
المسييييتحدثات التكنولوجييييية  ألىميييييةطمبيييية جامعيييية القييييدس  إدراكتستقصييييي  أنييييياالباحث(,حيييييث 
  .واتجاىاتيم نحوىا

 
لمبييياحثين ,وتصيييورات لمميتميييين فيييي تطيييوير المجتميييع بشيييكل عيييام  أفاقييياتقيييدم الدراسييية  نأيمكييين 

 والعممية التعميمية بشكل خاص .
 
 الدراسة : أىداف 6.1

 : إلىتيدف ىذه الدراسة  
 .المستحدثات التكنولوجية  ألىميةطمبة جامعة القدس  إدراكمدى التعرف إلى 1.
 .اتجاىات طمبة جامعة القدس نحو المستحدثات التكنولوجية التعرف إلى 2.
ىييل تختمييف المتوسييطات الحسييابية الدراك طمبيية جامعيية القييدس ألىمييية المسييتحدثات  التعييرف3.

 عا لمتغير)الجنس, الكمية , والمستوى الدراسي, الدرجة العممية (.التكنولوجية تب
ىل تختمف المتوسطات الحسابية التجاىات طمبة جامعة القدس ألىمية المستحدثات  التعرف4.

 التكنولوجية تبعا لمتغير)الجنس, الكمية , والمستوى الدراسي, الدرجة العممية (.
 

 الدراسة:  حدود 7.1
 باالتي : تحددت ىذه الدراسة

 : جامعة القدس  حدود مكانية
 2016)-2015) األول لمعام الدراسلفصل :  ا حدود زمانية

 حدود بشرية : طالب وطالبات جامعة القدس 
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 مصطمحات  الدراسة : 7.1
 

  :اإلدراك
عمييى أنييو "عممييية تنظيييم وتفسييير المعطيييات الحيييسية التيييي تصييمنا  (1988)عرفتتت دافيتتدوف اإلدراك

 عينا بما يحيط بنا وبذواتنا .")األحاسيس( لزيادة و 
 
تتطميييب إدمييياج  نتييياج لترجمييية المعمومييية الحسيييية,التي  بأنيييو: (1993)أحمتتتد عبتتتد الختتتال و رفتتتويع

مجموعة من األحاسيس حيول ما يضيع الفرد عميو اختياره أو رأيو وذلك باستخدام معارفو الداخمية و 
توقعاتييييو ,كييييذلك تبريراتييييو المعرفييييية والعاطفييييية,فاإلدراك عممييييية معرفية,تشييييمل أنشييييطة عديييييدة منيييييا 

العممييات أساسيا إذ تنبثيق منيو اإلنتباه,اإلحساس,الوعي,الذاكرة,تجييز المعمومة و المّغية و يعيد أكثير 
 .العمميات األخرى,كما يعد نقطة إلتقاء المعرفة بالواقع

 
 :إلدراك التعريف اإلجرائي ل

 
عممييية عقمييية نفسييية ,يييتم بواسييطتيا معرفيية اإلنسييان لعالمييو الخييارجي لموصييول إلييى معيياني ودالالت 

  كميات ذات معنىاألشياء عن طريق تنظيم المثيرات الحسية لتفسيرىا وصياغتيا في 
جرائيًا : ُيعرَّف عمى أنو درجية  لفقيرات  ادراك طمبية جامعية القيدس الىميية المسيتحدثات التكنولوجييةوا 

 .االدراك الذي اعده الباحث  مقياس 
  المستحدثات التكنولوجية :

أن المستحدثات التكنولوجية عبارة عن حميول إبداعييية ومبتكيرة لمشيكالت  (:2000القاضي ) عرفيا
التعميم, توسيعًا لفرصو, وتخفيضًا لكمفتوث ورفعًا لكفاءتيوث وزييادة فاعميتيو بصيورة تتناسيب ميع طبيعية 

  .العصر, وقد تكون تمك الحمول مادية أو فكرية أو تصميمية أنتجيتث لتناسب طبيعة التعمم
 
  أجييييزةاالكتشيييافات واالختراعيييات التكنولوجيييية, بميييا تتضيييمنو مييين “ بأنييييا  (2000)صتتتر ن يتتتايعرفو 

 ومييواد وبييرامج تكنولوجييية , والتييي يمكيين إدخاليييا فييي  العممييية التعميمييية بالمييدارس والكميييات والمعاىييد
 تمشيا مع المتغيرات العممية ,والتكنولوجية المتنامية والمتسارعة .
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 لممستحدثات التكنولوجية  :التعريف اإلجرائي 
ييتم  والتيمجموعة من الوسائط االلكترونية والوسائل والمعينات واألجيزة الحديثة وأساليب تقديميا,  

التعميييم واسييتخداميا فييي العممييية التعميمييية  لتحقيييق أىدافييو ومواكبيية التغيييرات العصييرية  فيييتوظيفيييا 
 .المتالحقة

 
  االتجاه:

 وأشيياء أفيرادالسيالبة نحيو مثييرات مين  أوىيو االسيتعداد نفسيي لالسيتجابة الموجبية  عرفو القطتامي :
 اكره . أو بأحبتستدعي ىذه االستجابة ويعبر عنيا عادة 

 
حيد تتضيح عنيد  إليىنزعية ذات صيبغة عقميية وانفعاليية ثابتية  بأنو وعرف السعدني االتجاه العممي :

والموضيييوعية وعيييدم  باألمانيييةميييو يسيييمك سيييموكا يتسيييم مواجيييية الفيييرد لمواقيييف الحيييياة المختمفييية , وتجع
عمييى المالحظيية الدقيقيية والتجريييب  أحكامييوالتسييرع والتحييرر ميين الخرافييات والمعتقييدات البالييية ويقيييم 

 .وعدم التحيز 
 
 التعريف اإلجرائي :  
التكنولوجية, رفضو لممستحدثات  الشعور العام والثابت نسبيا لدى الطالب المعمم من حيث تقبمو أو 

وأىميتيا من الناحية العممية والعممية, بحيث يكون ىذا الشعور موجيا لو التخاذ موقف التأييد أو 
 .المعارضة منيا

جرائيييًا : ُيعييرَّف عمييى أنييو درجيية اسييتجابات القبييول أو الييرفض لييدى الطييالب لفقييرات مقييياس االتجيياه  وا 
 .اىمية المستحدثات التكنولوجيةنحو 
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 الفصل الثاني
 

 النظري والدراسات السابقة  اإلطار
 

 المقدمة : 1.2
يتناول ىذا الفصل اإلطيار النظيري اليذي سييمقي الضيوء عميى الموضيوعات ذات عالقية وطييدة بييذه 
الدراسييية , ممثمييية فيييي مفييييوم اإلدراك, مفييييوم المسيييتحدثات التكنولوجيييية , وخصيييائص المسيييتحدثات 

لتوظيييف المسييتحدثات التكنولوجييية فييي التعميييم الجييامعي , ومراحييل توظيييف  التكنولوجييية والمتطمبييات
المسيييتحدثات التكنولوجيييية , وااثيييار االيجابيييية لتوظيفييييا, ونمييياذج بعيييض المسيييتحدثات التكنولوجيييية 

 ,مفيوم االتجاه , ثم سنتناول بعض الدراسات السابقة العربية منيا واألجنبية .
 

 النظري: اإلطار2.2
 االدراك :مفيوم 1.1 

بييييرًا مييين قبيييل الميتميييين بالكتابيييات اإلدارية,وخصوصييييًا كيالحيييظ أن عمميييية اإلدراك تالقيييي اىتماميييًا 
ثيرًا من اإلداريين يعتمدون كميًا أو التنبؤ بيا بشكل دقيق مما يجعل كباألعمال التي يصعب قياسيا 

سو,فضاًل عين أنييا تختميف يم الذاتي لتمك األحداث,فيي عممية ترتبط بذىن اإلنسان وحواكعمى إدرا
 م الفيم المعرفي لدى ذلك الشخص وعمى عوامل أخرى.كمن شخص اخر بناءًا عمى ترا

بأنو )عممية بنائية تعتميد عميى معموميات جزئيية ييتم اختيارىيا ميرة  (Lee) فقد عرف اإلدراك من قبل
اعتميياد اإلدراك مييدى  ويوضييح ىنييا بييان(. رة كن الييذاو أخييرى عمييى منصيية المسييتقبل وتخييزن فييي مخييز 

رتيو لكيي يسيتخدميا اإلنسيان كرة من خالل وضع المعمومات التي يجمعييا الشيخص فيي ذاكعمى الذا
 في إدراك األشياء خالل المستقبل.
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عمميييية نفسيييية قوامييييا وعيييي األشيييياء الخارجيييية )أيضيييا عيييرف اإلدراك بأنيييو  متتتا إن )النتتتورىجي(ك   
ير وسيواه مين كلييا عين التيذ ,وذليك تميييزاً  ات الحسييةوصفاتيا وعالقتيا بميا ليو صيمة مباشيرة بالعمميي

عنيد اإلنسيان,حيث بيين إن اإلدراك عمميية تتعميق  يركلقد ميز ىنا ما بين اإلدراك والتيذ( .  العمميات
بنفسييية الشييخص ومييدى الييوعي لييدى ذلييك الشييخص لألشييياء المحيطيية بييو ومييدى عالقتيييا بأعضييائو 

  .الحسية
مكن عيده العمميية العقميية التيي ييتم مين خاللييا تحدييد األشيياء وفيمييا وبناءًا عمى ذلك فان اإلدراك ي

رة الشيخص أو نتيجية التجيارب التيي يمير بييا اإلنسيان كيم المعموميات فيي ذاكباالعتماد عمى مدى ترا
  .مييما( بحيث تشكل تمك العممية برمتيا الخمفية التي تحكم السموك المستقبميك)أو 
مميييييا صيييييادف اإلنسيييييان فيييييي حياتيييييو مواقيييييف وخييييياض تجارب,سيييييوف ييييييزداد رصييييييده مييييين كأي انيييييو   

المعمومات,وسييوف تكييون عممييية اإلدراك عنييده أسيييل وأسييرع بالنسييبة لألحييداث المحيطيية بييو ويتييأثر 
م اليييييذاتي والمعرفيييييي, كب أىيييييم عناصيييييره )األعضييييياء الحسيييييية, التيييييراكيييييو. واإلدراك مر كنتيجتييييييا سيييييمو 

وامييل أخييرى قييد تكييون اقييل أىمييية( تتفاعييل جميعيييا محييددة مسييتوى المعمومييات, طبيعيية المواقييف, وع
تحققيييييييو ومكونييييييية اإلطيييييييار اليييييييذي يبيييييييرز عنيييييييو السيييييييموك القيييييييادم ل نسيييييييان فيييييييي موقعييييييية االجتمييييييياعي 

 (2004)الزعبي ,.والميني
 مفيوم المستحدثات التكنولوجية  2.2

بيييية فييييي ىييييذا يعيييد مصيييطمح مسيييتحدثات تكنولوجييييا التعمييييم مييين أحيييدث ميييا توصيييل إلييييو عممييياء التر  
(, وعنييييد اسييييتعراض 1999العصيير, حييييث تحييول االىتميييام إليييى جييوىر العمميييية التعميميييية )الكمييوب, 

أدبيات الموضوع يجد القارئ مصطمحًا أخرًا يستخدم بنفس المعني عند الكثير مين البياحثين أال وىو 
)المسيييتحدثات التكنولوجيييية(. والمتنييياول ألي مييين المصيييطمحين يجيييد تباينيييًا وعيييدم اتفييياق فيييي تحدييييد 

مسيتحدثات التكنولوجيية فييي أي المعني وتعريفوث وقد يعود ذلك إلى تأثر قدرات الشخص باستخدام ال
ليييييى اخيييييتالف  مجتمييييع بييييالتطورات العممييييية, والتييييي تغييييير المسييييتحدث التكنولييييوجي بتغييييير الييييزمن, وا 

 .(2005مواصفات المستخدم لتمك المستحدثات من بمد إلى أخر, ومن وقت ألخر )صالح وحميد, 
 

نتاج ثم استخدام كل جديد بأنيا تصميم وا   ( المستحدثات التكنولوجية:2003وقد عرف الشرقاوي )
وحييل مشيكالت في مجال تكنولوجيا التعميم, بغرض تحقيق أقصى فعاليية فيي مواقيف التعمييم والييتعمم 

 .االختصاص التعميمية
 

أن المستحدث التكنوليوجي التربيوي عبارة عين فكيرة أو عمميية أو تطبييق  (:2003وقد رأى خميس )
أو شيء جديد من وجية نظر المتبني لو, كبدائل جديدة تمثل حمواًل مبتكرة لمشيكالت النظيام القيائم, 
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مما يؤدي إلي تغيير محمود في النظيام كمييو, أو بعييض مكوناتيو, بحييث يصيبح أكثير كفياءة وفعاليية 
 .دافو, وتمبيية احتياجيات المجتمعنظام, وتحقيق أىفي تحسين ال

 
أن مصطمح مستحدثات تكنولوجيا التعمييم يشيير إلييى كيل ميا ( فقد اعتقد: 2000أما عبد المجيد ) 

ىييو جديييد وحييديث, فييي مجييال اسييتخدام وتوظيييف الوسييائل التكنولوجييية فييي العمميييية التعميميييية مييين: 
ى التفاعيل مييع العمميية دف زييادة قيدرات المعميم والميتعمم عميأجيزة وآالت حديثة, وأساليب تدريسث بي

 .التعميمية
  

 التعميم خصائص مستحدثات تكنولوجيا3.2 
من المالحظ أن مستحدثات تكنولوجيا التعميم التي ظيرت في السنوات األخيرة, تختمف عين غيرىيا  

من المستحدثات قبل ذلك, في أنييا صيممت وأنتجيت خصيصيًا ألغيراض تعميمييية, سييواء أكانيت فيي 
عميييي: )جانبييييا الميييادي أم فيييي جانبييييا الفكيييري, وقيييد تمييييزت تميييك المسيييتحدثات بالخصييييائص التالييييية 

 (:2005ث صالح وحميدة: 1996
 

 التفاعميية (Interactivity):  وتشيمل فيرص التفاعيل بيين المسيتخدم الميادة التعميميية, حييث
تييييوفر بيئييية اتصيييال ثنائيييية االتجييياه عميييى األقيييل, مثيييل أنمييياط التعمييييم بمسييياعدة الكمبييييوتر, 

 والوسائط المتعددة
 

 الفردية (Individuality): ميية, والمتمركيزة حيول الميتعمم بييداًل وتختص بتفريد المواقف التعمي
 المييوديالتميين المعمييم, حيييث تسييمح بالفردييية فييي إطييار جماعييية المواقييف التعميمييية, مثييل: 

 .التعميميية, والكمبيوتر
 

 التنيوع (Diversity):  حييث يتييح المسيتحدث التكنوليوجي فرصيًا كثييرة لتنييوع كافيية عناصيير
الميتعمم, مثيل: الخييارات فيي األنشيطة والميواد التعميميية, العممية التعميمية التي يتعامل معييا 

 – .وتعدد مستويات المحتوى, وترتبط خاصية تحقيق التنوع بخاصية التفاعمية والفردية
 الكونية (Globality):  حيث تتيح بعض المستحدثات أمام مستخدمييا فيرص االنفتياح عميى

يدمات التيييي توفرىيييا الشيييبكة العالميييية مصييادر المعمومييات فييي جميييع أنحيياء العييالم مثييل, الخيي
 .االنترنت

 



13 
 

  التكاممية (Integration):  ,وتعنيي: التكاميل بيين مكونيات كيل مسيتحدث مين المسيتحدثات
  .بحييث تشكل مكوناتو نظامًا متكاماًل من حيث األىداف المراد تحقيقيا

 
 اإللكترونيية (Electronic): ميا, تييوافر األجيييزة يتطميب إنتياج جيزء مين المسيتحدثات وتقييدي

اإللكترونييية التييي تعمييل بطريقيية رقمييية مثييل الكمبيييوتر, والكيياميرات الرقميييية, والوسيييائل التيييي 
  .تتصف باالية والسرعة في معالجة المعمومات وتقديميا

 
 الرقمنة (Digitalizalion):  وتعني: المعالجية والتخيزين لموسيائط التيي يحتويييا العييرض فييي

رقام, وقد برنامج مقترح لتدريب أعضاء ىيئية التيدريس بجامعية األقصيى عميى سمسمة من األ
مسيتحدثات تكنولوجيييا التعميييم فييي ضييوء احتياجيياتيم التدريبييية ارتبطييت الرقمنيية بالمسييتحدثات 

 .في طريقة عممييا, ومنييا: الصيورة الرقمية, والمكتبات اإللكترونية
 

  : ةالتكنولوجيالمستحدثات أىداف 4.2 
 

تحقيييييييق التكنولوجييييييييا الكثيييييييير مييييييين أىيييييييداف اإلنسيييييييان وتعميييييييل عميييييييى رفاىيتيييييييو, وييييييييذكر ) الفرجييييييياني 
  : األىداف التالية لمتكنولوجيا(2002,
 

ويعني سرعة اإلنجاز , فما كان يتم إنجازه في عيام بتكنولوجييا تقميديية أصيبح  : توفير الوقت1.
الحقيقييي لتييوفير الوقييت ىييو زيييادة  ينجيييز فيييي شييير بالتكنولوجيييا المعاصييرة , وبييذلك فييإن المعنييى

 . 2005) سعة الوقت المتياح ل نسان عن معدلو الطبيعي)الجندي ,
 

و يقصد بو زيادة طاقة اإلنسان وقدرتيو األدائيية عين سيعتيا الفعميية, فيييستطيع  : توفير الجيد2.
المحاضير أن يمقي محاضرة عين طرييق التمفياز ميثاًل فيسيمعيا ويشياىدىا معظيم أفييراد المجتمييع, 
بينميا ليو قيدم المحاضرة بالتكنولوجيا التقميديية, كيأن يمقيي المحاضيرة بيدون أدوات أو أن يسيتخدم 

مصييوت فإنييو لكييي يوصييل محاضييرتو ل لعييدد السييابق نفسييو ميين المجتمييع فسيسييتغرق ذلييك مكبييرًا ل
جيييدًا غيييير عييييادي , وربميييا يسيييتحيل عميييو أن يغطيييي العييدد ذاتييو , ومييين ىنييا فيييإن الجيييد اليييذي 

 .(1996سيبذلو في إعادة المحاضيرة سييدخره لمحاضرات أخرى )صادق,
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إلنسيان االقتصيادية, وتيوفير التكياليف ىيو النتيجية يعنيي تيدعيم إمكانييات ا : توفير التكياليف3. 
الحتمييية لتييوفير الوقييت والجيييد, فااليية التييي تسييتخدم فييي حفيير أساسييات المبيياني والتييي ليييا سيييعر 
معيييين سيييتوفر الوقييت والجيييد بمييا يييوازي تقريبييًا قيمتيييا فييي جييزء معييين ميين عمرىييا االفتراضييي, 

باعتبيار أن كيل ميا تنجيزه ىيذه االية بعيد تغطيية ويبقى باقي ىيذا العمير كيدعم القتصياد اإلنسيان 
 .2000) تكاليفيا يأتي ضيمن مكاسيب التطبيق التكنولوجي المطور)الحيمة,

 
ؤكييد الباحييث بييأن التكنولوجيييا بمييا تحققييو ميين أىييداف لمحضييارة اإلنسييانية بشييكل عيييام ولمفيييرد بشييكل يو 

التييي يتوجييب االىتمييام بكييل ميييا  خيياص, أضييحت تشييكل مجييااًل ميين أىييم المجيياالت العممييية واإلنسييانية
يتعميييق بييييا, وتنميييية مياراتييييا المتنوعييية فيييي كافييية المجييياالت وليييدى كافييية أفيييراد المجتميييع وفيييي جمييييع 

 . المراحل العمرية والتخصصات العممية واألدبية المختمفة
 

 :في التعميم ةمستحدثات التكنولوجيالمبررات استخدام 5.2 
 

لقيييد حيييدث انفجيييار معرفيييي فيييي مجيييال العميييوم السيييموكية  :والتربوييييةتطيييور العميييوم السيييموكية 1. 
والتربوية خيالل العقيود الثالثية الماضييية, عنيدما ظييرت عيدد مين النظرييات التيي مييدت لظييور 

, وعميم التصيميم Science Of Instructionبعض العموم التربوية الجديدة منييا : عميم التعمييم 
رىا من العموم, مما يدعو إلى البحث والتفكير في كيفية وغي Instructional Design التعميمي

توظييييف ىيييذه المعرفييية واسيييتثمارىا لتطيييوير العممييييية التعميمييييية بكافييية عناصيييرىا, ورفيييع مسيييتواىا 
الكيفييي, وىييو مييا قييد يتحقييق ميين خييالل توظييييف ميييستحدثات تقنييييات التعميييم ممييا يسيياعد الطمبيية 

 . ( 2005بو شتات,لمحصول عمى فرص عمل أفضل في المستقبل )أ
 

أدى ذلك إلى ضرورة االسيتفادة  :تطور التقنيات الحديثة في الجانب المادي والجانب الفكري 2.
ميين ىييذا التطييور فييي المنظوميية التعميميييية, لتحيييديثيا ورفيييع كفاءتيييا وفاعميتيييا ميين خييالل إدخييال 

  2003 ).الحاسوب في العممية التعميمية عمى أسس عممية مدروسة )السرطاوي , 
 

رجيات الينظم التعميمييية تواجيو معظيم اليدول العربيية أزمية ضيعف مخ : أزمية التجدييد التربيوي 3.
مخرجيات البشيرية, فميم يصيل المسيتوى إليى مسيتوى طموحيات ىيذه اليدول فيي مواجيية وخاصية ال

المعرفيية والتقنيية, مميا دفيع اليبعض إليى االسيتعانة بمسيتحدثات تقنييات  عصر العولمية والثييورات
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التعميم لرفيع ميستوى النظيام التعميمي وتحسين مخرجاتو, مما قد يسيم في تكوين جيل قوي قادر 
 .عمى مواجية تحيديات العيصر 

النمييو المطييرد ألعييداد المتعممييين, وعييدم قييدرة المؤسسييات  : االنفجييار السييكاني والمعرفييي4. 
فجييار المعرفييي والتقنييي اليائييل, التعميمييية عمييى اسييتيعاب ىييذه األعيييداد المتزايييدة, فضيياًل عيين االن

أدى ذليييك إليييى ضيييرورة اسييييتخدام مييييستحدثات تقنييييات التعمييييم فيييي المنظومييية التعميميييية . ) أبيييو 
 . 2011) العينين ,

 
رى الباحييث أن الحييل األنجييع لمواجييية الميييشكالت والتغميييب عميييييا ىيييو توظييييف المسييتحدثات يييولييذلك 

يمكيين الجيييل الجدييد ميين مواجيييية تحييديات ىيييذا العصيير فييي التكنولوجيية فييي العممييية التعميميية بشييكل 
 .إطار متكامل يضمن تحقيق األىداف التربوية واالرتقاء بالعممية التعميمية

 
   المتطمبتات لتوظيتف المستحدثات التكنولوجية في التعميم 6.2
 

متطمبات نشر مستحدثات تكنولوجيا التعمييم فيي التعمييم الجيامعي يقصيد بنشير مسيتحدثات تكنولوجييا 
التعميييم وتبنييييا داخييل الجامعييات, العمييل عيين قصييد بأسيييموب ميينظم عمييى جعييل ااخييرين عمييى وعييي 

, ولكييي يييتم نشيير المسييتحدثات 1998)بتطييور معييين ميين خييالل تييدوير المعمومييات )سييييمز وريتشيييي, 
( فيي اليوعي 2003ا وتوظيفياث ال بد من توافر متطمبيات لنجياح نشييرىا, وقيد حيددىا خمييس )وتبنيي

بالمسييتحدثات ودراسيييتيا, مييع دراسييية الجييييدوى, والتخطييييط السيييميم لمتحيييديث, وتييوفير منييياخ التحيييديث, 
والتنفييذ والتمويل, وتوفير الكفاءات البشرية, وتيوفير المتطمبيات الماديية, والتجرييب السيميم, والتطبييق 

 .المرحمي, والتدريب
مجموعييية مييين المتطمبيييات لتوظيييييف  (Johnson, 1997) وفييي ىييذا اإلطييار حييدد جونسيييون 

 :المستحدثات التكنولوجية في التعميم ىي
 .تدريب المدرسين عمى كيفية استخدام المستحدث .1
 توفير الفنيين داخل المؤسسات التعميمية .2
 .المدرسينتخفيض العبء التدريسي عن كاىل  .3
 توفير األجيزة الحديثة وما تتطمبيا من برامج ومواد تعميمية مناسبة في مجال االختصاص .4
إتاحيية فييرص االتصييال بييين معممييين حييديثي العيييد بالتقنييية, ومعمميييين مييين ذوي الخبيييرة فيييي  .5

 .المستحدثات
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 مراحل توظيف مستحدثات تكنولوجيا 7.2
 

التعميم في التعميم الجامعي من الصعب أن يحدث توظيف مراحل توظيف مستحدثات تكنولوجيا 
كيل المسييتحدثات التكنولوجيية فييي التعميييم دفعية واحييدة, ولكين ال بييد ميين التيدرج , وقييد رأت الغييزو 

  :( أن مراحل توظيف المستحدث تمر بخمس مراحل ىي2004)
  ًويمييل مرحمة الدخول: ويكون استخدام المستحدثات التكنولوجية فييا محيدودًا جيدا ,

إليى التقميدية, وقد يقتصر عمى استخدام بعض األجيزة: كالسبورة الضوئية, 
  .واألفالم المتحركية, والشرائح

  ,مرحمة التبني: وفييا ينتقل المدرس إلى االستخدام البسيط لبعض التكنولوجيات
  .فيدمج بعيض األجيزة )كالفيديو والحاسوب( ضمن مخططاتو التعميمية

 
 كيف: ويتم فييا توظيف بعض التقنيات في التعميم, ولكن يبقى الطابع مرحمة الت

  .العيام لمتعمييم داخل القاعات الدراسية متمركزًا حول الطرق التقميدية
  مرحمة المالئمة: وفيو يصبح اتجاه المعمم نحو استخدام المسيتحدث إيجابييًا, كميا

  .إلحداث تعمم أفضل يسيتطيع استخدام التكنولوجيا بطريقة فعالة ومفيدة
  مرحمة اإلبداع: وتشمل توظيف المستحدث بدمجو في التعميم, وفييا يصل المعمم

إلى القناعية التامة بأىمية المستحدث, كما يصبح متمكنا من ميارات التعاميل ميع 
جمييع مسيتحدثات تكنولوجيا التعميم, وتتاح لو فرصة االبتكار واإلبداع في تصميم 

تحقيق ذاتيو ورؤيتو في العممية التعميمية, مستفيدًا من النظريات  برامج تعميمية
  .السيكولوجية الحديثة مثل النظرية البنائية

 
 اآلثار اإليجابية لتوظيف المستحدثات التكنولوجية عمى منظومة التعميم:8.2 

عناصيرىا, ومين كان الستخدام المستحدثات التكنولوجية تيأثير كبيير عميى المنظومية التعميميية بكافية 
 -تمك التأثيرات اإليجابية يمكن أن نذكر ما يمي:

 
 :تغير فمسفة التعميم 

لييم تعييد العممييية التعميمييية تقتصيير عمييى نقييل المعرفيية والمعمومييات ميين المعمييم إلييى المييتعمم, واختبييار 
المتعمم في ىذه المعمومات داخل المؤسسة التعميمية في تطبيق النظامي الجمعي, بل أصيبح التعمييم 

يم متاحييييا لجميييييع األفييييراد عمييييى اخييييتالف مسييييتويات –فييييي ظييييل اسييييتخدام مسييييتحدثات تقنيييييات التعميييييم 



17 
 

وثقافاتيم بل أصبح المتعمم يممك حرية تعمم ميا يشياء ومتيى شياء وفيق قدراتيو األكاديميية واسيتعداداتو 
 .(2007النفسية )الخطيب, 

 
 :تغير دور المعمم 

كيييان المعميييم ىيييو المصيييدر اليييرئيس لممعرفييية ومحيييور العمميييية التعميميييية, يقيييوم بتمقيييين المعموميييات 
وضيييبط المتعمميييين داخيييل الصيييف, أميييا بعيييد اسيييتخدام تقنييييات التعمييييم فقيييد اختمفيييت أدوار المعميييم 
وميامييو فأصييبح مصييمما وميسييرا ومنظمييا لمبيئيية التعميمييية, فيييو يصييمم ويختييار المييواد واألنشييطة 

, كمييا أنييو يقييوم بييدور تشخيصييي لمسييتويات المتعممييين, وبييدور تييوجييي إرشييادي أثنيياء التعميمييية
متابعتييييو لتقييييدميم نحييييو تحقيييييق األىييييداف المنشييييودة, وبحسييييب تقرييييير لميونسييييكو فييييإن تكنولوجيييييا 
المعمومات واالتصال يمكن أن تغير دور المعممين من المالكين لممعرفة والمرسمين ليا إليى دور 

 .( 2006واستمرارا لمتعمم ) وىبة,  أكثر تيسيرا ودعما
 

 :تغير دور المتعمم 
فييي اليينظم التعميمييية التقميدييية كييان المييتعمم يمعييب دورا سييمبيا يقتصيير عمييى مشيياىدة العييروض وتمقييي 
المعمومات, وبعد استخدام المستحدثات التقنية التعميمية أصبح يقف موقف المشارك النشط اإليجابي 

ممييية التعميمييية, حيييث تحمييل مسييئولية تعممييو أثنيياء تفاعمييو مييع الميييواد والمتفاعييل, فأصييبح محييورا لمع
التعميمية المسموعة و المرئية والمقروءة ومتعددة الوسائط, وعميو أن يتعاميل ميع العدييد مين مصيادر 
اليتعمم الحديثيية وتشيجع الطالييب عمييى تحميل مسييؤولية تعممييو والنجياح فييي الييتعمم اليذاتي وتحقيييق الثقيية 

 .(2012, ديخالبالنفس ) ال
 

 :تغير أىداف المنياج 
ولعل ىذا الجانب ىو األىم حيث تظير فيو الوظيفة الفعمية لممستحدثات التكنولوجية كيأداة مسياعدة 

(, فقد أصبح إكساب المتعممين ميارة التعميم اليذاتي والمسيتمر, وغيرس 2008في المنياج ) برىوم, 
فجييييار المعرفييييي والمعموميييياتي ميييين أبييييرز حييييب المعرفيييية وتحصيييييميا وكيفييييية توظيفيييييا فييييي عصيييير االن

 األىداف التعميمية لممناىج الدراسية.
 

 :تغير معالجات التدريس واستراتيجياتو 
باتييت المعالجييات التدريسييية تتمحييور حييول المييتعمم بييدال ميين تمركزىييا حييول المعمييم, حيييث تقييوم ىييذه 

والمسييييتحدثات التقنييييية  المعالجييييات واالسييييتراتيجيات عمييييى التفاعييييل المباشيييير اإليجييييابي بييييين المييييتعمم
 .(2000التعميمية )الحيمة, 
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 :تطور مفيوم الوسائل التعميمية 

لم يعد ينظر لموسائل التعميمية عمى أنيا أدوات ثانويية أو معينيات لمتيدريس يسيتعين بييا المعميم متيى 
رغب في ذليك, ولكنييا أصيبحت عنصيرا أساسييا فيي إسيتراتيجية التيدريس ومنظومية فرعيية لممنظومية 

عميمية الكبرى, تدور حوليا األنشطة التعميمية التي تؤدي إلى تكوين الخبرات والميارات المطموبية الت
 .(2005) عفانة, والخزندار,

 
 بعض المستحدثات التكنولوجية:نماذج 9.2 

 
( 2000, نصييير ,  1996لقيييد تناوليييت بعيييض األدبييييات والبحيييوث والدراسيييات مثيييل ) عبيييد المييينعم,  

 -المستحدثات كما يمي:وبعض نماذج 
,  Multimedia Technologyتكنولوجيا الوسائط المتعددة , و  Computerالحاسوب 

شبكة , و  Internetشبكة االتصاالت الدولية , و  Interactive videoالفيديو التفاعمي و 
,  Open Instructionالتعميم المفتوح , و  Video Conferenceاالجتماع بالفيديو عن بعد 

 Computer أنماط التعميم بمساعدة الحاسوب , و  Mastery Learning ميم ل تقان التعو 
Assisted Instruction  الوسائط المتعددة المتفاعمة , وInteractive Multimedia  نظم , و

 Hypermediaنظم الوسائط الفائقة , و  Hypertext Systemsالنصوص الفائقة 
Systems نظم التعميم بالوحدات التعميمية المصغرة , وModules  نظام التوجيو السمعي , و

Audio Tutorial System  نظام التوجيو المرئي , وVideo Tutorial System  نظام , و
نظام التعميم الشخصي , و  Computer Tutorial Systemالتوجيو بالحاسوب 

Personalized System Of Instruction  عميم الموصف لمفرد نظام الت, وIndividually 
Prescribed Instruction  التعميم المفرد ,وIndividualized Instruction  مؤتمرات , و

الفاكس ميل , و  E-Mailالبريد اإللكتروني , و  Computer Conferencingالحاسوب 
Faxmile  الفاكس , وFax  الفيديو تكست ) بنك االتصال المتمفز( , وVideo Text و , 

 الصف االلكتروني .  Mobile  ,E-class الياتف النقال ) المحمول ( 
تكنولوجيا الوسائط المتعددة , و  Computerالحاسوب والمطبق منيا في جامعة القدس 

Multimedia Technology  الفيديو التفاعمي , وInteractive video  شبكة االتصاالت , و
الياتف النقال ) , , و  Faxالفاكس ,, و  E-Mailالبريد اإللكتروني , و  ,Internetالدولية 

 الصف االلكتروني .   Mobile  ,E-class المحمول ( 
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 مفيوم االتجاه 10.2
يحتل موضوع االتجاىات مكانًا بارزًا فيي اغميب دراسيات الشخصيية وفيي دراسية المجياالت التطبيقيية 

توجيو اليرأي العيام, كميا سياعدت دراسية في اإلدارة مثل الدعاية واإلعالم والتدريب والتعميم عن بعد و 
االتجاىيات فييي نشيير مفييوم العولميية والسييرعة فييي تطبيقييا بصييورة كبيييرة, حييث قربييت بييين المسييافات 
النفسية بين اتجاىيات النياس رغيم بعيد المسيافات الفيزيائيية وأصيبح التيأثر بيين النياس سيريعث ويعيرف 

د, ومعموماتيو, واسيتعداداتو لمقييام بأعميال معينيو, االتجاه بأنو"نظام مكتسب ثابت نسبيًا لمشياعر الفير 
نحييو أي موضييوع, ويتمثييل فييي القبييول والييرفض تجيياه ىييذا الموضييوع ويعبيير عنييو لفظيييًا أو سييموكيًا أو 
حتى الرفض و القبول في األحالم أو بإيماءات الوجو والعينين ويميل إلى االستقرار إلى حد ما")أبو 

 ( .2012دوابو, 
 

و التعمم االلكتروني من الجوانب األساسية التي يجب أن يكتسبيا الطالب الميتعمم, إن االتجاىات نح
حتييييى يسييييتطيع مسييييايرة التطييييورات التكنولوجييييية المسييييتحدثة التييييي أدمجييييت فييييي شييييتى مراحييييل التعميييييم 
الجيييامعي, وقبيييل الجيييامعي, فتنميييية اتجاىيييات الطيييالب يعيييد مييين الجوانيييب الميمييية والتيييي يجيييب عميييى 

الي أن تييولي ليييا اىتمامييًا كبيييرًا, فاتجاىييات المعممييين اإليجابييية نحييو تكنولوجيييا مؤسسييات التعميييم العيي
الييتعمم االلكترونييي, وتوظيييف الييتعمم االلكترونييي قييد يييؤثر وبصييورة إيجابييية عمييى اتجاىييات المتعممييين 
نحو استخدام التكنولوجيا في مجال التعميم, كذلك قد يؤثر عميى تحصييميم الدراسيي وعميى أيية حيال, 

اإلنترنت اليوم والمؤتمرات عبر الكمبيوتر والشبكة العالمية الواسعة تزيد من فرص المحادثة بين فان 
الطالب والمعممين, كما تزيد فرص تبادل األعميال والواجبيات بشيكل أسيرع مين ذي قبيل بكثيير, كميا 

وأمين, أصبح اليوم من الممكن تبادل وجيات النظر عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة بشيكل ميدروس 
أكثر مما ىو عمية الحال عند المواجية المباشرة داخل الصيف أو فيي مكاتيب المدرسيين, ليذلك تبيين 

الطمبييية بشيييكل حمييييم  بشيييكل جميييي أن وسيييائل التكنولوجييييا الحديثييية تزييييد التواصيييل الكميييي ليييدى غالبيييية
ميع ميا  ومريح, أكثر مما ىو عمية الحال في حالة التواصيل وجييا لوجيو ميع اعضياء ىيئية التيدريس,

 ). 2002يحممو ىذا من خشية المواجية والخجل الذي قد ينجم عنيا)انجمينا, 
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 الدراسات السابقة :  11.2
لقد تعددت الدراسات التي تناولت المستحدثات التكنولوجيية اوميا دل عميييا وتنوعيت وقيد قيام الباحيث 

 سواء أكانت عربية أو أجنبية  بتناول الدراسات التي توافرت لديو , والتي اىتمت بمحتوى البحث
 

 :الدراسات العربية  1.11.2
 

 :(2013شقور)
إلييى تحديييد واقييع اسييتخدام المسييتحدثات التكنولوجييية فييي مييدارس الضييفة الغربييية ىييذه الدراسيية ىييدفت 

وقطاع غزة من وجية نظر المعممين, والمعوقات التي تواجو المعممين في استخداميا في ضوء عدد 
 من المتغيرات .

ومعممييو وطبييق عمييييم اسييتبانو, وقييد  ( معمميياً 790)قواميييا عينيية  دراسيية عمييىولتحقيييق ذلييك أجريييت  
أظيييرت نتييائج الدراسيية أن واقييع اسييتخدام المسييتحدثات التكنولوجييية ميين وجييية نظيير المعممييين بدرجيية 

بشكل متوسطة ,وان أعمى درجة لمعوقات استخدام المستحدثات التكنولوجية كان لعدم توفر األجيزة 
 كاف , إضافة إلى عدم قدرة من المعممين والمعممات عمى استخدام األجيزة.

 
 

 :(2012الخالدي)
معرفة مستوى توظيف معممي المغية العربيية فيي المرحمية الثانويية لممسيتحدثات  ىدفت ىذه دراسة إلى

ون مجتمييع التكنولوجييية فييي ضييوء معييايير الجييودة الشيياممة, واسييتخدام الميينيج الييوطني التحميمييي, وتكيي
الدراسييية مييين جمييييع معمميييي المغييية العربيييية فيييي المرحمييية الثانويييية فيييي محافظيييات غيييزة والبيييالغ عيييددىم 

( معمم ومعممة 300تكونت عينة الدراسة من ) 2012-2011( معمما ومعممة لمعام الدراسي 641)
واسييتخدم ميين معممييي المغيية العربييية فييي المرحميية الثانوييية فييي محافظييات غييزة وقييد تييم أخييذىا عشييوائيا 

 الباحث االستالنة لجمع البيانات . 
وتوصيييمت الدراسييية إليييى النتيييائج ااتيييية:احتل اسيييتخدام المعمميييين لمشيييبكة العنكبوتيييية )اإلنترنيييت( فيييي 

%(, يمييييو اسيييتخداميم ألجييييزة الصيييوت 65.8العمميييية التعميميييية المرتبييية األوليييى بيييوزن نسيييبي قيييدره )
 (, ثم الحاسوب. mp3 –)المسجل 

 
استخدام المعممين لألفالم التعميمية المتحركة في التدريس, حيث احتمت المرتبية الثامنية عشيرة ويندر 

( فيي عيرض األفيالم التعميميية DVD% (, أما اسيتخدام )36.2في المحور األول بوزن نسبي قدره )
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أ % (أيضييا.وتبو 36.2الخاصيية بمنييياج المغيية العربييية فقييد احتييل المرتبيية األخيييرة بييوزن نسييبي قييدره )
المرتبيية األولييى بييوزن نسييبي قييدره  -كيييدف أساسييي–اىتمييام المعممييين فييي تحسييين العممييية التعميمييية 

( قييد احتيييل  SMART% (, فييي حييين كيييان تحديييد األىيييداف السييموكية فيييي ضييوء معيييايير ) 89.2)
% ( والتييزام المعممييين بمواعيييد تسييمم وتسييميم الييدرجات, ومييا 76.8المرتبيية األخيييرة بييوزن نسييبي قييدره )

%(, وكانييت عممييية التقييييم لنييواتج عالييية 88.0عمييق بيييا احتييل المرتبيية األولييى بييوزن نسييبي قييدره )يت
التفكييير الناقييد( قييد احتمييت المرتبيية الحادييية عشييرة بييوزن نسييبي قييدره  –التقييويم  –المسييتوى ) التحميييل 

تيم % (, فييي حييين أن الفقييرة التييي نصييت عمييى " أتيييح الفرصيية لطمبتييي لتقييييم أدائيييم وأنشييط76.0)
 % (.73.4بأنفسيم" احتمت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره )

 
 (:2011حمدي )

ىدفت ىذه الدراسة إلى تعرف مدى وعي طمبة الدراسات العميا في الجامعية األردنيية بمفييوم التنيور  
( طالبيييًا وطالبيية فييي أربيييع 166المعموميياتي, ودرجيية اميييتالكيم لمياراتييو. تكونييت عينييية الدراسيية ميين )

. تييم بنيياء أدوات الدراسيية والتحقييق ميين صييدقيا وثباتيييا. أظيييرت النتييائج أن مييدى وعييي الطمبيية كميييات
بمفيييوم التنييور المعموميياتي ودرجيية امييتالكيم لمياراتييو بشييكل عييام مرتفعيية, كمييا أظيييرت وجييود بعييض 
الخمط فيي مفييوم التنيور المعمومياتي. وأشيارت النتيائج إليى أن الطمبية يواجييون صيعوبات فيي مسيألة 

ييم المعمومات ومصادرىا. كما كشف اختبار )ت( عن وجود فروق ذات داللة إحصائية فيي ميدى تق
وعييييي الطمبيييية بمفيييييوم التنييييور المعموميييياتي ودرجيييية امييييتالكيم لمياراتييييو لصييييالح الطمبيييية فييييي الكميييييات 
اإلنسانية. وأوصيت الدراسية بزييادة االىتميام بنشير مفييوم التنيور المعمومياتي فيي اليوطن العربيي, ميع 

 .لتركيز عمى ميارة تقييم المعمومات واالىتمام بالطمبة في الكميات العمميةا
 

 : (2010الزىراني )
العموم  مختبرات في المستحدثات التكنولوجية المعمومات استخدام واقع معرفة إلىىذه الدراسة ىدفت 
 أعيدت الباحثية وقد .المكرمة مكة بمدينة العموم ومعممات مشرفات نظر وجية الثانوية من بالمرحمة
الثانويية  بالمرحمة العموم المشرفات التربويات لمادة من عشوائية طبقيةٌ  عينة عمى تطبيقيا تم استبانو
)  بالمرحمية الثانويية وعيددىن العميوم معمميات مين مشيرفة, وكيذلك(   22 )وعيددىن المكرمية بمكية
125)  .  

 
 

 المرحمية فيي العميوم مختبيرات فيي التكنولوجيية المسيتحدثات تيوافر درجية تيدني  النتيائج أظييرت وقيد
 مكية بمدينيية  العمييوم ومعمميات نظيير مشييرفات وجيية ,وتييدني اسيتخداميا أيضييا ميين الثانويية
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 العموم ومعممات مشرفات استجابات متوسطات إحصائية بين داللة ذات فروق المكرمة,وعدم وجود
 نيوع , العممي )المؤىل :لمتغيرات تعزى الدراسة أداة عمى المكرمة مكة المرحمة الثانوية بمدينة  في

 فيي اسيتخدام المسيتحدثات التكنولوجيية درجية ,الخبيرة( حيول اليوظيفي التخصيص المؤىيل العمميي,
 العموم. مختبرات

 
 : (2009)دروزة 

 
التعييرف عمييى واقييع اسييتخدام شييبكة اإلنترنييت لييدى طمبيية كمييية التربييية فييي جامعيية  دراسييةىييدفت ىييذه 

الوطنية, وفيما إذا كان ىذا االستخدام يتأثر بعوامل أخرى ذات عالقة, ولتحقيق ىيذا الييدف النجاح 
( 52( ذكييور, و )48ميينيم ) ,( طالبييا وطالبييو100أخييذت عينيية عشييوائية ميين كمييية التربييية بمغييت )

عكسييت فقراتيييا اسيتخدامات اإلنترنييت المحتمميية, واشييتممت أيضييا عمييى  اسييتبانوإنياث, ووزعييت عمييييم 
شبو مفتوحة تسأل الطالب عن معمومات شخصية وأظييرت النتيائج التيي توصيمت لييا الدراسية  أسئمة

أن استخدام طمبة كمية التربية فيي جامعية النجياح الوطنيية ل نترنيت كيان ضيعيفا, حييث بميغ متوسيط 
 %(. 58.2إجاباتيم عن جميع فقرات االستبانة التي عكست ىذا الغرض بنسبة )

 
االسييتخدامات فييي مجييال التسييجيل لمجامعيية والمسيياقات ومعرفيية العالمييات, يمييييا وكانييت أعمييى ىييذه 

مجييال الدراسيية والبحييث . ولييم يكيين لعامييل جيينس الطالييب, ومكييان سييكنو, والييدورات التييي أخييذىا فييي 
أن اإلنترنييت مفيييد لدراسييتو الجامعييية, أثيير ذو دالليية  اإلنترنييت, وصييعوبة لغتييو اإلنجميزييية, واعتقيياده

تخدام اإلنترنت, في حين كان لعامل امتالك الطاليب لحاسيوب موصيوٍل باإلنترنيت, إحصائية في اس
وذىابيييو ألمييياكن فيييييا حاسيييوب موصيييول باإلنترنيييت, واعتقييياده بيييأن عميييى الجامعييية تيييوفير المزييييد مييين 
تجمعات اإلنترنت, وتفضيمو اإلنترنت عمى الكتاب, وعدد الساعات التي يقضييا عمى اإلنترنت أثر 

 فأحسن.  (α=0.05)ئية عمى ىذا االستخدام عمى مستوىذو داللة إحصا
 
 :(2009غيشان , وعبد الح  )ال
 

ىيييدفت الدراسييية إليييى معرفييية اتجاىيييات طمبييية الصيييف العاشييير األساسيييي فيييي الميييدارس الحكوميييية فيييي 
مييييديريات تربييييية عمييييان العاصييييمة نحييييو تكنولوجيييييا المعمومييييات واالتصيييياالت, وكييييذلك التعييييرف إلييييى 

طالبيًا وطالبية  443تكونت عينية الدراسية مين  .يم عند استخداميا في الميدانالصعوبات التي تواجي
طالبييية( مييين طمبييية الصيييف العاشييير األساسيييي فيييي الميييدارس الحكوميييية فيييي  250طالبيييًا و 193)مييينيم

وأشيارت  .مديريات التربية والتعميم لمحافظة عمان العاصمة. وقيد اسيتخدم المينيج الوصيفي المسيحي



23 
 

 وجود اتجاىات إيجابية لدى الطمبة نحو تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت: مايمينتائج الدراسة إلى 
وجيود فيروق ذات داللية ليدى الطمبية فيي اتجاىياتيم نحيو تكنولوجييا المعموميات واالتصياالت تعيزى  ,

وجود فروق ذات داللة إحصيائية ليدى الطمبية فيي اتجاىياتيم نحيو   .لمتغير الجنس, ولصالح اإلناث
المعموميييات واالتصييياالت تبعيييا لمتغيييير التحصييييل الدراسيييي لصيييالح الطمبييية ذوي التحصييييل تكنولوجييييا 

المرتفيييع. ولييييم يكيييين ىنيييياك اخييييتالف بييييين الطمبيييية ذوي التحصيييييل المتوسييييط والميييينخفض فييييي مسييييتوى 
وأشيارت نتيائج الدراسية إليى أن أىيم الصيعوبات  .اتجاىياتيم نحيو تكنولوجييا المعموميات واالتصياالت

خدام تكنولوجييا المعموميات واالتصيياالت بفاعميية مين وجيية نظير الطيالب ىييي: التيي تحيول دون اسيت
"ضييعف الطمبيية بالمغيية االنجميزييية", و"قميية خبييرة المعممييين وعييدم شييرحيم المييادة بطريقيية وافييية", بينمييا 

 بيإجراءوفيي ضيوء نتيائج الدراسية توصيي الباحثتيان  ."العيين مين شاشية الحاسيوب إرىاقأقميا أىمية "
لدراسيييات لموقيييوف عميييى أىميييية غيييرس مفييييوم تكنولوجييييا المعموميييات واالتصييياالت ليييدى المزييييد مييين ا

األطفييال, واالىتمييام بالتربييية التكنولوجييية بييدءًا ميين مرحميية رييياض األطفييال ألنيييا األسيياس فييي بنييياء 
 .اإلنسان بحيث تصبح جزءًا من سموك الفرد وحياتو االجتماعية

 
 

 : (2009) النجار
إليى اقتيراح برنيامج لتيدريب أعضياء ىيئية التيدريس بجامعية األقصيى عمييى مسيتحدثات  دفت دراسةى 

 تكنولوجيا التعميم في ضوء احتياجاتيم التدريبية. 
مكونيية ميين ثالثيية أجييزاء, وبعييد التحقييق ميين صييالحيتيا تييم تطبيقيييا  اسييتبانوولتحقيييق ذلييكث تييم إعييداد 

ات الحسيييابية, والتكيييرارات والنسييييب ( عضيييو ىيئييية تييييدريس, كميييا تييييم اسيييتخدام المتوسييييط123عميييى )
المئويييييية, واختبيييييار )ت(, وتحمييييييل التبييييياين األحييييادي, وقييييد كشييييفت الدراسيييية أن إلمييييام أعضيييياء ىيئيييية 

%(, وكميا ظييرت فيروق ذات دالليو 75التدريس بمستحدثات تكنولوجيا التعميم يقل عن حد الكفاية )
فيي الحاسيوب واالنترنيت, وليم تظيير فيروق إحصائية في مستوى اإللمام تعزى لمتغير الكمية والخبيرة 

ذات داللة إحصيائية تعيزى لمتغييير المؤىييل األكياديمي, وأن عينية الدراسية بحاجية إليى التيدريب عميى 
مسيتحدثات تكنولوجيييا التعمييم بدرجيية مرتفعيية عميى محييور: األجيييزة التعميميية, وتكنولوجيييا المعمومييات 

عييددة وتكنولوجيييا البيئيية التعميمييية, وبدرجيية متوسييطة واالتصيياالت التعميمييية, وعييروض الوسيييائط المت
%( ميين العينيية يفضييمون أسييموب البيييان 70عمييى محييور تكنولوجيييا مييؤتمرات الييتعمم عييين بعييد, وأن )

العمميييي فيييي مجموعيييات كبييييرة لمتييييدرب عميييييى المسيييتحدثات, وقيييد اقترحيييت الدراسييية برنامجيييًا لتييييدريب 
 ".دريبيةأعضاء ىيئة التدريس في ضوء احتياجياتيم الت
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 :  (2006"الحايك ورفاقو" )    
ميييات التربييية الرياضييية فييي الجامعييات ك إلييى التعييرف عمييى واقييع اسييتخدام طمبييةىييذه الدراسيية ىييدفت 

األردنييييية لشييييبكة اإلنترنييييت واتجاىيييياتيم نحييييو اسييييتخدام ىييييذه التكنولوجيييييا فييييي التعميييييم تبعييييا لمتغيييييرات 
الحاسييوبية. واسييتخدم ليييذا الغييرض عينيية تكونييت ميين الجامعيية, وواقييع االسييتخدام, والجيينس, والخبييرة 

م, وموزعين 2005/2004( طالبا وطالبة مسجمين في الفصل الدراسي األول لمسنة الدراسية 478)
ميييات التربييية الرياضييية فييي الجامعيية األردنييية الرسييمية وىييي الجامعيية األردنييية, وجامعيية ك عمييى جميييع

والختبييار أسييئمة الدراسيية, تييم بنيياء اسييتبانة مكونيية ميين  .اليرمييوك, وجامعيية مؤتيية, والجامعيية الياشييمية
: األول وتكييون ميين مجموعيية ميين األسييئمة العاميية المتعمقيية بييالجنس, ومواقييع اسييتخدام الطمبيية جييزأين

لشبكة اإلنترنت, وعدد مرات استخدام اإلنترنت في األسبوع, واسيتخدام اإلنترنيت فيي المنيزل, والبرييد 
  .ية, والخبرة الحاسوباإللكتروني

 
ان كيو  .أما الجزء الثاني فتكون من فقرات تقييس اتجاىيات الطمبية نحيو اسيتخدام اإلنترنيت فيي التعمييم

ميية التربيية الرياضيية فيي الجامعية األردنيية حصيموا كأىم ما توصمت لو الدراسة مين نتيائج, أن طمبية 
مييييية التربييييية ك%(. يمييييييا طمبيييية 92.5عمييييى أعمييييى نسييييبة فييييي اسييييتخدام شييييبكة اإلنترنييييت, إذ بمغييييت )

, وأخييرا جامعية مؤتية ((%79.1%(, يميييا الجامعية الياشيمية 82.7الرياضية في جامعة اليرموك )
(70.2 .)% 
 
ميا أظييرت النتيائج وجيود فيروق ذات داللية إحصييائية بيين اتجاىيات الطمبية نحيو اسيتخدام اإلنترنييت ك

امعيية األردنييية أو جامعيية فييي جامعيية مؤتيية والجامعيية الياشييمية, ولييم يظييير مثييل ىييذا الفييرق فييي الج
ور واإلنياث فيي اسيتخدام كما ليم تكين ىنياك فيروق ذات داللية إحصيائية بيين اتجاىيات اليذكاليرموك. 

اإلنترنيييت, فيييي حيييين وضيييحت النتيييائج أن لمخبيييرة الحاسيييوبية أثيييرا ذا داللييية إحصيييائية عميييى اتجاىيييات 
ق ذات دالليية إحصييائية بييين الطمبيية نحييو ىييذا االسييتخدام. وأخيييرا أشييارت النتييائج إلييى عييدم وجييود فييرو 

 .اتجاىات الطمبة تعزى لمتغير السنة الجامعية لمطالب
 

 :(2008محمد وآخرون )
دراسة إلى الكشف عن اتجاىات طمبية مسيتوى البكيالوريوس فيي الجامعية الياشيمية نحيو  ىدفت ىذه 

فيي  خبيرةتوظيف التعمم اإللكتروني في التعمم الجيامعي, وتعيّرف أثير كيل مين التخصيص والجينس وال
 .اإلنترنت عمى اتجاىات الطمبة

وأظيييرت نتييائج الدراسيية اتجاىييات إيجابييية لييدى الطمبيية نحييو توظيييف الييتعمم اإللكترونييي فييي الييتعمم  
الجيييامعي, وليييم تكييين ىنييياك فيييروق دالييية إحصيييائيًا تعيييزى لمتخصيييص, بينميييا كانيييت ىنييياك فيييروق دالييية 
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دالة إحصائيا تعزى لمخبرة الحاسوبية إحصائيا تعزى لمجنس لصالح اإلناث, فضال عن وجود فروق 
بيييين أصيييحاب الخبيييرة الحاسيييوبية القميمييية والمتوسيييطة لصيييالح المجموعييية األخييييرة, ووجيييود فيييروق دالييية 

 .إحصائيا تعزى لمخبرة في اإلنترنت لصالح أصحاب الخبرة المتوسطة
 
 

 : (2003الشرقاوي )
ت تكنولوجييا التعمييم ليدى كيل مين إليى التعيرف عميى مسيتوى التنيور فيي مسييتحدثا دراسيةىيذه ىدفت  

طالب كمية التربية شعبة صناعية, ومعممي التعميم الثانوي الصناعي في مصر, ولتحقيق ذلكث أعد 
الباحييث قائميية بييأىم المسييتحدثات فييي تكنولوجييييا التعمييييم, ومقيييياس التنييور فييي مسييتحدثات تكنولوجيييا 

سيتخدام مستحدثات تكنولوجيا التعمييم, وتكونيت التعميم, إضافة إلى بطاقة مالحظة لقيياسث مييارات ا
 .( طالبًا وطالبة80, و)والقميوبية( معمميًا فيي محافظية الدقيميية 80عينة الدراسة من )

عمييييى مقيييياس التنييييور وبطاقيييية الطييييالب والمعممييييين  تيييائج: أن النسييييبة المئويييية لييييدرجاتوقيييد دلييييت الن 
حيييث بمغييت النسييبة المئويية عميى المقيياس لمطيالب %(, 75المالحظة تقل عن حد الكفاية المحدد )

%(, 37%(, وفيي بمغيت النسيبة المئويية عميى بطاقية المالحظية لمطيالب )36%(, ولممعممين )35)
%(, كمييا وجييدت فييروق ذات داللييية إحصيييائية بيييين متوسييط درجييات المعممييين عمييى 36ولممعممييين )

سينوات, مقابيل أصييحاب  (6-10)لخبييرة مييين مقيياس التنيور تعيزي لمخبييرة التعميميية, ولصيالح ذوي ا
 .( سنوات1-5الخبرة من )

 
 : (2001مشارقو )
إليى التعييرف عمييى مييدى اسيتفادة طمبيية مسيياق تكنولوجييا االتصيياالت الحديثيية فييي ىييذه الدراسيية ىيدفت 

( طالبيييا وطالبييية مييين 26بييييت حنينيييا والبيييالغ عيييددىم ) -دائيييرة اإلعيييالم والتمفيييزة فيييي جامعييية القيييدس 
فيييي تعميييم مفيييردات المسييياق ومفاىيميييو, قيييام الباحيييث بتيييدريس  اإللكترونييييتكنولوجييييا اإلنترنيييت والبرييييد 

الطمبية بييذه التقنييية عميى مييدار فصيمين دراسيييين بحييث مييزج بيين التييدريس فيي القاعيية الدراسيية وبييين 
 . االلكترونياستخدام اإلنترنت والبريد 

 
توصييل إلييييا ىييو أن ىنيياك تخوفييا لييدى الطمبيية ميين اسييتخدام اإلنترنييت فييي انييت أىييم النتييائج التييي كو 

أن لسيان حيياليم يقيول: "إننييا ليم نفيييم مييا كيياليتعمم وخاصيية فيي بداييية المسياق ولكيين لييس فييي نيايتيو, و 
درسناه, وال فائدة لنا من الخوض في غمار ىيذه التقنيية الحديثية", ولكينيم فيي الفصيل الثياني تفياعموا 

 , ودخموا منتديات الدردشة. االلكترونيبية حيث استخدموا البريد بشكل أآثر إيجا
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وبناء عمى ىذه التجربة في التدريس عبر اإلنترنت فقد خرج الباحث بتوصية مفادىا, ضرورة التدرج 
في استخدام اإلنترنت ألغراض التعميم, إذ أن التحويل الفوري والكامل من استخدام الطريقة التقميدية 

صييغائو إلييى شييرح المعمييم وجيييا فييي التييدريس و  المعتمييدة عمييى تواجييد الطالييب فييي القاعييات الدراسييية وا 
, قيد ييؤدي إليى إربياك الطاليب وحتيى المعميم نييرو اإللكتلوجو, إلى االستخدام الكمي ل نترنت والبريد 

ألسيييباب قيييد تعيييود إليييى فقييير اإلمكانيييات الماديييية لمطمبييية والجامعيييات السيييتخدام مثيييل ىيييذه التقنيييية فيييي 
ة عميى اإلنترنيت وضيعف البنيية التحتيية لييذت كوارد التكنولوجية من حواسييب مشيبو ميم, وقمة المالتع

النوع من التعمييم, وعيدم تييئية الطاليب والمعميم لمتعاميل الكميي ميع ىيذه التقنييات الحديثية / اإلنترنيت, 
ى سيبيل المثييال, المغيية اإلنجميزيية عميك وفقير فيي المغيات األجنبيية التييي يحتاجييا اسيتخدام ىيذه التقنيية
 .وصعوبة ضبط عممية تعمم الطمبة عبر اإلنترنت بشكل آلي

 
 (: 2000الشمالي )

ىييدفت ىييذه الدراسيية إلييى التعييرف عمييى اتجاىييات طمبيية كميييات العمييوم فييي الجامعييات الفمسييطينية نحييو 
التكنولوجييييا , واستقصييياء مييييدى إدراكييييم لمفيييييوم التكنولوجييييا , إضييييافة إليييى معرفيييية ميييدى اىتميييياميم 
بالتكنولوجييييييا, وميييييدى إدراكييييييم لمتضيييييمينات االجتماعيييييية لمتكنولوجييييييا , والتعيييييرف عميييييى أثييييير بعيييييض 

غييييييرات المختيييييارة كيييييالجنس , والمسيييييتوى العمميييييي , والتحصييييييل والتخصيييييص , ومكيييييان السيييييكن , المت
والمؤسسيية التعميمييية التييي ينتمييي إلييييا الطالييب , فييي اتجاىييات نحييو التكنولوجيييا , وقييد تكونييت عينيية 
الدراسيية ميين )والمؤسسيية التعميمييية التييي ينتمييي إلييييا الطالييب , فييي اتجاىييات نحييو التكنولوجيييا , وقييد 

( طالبييا يدرسييون فييي الجامعييات الفمسييطينية, وزعييت عمييييم اسييتبانو 480ونييت عينيية الدراسيية ميين ) تك
لقصي مدى إدراك الطمبة لمتكنولوجيا واتجاىياتيم   (Harding& Rennie,1993تضمنتيا دراسة )

 وتفريغييا وتحميمييا باسيتخدام برنيامج اليرزم اإلحصيائية تاالسيتبيانانحو التكنولوجيا. بعد جميع ىيذه 
SPSS  تبين أن مستوى االتجياه ليدى طمبية الجامعيات الفمسيطينية نحيو التكنولوجييا قيد تجياوز نقطية

%( ممييييا يييييدل عمييييى أن أفييييراد عينيييية الدراسيييية يتمتعييييون باتجاىييييات إيجابييييية نحييييو 60حييييياد االتجيييياه )
كنولوجيييا التكنولوجيييا. أمييا فيمييا يتعمييق بييادراك الطمبيية لمفيييوم التكنولوجيييا فقييد وجييد أن رؤيييا الطمبيية لمت

كانييت ضيييقة ميين حيييث كونيييا أجيييزة وال يسييتخدميا إال المتخصصييون. وفيمييا يتعمييق باىتمييام الطمبيية 
بالتكنولوجيييا فقييد وجييد أن اتجاىيياتيم الطمبيية كانييت إيجابييية. وفيمييا يتعمييق بييإدراك الطمبيية لمتضييمينات 

فيمييا يتعمييق ببحييث أثيير االجتماعييية اإليجابييية لمتكنولوجيييا فقييد وجييد أن اتجاىيياتيم كانييت إيجابييية. أمييا 
المتغيرات المختارة في اتجاىات أفراد عينة الدراسة نحو التكنولوجيا فقد أن الطمبية اليذكور قيد سيجموا 
متوسطات أعمى مين متوسيطات اإلنياث, بمعنيى أنييم يتمتعيون باتجاىيات إيجابيية أعميى مين اإلنياث 

مختيييارة األخيييرى وىيييي المسيييتوى نحيييو التكنولوجييييا . فيييي حيييين ليييم يكييين ىنييياك أثييير بيييذكر لممتغييييرات ال
الدراسيييي والتحصييييل والتخصيييص ومكيييان السيييكن والمؤسسييية التعميميييية. كميييا أوصيييى الباحيييث بيييإجراء 
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دراسات مقارنة بين طمبة الكميات العممية واإلنسانية ودراسات مقارنة بين دول العيالم الثاليث فيي ىيذا 
 .المجال

 
  (:2000عبد المجيد )

إليييى الوقيييوف عميييى ميييدى وعيييي معمميييي العميييوم بمسيييتحدثات تكنولوجييييا التعمييييم  دراسيييةىيييذه الوىيييدفت 
( مفيييردة موزعيية عمييى ثالثيية 56مكونيية مييين ) اسييتبانوواتجاىيياتيم نحييو اسييتخداميا, واسييتخدم الباحييث 

دراكييييو ألىميتييييو, ولكيفيييية توظيفيييو فيييي  أبعييياد ىيييي: إدراك المعميييم لمفييييوم المسيييتحدث التكنوليييوجي, وا 
( معممًا ومعممة بمحافظات 365خدم الباحث مقياس االتجاه, وتكونت العينة من )التدريس, كما است

مصيير, وكشييفت النتييائج: وجييود تييدن  واضييح فيييي مسيييتوى وعيييي المعمميييين بالمسييتحدثات التكنولوجييية, 
%(, وأن 75%(, وىيييي نسيييبة تقيييل عييين حييييد الكفاييييية المحيييددة بيييي)60.5حييييث بمغيييت نسيييبة اليييوعي )

خييييرج لييييدييم وعييييي بالمسييييتحدثات أكثيييير مييييين المعمميييييين قييييديمي التخييييرج وبدالليييية المعممييييين حييييديثي الت
 ., وأن االتجاىات السائدة لدى المعممين نحو استخدام مسيتحدثات تكنولوجيا التعميم محايدةإحصائية

 
      

 الدراسات األجنبية : 2.9.2
 

 (:Luksic, Pisanski , (2007لوكشيتش وبيسانسكي 
السيييموفانيان دراسييية ىيييدفت إليييى معرفييية اتجاىيييات الطمبييية فيييي قسيييمي الرياضييييات أجيييرى الباحثيييان   

والفيزياء نحو توظيف التعمم االلكترونيي فيي اليتعمم فيي جيامعتي ليوبميانيا فيي سيموفينيا حييث أظييرت 
الدراسيية أن الطمبيية ال يجييدون فييي الييتعمم االلكترونييي تييوفيرًا لموقييت والجيييد, كمييا أجمييع الطمبيية عمييى 

% مييين الطمبييية دخيييوليم 70مييين اسيييتخدام الصيييفوف االفتراضيييية فيييي اليييتعمم فأكيييد حيييوالي االسيييتفادة 
مين الطمبية  %80% مينيم ييدخمون يومييًا إليييا .كيذلك أبيدى 22الصفوف االفتراضية أسبوعيًا بينما 

الييذين خضيييعوا لمدراسيية رغبيييتيم فيييي أن تكييون الميييادة العمميييية متييوفرة عميييى شيييبكة االنترنييت بينميييا ميييا 
نيم قالوا أنيم يريدون نشاطات الكترونية أكثر )مثل االمتحانات القصيرة والمناقشيات % م43يقارب 

وغيرىا(. وىذا ما يدل عمى وجود اتجاىات ايجابية عنيد الطمبية نحيو اسيتخدام اليتعمم االلكترونيي فيي 
 التعمم الجامعي. 
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 : (Strayhorn, 2007)سترييورن
الدراسيية إلييى معرفيية مييدى اسييتخدام التكنولوجيييا بييين أعضيياء ىيئيية التييدريس فييي التعميييم  ىييذه  ىييدفت 

 %59)( عضو ىيئة تدريس , بنسيبة 1400العالي في جامعة تينسي بأمريكا.وقد شممت الدراسة )
 .من إعداده استبانو%( من اإلناث , واستخدم الباحث 41من الذكور و) (

أعضاء ىيئية التيدريس فيي التعمييم العيالي يسيتخدمون البرييد  % من59.4وأظيرت نتائج الدراسة أن 
%( ميينيم يسييتخدم البريييد االلكترونييي وخييدمات أخييرى عمييى االنترنييت كتصييفح 40.6االلكترونييي , و)

 . الويب
 

  (Malaney, 2005) "ماالني
ل كحييول اسييتخدام الطمبيية الجييامعيين فييي جامعيية ماسيشوسييتس ل نترنييت, ومييا المشيياأجيرى دراسيية    

(, ولتحقييق ىيذا الغيرض أخيذ 2003 - 2000اديميين )كيالتي رافقت ىذا االستخدام خالل عيامين أ
, 2003لعام  593, و2000طالبا وطالبة من الجامعة نفسيا لعام  490عينة عشوائية تكونت من 

ل التييي يعانونيييا ميين جييراء كقييام باسييتفتائيم وطييرح عمييييم أسييئمة تتعمييق باسييتخداميم ل نترنييت والمشييا
 لك. ذ

, االلكترونيييان لمسيينجر, يمييييا البريييد كييثيير اسييتخدام الطمبيية ل نترنييت كوتوصييل "ميياالني" إلييى أن أ
والمحادثييية, وتصيييفح صيييفحات ومواقيييع مختمفييية, والقييييام بأعميييال تتعميييق بالمسييياقات التيييي يدرسيييونيا, 
وتنزييل بييرامج مختمفية عمييى حاسيوبيم, والقيييام بالتسيوق, ولعييب بعيض األلعيياب. وليم يكيين ىنياك فييرق 

ة ان يقضييو الطيالب والطالبيات عميى اإلنترنيت, إال أنيو وجيد فرقيا فيي نيوع األنشيطكيفي الوقت الذي 
التي يصرف فييا ىذا الوقيت. فميثال وجيد أن الطالبيات يصيرفن وقتيا أطيول مين الطيالب عميى البرييد 

والقيام باألعميال الدراسيية, فيي حيين أن الطيالب يقضيون وقتيا أطيول مين الطالبيات عميى  اإللكتروني
التييي  لكغيرف المحادثيية, وتنزييل بييرامج مختمفيية, ولعيب ألعيياب, وزيييارة مواقيع جنسييية. أمييا أىيم المشييا

ناثييا السييتخداميم إلنترنييت فقييد أفيياد )كييرافقييت اسييتخدام الطمبيية ذ %( ميين العينيية المدروسيية أن 67ورا وا 
ثيير كانوا يقضييون وقتييا أكييل ىييي عييدم ضيبطيم الوقييت المصييروف عمييى اإلنترنييت, حييث كثير المشيياكأ

 %8.6))%( عانيت مين قمية النيوم بسيبب اإلنترنيت, 8.9مة )يميا أن نسيبة ضيئكمين المخطيط ليو. 
سييوا محاضييراتيم وعمميييم ومواعيييدىم بسييبب اإلنترنييت وخاصيية لييدى اسييتخدامو فييي أمييور ال تتعمييق ن

 .%( تأخر دراسيا بسبب مكوثو فترة طويمة عمى اإلنترنت6.7بدراستيم, و)
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  (Hong&Kued,2003) :دراسة ىونج    
(دراسييييية ىيييييدفت إليييييى معرفييييية ميييييدى نجييييياح البيئييييية التعميميييييية الغنيييييية 2003أجيييييرى ىيييييونج وآخيييييرون) 

بالتكنولوجيييا واالنترنييت فييي بنيياء اتجاىييات ايجابييية بييين الطمبيية نحييو اسييتخدام االنترنييت فييي جامعيية 
 ماليزيا سارواك.

(طالبًا من طالب السنة الثانية اختييروا عشيوائيًا مين بيين جمييع طمبية 88تكونت عينة الدراسة من ) 
لثانييية المسييجمين فييي كميييات الجامعيية, وقييد اسييتخدم البيياحثون اسييتبانة لقييياس االتجاىييات نحييو السيينة ا

 .استخدام االنترنت في التعميم 
وقد بينت النتائج انيو كيان ليدى الطمبية اتجاىيات إيجابيية نحيو اسيتخدام االنترنيت كيأداة لميتعمم, وكيان 

نترنييت بيئيية مشييجعة ومعييززة السييتخداميا فييي لييدييم معرفيية أساسييية كافييية باالنترنييت وقييد رأوا بيئيية اال
اليييتعمم. وقيييد أكيييد البييياحثون أن الجامعييية قيييد حققيييت أىيييدافيا فيييي تشيييجيع اسيييتخدام االنترنيييت لألىيييداف 
التعميمية, ومع بداية توفير الجامعة لمواد تدريسيية عميى االنترنيت فقيد كيان مين الواجيب كيذلك إعيادة 

مييات وذلييك لتقيييم مبييادئ البيئييات التعممييية القائميية عمييى تصييميم المييواد األساسييية فييي تكنولوجيييا المعمو 
االنترنت حيث يجب أن تقدم ىذه المواد قائمًة عمى االنترنت وذلك لتحضير الطمبية لميتعمم باسيتخدام 

 ىذه البيئات.
الحاجة الصريحة لتصميم إستراتيجية تنظيمية لمؤتمرات االنترنت المتزامنة أيضا  وقد بينت النتائج  

 .دم أسموب حل المشكالت لمساعدة الطمبة في إنياء التعمم القائم عمى المشكالتالتي تستخ
 
 : (Kennedy, 2002) نيديك

لمكفايات التكنولوجية في  االبتدائيةالتعرف إلى مدى توظيف معممي المرحمة ىذه الدراسة إلى ىدفت 
فاية ك( 45في المممكة المتحدة, حيث تم القيام بتحديد ) وفنتريكالعممية التدريسية في منطقة 

ل معمم ومعممة من كوتم اإلعتماد عمى زيارة  .تكنولوجية يجب توافرىا عند معمم المرحمة اإلبتدائية
( معمما ومعممة والقيام برصد الكفايات التكنولوجية التي 94أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم )

 .فيةيوظفوىا في الغرفة الص
ما كثر توظيفا لتمك الكفايات من المعممات وبداللة إحصائية, كوتوصمت الدراسة إلى أن المعممين أ 

ثر توظيفا لمكفايات التكنولوجية من المعممين ك( سنوات أ1-4دلت النتائج أن المعممين ذوي الخبرة )
 .( سنوات7ثر من ك( سنوات أو )أ4-7ذوي الخبرات )
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 : (kent&towse,1997كنت وتوس )    
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى ادراكات الطمبة لمعموم والتكنولوجيا في بوتسوانا وليسوثو , 
 استخدمت ليذه الدراسة استبانة وزعت عمى عينة من طالب المرحمة الثانوية في بوتسوانا ,

مم والتكنولوجيا يسيالن وليسوثو لمعرفة مدى إدراكيم لمعمم والتكنولوجيا ,وكشفت الدراسة عن إن الع
الحياة بإضافة بأنيم يعمالن عمى إيجاد صراعات بين المعتقدات التقميدية والثقافية التي أدت إلى 
زيادة تحرر الفتيات, إما بالنسبة التجاىات الطمبة نحو العموم والتكنولوجيا وأثارىا عمى الحياة 

م والتكنولوجيا في البمدان وبينت النتائج إلى اليومية فقد اتفقت مع األىداف الفمسفية لمخططات العمو 
إن تركيز الذكور في ليسوثو إن التكنولوجيا تجعل الحياة الناس اكثر سيولة ,إما اإلناث فقد كان 

نيا إبداع الثروة .  إدراكين لمتكنولوجيا عمى أنيا تحكم في مصادر العالم وا 
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 التعمي  عمى الدراسات السابقة 3.9.2 
 

ال شك بان الدراسات التي تناولت ادراك الطمبة نحو أىمية المستحدثات التكنولوجية كانت قميمة إليى 
( تحدييد 2013حد ما , لكنيا بنفس الوقت كانيت زاخيرة بالمعموميات . فقيد استعرضيت دراسية شيقور)

ة الغربييية وقطيياع غييزة , حيييث كانييت واقييع واقييع اسييتخدام المسييتحدثات التكنولوجييية فييي مييدارس الضييف
استخدام المستحدثات بدرجة متوسطة , حيث اختمفت الدراسة عن الدراسة الحالية فيي أن االدراكيات 

 نحو المستحدثات كانت مرتفعة بخالف الدراسة التي كانت متوسطة .
 

دثات ( قييييد ىييييدفت إلييييى معرفيييية مسييييتوى توظيييييف المعممييييين لممسييييتح2012وكانييييت دراسيييية الخالييييدي)
التكنولوجييية , حيييث اختمفييت ىييذه الدراسيية عيين الدراسيية الحالييية فييي الموضييوع ومجتمييع الدراسيية الييذي 
كان عمى المعممين واختمفت أيضا في نوع المينيج المسيتخدم حييث كيان الوصيفي التحميميي , ولكنييا 

 (.300تشابيت في حجم العينة )
 

ف ميدى وعيي طمبية الدراسيات العمييا فيي ىيذه الدراسية إليى تعير  ( فقيد ىيدفت2011أما دراسية حميدي)
لميارتييو , حيييث كييان وعييييم ودرجيية عموميياتي, ودرجيية امييتالكيم الجامعيية األردنييية بمفيييوم التنييور الم

امتالكيم لميارتو مرتفعة , وبينت النتائج وجود فروق ذات داللية إحصيائية فيي وعيي الطمبية لصيالح 
لييية حييث كانييت ىنيياك فييروق فييي ادراكييات الطمبيية الكمييات اإلنسييانية , وىييذا يختمييف عيين الدراسيية الحا

لصالح الكميات العممية , وتشابيت ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية فيي أنييا طبقيت عميى الطمبية فيي 
 الجامعة .

 
( فقد تناولت واقع استخدام المستحدثات التكنولوجية فيي مختبيرات العميوم 2010أما دراسة الزىراني )

ية نظر مشرفات ومعمميات العميوم , حييث اختمفيت عين الدراسية الحاليية فيي بالمرحمة الثانوية من وج
مجتميع الدراسية فيي أنييا طبقيت عميى طيالب الجامعية , ولكنييا تشيابيت فيي نيوع العينية حييث كانييت 

 عينة عشوائية طبقية .
 

واقييع اسييتخدام شييبكة اإلنترنييت لييدى طمبيية كمييية التربييية فييي ( قييد تناولييت 2009وكانييت دراسيية دروزة )
, حيييث اختمفييت عيين الدراسيية الحالييية فييي مجتمييع الدراسيية حيييث كييان يشييمل جامعيية النجيياح الوطنييية

أعمى ىذه االستخدامات في جميع الطمبة في الجامعة, وتشابيت ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية إن 
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أي اثير عميى  وليم يكين لعاميل جينس الطاليبمجال التسيجيل لمجامعية والمسياقات ومعرفية العالميات, 
 موضوع الدراسة .

 
معرفييية اتجاىيييات طمبييية الصيييف العاشييير فقيييد تناوليييت  (2009) الغيشيييان , وعبيييد الحيييقإميييا دراسييية 

األساسيييي فيييي الميييدارس الحكوميييية فيييي ميييديريات تربيييية عميييان العاصيييمة نحيييو تكنولوجييييا المعموميييات 
 واالتصاالت, 

واختمفييت    تكنولوجييياالوجييود اتجاىييات إيجابييية لييدى الطمبيية نحييو  حيييث تشييابيت  ىييذه الدراسيية فييي
وجيييييود فييييروق ذات داللييييية ليييييدى الطمبيييية فيييييي اتجاىييييياتيم نحييييو تكنولوجييييييا المعموميييييات أيضييييا فيييييي إن 
ث , أما الدراسة الحاليية ليم يكين ىنياك فيروق تعيزى تعزى لمتغير الجنس, ولصالح اإلناواالتصاالت 

 لمجنس .
 

برنيامج تيدريب أعضياء ىيئية  (التيي اختمفيت مين حييث العنيوان وىيو اقتيراح2009إما دراسة النجيار )
التيدريس عمييى مسيتحدثات تكنولوجيييا , وتشيابيت مييع الدراسية الحالييية فيي وجييود فيروق تعييزى لمتغييير 

 الكمية .
( تناوليت التعيرف إليى واقيع اسيتخدام طمبية الجامعية لشيبكة االنترنيت 2006أما درسة الحايك ورفاقيو)

ي أنييا عميى أكثير مين جامعية  حييث ظييرت واتجاىاتو نحوىا , حيث اختمفت عن الدراسة الحالية في
 فروق بين ىذه الجامعات .

 
( فقييد تناولييت البحييث عيين اتجاىييات الطمبيية فييي الجامعيية األردنييية 2008أمييا دراسيية محمييد وآخييرون )

نحو توظيف التعميم االلكتروني واثر بعض المتغيرات عمييا , حيث تشابيت مع الدراسة الحالية في 
ايجابيييية , واختمفيييت فيييي عيييد وجيييود فيييروق دالييية إحصيييائيا تعيييزى لمجييينس ان اتجاىيييات الطمبييية كانيييت 

 بخالف ىذه الدراسة التى أوضحت وجود فروق كانت لصالح اإلناث.
 

( فقييد تناولييت التعييرف إلييى مسييتوى التنييور فييي المسييتحدثات التكنولوجييية 2003أميا دراسيية الشييرقاوي )
ة فيييي نيييوع األداة المسيييتخدمة لجميييع عنيييد طيييالب كميييية التربيييية , حييييث اختمفيييت عييين الدراسييية الحاليييي

 البيانات ومجتمع الدراسة .
 

( فقد تناولت مدى استفادة طمبية مسياق تكنولوجييا االتصياالت فيي جامعية 2001أما دراسة مشارقة )
 القدس بيت حنينا, فقد اختمفت عن الدراسة الحالية في موضوع الدراسة .
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طمبية كميييات العميوم فيي الجامعييات ( فقييد تناوليت التعيرف عمييى اتجاىيات 2000أميا دراسية الشيمالي )

الفمسطينية نحو التكنولوجيا , واستقصاء مدى إدراكيم لمفيوم التكنولوجيا , والتعرف عمى أثر بعض 
تبييين أن لجمييع المعمومييات سييتبانو الاواسييتخدمت المتغيييرات المختييارة كييالجنس , والمسييتوى العممييي , 

وىذا ما توصمت الييو الدراسية الحاليية  اسة يتمتعون باتجاىات إيجابية نحو التكنولوجياأفراد عينة الدر 
. أما فيما يتعمق بادراك الطمبة لمفيوم التكنولوجيا فقد وجد أن رؤييا الطمبية لمتكنولوجييا كانيت ضييقة 

انيت وىذا يختمف مع الدراسية الحاليية حييث ك من حيث كونيا أجيزة وال يستخدميا إال المتخصصون
 . ادراكاتيم بدرجة كبيرة 

(فقيد تناوليت ميدى وعيي معمميي العميوم بمسيتحدثات تكنولوجييا التعمييم 2000المجييد )أما دراسة عبد 
واتجاىاتيم نحوىا , حيث اختمفت عن الدراسة الحالية في النتائج التي توصمت إليييا فيي وجيود تيدن 

 في وعييم بالمستحدثات واالتجاىات كانت محايدة .
 

 لوكشييتش وبيسانسيكيبالنسيبة لمدراسيات األجنبيية التيي تناوليت الموضيوع , حييث تناوليت دراسية أما 
(2007) 
معرفيية اتجاىييات الطمبيية فييي قسييمي الرياضيييات والفيزييياء نحييو توظيييف الييتعمم االلكترونييي فييي الييتعمم  

الطمبيية نحييو فييي جييامعتي ليوبميانييا فييي سييموفينيا حيييث أظيييرت الدراسيية وجييود اتجاىييات ايجابييية عنييد 
 . وىذا ما يتفق مع الدراسة الحالية  استخدام التعمم االلكتروني في التعمم الجامعي

 
استخدام التكنولوجيا بين أعضاء ىيئة التدريس فيي التعمييم (فقد تناولت 2007أما دراسة سترييورن )

اسية و طبقيت , حيث اختمفت عن الدراسة الحالية فيي موضيوع الدر  العالي في جامعة تينسي بأمريكا
 عمى أعضاء ىيئة التدريس .

(فقيييد تناوليييت اسيييتخدام الطمبييية الجيييامعيين لالنترنيييت حييييث اختمفيييت ىيييذه 2005أميييا دراسييية مييياالني )
 الدراسة عن الدراسة الحالية في موضوع الدراسة .

(فقد اتفقت مع الدراسة الحالية في وجود اتجاىات ايجابيية بيين الطمبية نحيو 2003أما دراسة ىونج )
 تخدام االنترنت في جامعة ماليزيا سارواك, وفي استخداميا استبانة لقياس االتجاه .اس
 

(التيي تناوليت التعيرف عميى ادراكيات الطمبية لمعميوم والتكنولوجييا فيي 1997أما دراسة كنيت وتيوس  )
بوتسييوانا وليسييوثو , اسييتخدمت ليييذه الدراسيية اسييتبانة وزعييت عمييى عينيية ميين طييالب المرحميية الثانوييية 

وليسيييوثو لمعرفييية ميييدى إدراكييييم لمعميييم والتكنولوجييييا ,وكشيييفت الدراسييية عييين إن العميييم  بوتسيييوانا ,فيييي 
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والتكنولوجيييا يسيييالن الحيييياة, إمييا بالنسييبة التجاىيييات الطمبيية نحييو العميييوم والتكنولوجيييا وأثارىييا عميييى 
 لية.الحياة اليومية فقد اتفقت مع األىداف, لذلك فقد تشابيت ىذه الدراسة مع الدراسة الحا

 
(, 2010(, الزىرانييييييييييييييييييييييييييييي )2012تشييييييييييييييييييييييييييييابيت دراسيييييييييييييييييييييييييييية كييييييييييييييييييييييييييييل ميييييييييييييييييييييييييييين الخالييييييييييييييييييييييييييييدي )

(فييي تناوليييا لموضييوع المسييتحدثات التكنولوجييية التييي تشييابيت مييع 2003(,الشييرقاوي)2009النجييار)
 الدراسة الحالية .

(,محمييييييييد 2009وتشييييييييابيت الدراسيييييييية الحالييييييييية مييييييييع دراسيييييييية كييييييييل ميييييييين الغيشييييييييان وعبييييييييد الحييييييييق )
( فييي قييياس اتجاىييات الطييالب نحييو التكنولوجيييا 2003ىييونج )(,2000(,الشييمالي )2008واخييرون)

 والمستحدثات التكنولوجية .
وتميزت ىذه الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في عنوان الدراسة الذي تمحور حول ادراك طمبية 

نحوىييا , وتكونييت الدراسيية ميين اداتييين اداة  جامعيية القييدس الىمييية المسييتحدثات التكنولوجييية اتجيياىتيم
 لقياس االدراك واالخرى لقياس االتجاه.
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 الفصل الثالث 
 

  الطريقة واإلجراءات
 

 المقدمة :1.3 
 
لمييينيج الدراسييية ,ومجتمعييييا  واإلجيييراءات التيييي اتبعييييا الباحيييث , ةلمطريقييي ىيييذا الفصيييل وصيييفا نييياوليت

والخطيوات الالزمية لمتحقيق مين صيدق وثبيات , , واألداة المستخدمة وكيفية بناءىا وتطويرىيا وعينتيا
األداة , كما تتضمن عرضا إلجراءات الدراسة والطرق اإلحصيائية التيي تيم بموجبييا تحمييل البيانيات 

  واستخالص النتائج.
 

 منيج الدراسة :  2.3
طيالب  إدراكثل ىذه الدراسة , لمتعرف عمى ميدى المنيج الوصفي لمناسبتو لم قام الباحث باستخدام

 المستحدثات التكنولوجية واتجاىاتيم نحوىا . ألىميةجامعة القدس 
 

 مجتمع الدراسة : 3.3
 (2016_2015) الدراسيي األولوطالبيات جامعية القيدس لمفصيل تكيون مجتميع الدراسية مين طيالب 

 .وطالبة  اطالب 11416والبالغ عددىم 
 
 



36 
 

 الدراسة :عينة  4.3 
 قام الباحث باختيار عينتو بالطريقة الطبقية العشوائية  .

( بالطريقة الطبقية العشوائية  وبمغ 26%قام الباحث باختيار العينة من أفراد مجتمع الدراسة بنسبة )
(يبييييين توزيييييع أفييييراد عينيييية الدراسيييية حسييييب 1.3( طالييييب وطالبيييية م, والجييييدول )300حجييييم العينيييية )

 المتغيرات.
 

 ( : توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات 1.3) الجدول
 

 النسبة  العدد المتغير
 %46 138 ذكر الجنس

 %54 162 أنثى
 %100 300 المجموع
 النسبة  العدد 

 %41 122 ةعممي الكمية
 %59 178 ةإنساني

 %100 300 المجموع
 النسبة  العدد 

 %36 108 سنة أولى المستوى الدراسي
 %33 100 ثانيةسنة 

 %18 54 سنة ثالثة
 %13 38 سنة رابعة

 %100 300 المجموع
 النسبة  العدد 

 %83 249 بكالوريس الدرجة العممية
 %17 51 ماجستير

 %100 300 المجموع
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 الدراسة : واتأدا 5.3

دراسيية دروزة و  (1997كدراسيية كنييت وتييوس ) التربييوي والدراسييات السييابقة األدببعييد االطييالع عمييى 
إدراك طمبييية جامعييية القيييدس ألىميييية ( قييام الباحيييث ببنييياء اسيييتبانة كيييأداة قيييياس لمتعيييرف عميييى 2009)

. حيث تم استخراج استبانة بشكميا النييائي التيي تكونيت  المستحدثات التكنولوجية واتجاىاتيم نحوىا
اليذي  ات التكنولوجييةإدراك طمبة جامعة القدس ألىمية المستحدث من مجالين : المجال األول لقياس

 فقرة .  28تكون من 
التكنولوجيية اليذي تكيون مين  جامعية القيدس ألىميية المسيتحدثات طمبية اتجياه والمجال الثاني لقيياس 

فقرة . وقام الباحيث بعميل صيدق ليألداة مين خيالل عيرض األداة عميى مجموعية مين المختصيين  26
ة , والذين ابدوا بعض المالحظات حوليا , والخبراء في المجال التربوي من ذوي االختصاص والخبر 

ضافة فقيرات االسيتبانة وبنياء عمييو تيم إخيراج االسيتبانة بشيكميا الحيالي , ومين ثيم حسياب  من إزالة وا 
 معامل الثبات عن طريق معامل كرونباخ ألفا. 

 
 : األداةصد   6.3

المختصيين التربيويين, تم التحقق من صدق أداة الدراسة , بعرضيا عميى لجنية مين المحكميين , مين 
والييذين ابييدوا بعييض المالحظييات حوليييا , وبنيياء عمييى تعييديالتيم أصييبحت االسييتبانة كمييا فييي الممحييق 

 (.2رقم )
 

 : األداةثبات  7.3
( اسييتبانة عمييى خمسيية عشييرة طالبيييا وطالبيية بصييور عشييوائية وتييم اسييتخدام التحمييييل  15تييم توزيييع )

وتبين أن االستبانة تتمتع بدرجة جيدة من الثبات  (Cronbach Alphaاإلحصائي )كرونباخ ألفا( )
( , إدراك طمبية جامعية القيدس ألىميية المسيتحدثات التكنولوجيية( لممجيال األول )0.90حيث كانت )

 التكنولوجية( . جامعة القدس ألىمية المستحدثات طمبة اتجاه( لممجال الثاني )0.89و)
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 متغيرات الدراسة : 8.3

 المستقمة : المتغيرات1.8.3 
 .متغير الجنس  ولو مستويان )ذكر , وأنثى( . 1

 
 عممية , إنسانية(.(متغير الكمية وليا مستويان 2.

 
سنة أولى  , سنة ثانية , سنة ثالثة , سنة متغير المستوى الدراسي ولو أربعة مستويات )3.

 . (رابعة
 

 )بكالوريس , ماجستير(. متغير الدرجة العممية ولو مستويان 4.
 
 المتغيرات التابعة : 2.8.3

 إدراك طمبة جامعة القدس ألىمية المستحدثات التكنولوجية , 
 اتجاه طمبة جامعة القدس نحو المستحدثات التكنولوجية  
 

 الدراسة :تطبي   إجراءات 8.3

 

 قام الباحث بإجراء الدراسة وفق الخطوات ااتية :
الدراسييات العمييا ميين جامعيية القييدس موجيييا الحصيول عمييى كتيياب تسييييل ميمية ميين قسييم  .1

 ( .4إلى دائرة القبول والتسجيل في الجامعة القدس ممحق رقم )
( ميين دائييرة 2016/2015الحصييول عمييى قييوائم بأعييداد الطييالب مجتمييع الدراسيية لعييام ) .2

 القبول والتسجيل في الجامعة .
 (2باتيا. ممحق ). إعداد االستبانة بصورتيا النيائية بعد التأكد من صدقيا وث3
 . توزيع االستبيانات عمى عينة الدراسة .4
 . جمع االستبيانات من أفراد العينة 5
  SPSS. معالجة البيانات إحصائيا باستخدام برنامج 6
 . مناقشة النتائج.7
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طمبيية جامعيية القييدس ألىمييية المسييتحدثات التكنولوجييية واعتمييد الباحييث المعيييار التييالي لتحديييد إدراك 
 من قيم المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة عمى أداة الدراسة وىو :  اتيم نحوىاواتجاى

 (  درجة منخفضة 2.33) ≥المتوسط حسابي   
 (  درجة متوسطة (3.66 ≥المتوسط حسابي   >(  (2.33 

 ( درجة كبيرة . 3.66) <المتوسط حسابي 
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 الفصل الرابع
 

 نتائج الدراسة
 

 المقدمة:  1.4
تناول ىذا الفصل عرضا لمنتائج التي توصمت إلييا الدراسة الستجابة أفراد العينة عمى أداة الدراسة 

 , كما ناقش النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة ومناقشة النتائج المتعمقة بفرضيات الدراسة .
 

  :نتائج أسئمة الدراسة2.4 
 السؤال األول : 1.2.4

 
 ؟المستحدثات التكنولوجية ألىميةطمبة جامعة القدس  إدراك درجة ما 

 المتوسييطات الحسييابية واالنحرافييات المعيارييية حسييبت الدراسيية أسييئمةاألول ميين  عيين السييؤال ل جابيية
 التكنولوجيةالمستحدثات  ألىميةطمبة جامعة القدس  إدراكلدرجة  الكمية لفقرات األداة 
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 التكنولوجية المستحدثات ألىميةطمبة جامعة القدس ( : المتوسطات الحسابية إلدراك 1.4جدول )
 
 

 االٔحشاف اٌّع١بسٞ اٌّزٛعظ اٌحغبثٟ اٌفمشح

1 4.04  0.85  

2 4.07  0.89  

3 3.18  1.10  

4 3.63  1.05  

5 2.69  0.93  

6 3.98  0.92  

7 3.67  1.0  

8 3.65  0.98 

9 3.73  0.75 

10 3.50  1.12 

11 4.02  0.81 

12 4.18  0.49 

13 3.87  0.83 

14 3.74  1.03 

15 3.65  0.85 
16 3.21  1.02 
17 3.99  0.73 
18 3.91  0.86 
19 3.29  1.11 
20 3.84   0.86 
21 3.71  0.81 
22 4.18   0.75 
23 4.52       0.72 
24 4.56   0.62 
25 3.88   0.94 
26 3.19   1.01 
27 3.79   0.97 
28 3.59   0.93 

 0.89  3.76    اٌذسجخ اٌى١ٍخ 
 

 

 المستحدثات ألىميةطمبة جامعة القدس ( ان المتوسط الحسابي إلدراك 1.4يظير من الجدول )
 (, حيث كان اإلدراك  بدرجة كبيرة . 0.89وانحراف معياري ) 3.76)) التكنولوجية
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اعزخذِٙب ٌخذِخ اٌزغج١ً اٌجبِعٟ ٚاإلطالع  والتي تنص عمى "( (24حيث حصمت الفقرة رقم 

" عمى أعمى المتوسطات  عٍٝ عالِبرٟ ٚرمذ٠شارٟ ٚوً ِب ٠زعٍك ثّزطٍجبد دساعزٟ اٌجبِع١خ
والتي   (23), تمييا الفقرة رقم  0.62)( وانحراف معياري)  (4.65الحسابية بمتوسط حسابي 

" بمتوسط حسابي  ذاٚي االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ ٚإٌٙبئ١خاعزخذِٙب ٌّزبثعخ ِٛاع١ذ ٚج تنص عمى "
 .(0.72 )وانحراف معياري  (4.52)

اإلجبثخ عٓ االعزفغبساد اٌع١ٍّخ ٘زٖ اٌّغزحذصبد فٟ  ٌٟ  ر١غش التي تنص " 12والفقرة رقم  

 22وتمييا الفقرة  ,(0.49) وانحراف معياري   (4.18)" بمتوسط حسابي اٌّزعٍمخ ثبٌّٛاد اٌذساع١خ.
ِٙب ٌّزبثعخ ئعالٔبد اٌجبِعخ اٌّزعٍمخ ثبٌع١ٍّخ اٌزع١ّ١ٍخ ٚاٌذٚساد ٚ زخذاع التي تنص عمى " 

 0.75 )وانحراف معياري)   (4.18)" بمتوسط حسابي  ِٕٙج١خالإٌشبطبد إٌّٙج١خ ٚاٌ
 

االشزشان فٟ اٌذٚس٠بد رغبعذٟٔ اٌّغزحذصبد اٌزىٌٕٛٛج١خ فٟ  والتي تنص " 5ثم حصمت الفقرة رقم 

 (. 0.93( وانحراف معياري) 2.69" عمى اقل المتوسطات الحسابية بمتوسط حسابي) ١ٍّخاٌع
 

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني : 2.4
 

ىل تختمف المتوسطات الحسابية إلدراك طمبة جامعة القدس ألىمية المستحدثات التكنولوجية تبعا 
؟                                                 العممية (لمتغير)الجنس, الكمية , والمستوى الدراسي, الدرجة 

 قام الباحث بتحويل السؤال إلى فرضيات صفرية التي انبثقت عنو:
 الفرضية الصفرية األولى التي تنص: 1.2.4 

( في متوسطات 0.05α≥) اإلحصائيةعند مستوى الداللة  إحصائية داللةال توجد فروق ذات "
 .المستحدثات التكنولوجية باختالف الجنس ألىميةطمبة جامعة القدس  إدراك

 ( يوضح ذلك.3.4ومن أجل فحص الفرضية تم استخدام اختبار)ت( لمعينات المستقمة والجدول )
 ألىميةطمبة جامعة القدس  إدراك(: نتائج تحميل ت لمعينات المستقمة لدرجة 3.4جدول )

 .سمجنتبعا للمستحدثات التكنولوجية ا
 
 الجنس

 
 العدد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

)ت( 
 المحسوبة

مستوى 
الداللة 
 المحسوبة

 0.84 0.19 298   0.23 3.75 164 ذكور
 0.26 3.76 136 إناث
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(, في 0.23(, وانحراف معياري )3.75( أن المتوسط الحسابي لمذكور)3.4يتبين من الجدول )
( ,حيث مستوى الداللة 0.23(, وانحراف معياري)3.76الحسابي ل ناث ) حين كان المتوسط

وعميو تقبل الفرضية  (0.05α≥)( ىي اكبر من مستوى الداللة اإلحصائية 0.84المحسوبة )
تبعا لمستحدثات التكنولوجية ا ألىميةطمبة جامعة القدس  إدراكالصفرية بعدم وجود فروق في درجة 

 . مجنسل
 
 
 
 
 

 الفرضية الصفرية الثانية التي تنص:       2.2.4
                                                              

( في متوسطات 0.05α≥) اإلحصائيةعند مستوى الداللة  إحصائية داللةال توجد فروق ذات  
  كمية .الالمستحدثات التكنولوجية باختالف  ألىميةطمبة جامعة القدس  إدراك

 ( يوضح ذلك.4.4ومن اجل فحص الفرضية تم استخدام اختبار)ت( لمعينات المستقمة والجدول )
 

 ألىميةطمبة جامعة القدس  إدراك(: نتائج تحميل ت لمعينات المستقمة لدرجة 4.4جدول )
 كمية.متبعا للمستحدثات التكنولوجية ا
 

 
 الكمية

 
 العدد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

)ت( 
 المحسوبة

مستوى 
الداللة 
 المحسوبة

 0.01 2.95 298   0.24 3.78 182 ةعممي
 0.23 3.71 118 نسانيةإ
 

(, 0.24(, وانحراف معياري )3.78( أن المتوسط الحسابي لمكمية العممية )3.4يتبين من الجدول )
(, حيث مستوى 0.23معياري)(, وانحراف 3.71في حين كان المتوسط الحسابي لمكمية اإلنسانية )

وعميو ترفض  (0.05α≥)( ىي اقل من مستوى الداللة اإلحصائية 0.01الداللة المحسوبة )
لمستحدثات ا ألىميةطمبة جامعة القدس  إدراكالفرضية الصفرية بعدم وجود فروق في درجة 
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طمبة جامعة القدس  إدراكتوجد فروق في درجة  كمية وقبول الفرضية البديمةمتبعا لالتكنولوجية 
 كمية,لصالح الكمية العممية .متبعا للمستحدثات التكنولوجية ا ألىمية

 
 الفرضية الصفرية الثالثة التي تنص:     3.2.4

                                                                
( في متوسطات 0.05α≥) اإلحصائيةعند مستوى الداللة  إحصائية داللةال توجد فروق ذات 

مستوى الدراسي.                                    الالمستحدثات التكنولوجية باختالف  ألىميةطمبة جامعة القدس  إدراك
يوضح  ( 5.4من اجل فحص الفرضية استخدم الباحث اختبار تحميل التباين األحادي والجدول )

 ذلك.
 
 
طمبة جامعة  إدراك(  لدرجة ANOVAالتباين األحادي )( : نتائج اختبار تحميل 5.4جدول ) 

 مستوى الدراسي .مل تبعاالمستحدثات التكنولوجية  ألىميةالقدس 
 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى 
الداللة 
 المحسوبة

 0.001 5.07 0.33 3 0.98 بين المجموعات
 0.07 6 16.97 داخل المجموعات

 9 17.95 المجموع
 

مستوى الداللة ( وىي اقل من 0.001( إن مستوى الداللة المحسوبة )5.4يتبين من الجدول )
طمبة  إدراكوعميو ترفض الفرضية الصفرية بعدم وجود فروق في درجة  (0.05α≥) اإلحصائية

توجد  الدراسي , وقبول الفرضية البديمةمستوى متبعا للمستحدثات التكنولوجية ا ألىميةجامعة القدس 
مستوى الدراسي متبعا للمستحدثات التكنولوجية ا ألىميةطمبة جامعة القدس  إدراكفروق في درجة 

 . Post hocولمكشف لصالح من تمك الفروقات نقوم باستخدام التحميل اإلحصائي المتقدم  
 

 ألىميةطمبة جامعة القدس  إدراكي درجة (: المقارنات البعدية والمتوسطات الحسابية ف6.4جدول )
 مستوى الدراسي.متبعا للمستحدثات التكنولوجية ا
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المتوسط  
الحسابي لمسنة 

 األولى

المتوسط 
الحسابي لمسنة 

 الثانية

المتوسط 
الحسابي لمسنة 

 الثالثة

المتوسط الحسابي 
 لمسنة الرابعة

المتوسط الحسابي 
 لمسنة األولى

   0.14* 

المتوسط الحسابي 
 لمسنة الثانية 

   0.09* 

المتوسط الحسابي 
 لمسنة الثالثة 

   0.12* 

المتوسط الحسابي 
 لمسنة الرابعة 

0.14*  - 0.09*  - 0.12*  -  

( عند المقارنة بين المتوسط الحسابي لمسنة األولى مع المتوسط الحسابي 6.5يتبين من الجدول )
أعمى  لمستحدثات التكنولوجيةا ألىمية اإلدراك لدى طالب السنة األولىلمسنة الرابعة أن مستوى 

عند المقارنة بين المتوسط الحسابي لمسنة الثانية مع المتوسط  من طالب السنة الرابعة , و
لمستحدثات ا ألىميةالحسابي لمسنة الرابعة يكون مستوى اإلدراك لدى طالب السنة الثانية 

عند المقارنة بين المتوسط الحسابي لمسنة الثالثة  مع  أعمى من طالب السنة الرابعة, و التكنولوجية
لمستحدثات ا ألىميةالمتوسط الحسابي لمسنة الرابعة يكون مستوى اإلدراك لدى طالب السنة الثالثة 

 أعمى من طالب السنة الرابعة.  التكنولوجية
 الفرضية الصفرية الرابعة التي تنص:4.2.4 

( فيييي متوسيييطات 0.05α≥) اإلحصيييائيةعنيييد مسيييتوى الداللييية  إحصيييائية دالليييةتوجيييد فيييروق ذات ال 
 درجة العمميةالالمستحدثات التكنولوجية باختالف  ألىميةطمبة جامعة القدس  إدراك

 ( يوضح ذلك.7.4ومن أجل فحص الفرضية تم استخدام اختبار)ت( لمعينات المستقمة والجدول ) 
 ألىميةطمبة جامعة القدس  إدراك(: نتائج تحميل ت لمعينات المستقمة لدرجة 7.4جدول )

 درجة العممية.متبعا للمستحدثات التكنولوجية ا
الدرجة 
 العممية

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

)ت( 
 المحسوبة

مستوى 
الداللة 
 المحسوبة

 0.75 0.32 298   0.24 3.75 198 بكالوريس
 0.26 3.76 102 ماجستير
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( ىو اكبر من مستوى الداللة 0.75(: إن مستوى الداللة المحسوبة )7.4يتبين من الجدول )
طمبة  إدراكوعميو تقبل الفرضية الصفرية بعدم وجود فروق في درجة  (0.05α≥)اإلحصائية 

 درجة العممية .متبعا للمستحدثات التكنولوجية ا ألىميةجامعة القدس 
(, في حين كان 0.24(, وانحراف معياري )3.75وبمغ المتوسط الحسابي لدرجة البكالوريس )

 ( .0.26(, وانحراف معياري)3.76المتوسط الحسابي لدرجة الماجستير )
                                                           الثالث  :   السؤال بالنتائج المتعمقة  4.4   
 ؟"المستحدثات التكنولوجية ألىميةطمبة جامعة القدس " ما درجة اتجاه  والذي نصو 

 ألىميةطمبة جامعة القدس لدرجة اتجاه تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
طمبة جامعة ( يبين المتوسطات الحسابية لدرجة اتجاه 8.4والجدول ) المستحدثات التكنولوجية

 المستحدثات التكنولوجية  ألىميةالقدس 
المستحدثات   ألىميةطمبة جامعة القدس ( : المتوسطات الحسابية لدرجة اتجاه 8.4جدول )

 التكنولوجية
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  رقم الفقرة 

1 4.15 0.52 

2 3.98 0.70 

3 4.26 0.56 

4 4 0.72 

5 3.82 0.90 

6 3.66 0.84 

7 3.53 1.04 

8 3.73 1.08 

9 3.82 1.0 

10 3.73 0.97 

11 3.68 0.91 

12 3.89 0.79 

13 4.01 0.79 

14 3.5 0.79 

15 2.40 1.06 

16 3.34 1.19 

17 3.71 0.95 

18 3.54 1.09 

19 3.92 0.94 

20 2.98 0.76 

21 3.78 1.13 

22 3.65 1.13 
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23 3.56 1.16 

24 3.90 0.91 

25 3.61 0.86 

26 3.83 1.11 

 0.92 3.69 الدرجة الكلية 

 
 (3.69) التكنولوجية المستحدثات ألىميةطمبة جامعة القدس بمغ المتوسط الحسابي التجاه 

 ( , حيث كانت اتجاىاتيم بدرجة كبيرة              (0.92وانحراف معياري 
اٌّغزحذصبد ٠ّٕٟ أْ اٌزع١ٍُ ثبعزخذاَ أسٜ  ( والتي تنص عمى "3حيث حصمت الفقرة رقم )

  4.26" عمى أعمى المتوسطات الحسابية بمتوسط حسابي  ِٙبساد اٌزفى١ش ٚاإلثذاع ٌذٜ اٌّزع١ٍّٓ
أسٜ أْ اٌزعٍُ ثبعزخذاَ  ( والتي تنص عمى "  (1( , تمييا الفقرة رقم 0.56وانحراف معياري )

, (0.52 )ف معياري وانحرا (4.15)" بمتوسط حسابي  اٌّغزحذصبد ٠ض٠ذ ِٓ دافع١زٟ ٔجٛ اٌذساعخ
اعزمذ ثأْ اٌذساعخ ثبعزخذاَ اٌّغزحذصبد اٌزىٌٕٛٛج١خ رطٛس  التي تنص عمى "  13وتمييا الفقرة 

 .0.79) وانحراف معياري)  4.01)" بمتوسط حسابي )وض١شا ِٓ ِٙبسارٟ 
 

أشعش ثبٌمٍك ِٓ عذَ اِزالوٟ ٌّٙبسح اعزخذاَ اٌّغزحذصبد  والتي تنص " 15وحصمت الفقرة رقم 

 (2.40)" عمى اقل المتوسطات الحسابية بمتوسط حسابياٌزىٌٕٛٛج١خ سغُ أٟٔ  ِزفٛلب فٟ دساعزٟ
 . (1.06)وانحراف معياري 

           
 

 السؤال الرابع:النتائج المتعمقة ب 5.4
والذي نصو "ىل تختميف المتوسيطات الحسيابية التجاىيات طمبية جامعية القيدس ألىميية المسيتحدثات 

 ؟ " تبعا لمتغير)الجنس, الكمية , والمستوى الدراسي, الدرجة العممية (التكنولوجية 
 قام الباحث بتحويل السؤال إلى فرضيات صفرية التي انبثقت عنو:

 
 الفرضية الصفرية األولى التي تنص: 1.5.4

 

( في متوسطات 0.05α≥) اإلحصائيةعند مستوى الداللة  إحصائية داللةال توجد فروق ذات 
 جامعة القدس نحو المستحدثات التكنولوجية باختالف الجنس اتجاه طمبة

 ( يوضح ذلك.9.4 ومن اجل فحص الفرضية تم استخدام اختبار)ت( لمعينات المستقمة والجدول )
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اتجاه طمبة جامعة القدس نحو المستحدثات (: نتائج تحميل ت لمعينات المستقمة 9.4جدول )
 .التكنولوجية باختالف الجنس

المتوسط  دالعد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الحرية

)ت( 
 المحسوبة

مستوى 
الداللة 

 المحسوبة
 0.58 0.55 298   0.23 3.69 164 ذكور
 0.25 3.68 136 إناث
 

( ىي اكبر من مستوى الداللة 58 .0(: أن مستوى الداللة المحسوبة )9.4يتبين من الجدول )
اتجاه طمبة جامعة وعميو تقبل الفرضية الصفرية بعدم وجود فروق في  (0.05α≥)اإلحصائية 

 . القدس نحو المستحدثات التكنولوجية باختالف الجنس
(, في حين كان المتوسط 0.23(, وانحراف معياري )3.69وبمغ المتوسط الحسابي لمذكور)

 ( .0.25(, وانحراف معياري)3.68الحسابي ل ناث )
 

 ة الثانية التي تنص:الفرضية الصفري 2.5.4

 

( في متوسطات 0.05α≥) اإلحصائيةعند مستوى الداللة  إحصائية داللةال توجد فروق ذات 
 اتجاه طمبة جامعة القدس نحو المستحدثات التكنولوجية باختالف الكمية

 ( يوضح ذلك.10.4ومن اجل فحص الفرضية تم استخدام اختبار)ت( لمعينات المستقمة والجدول )
 

اتجاه طمبة جامعة القدس نحو (: نتائج تحميل ت لمعينات المستقمة لدرجة 10.4جدول )
 .المستحدثات التكنولوجية باختالف الكمية

 
المتوسط  العدد الكمية 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الحرية

)ت( 
 المحسوبة

مستوى 
الداللة 

 المحسوبة
 0.02 2.35 298   0.22 3.66 182 ةعممي

 0.26 3.73 118 نسانيةإ
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(  ىي اقل من مستوى الداللة 0.02(: ان مستوى الداللة المحسوبة )10.4يتبين من الجدول )
اتجاه طمبة وعميو ترفض الفرضية الصفرية بعدم وجود فروق في درجة  (0.05α≥)اإلحصائية 

توجد فروق في  وقبول الفرضية البديمة جامعة القدس نحو المستحدثات التكنولوجية باختالف الكمية
ولصالح الكمية  اتجاه طمبة جامعة القدس نحو المستحدثات التكنولوجية باختالف الكميةدرجة 

 اإلنسانية .
(, في حين كان المتوسط 0.22(, وانحراف معياري )3.66وبمغ المتوسط الحسابي لمكمية العممية )

 ( .0.26(, وانحراف معياري)3.73الحسابي لمكمية اإلنسانية  )
 

 

 الفرضية الصفرية الثالثة التي تنص: 3.5.4

 

( فيييي متوسيييطات 0.05α≥) اإلحصيييائيةعنيييد مسيييتوى الداللييية  إحصيييائية دالليييةال توجيييد فيييروق ذات 
 المستوى الدراسياتجاه طمبة جامعة القدس نحو المستحدثات التكنولوجية باختالف 

 

يوضح  ( 11.4والجدول )من اجل فحص الفرضية استخدم الباحث اختبار تحميل التباين األحادي 
 ذلك.

اتجاه طمبة جامعة (  لدرجة ANOVA( : نتائج اختبار تحميل التباين األحادي )11.4جدول ) 
 المستوى الدراسيالقدس نحو المستحدثات التكنولوجية باختالف 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات 

درجات 
 الحرية 

متوسط 
 المربعات 

قيمة ف 
 المحسوبة 

مستوى 
الداللة 

 المحسوبة 
 0.29 1.27 0.07 3 0.21 بين المجموعات

 0.06 6 16.38 داخل المجموعات
 9 16.59 المجموع

 
مستوى الداللة ( وىي اكبر من 0.29( ان مستوى الداللة المحسوبة )5.4يتبين من الجدول )

اتجاه طمبة جامعة وعميو تقبل الفرضية الصفرية بعدم وجود فروق في  (0.05α≥) اإلحصائية
 مستوى الدراسي .القدس نحو المستحدثات التكنولوجية باختالف ال
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 الفرضية الصفرية الرابعة التي تنص: 4.5.4
( فيييي متوسيييطات 0.05α≥) اإلحصيييائيةعنيييد مسيييتوى الداللييية  إحصيييائية دالليييةال توجيييد فيييروق ذات 

 الدرجة العمميةاتجاه طمبة جامعة القدس نحو المستحدثات التكنولوجية باختالف 
 ( يوضح ذلك.12.4ومن اجل فحص الفرضية تم استخدام اختبار)ت( لمعينات المستقمة والجدول )

 
اتجاه طمبة جامعة القدس نحو (: نتائج تحميل ت لمعينات المستقمة لدرجة 12.4جدول )

 الدرجة العممية.المستحدثات التكنولوجية باختالف 
المتوسط  العدد الجنس

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الحرية

)ت( 
 المحسوبة

مستوى 
الداللة 

 المحسوبة
 0.73 0.34 298   0.24 3.69 198 بكالوريس
 0.22 3.68 102 ماجستير

 
( ىي اكبر من مستوى الداللة 0.73(: أن مستوى الداللة المحسوبة )12.4يتبين من الجدول )

اتجاه طمبة جامعة وعميو تقبل الفرضية الصفرية بعدم وجود فروق في  (0.05α≥)اإلحصائية 
 درجة العممية .تحدثات التكنولوجية باختالف الالقدس نحو المس

(, في حين كان المتوسط 0.24معياري )(, وانحراف 3.69) سوبمغ المتوسط الحسابي بكالوريو 
 ( .0.22(, وانحراف معياري)3.68الحسابي لمماجستير )
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 ممخص نتائج الدراسة : 
 كانت بدرجة كبيرة. التكنولوجية المستحدثات ألىميةطمبة جامعة القدس درجة إدراك  -
ة تبعييا التكنولوجييي المسييتحدثات ألىميييةطمبيية جامعيية القييدس ال توجييد فييروق فييي درجيية إدراك  -

 لمجنس .
ة تبعيييا التكنولوجيييي المسيييتحدثات ألىمييييةطمبييية جامعييية القيييدس توجيييد فيييروق فيييي درجييية إدراك  -

 لمكمية ولصالح الكمية العممية . 
ة تبعيييا التكنولوجيييي المسيييتحدثات ألىمييييةطمبييية جامعييية القيييدس توجيييد فيييروق فيييي درجييية إدراك  -

 ابعة .لممستوى الدراسي ولصالح المستوى االعمى السنة الر 
ة تبعييا التكنولوجييي المسييتحدثات ألىميييةطمبيية جامعيية القييدس ال توجييد فييروق فييي درجيية إدراك  -

 لمدرجة العممية . 
 كانت بدرجة كبيرة . المستحدثات التكنولوجية ألىميةطمبة جامعة القدس درجة اتجاه  -
تبعييا ة التكنولوجييي المسييتحدثات ألىميييةطمبيية جامعيية القييدس ال توجييد فييروق فييي درجيية اتجيياه  -

 لمجنس.
ة تبعيييا التكنولوجيييي المسيييتحدثات ألىمييييةطمبييية جامعييية القيييدس توجيييد فيييروق فيييي درجييية اتجييياه  -

 لمكمية ولصالح الكمية االنسانية .
ة تبعييا التكنولوجييي المسييتحدثات ألىميييةطمبيية جامعيية القييدس ال توجييد فييروق فييي درجيية اتجيياه  -

 لممستوى الدراسي .
ة تبعييا التكنولوجييي المسييتحدثات ألىميييةطمبيية جامعيية القييدس ال توجييد فييروق فييي درجيية اتجيياه  -

 لمدرجة العممية .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 
 

 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الخامس :
  

 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات :
 

تضييمن ىييذا الفصييل مناقشيية النتييائج التييي توصييمت إلييييا الدراسيية إدراك طمبيية جامعيية القييدس ألىمييية 
نحوىا, كميا يتضيمن الفصيل التوصييات التيي يراىيا الباحيث فيي  المستحدثات التكنولوجية واتجاىاتيم

 ضوء النتائج .
 

 مناقشة النتائج : 1.5
 مناقشة النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال األول والذي ينص : 1.1.5

 ؟المستحدثات التكنولوجية ألىميةطمبة جامعة القدس  إدراك درجة ما 
ة السيتجابات الطيالب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريول جابة عن ىذا السؤال تم حسب 

سييتبانة , واعتمييادا عمييى سييمم االسييتجابة فقييد اعتمييدت خمسيية مسييتويات لالسييتجابات عمييى فقييرات اال
 )كبيرة جدا , كبيرة , متوسطة , قميمة , قميمة جدا(. 

 التكنولوجيييية سيييتحدثاتالم ألىمييييةطمبييية جامعييية القيييدس حييييث بمغيييت بميييغ المتوسيييط الحسيييابي إلدراك 
بدرجيييييية كبيييييييرة وىييييييذا يييييييدل عمييييييى أىمييييييية  , حيييييييث كييييييان اإلدراك  0.89وانحييييييراف معييييييياري  3.76

المسييتحدثات التكنولوجييية عنييد طييالب الجامعيية لمييا تقييدميا ميين خييدمات ومعمومييات وفوائييد قيميية فييي 
 مجال التعميم 

تكنولوجيية لميا تيوفره الجامعية يرى الباحث ان ادراك الطالب  بدرجة كبيرة نحو اىمية المستحدثات ال
من خدمات لمطمبة والتعامل مع المستحدثات باستمرار ادى الى تكوين ىذا االدراك , وىذا يتفيق ميع 

(  واختمفيييييت ميييييع دراسييييية 1997(, كنيييييت وتيييييوس )2000( , عبيييييد المجييييييد )2011دراسييييية حميييييدي )
 (.2000( في ان ادراكيم كان بدرجة قميمة  , عبد المجيد )2000الشمالي )
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الثاني من ختلل مناقشتة الفرضتيات الصتفرية لنتائج المتعمقة بالسؤال مناقشة ا 2.5 
 التي انبثقت عنو :

مناقشتتة نتتتائج الستتؤال األول : وقتتد تتتم اإلجابتتة عمتتى ىتتذا الستتؤال متتن ختتلل 1.2.5
 الفرضية الصفرية التي تنص عمى :

( فيييي متوسيييطات 0.05α≥) اإلحصيييائيةعنيييد مسيييتوى الداللييية  إحصيييائية دالليييةال توجيييد فيييروق ذات "
 ."المستحدثات التكنولوجية باختالف الجنس ألىميةطمبة جامعة القدس  إدراك

 
ول جابة عن ىذه الفرضية استخدم اختبار )ت( لمعينات المستقمة , ويتضح من الجدول انو لم تكين 

( تعيزى إلييى متغيير الجينس حيييث 0.05α≥)ىنياك فيروق ذات دالليية إحصيائية  عنيد مسييتوى الداللية 
وتعيزى ىييذه النتيجيية كمييا يراىييا انيو لييم يكيين لمتغييير الجيينس أي اثير فييي درجيية إدراك طمبيية الجامعيية , 

ألىمييية ىييذه المسييتحدثات فييي العممييية  عمييى اإلدراكتكييافؤ الطمبيية والطالبييات فييي القييدرة  إلييى  حيثالبا
ا نفسيييي فيييي الجامعييية نسييييم يدرسيييون بغيييض النظييير عييين ج الجامعييية أن جمييييع طمبييية التعميميييية  ,  و 

, وجميعيم يكافحون مين أجيل النجياح ا ويدركون أىميتيا نفسيويستخدمون المستحدثات التكنولوجية 
ناثا  .أو التفوق ذكورًا وا 

يعزو الباحث عدم وجيود فيروق بيين الطمبية تعيزى لمجينس فيي ان اليذكور واالنيات يدرسيون فيي نفيس 
نفسييييا , حييييث تتفيييق ىيييذه الدراسييية ميييع دراسييية كيييل مييين دروزة  الجامعييية ويتعييياممون ميييع المسيييتحدثات

( , الشمالي 2008( , واختمفت مع دراسة كل من محمد واخرون )2006(,الحايك ورفاقو )2009)
(2000.) 

الثتاني : وقتد تتم اإلجابتة عتن ىتذا الستؤال متن ختلل مناقشتة نتتائج الستؤال   2.2.5
 الفرضية الصفرية التي تنص عمى:    

                                                      
 ( فييي متوسيييطات0.05α≥) اإلحصييائيةعنييد مسييتوى الداللييية  إحصيييائية داللييةال توجييد فييروق ذات  

 كمية .المستحدثات التكنولوجية باختالف ال ألىميةطمبة جامعة القدس  إدراك
ة , ويتضيح مين الجيدول انيو يوجيد  ول جابة عن ىذه الفرضية اسيتخدم اختبيار )ت( لمعينيات المسيتقم

ممييا ( تعييزى إلييى متغييير الكمييية , 0.05α≥)ىنيياك فييروق ذات دالليية إحصييائية  عنييد مسييتوى الدالليية 
المسيييييتحدثات  ألىمييييييةطمبييييية جامعييييية القيييييدس  إدراكيعنيييييي وجيييييود فيييييروق ذات داللييييية إحصيييييائية فيييييي 

العمميييية , مميييا يعنيييي رفيييض  كميييية, وجييياءت الفيييروق لصيييالح طمبييية ال كمييييةالتكنولوجيييية بييياختالف ال
 . ةالفرضية الصفري
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العمميييية التيييي تتطميييب مييييارات وخبيييرات ذات  الكميييياتىيييذه النتيجييية فيييي ضيييوء طبيعييية  الباحيييث فسيييري
ىييم فييي العييادة ميين كميييات , وبالتييالي فييإن طمبيية ىييذه ال لتكنولوجيييةاالمسييتحدثات عالقيية بموضييوعات 

عالية , كما أنييم أكثير توجييًا نحيو  تكنولوجية ات المرتفعة ويمتمكون ميار  تكنولوجيةذوي الخبرات ال
إيجابيية نحيو  إدراكيا أكثير, وأكثر إدراكًا وثقة بكفاءتيم , األمر الذي يعزز لدييم مستحدثات أىمية ال

 , والكمييات العمميية تسيتخدم المسيتحدثاتأكثر مين زمالئييم ذوي التخصصيات األدبيية  لمستحدثات ا
, والمسيياقات التييي يدرسييونيا وىييذا يتفييق بطبيعيية المييادة التدريسييية  يةبشييكل اكبيير ميين الكميييات اإلنسييان

 ( الذي كان لصالح الكمية االنسانية.2011( وتختمف مع دراسة حمدي )2009مع دراسة النجار )
 

الثالتث : وقتد تتم اإلجابتة عتن ىتذا الستؤال متن ختلل  مناقشتة نتتائج الستؤال  3.2.5
                                                          الفرضية الصفرية التي تنص عمى:   

( فييي متوسيييطات 0.05α≥) اإلحصييائيةعنييد مسييتوى الداللييية  إحصيييائية داللييةال توجييد فييروق ذات  
 مستوى الدراسي .المستحدثات التكنولوجية باختالف ال ألىميةطمبة جامعة القدس  إدراك

وجييود ول جابيية عيين ىييذه الفرضييية اسييتخدم اختبييار تحميييل التبيياين األحييادي , ويتضييح ميين الجييدول  
المسيتحدثات التكنولوجيية بياختالف  ألىميةطمبة جامعة القدس  إدراكفروق ذات داللة إحصائية في 

طمبيية  الرابعيية وذلييك لصييالح بييين فئيية طمبيية السيينة الدراسييية األولييى والسيينة الدراسييية مسييتوى الدراسيييال
, وبين فئة طمبة السنة الدراسية الثانية والسنة الدراسية الرابعية لصيالح طمبية  لرابعة ا  السنة الدراسية

والسينة الدراسيية الرابعية لصيالح طمبية  لثية, وبيين فئية طمبية السينة الدراسيية الثارابعية السنة الدراسيية ال
المسيتحدثات  ألىمييةطمبية جامعية القيدس  إدراك,  وىيذا يعنيي أن الفيروق فيي رابعة السنة الدراسية ال

, أي أن  عمىالتكنولوجية تبعًا لمتغير السنة الدراسية تتجو لصالح طمبة مستوى السنوات الدراسية األ
أفضييل مييين  ألىمييية المسييتحدثات يإيجييياب إدراكيحممييون  رابعييةالطمبيية فييي مسييتوى السييينة الدراسييية ال

,  األميير الييذي  ثانيييةوخاصيية طمبيية مسييتوى السيينة ال قييلزمالئيييم ذوي مسييتوى السيينوات الدراسييية األ
 يؤدي إلى رفض الفرضية الصفرية  .

 
المقررات التي تتطمب استخدام المستحدثات التكنولوجيية والتعاميل  يعزو الباحث ىذه النتيجة في ان 

خيييالل يا والتعامييل معيييا تطمييب ميين جمييييع طمبيية جامعيية القييدس دراسيييتتيييي تميين المقييررات  ال معيييا 
يتعياممون ميع مة الجامعية دون تحديد فصل أو مستوى دراسي محدد , وعميو فإن الطمبة اليذين المرح

من زمالئييم اليذين  أكثر إيجابي  اكإدر غالبًا ما يحممون  عمى مدار األربع سنوات في  المستحدثات
بسييبب عوامييل معرفييية متعمقيية بقييدراتيم , أو بسييبب تييأثرىم  أيضييافييي سيينوات دراسييية أدنييى ,  يكونييون
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دراك بانطباعات زمالئيم  مع طول الوقت الذي يقضيونو فيي الجامعية ييؤدي إليى اكتسيابيم معرفية  وا 
  .(2000وىذا يختمف مع دراسة الشمالي) ألىمية المستحدثات  أكثر
 

الرابتع : وقتد تتم اإلجابتة عتن ىتذا الستؤال متن ختلل مناقشتة نتتائج الستؤال   4.2.5
                                                          الفرضية الصفرية التي تنص عمى:     

( فييي متوسيييطات 0.05α≥) اإلحصييائيةعنييد مسييتوى الداللييية  إحصيييائية داللييةال توجييد فييروق ذات  
 درجة العممية.المستحدثات التكنولوجية باختالف ال ألىميةطمبة جامعة القدس  إدراك

 
ول جابة عن ىذه الفرضية استخدم اختبار )ت( لمعينات المستقمة , ويتضح من الجدول انو لم تكين 

( تعيزى اليى متغيير الدرجية العمميية 0.05α≥)ىناك فروق ذات داللة إحصائية  عند مستوى الداللة 
و الباحث عدم عز يو مية أي اثر في درجة ادراك طمبة الجامعة , حيث انو لم يكن لمتغير الدرجة العم

المسييتحدثات التكنولوجييية  ألىميييةطمبيية جامعيية القييدس  وجييود فييروق ذات دالليية احصييائية فييي إدراك
الموجيييو فييي جامعييية القييدس دون النظييير اليييى  ,اليييى التعميييم والتيييدريب نفسييو درجييية العمميييةبيياختالف ال

اليى ان جمييع الطمبية بمختميف ميؤىالتيم العمميية يمتمكيون االدراكيات المؤىل العممي , او ربميا يعيود 
لك انيم يعيشون الظيروف نفسييا , ومتسياوون فيميا تمقيوه ذنفسيا المتعمقة بالمستحدثات التكنولوجية ,

 من تدريبات لمتعامل مع ىذه المستحدثات التكنولوجية .
 
 

الثالث والذي ينص : " ما درجتة  عن السؤال  مناقشة النتائج المتعمقة باإلجابة  3.5
 ؟"المستحدثات التكنولوجية ألىميةطمبة جامعة القدس اتجاه 

ول جابة عن ىذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطالب 
ت عمييى فقييرات االسييتبانة , واعتمييادا عمييى سييمم االسييتجابة فقييد اعتمييدت خمسيية مسييتويات لالسييتجابا

 )أوافق بشدة, أوافق , محايد , معارض, معارض بشدة(. 
وانحيراف  3.69 التكنولوجيية المسيتحدثات ألىمييةطمبة جامعية القيدس بمغ المتوسط الحسابي التجاه 

 حيث كانت اتجاىاتيم بدرجة كبيرة .,  0.92معياري 
 ومن خالل ما تقدم يمكن لمباحث تفسير النتائج في ضوء المعطيات ااتية: 

متاحيية لالسييتخدام ميين قبييل  كميييةفييي كييل منطقيية  لمحاسييوبتتييوافر فييي جامعيية القييدس مختبييرات  انييو 
ل نترنت   تتيح ليم استخدام الخدمة الكاممةويوجد في داخل الجامعة خدمة االنترنت التي  ,الطالب

كنولوجيية نحو المستحدثات التمما يعزز االتجاىات االيجابية   ,التصفح واالستفادة من المعمومات و 
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( ,الشييمالي 2008(,محمييد واخييرون)2009, وىييذا يتفييق مييع دراسيية كييل ميين الغيشييان وعبييد الحييق )
 .(, 2007(, لوكشيتش وبيسانسكي)2000)
 

متن ختلل مناقشتة الفرضتيات الصتفرية  المتعمقة بالسؤال الرابع مناقشة النتائج  4.5
 التي انبثقت عنو:

تتتم اإلجابتتة عتتن ىتتذا الستتؤال متتن ختتلل االول : وقتتد مناقشتتة نتتتائج الستتؤال  1.4.5
 الفرضية الصفرية التي تنص عمى:

( فيييي متوسيييطات 0.05α≥) اإلحصيييائيةعنيييد مسيييتوى الداللييية  إحصيييائية دالليييةال توجيييد فيييروق ذات 
 .اتجاه طمبة جامعة القدس نحو المستحدثات التكنولوجية باختالف الجنس

ول جابة عن ىذه الفرضية استخدم اختبار )ت( لمعينات المستقمة , ويتضح من الجدول انو لم تكين 
( تعيزى إلييى متغيير الجينس حيييث 0.05α≥)ىنياك فيروق ذات دالليية إحصيائية  عنيد مسييتوى الداللية 

, اتجيياه طمبيية جامعيية القييدس نحييو المسييتحدثات التكنولوجييية انييو لييم يكيين لمتغييير الجيينس أي اثيير فييي 
إلى طبيعة الخصائص المعرفية لطمبية جامعية القيدس  , وىيذه  حثتعزى ىذه النتيجة كما يراىا الباو 

وأن  الخصييييائص فييييي معظميييييا متحييييررة ميييين الفييييروق الجنسييييية المرتبطيييية بالمشيييياعر أو االعتقييييادات 
وىييذا يتفييق  لييم تعيد حكييرا عميى الييذكور دون اإلنياثالمسييتحدثات التكنولوجيية والتعامييل معييا  اسيتخدام

( ودراسيية الشييمالي 2008(, ويختمييف مييع دراسيية محمييد واخييرون )2006مييع دراسيية الحايييك ورفاقييو )
(2000). 
 

الثتتاني : وقتتد تتتم اإلجابتتة عتتن ىتتذا الستتؤال متتن ختتلل مناقشتتة نتتتائج الستتؤال  2.4.5
 الفرضية الصفرية التي تنص عمى:

( فيييي متوسيييطات 0.05α≥) اإلحصيييائيةعنيييد مسيييتوى الداللييية  إحصيييائية دالليييةال توجيييد فيييروق ذات 
 .اتجاه طمبة جامعة القدس نحو المستحدثات التكنولوجية باختالف الكمية

ول جابة عن ىذه الفرضية اسيتخدم اختبيار )ت( لمعينيات المسيتقمة , ويتضيح مين الجيدول انيو يوجيد  
ممييا ( تعييزى إلييى متغييير الكمييية , 0.05α≥)ىنيياك فييروق ذات دالليية إحصييائية  عنييد مسييتوى الدالليية 

المسيييييتحدثات  ألىميييييةطمبيييية جامعيييية القييييدس  اتجيييياهعنييييي وجييييود فييييروق ذات دالليييية إحصييييائية فيييييي ي
, مميييا يعنيييي رفيييض  النسيييانيةا كميييية, وجييياءت الفيييروق لصيييالح طمبييية ال كمييييةالتكنولوجيييية بييياختالف ال

 . ةالفرضية الصفري
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سييتخدم المسييتحدثات التكنولوجييية التييي ت نسييانيةجيية فييي ضييوء طبيعيية التخصصييات االتفسيير ىييذه النتي
, كميا أنييم أكثير وتتطمب من الطمبة تكوين اتجاىات ايجابية نحوىيا لكثيرة اسيتخدميا والتعاميل معييا 

 المستحدثات , األمر الذي يعزز لدييم ميواًل إيجابية نحو لمستحدثات التكنولوجية توجيًا نحو أىمية ا
( التي بينيت وجيود 2011يتفق مع دراسة حمدي )عممية وىذا من زمالئيم ذوي التخصصات ال أكثر

( التيي بينيت عيدم وجيود فيروق 2000فروق لصالح الكمية االنسانية , واختمفت مع دراسية الشيمالي )
 . بين اتجاىات الطمبة لصالح التخصص

 
مناقشة نتائج الستؤال الفرعتي الثالتث : وقتد تتم اإلجابتة عتن ىتذا الستؤال متن  4.4.5

 التي تنص عمى: خلل الفرضية الصفرية
( فيييي متوسيييطات 0.05α≥) اإلحصيييائيةعنيييد مسيييتوى الداللييية  إحصيييائية دالليييةال توجيييد فيييروق ذات 

 .اتجاه طمبة جامعة القدس نحو المستحدثات التكنولوجية باختالف المستوى الدراسي
ول جابيية عيين ىييذه الفرضييية اسييتخدم اختبييار تحميييل التبيياين األحييادي , ويتضييح ميين الجييدول  عييدم 

المسيتحدثات التكنولوجيية  ألىمييةطمبة جامعة القيدس  اتجاىاتوجود فروق ذات داللة إحصائية في 
مسيييتوى الدراسيييي, ويمكييين تفسيييير ىيييذه النتيجييية كميييا براىيييا الباحيييث إن جمييييع الطمبييية فيييي بييياختالف ال

الجامعييية خضيييعوا الييينفس الظيييروف البيئيييية التعميميييية بييياختالف مسيييتوياتيم , ويدرسيييون فيييي ظيييروف 
مكا نيييات نفسييييا, وألنييييا تسييياعدىم فيييي السيييير فيييي العمميييية التعميميييية سيييواء أكيييان ذليييك فيييي السييينوات وا 

األوليييى أو األخييييرة فكمييييا يتعاميييل فيييييا الطاليييب ميييع المسيييتحدثات ,مميييا يجعمييييم يظييييرون اتجاىيييات 
( التييي بينييت عييدم 2000, وىييذا يتفييق مييع دراسيية الشييمالي ) ايجابييية نحييو المسييتحدثات التكنولوجييية

 . ي اثر عمى اتجاىات الطمبة لصالح المستوى الدراسي وجود أ
 

مناقشتتة نتتتائج الستتؤال الفرعتتي االول : وقتتد تتتم اإلجابتتة عتتن ىتتذا الستتؤال متتن  4.4.5
 خلل الفرضية الصفرية التي تنص عمى:

( فيييي متوسيييطات 0.05α≥) اإلحصيييائيةعنيييد مسيييتوى الداللييية  إحصيييائية دالليييةال توجيييد فيييروق ذات 
 .الدرجة العمميةاتجاه طمبة جامعة القدس نحو المستحدثات التكنولوجية باختالف 

ول جابة عن ىذه الفرضية استخدم اختبار )ت( لمعينات المستقمة , ويتضح من الجدول انو لم تكين 
مميية ( تعيزى إليى متغيير الدرجية الع0.05α≥)ىناك فروق ذات داللة إحصائية  عند مستوى الداللة 

حيث انو لم يكن لمتغير الدرجة العممية أي اثر في اتجاىات  طمبة جامعة القدس نحو المستحدثات 
 التكنولوجية .
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 درجية البكيالوريس ودرجية الماجسيتيرويرى الباحث أن سيبب عيدم وجيود الفيروق فيي االتجاىيات بيين 
ىيذا الموضيوع , سيواء عميى  نابع بالدرجة األولى من االىتمام المستمر الدائم مين قبيل الجامعية نحيو

ليى كيون مييارات و  فيي الجامعية , إشيكال المسيتحدثات التكنولوجيية مستوى تفعييل اسيتخدام  التعاميل ا 
التي يمتحق  ىي جزء أساسي من طبيعة البرامج األكاديمية في الجامعة مع المستحدثات التكنولوجية

 ا الطالب.بي
 التوصيات :  5.5

 
 في ضوء النتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسة يوصي الباحث بما يمي : 

 
العمل عمى زيادة االىتمام بالقاعات الدراسية وتجييزاتيا التقنية , وأعداد الطمبة وذلك لتييئة  .1

 ظروف مناسبة لمطمبة الستخدام المستحدثات التكنولوجية في عممية التعمم 
ىميية المسيتحدثات ادراك الطمبية ألأخيرى لمكشيف عين  إجراء دراسات مشابية عمى جامعيات .2

 التكنولوجية في العممية التعميمية .
توجيييو اىتميييام أكثيير نحيييو توظيييف التكنولوجييييا بشييكل يتناسيييب مييع تخصصيييات الطمبيية مميييا  .3

 ينعكس عمى أدائيم وكفاءتيم .
وتنيياول موضييوعات أخييرى  المسييتحدثات التكنولوجيييةإجييراء المزيييد ميين الدراسييات فييي مجييال  .4

 ., ومتغيرات أخرىالمستحدثات التكنولوجية المطبقة في الجامعة مثل 
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 المراجع :المصادر و 
 

 المراجع العربية : -
 
االتجاه نحو التطرف وعلقتو بالحاجات النفسية لدى طمبة جامعة ", 2012, محمد:  أبو دوابة
 .منشورة, جامعة األزىر, غزة, رسالة ماجستير غير "بغزة األزىر

 
أثر توظيف الحاسوب غي تدريس النحو عمتى تحتصيل طالبات (: "2005أبو شتات ,سمير )

 ,غزة اإلسالمية" ,الجامعية الصف الحادي عشر و اتجاىاتيم نحوىا و االحتفاظ بيا 
 

النتاطقين أثر السبورة التفاعمية عمى تحصيل الطلب غير (: " 2011) أبو العينين, ربى 
", كمية ااداب والتربية /قسم العموم النفسية والتربويية  المبتدئين والمنتظمين في مادة المغة العربية
 . في األكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك

 
, تطوير التعميم وىيئة التدريس في التعميم المفتوح والتعمم عنة بعد( , 2008وونغ, انجمينا: ).

 .المفتوح في جامعة القدس المفتوحةمركز التعميم 
 

مدى ممارسة المعممين لمميارات والمعارف المكتسبة في  :(2008العمري, أكرم ),و البخيت,راشين 
برنامج دبموم التربية في تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في الموقف التعميمي الصفي في 

 .اإلدارية المجمة اإلدارية في العموم, المدارس الحكومية في األردن
 

فعالية حوسبة منياج االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات (: 2008مجدي ),عقل و برىوم, أحمد, 
لمصف السادس االبتدائي عمى تنمية بعض ميارات الحاسوب األساسية لدى الطالبات في مدارس 

 .المؤتمر التربوي نحو تطوير نوعية التعمم في فمسطين, وكالة الغوث
 

واقع استخدام طمبة كميات التربية  :(2006الخمف, معين. ), و جابر, عبد السالم, و الحايك, صادق
(. 10, )مجمة العموم التربوية. الرياضية في الجامعات األردنية لشبكة اإلنترنت واتجاىاتيم نحوىا

   جامعة قطر.
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لتنور مدى وعي طمبة الدراسات العميا في الجامعة األردنية لمفيوم ا( : 2011حمدي, ميسون. )

 .جامعة األردنية , األردن . المعموماتي ودرجة امتلكيم لمياراتو
 

, دار الميسيرة لمنيشر 2" , ط  تكنولوجيا التعميم بين النظرية و التطبيت (:"2000الحيمة ,محمد )
 .,عمان

 
مستوى توظيف معممي المغة العربية في المرحمة الثانوية (: 2012). فاطمة الخالدي,

 ,الجامعة اإلسالمية ,غزة. لممستحدثات التكنولوجية في ضوء معايير الجودة الشاممة
 

(, 3098, العدد )مجمة الدعوة", كيفية تحقيق الجودة في التعميم العام(: " 2007الخطيب, محمود)
 شبكة االنترنت.

 
 .,القاىرة ,دار الكممةعمميات تكنولوجيا التعميم:(2003 .)خميس,محمد 

 
اثر استخدام تكنولوجيا التعميم عمى تنمية ميارات  : (2001. ) العجمعى, احمد ي,الخياط, عم

جامعة  مية التربية. ك. رسالة ماجستير غير منشورة. التحصيل لدى طلب المدرسة االبتدائية
 . اسيوط

 
 .)مترجم( الدار الدولية لمنشر والتوزيع, القاىرة عمم النفسمدخل .( 1988).دافيدوف, ليندا 

 
درجة استخدام طمبة كمية العموم التربوية في جامعة النجاح الوطنية  :(.2009. )أفنان دروزه,

  . ,23(3) مجمة جامعة النجاح لمعموم اإلنسانية. بحث نشر في لشبكة اإلنترنت
 

تصورات مستقبمية الستخدام تكنولوجيا المعمومات  :(.2010الزبون, محمد, وعبابنو, صالح )
 .مجمة جامعة النجاح لألبحاث العموم اإلنسانية, واالتصاالت في تطوير النظام التربوي

 
إدراك أعضاء ىيئة التدريس ألىمية استخدام تكنولوجيا المعمومات في ( : 2004الزعبي , حسن)
 العموم التطبيقية , االردن. رسالة ماجستير ,جامعة اديميكعممية اإلرشاد األ 
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تقويم برنامج الرخصة الدولية لقيادة من وجية نظر المعممين الذين :  (2003الزعبي, عباس)
(ICDLالحاسوب التحقوا بو في لواء بني كنانة في األردن ) ,رسالة ماجستير غير منشورة .

 .جامعة الفاش, السودان
 

" دار مجدالوي ,عميان ,  و جيوده النحويةابن مضاء القرطبي ( : "2003السرطاوي ,سعادة )
 . األردن

" , دار الفكر وسائل االتصال والتكنولوجيا فتي التعمتيم", ) 1222سالمة, عبد الحافظ محمد )
 . لمطباعة والنشر والتوزيع , عمان : األردن

 
بدر  :ترجمة. التعريف ومكونات المجال(. تكنولوجيا التعميم: 1998وريتشي, رينا ),سيمز, باربارا 

  .بن عبد ااهلل الصالح. الرياض, مكتبة الشقري
 

مستوى التنور في مستحدثات تكنولوجيا التعميم لدى كل من طلب  : (2003الشرقاوي, جمال )
كمية التربية شعبة صناعية ومعممي التعميم الثانوي الصناعي. دراسات فتي المنتاىج وطتر  

 ., ديسمبر21, العدد التدريس
 

 الضفة مدارس في ذلك ومعوقات التكنولوجية المستحدثات توظيف واقع ( :2013, عمي .) شقور
 ية(االنسان العموم)لألبحاث النجاح جامعة مجمة, المعممين نظر وجية من غزة وقطاع الغربية

,27(2.) 
 

اتجاىات طمبة كميات العموم في الجامعات الفمسطينية نحو (: 2000الشمالي , محمود.)
 . رسالة ماجستير. جامعة النجاح, نابمس. التكنولوجيا

 
.االونروا,اليونسكو,دائرة التربية  ورقة عمل حول التكنولوجيا التربوية(.1986الشيخ عمر. )

 األردنوالتعميم,قسم تربية المعممين ,
 

" القياىرة , دار الكتب  إعداد برامج الكمبيوتر لألغراض التعميميتة( : " 1996صادق,عالء )
 .العممية
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االحتياجات المينية ألعضاء ىيئية التيدريس بكمييات (. 2005حميد ),إيمان, وحميد  , صالح
, دراستات تربويتة واجتماعية. التربية من المستحدثات التكنولوجية في ضوء معيايير الجيودة الشياممة

 .2, عدد 21مجمد
 

. دار عمان المدرسة المتعممة مدرسة المستقبل(. 2009). , صالح بابنةع ,الطويل, ىاني
 .لمنشر. عمان. األردن

 
, دار عمم النفس أصولو و مبادئو: (1993ويدار)د,,عبد الفتاح حمدأ,عبد الخالق  

 القاىرة ..المعرفة
 

مدى وعي معممي العموم بمستحدثات تكنولوجيا التعمييم (. 2000عبد المجيد, ممدوح محمد )
)التربيية العممية  المؤتمر العممي الرابع.الجمعية المصرية لمتربية العممية: واتجاىاتيم نحو استخداميا

 .لمجميع(, المجمد األول
 

 دار البشرى, القاىرة. " تكنولوجيا التعمم والوسائل التعميمية",(: 1996عبد المنعم, عمي )
 

 , غزة.1, ط" أساليب تدريس الحاسوب(: 2005الخزندار, نائمة ),و عفانو,عزة 
 

دور المنيج التكنولوجي في إعداد برمجية لتدريب المعمم (. 2000عسقول, محمد عبد الفتاح. )
" كمية التربية,   2000,  مؤتمر الدور المتغير لممعمم العربي في مجتمع" المعاصر في غزة

 .جامعة أسيوط
 

مجمة  .المستحدثات التكنولوجية في مجال التعميم: طبيعتيا وخصائصيا(. 1996, محمد )عمي
تكنولوجيا  " تكنولوجيا التعميم, المجمد السادس, الكتاب الرابع, عدد خاص بالمؤتمر العممي لرابيع

 .التعميم النظرية والتطبيق
 

التدريس وطمبة جامعة العموم واقع استخدام اإلنترنت لدى أعضاء ىيئة :(2002العمري, محمد. )
 . 40. ( 35-67, )مجمة اتحاد الجامعات العربية. والتكنولوجيا األردنية
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دبي, دار  .: إعداد المعمم تقنييًا لأللفيية الثالثيةتوظيف التقنيات في التعميم(. 2004الغزو, إيمان )
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 (1ممحق رقم )
 لجنة التحكيماسماء اعضاء 

 
 

 ِىبْ اٌعًّ  اٌّإً٘ اٌعٍّٟ االعُ  اٌشلُ

 جبِعخ اٌمذط دوزٛساٖ خ١شاْ ثٛأاششف  .1

 جبِعخ اٌمذط دوزٛساٖ ئ٠ٕبط ٔبطش .2

 جبِعخ اٌمذط اٌّفزٛحخ دوزٛساٖ سجبء اٌعغ١ٍٟ  3.   

 جبِعخ اٌمذط دوزٛساٖ عف١ف ص٠ذاْ .4

 جبِعخ اٌمذط دوزٛساٖ ِحغٓ عذط .5

 جبِعخ ث١ٌٛزىٕه دوزٛساٖ ١ِٕٗش ججش٠ً اٌىشِ .6

 جبِعخ اٌمذط اٌّفزٛحخ ِبجغز١ش ششاس ثٛأِٛعٝ  .7

 جبِعخ اٌمذط اٌّفزٛحخ دوزٛساٖ ٔج١ً اٌّغشثٟ .8
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 الرحيم الرحمن اهلل بسم
 

 (2ممح  رقم )
 

 

 

 جامعة القدس
 عمادة الدراسات العميا

  ساليب التدريسأبرنامج 
 
 

 تحية تقدير واحترام وبعد 
المستحدثات إدراك طمبة جامعة القدس ألىمية يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان )

(, وذلك استكماال لنيل درجة الماجستير في تخصص  التكنولوجية واتجاىاتيم نحوىا
 أساليب التدريس . 

لذا نرجو منكم اإلجابة عمى جميع فقرات االستبانة بكل حرص وموضوعية عمما بان  
 المعمومات ستستخدم ألغراض البحث العممي فقط 

 
 مع جزيل الشكر لكم لحسن تعاونكم

 
 إشراف : د. ابراهيم عرمان                                           

 انباحث  :  ونيد حريباث                                                                                    
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 ك:( مقابم انفقراث بما يتفق مع وجهت نظر√انقسم االول: انرجاء وضع اشارة )

 

 انجنس :    .1

 

 روش                                               أٔضٝ    

 

 

 انكهيت : .2

    

 أغب١ٔٗ                                        ٗع١ٍّ                

 

 

 انمستىي اندراسي : .3

 

 عٕخ صب١ٔخ                 عٕخ صبٌضخ                 عٕخ ساثعخ          عٕخ اٌٚٝ                         

 

 

 اندرجت انعهميت : .4

 

 ِبجغز١ش                                                                        طثىبٌٛس٠ٛ                  
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 ٞ: ⁄( فٟ اٌّشثع إٌّبعت اٌزٞ ٠ٕطجك ع١ٍه √اٌمغُ اٌضبٟٔ : اٌشجبء ٚضع اشبسح )

 

 انمجال األول :إدراك طهبت جامعت انقدس  ألهميت انمستحدثاث انتكنىنىجيت 
 

 بدرجت   

 انفقرة 
كبيرة 

 جدا
 قهيهت  متىسطت  كبيرة 

قهيهت 

 جدا

1 

اٌّغزحذصبد اٌزىٌٕٛٛج١خ عٍٝ  ٟٔرغبعذ

االعزضادح ِٓ اٌّعٍِٛبد فٟ اٌّٛاد 

 اٌذساع١خ

 

     

2 

رغبعذٟٔ اٌّغزحذصبد اٌزىٌٕٛٛج١خ فٟ 

اإلطالع عٍٝ اٌّٛالع اٌّزخظظخ فٟ 

 دساعخ اٌّٛاد اٌع١ٍّخ

 

     

3 

رغبعذٟٔ اٌّغزحذصبد اٌزىٌٕٛٛج١خ فٟ 

ِزبثعخ إٌّزذ٠بد اٌزشث٠ٛخ ٚاٌزع١ّ١ٍخ راد 

 اٌعاللخ ثبٌزخظظبد اٌع١ٍّخ

 

     

4 

رغبعذٟٔ اٌّغزحذصبد اٌزىٌٕٛٛج١خ فٟ 

أعضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ اٌزٛاطً ِع 

 ثبٌجبِعخ

 

     

5 
رغبعذٟٔ اٌّغزحذصبد اٌزىٌٕٛٛج١خ فٟ 

 االشزشان فٟ اٌذٚس٠بد اٌع١ٍّخ

 

 
    

6 
ع عٍٝ اٌّٛاد اٌزع١ّ١ٍخ  اٌّعشٚضخ طٍا

 اٌزىٌٕٛٛج١خ اٌّغزحذصبد عٓ طش٠ك
     

7 
ِجبششح عٍٝ فٙبسط اٌّىزجبد  احظً 

 ٘زٖ اٌّغزحذصبداٌع١ٍّخ اٌّٛجٛدح عٍٝ 
     

8 

عٍٝ اٌٍّفبد اٌّخزٍفخ اٌزٟ  احظً 

عٓ طش٠ك ٘زٖ  احزبجٙب فٟ اٌّٛاد اٌع١ٍّخ

 اٌّغزحذصبد

     

9 
رذس٠ج١خ ٠زُ عشضٙب عجش ٘زٖ  جثشاِ أربثع

 اٌّغزحذصبد
     

11 
ِٓ  اٌجحٛس ٚاٌذساعبد اٌع١ٍّخ أجشٞ

 خالي اٌّغزحذصبد اٌزىٌٕٛٛج١خ
     

11 

فٟ اٌّغزحذصبد اٌزىٌٕٛٛج١خ  ٟٔرغبعذ

االعزفبدح ِٓ اٌجشاِج اٌزع١ّ١ٍخ فٟ دساعخ 

 اٌّٛاد اٌع١ٍّخ
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12 

اإلجبثخ عٓ ٘زٖ اٌّغزحذصبد فٟ  ٌٟ  ر١غش

االعزفغبساد اٌع١ٍّخ اٌّزعٍمخ ثبٌّٛاد 

 اٌذساع١خ.

     

13 

فٟ عذٟٔ اٌّغزحذصبد اٌزىٌٕٛٛج١خ رغب

رجبدي اٌّعٍِٛبد اٌع١ٍّخ ِع أعضبء ١٘ئخ 

 اٌزذس٠ظ فٟ اٌجبِعخ

     

14 

ِغزٜٛ  ٌٟ اٌّغزحذصبد اٌزىٌٕٛٛج١خ رحمك

 رعٍُ أفضً ثبٌّمبسٔخ ِع اٌزع١ٍُ اٌزم١ٍذٞ

 

     

15 

رشفع اٌّغزحذصبد اٌزىٌٕٛٛج١خ ِٓ 

 اٌزحظ١ً اٌذساعٟ ٌذٜ اٌطٍجخ

 

     

16 

فٟ اٌزٛاطً اٌذائُ ِع  ٟٔرغبعذ

 اٌّإعغبد اٌزع١ّ١ٍخ ٚاٌزشث٠ٛخ

 

     

17 

فشص ٌٟ اٌّغزحذصبد اٌزىٌٕٛٛج١خ  رٛفش

 اٌزفبعً ٚاٌزعبْٚ ث١ٓ اٌطالة

 

     

18 

االرظبي ث١ٓ اٌطالة ٚأعضبء  ٌٟ  ر١غش

 ١٘ئخ اٌزذس٠ظ

 

     

19 

عٍٝ اٌّعٍِٛبد اٌزٟ احظً ِٓ خالٌٙب 

رزضّٓ اٌظٛسح اٌضبثزخ ٚاٌّزحشوخ 

ٚاٌشعَٛ ٚاألشىبي اٌزٟ رذعُ اٌّبدح 

 اٌذساع١خ

     

21 

ِعشفخ اٌعذ٠ذ ِٓ أرّىٓ ِٓ خالٌٙب عٍٝ 

اٌّششٚعبد ٚإٌشبطبد اٌزٟ رغزخذَ 

 االٔزشٔذ ثفبع١ٍخ ٌزع١ٍُ اٌطالة

 

     

21 

ئٌٝ اٌّظبدس اٌزع١ّ١ٍخ اٌّخزٍفخ  ٕٟ ٙرٛج

 اٌزىٌٕٛٛج١خ ثبعزخذاَ اٌّغزحذصبد

 

     

22 

ِٙب ٌّزبثعخ ئعالٔبد اٌجبِعخ زخذاع

ٚاٌذٚساد ٚ اٌّزعٍمخ ثبٌع١ٍّخ اٌزع١ّ١ٍخ 

 ِٕٙج١خالإٌشبطبد إٌّٙج١خ ٚاٌ

 

     

23 

اعزخذِٙب ٌّزبثعخ ِٛاع١ذ ٚجذاٚي 

 االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ ٚإٌٙبئ١خ

 

     

24 

اعزخذِٙب ٌخذِخ اٌزغج١ً اٌجبِعٟ 

ٚاإلطالع عٍٝ عالِبرٟ ٚرمذ٠شارٟ ٚوً 

 ِب ٠زعٍك ثّزطٍجبد دساعزٟ اٌجبِع١خ
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25 

ِشاجع ع١ٍّخ اعزف١ذ ِٕٙب فٟ اٌجحش عٓ 

 رزعٍك ثّٛضٛع دساعزٟ

 

     

26 

ِٙب ٌٍجحش عٓ أشخبص ١ِّٙٓ اعزخذ

وزشث١٠ٛٓ ٚعٍّبء ٚأدثبء ٚغ١شُ٘ ٚأخز 

 اٌّعٍِٛبد عُٕٙ أٚ اٌزٛاطً ِعُٙ

 

     

27 

اعزخذِٙب ٌٍزٛاطً ِٓ خالي ئسعبي 

 ٚاعزمجبي اٌشعبئً عجش اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ

. 

     

28 

اٌّىزجبد اٌجبِع١خ ٍٙب ٌٍذخٛي ئٌٝ اعزعّ

 ٚاٌعب١ٌّخ ٚاالعزفبدح ِٓ ئِىب١ٔبرٙب
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 جامعت انقدس نحى انمستحدثاث انتكنىنىجيت بتانمجال انثاني :استبانت اتجاه طه
 

 

 انفقرة 
أوافق 

 بشدة
 معارض محايد  أوافق

معارض 

 بشدة

1 
٠ض٠ذ ِٓ  أسٜ أْ اٌزعٍُ ثبعزخذاَ اٌّغزحذصبد

 دافع١زٟ ٔجٛ اٌذساعخ
     

             أؤ٠ذ رذس٠ظ ج١ّع اٌّٛاد ثبعزخذاَ اٌّغزحذصبد 2
 

 
  

3 
أْ اٌزع١ٍُ ثبعزخذاَ اٌّغزحذصبد ٠ّٕٟ أسٜ 

 ِٙبساد اٌزفى١ش ٚاإلثذاع ٌذٜ اٌّزع١ٍّٓ
     

4 

طش٠مخ عشع اٌّٛضٛعبد ثبعزخذاَ رعزجش 

اٌّغزحذصبد اٌزىٌٕٛٛج١خ  أوضش عٌٙٛخ ِٓ 

 عشضٙب فٟ اٌّمشساد  

     

5 

أرشٛق ثأْ ٠زُ ِجبششح اٌزع١ٍُ ثبعزخذاَ 

اٌّغزحذصبد اٌزىٌٕٛٛج١خ ٌزخف١ف اٌعتء 

 اٌذساعٟ

     

6 

٠غبعذٟٔ اعزخذاَ اٌّغزحذصبد اٌزىٌٕٛٛج١خ فٟ 

 اٌذساعخ فٟ االعزّبد عٍٝ ٔفغٟ

 

     

7 

ثأْ اٌّمٌٛخ اٌمبئٍخ "ئْ األِٟ ٘ٛ اٌشخض  سٜأ

اٌزٞ ال ٠غزط١ع اٌزعبًِ ِع اٌّغزحذصبد " 

 ِمٌٛخ طبئجخ

     

8 

٠إدٞ اعزخذاَ اٌّغزحذصبد اٌزىٌٕٛٛج١خ فٟ 

 اٌذساعخ ئٌٝ شعٛس اٌّزع١ٍّٓ ثبٌضمخ ٚاٌّغإ١ٌٚخ

 

     

9 

فٟ ٠جعٍٕٟ اعزخذاَ اٌّغزحذصبد اٌزىٌٕٛٛج١خ 

أوضش ٔشبطب ٚفبع١ٍخ ِٓ اٌذساعخ اٌذساعخ 

 اٌعبد٠خ

     

11 

أسٜ أْ اٌزعٍُ ثبعزخذاَ اٌّغزحذصبد 

اٌزىٌٕٛٛج١خ ٠إدٞ ئٌٝ اٌزشو١ض فٟ اٌع١ٍّخ 

 اٌزع١ّ١ٍخ 

     

11 

٠حجت اٌزذس٠ظ ثبعزخذاَ اٌّغزحذصبد  

 اٌزىٌٕٛٛج١خ اٌّزع١ٍّٓ  ثبٌّبدح

 

     

12 

اعزخذاَ اٌّغزحذصبد اٌزىٌٕٛٛج١خ فٟ  ٠ٟٔغبعذ

 ص٠بدح اٌّعشفخ اٌع١ٍّخ ٌٍّزع١ٍّٓ

 

     

13 

اعزمذ ثأْ اٌذساعخ ثبعزخذاَ اٌّغزحذصبد 

 اٌزىٌٕٛٛج١خ رطٛس وض١شا ِٓ ِٙبسارٟ 
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14 

اشعش ثبْ اعزخذاَ اٌّغزحذصبد اٌزىٌٕٛٛج١خ فٟ 

اٌزع١ٍُ ٠ٛفش ٌٟ اٌّىبْ إٌّبعت اٌزٞ ٠شعشٟٔ 

 عٕذ اوزغبة اٌّعٍِٛبدثبالسر١بح 

 

     

15 

أشعش ثبٌمٍك ِٓ عذَ اِزالوٟ ٌّٙبسح اعزخذاَ 

اٌّغزحذصبد اٌزىٌٕٛٛج١خ سغُ أٟٔ  ِزفٛلب فٟ 

 دساعزٟ

 

     

16 

اعزمذ أْ اعزخذاَ اٌّغزحذصبد اٌزىٌٕٛٛج١خ فٟ 

اٌذساعخ ٠إدٞ ئٌٝ رعض٠ض دٚس اٌّعٍُ فٟ 

 اٌع١ٍّخ اٌزع١ّ١ٍخ 

 

     

17 

اعزخذاَ اٌّغزحذصبد اٌزىٌٕٛٛج١خ فٟ أشعش ثأْ 

اٌزع١ٍُ ٠إدٞ ئٌٝ سفع شعٛس ٚئحغبط 

 اٌّزع١ٍّٓ ثبٌّغبٚاح فٟ رٛص٠ع اٌفشص اٌزع١ّ١ٍخ

 

     

18 

اعزمذ ثبْ اٌزع١ٍُ ثبعزخذاَ اٌّغزحذصبد 

اٌزىٌٕٛٛج١خ ٠إدٞ ئٌٝ اٌٛطٛي ٌٍّعٍِٛبد 

 ثغشعخ ٚدلخ

     

19 

أسٜ أْ اعزخذاَ اٌّغزحذصبد اٌزىٌٕٛٛج١خ 

ٌٍذساعخ ٠خفف عٓ اٌّزع١ٍّٓ عتء حًّ 

 اٌحمبئت اٌّذسع١خ 

     

21 

أسٜ أْ اعزعّبي اٌّغزحذصبد اٌزىٌٕٛٛج١خ فٟ 

ِٓ اٌزعج١ش عٓ  ٓاٌزع١ٍُ ال ٠ّىٓ اٌّزع١ٍّ

 أفىبسُ٘ ٚآساءُ٘ ثحش٠خ

     

21 

٠إدٞ اعزعّبي اٌّغزحذصبد اٌزىٌٕٛٛج١خ فٟ 

اٌزع١ٍُ ئٌٝ رط٠ٛش لذسح اٌّزع١ٍّٓ عٍٝ اٌعًّ 

 وفش٠ك

     

22 
اٌّغزحذصبد اٌزىٌٕٛٛج١خ فٟ اٌزع١ٍُ  ٟاعزعّبٌ

 ٌذٞ ٠إدٞ ئٌٝ وغش حبجض اٌخٛف ٚاٌمٍك 
     

23 
اعزعّبي اٌّغزحذصبد اٌزىٌٕٛٛج١خ فٟ  ٠عذ

 اٌج١ئخ اٌزع١ّ١ٍخ اٌزم١ٍذ٠خ ِٓ اٌزع١ٍُ أوضش فبع١ٍخ 
     

24 
أسٜ أْ اعزخذاَ اٌّغزحذصبد فٟ اٌذساعخ ٠ض٠ذ 

 ِٓ ِٙبساح اٌمشاءح ٌذٞ
     

25 
اعزمذ أْ اعزخذاَ اٌّغزحذصبد فٟ اٌذساعخ 

 ٠حفض اٌطبٌت عٍٝ اٌذساعخ اٌزار١خ
     

26 

أشعش أْ اٌزذس٠ظ ثبعزخذاَ اٌّغزحذصبد ٠ض٠ذ 

لذسارٟ عٍٝ ر١ّٕخ ِٙبسارٟ فٟ اوزشبف 

 اٌّعٍِٛبد

     

 

 

 شىشا ٌحغٓ رعبٚٔىُ                        
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 (3ممح  رقم )
 طمبة جامعة القدس  ألىمية المستحدثات التكنولوجية  إدراك المجال االول :

 
اٌشلُ فٟ  اٌشلُ

 االعزجبٔخ
 اٌفمشاد

اٌّزٛعظ 

 اٌحغبثٟ

االٔحشاف 

 اٌّع١بسٞ

1 

24 

عٍٝ عالِبرٟ  اعزخذِٙب ٌخذِخ اٌزغج١ً اٌجبِعٟ ٚاإلطالع

 ٚرمذ٠شارٟ ٚوً ِب ٠زعٍك ثّزطٍجبد دساعزٟ اٌجبِع١خ

 

4.56 0.62 

2 
23 

 اعزخذِٙب ٌّزبثعخ ِٛاع١ذ ٚجذاٚي االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ ٚإٌٙبئ١خ

 
4.52 0.72 

3 

12 

اإلجبثخ عٓ االعزفغبساد اٌع١ٍّخ ٘زٖ اٌّغزحذصبد فٟ  ٌٟ  ر١غش

 اٌّزعٍمخ ثبٌّٛاد اٌذساع١خ.

 

4.18 0.49 

4 

22 

ِٙب ٌّزبثعخ ئعالٔبد اٌجبِعخ اٌّزعٍمخ ثبٌع١ٍّخ اٌزع١ّ١ٍخ زخذاع

 ِٕٙج١خالٚاٌذٚساد ٚ إٌشبطبد إٌّٙج١خ ٚاٌ

 

4.18 0.75 

5 

2 

اإلطالع عٍٝ اٌّٛالع رغبعذٟٔ اٌّغزحذصبد اٌزىٌٕٛٛج١خ فٟ 

 اٌّزخظظخ فٟ دساعخ اٌّٛاد اٌع١ٍّخ

 

4.07 0.89 

6 
1 

اٌّغزحذصبد اٌزىٌٕٛٛج١خ عٍٝ االعزضادح ِٓ  ٟٔرغبعذ

 اٌّعٍِٛبد فٟ اٌّٛاد اٌذساع١خ
4.04 0.85 

7 
11 

فٟ االعزفبدح ِٓ اٌجشاِج اٌّغزحذصبد اٌزىٌٕٛٛج١خ  ٟٔرغبعذ

 اٌزع١ّ١ٍخ فٟ دساعخ اٌّٛاد اٌع١ٍّخ
4.02 0.81 

8 

17 

فشص اٌزفبعً ٚاٌزعبْٚ ث١ٓ ٌٟ اٌّغزحذصبد اٌزىٌٕٛٛج١خ  رٛفش

 اٌطالة

 

3.99 0.73 

9 

6 

 اٌّغزحذصبد عٓ طش٠كع عٍٝ اٌّٛاد اٌزع١ّ١ٍخ  اٌّعشٚضخ طٍا

 اٌزىٌٕٛٛج١خ

 

3.98 0.92 

10 
18 

 االرظبي ث١ٓ اٌطالة ٚأعضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌٟ  ر١غش

 
3.91 

0.86 
11 

25 
اعزف١ذ ِٕٙب فٟ اٌجحش عٓ ِشاجع ع١ٍّخ رزعٍك ثّٛضٛع 

 دساعزٟ

3.88 0.94 

12 
13 

فٟ رجبدي اٌّعٍِٛبد اٌع١ٍّخ عذٟٔ اٌّغزحذصبد اٌزىٌٕٛٛج١خ رغب

 ِع أعضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ اٌجبِعخ 
3.87 0.83 

13 
20 

ِعشفخ اٌعذ٠ذ ِٓ اٌّششٚعبد أرّىٓ ِٓ خالٌٙب عٍٝ 

 ٚإٌشبطبد اٌزٟ رغزخذَ االٔزشٔذ ثفبع١ٍخ ٌزع١ٍُ اٌطالة
3.84 0.86 

 0.97 3.79اعزخذِٙب ٌٍزٛاطً ِٓ خالي ئسعبي ٚاعزمجبي اٌشعبئً عجش  27 14
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 اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ.

15 

14 

ِغزٜٛ رعٍُ أفضً ثبٌّمبسٔخ  ٌٟ اٌّغزحذصبد اٌزىٌٕٛٛج١خ رحمك

 ِع اٌزع١ٍُ اٌزم١ٍذٞ

 

3.74 1.03 

16 
9 

 رذس٠ج١خ ٠زُ عشضٙب عجش ٘زٖ اٌّغزحذصبد جثشاِ أربثع

 
3.73 0.75 

17 

21 

 ئٌٝ اٌّظبدس اٌزع١ّ١ٍخ اٌّخزٍفخ ثبعزخذاَ اٌّغزحذصبد ٕٟ ٙرٛج

 اٌزىٌٕٛٛج١خ 

 

3.71 0.81 

18 

7 

ِجبششح عٍٝ فٙبسط اٌّىزجبد اٌع١ٍّخ اٌّٛجٛدح عٍٝ  احظً 

 ٘زٖ اٌّغزحذصبد

 

3.67 1.0 

19 

15 

رشفع اٌّغزحذصبد اٌزىٌٕٛٛج١خ ِٓ اٌزحظ١ً اٌذساعٟ ٌذٜ 

 اٌطٍجخ 

 

3.65 0.85 

20 
4 

اٌزٛاطً ِع أعضبء ١٘ئخ رغبعذٟٔ اٌّغزحذصبد اٌزىٌٕٛٛج١خ فٟ 

 اٌزذس٠ظ ثبٌجبِعخ

3.63 1.05 

21 

28 

ٍٙب ٌٍذخٛي ئٌٝ اٌّىزجبد اٌجبِع١خ ٚاٌعب١ٌّخ ٚاالعزفبدح ِٓ اعزعّ

 ئِىب١ٔبرٙب

 

3.59 0.93 

22 
 

23 
 اعزخذِٙب ٌّزبثعخ ِٛاع١ذ ٚجذاٚي االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ ٚإٌٙبئ١خ

 
4.52 0.72 

23 
10 

ِٓ خالي اٌّغزحذصبد  اٌجحٛس ٚاٌذساعبد اٌع١ٍّخ أجشٞ

 اٌزىٌٕٛٛج١خ 
3.50 1.12 

24 
19 

عٍٝ اٌّعٍِٛبد اٌزٟ رزضّٓ اٌظٛسح اٌضبثزخ احظً ِٓ خالٌٙب 

 ٚاٌّزحشوخ ٚاٌشعَٛ ٚاألشىبي اٌزٟ رذعُ اٌّبدح اٌذساع١خ
3.29 1.11 

 1.02 3.21 فٟ اٌزٛاطً اٌذائُ ِع اٌّإعغبد اٌزع١ّ١ٍخ ٚاٌزشث٠ٛخ ٟٔرغبعذ 16 25

26 
26 

ِٙب ٌٍجحش عٓ أشخبص ١ِّٙٓ وزشث١٠ٛٓ ٚعٍّبء ٚأدثبء اعزخذ

 ٚغ١شُ٘ ٚأخز اٌّعٍِٛبد عُٕٙ أٚ اٌزٛاطً ِعُٙ

3.19 1.01 

27 
3 

ِزبثعخ إٌّزذ٠بد اٌزشث٠ٛخ رغبعذٟٔ اٌّغزحذصبد اٌزىٌٕٛٛج١خ فٟ 

 اٌعاللخ ثبٌزخظظبد اٌع١ٍّخٚاٌزع١ّ١ٍخ راد 
3.18 1.10 

28 
5 

االشزشان فٟ اٌذٚس٠بد رغبعذٟٔ اٌّغزحذصبد اٌزىٌٕٛٛج١خ فٟ 

 اٌع١ٍّخ
2.69 0.93 

 0.89 3.76 اٌذسجخ اٌى١ٍخ
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 طالة جبِعخ اٌمذط أل١ّ٘خ اٌّغزحذصبد ارجبٖ اٌّجبي اٌضبٟٔ :

 
اٌشلُ فٟ  اٌشلُ

 االعزجبٔخ
 اٌفمشاد

اٌّزٛعظ 

 اٌحغبثٟ

االٔحشاف 

 اٌّع١بسٞ

1 
3 

أْ اٌزع١ٍُ ثبعزخذاَ اٌّغزحذصبد ٠ّٕٟ ِٙبساد اٌزفى١ش ٚاإلثذاع أسٜ 

 ٌذٜ اٌّزع١ٍّٓ

4.26 0.56 

 0.52 4.15 أسٜ أْ اٌزعٍُ ثبعزخذاَ اٌّغزحذصبد ٠ض٠ذ ِٓ دافع١زٟ ٔجٛ اٌذساعخ 1 2

3 
13 

اعزمذ ثأْ اٌذساعخ ثبعزخذاَ اٌّغزحذصبد اٌزىٌٕٛٛج١خ رطٛس وض١شا ِٓ 

 ِٙبسارٟ 
4.01 0.79 

4 
4 

طش٠مخ عشع اٌّٛضٛعبد ثبعزخذاَ اٌّغزحذصبد اٌزىٌٕٛٛج١خ  رعزجش 

 أوضش عٌٙٛخ ِٓ عشضٙب فٟ اٌّمشساد  
4 0.72 

 0.70 3.98 أؤ٠ذ رذس٠ظ ج١ّع اٌّٛاد ثبعزخذاَ اٌّغزحذصبد 2 5

6 

 
19 

أسٜ أْ اعزخذاَ اٌّغزحذصبد اٌزىٌٕٛٛج١خ ٌٍذساعخ ٠خفف عٓ 

 اٌّزع١ٍّٓ عتء حًّ اٌحمبئت اٌّذسع١خ 
3.92 

 0.94 
 0.91 3.90 أسٜ أْ اعزخذاَ اٌّغزحذصبد فٟ اٌذساعخ ٠ض٠ذ ِٓ ِٙبساح اٌمشاءح ٌذٞ 24 7

8 
12 

اعزخذاَ اٌّغزحذصبد اٌزىٌٕٛٛج١خ فٟ ص٠بدح اٌّعشفخ اٌع١ٍّخ  ٠ٟٔغبعذ

 ٌٍّزع١ٍّٓ
3.89 0.79 

9 
26 

أشعش أْ اٌزذس٠ظ ثبعزخذاَ اٌّغزحذصبد ٠ض٠ذ لذسارٟ عٍٝ ر١ّٕخ 

 ِٙبسارٟ فٟ اوزشبف اٌّعٍِٛبد
3.83 1.11 

10 
5 

أرشٛق ثأْ ٠زُ ِجبششح اٌزع١ٍُ ثبعزخذاَ اٌّغزحذصبد اٌزىٌٕٛٛج١خ 

 اٌعتء اٌذساعٌٟزخف١ف 
3.82 0.90 

11 
9 

اٌذساعخ أوضش ٔشبطب فٟ ٠جعٍٕٟ اعزخذاَ اٌّغزحذصبد اٌزىٌٕٛٛج١خ 

 ٚفبع١ٍخ ِٓ اٌذساعخ اٌعبد٠خ
3.82 1.0 

12 
21 

٠إدٞ اعزعّبي اٌّغزحذصبد اٌزىٌٕٛٛج١خ فٟ اٌزع١ٍُ ئٌٝ رط٠ٛش لذسح 

 اٌّزع١ٍّٓ عٍٝ اٌعًّ وفش٠ك
3.78 1.13 

13 
10 

أسٜ أْ اٌزعٍُ ثبعزخذاَ اٌّغزحذصبد اٌزىٌٕٛٛج١خ ٠إدٞ ئٌٝ اٌزشو١ض 

 فٟ اٌع١ٍّخ اٌزع١ّ١ٍخ 
3.73 0.97 

14 
8 

٠إدٞ اعزخذاَ اٌّغزحذصبد اٌزىٌٕٛٛج١خ فٟ اٌذساعخ ئٌٝ شعٛس 

 اٌّزع١ٍّٓ ثبٌضمخ ٚاٌّغإ١ٌٚخ
3.73 1.08 

15 
17 

٠إدٞ ئٌٝ سفع أشعش ثأْ اعزخذاَ اٌّغزحذصبد اٌزىٌٕٛٛج١خ فٟ اٌزع١ٍُ 

 شعٛس ٚئحغبط اٌّزع١ٍّٓ ثبٌّغبٚاح فٟ رٛص٠ع اٌفشص اٌزع١ّ١ٍخ
3.71 0.95 

 0.91 3.68 ٠حجت اٌزذس٠ظ ثبعزخذاَ اٌّغزحذصبد اٌزىٌٕٛٛج١خ اٌّزع١ٍّٓ  ثبٌّبدح  11 16

17 
6 

٠غبعذٟٔ اعزخذاَ اٌّغزحذصبد اٌزىٌٕٛٛج١خ فٟ اٌذساعخ فٟ االعزّبد 

 عٍٝ ٔفغٟ
3.66 0.84 

18 
22 

اٌّغزحذصبد اٌزىٌٕٛٛج١خ فٟ اٌزع١ٍُ ٠إدٞ ئٌٝ وغش حبجض  ٟاعزعّبٌ

 ٌذٞ اٌخٛف ٚاٌمٍك 
3.65 

1.13 
19 

25 
اعزمذ أْ اعزخذاَ اٌّغزحذصبد فٟ اٌذساعخ ٠حفض اٌطبٌت عٍٝ اٌذساعخ 

 اٌزار١خ
3.61 0.86 

20 
23 

اٌج١ئخ ِٓ اعزعّبي اٌّغزحذصبد اٌزىٌٕٛٛج١خ فٟ اٌزع١ٍُ أوضش فبع١ٍخ  ٠عذ

 اٌزع١ّ١ٍخ اٌزم١ٍذ٠خ 
3.56 1.16 

 1.09 3.54اعزمذ ثبْ اٌزع١ٍُ ثبعزخذاَ اٌّغزحذصبد اٌزىٌٕٛٛج١خ ٠إدٞ ئٌٝ  18 21
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 اٌٛطٛي ٌٍّعٍِٛبد ثغشعخ ٚدلخ

22 
7 

ثأْ اٌّمٌٛخ اٌمبئٍخ "ئْ األِٟ ٘ٛ اٌشخض اٌزٞ ال ٠غزط١ع  سٜأ

 اٌزعبًِ ِع اٌّغزحذصبد " ِمٌٛخ طبئجخ

3.53 1.04 

23 
14 

اشعش ثبْ اعزخذاَ اٌّغزحذصبد اٌزىٌٕٛٛج١خ فٟ اٌزع١ٍُ ٠ٛفش ٌٟ اٌّىبْ 

 إٌّبعت اٌزٞ ٠شعشٟٔ ثبالسر١بح عٕذ اوزغبة اٌّعٍِٛبد
3.5 0.79 

24 
16 

اعزمذ أْ اعزخذاَ اٌّغزحذصبد اٌزىٌٕٛٛج١خ فٟ اٌذساعخ ٠إدٞ ئٌٝ 

 رعض٠ض دٚس اٌّعٍُ فٟ اٌع١ٍّخ اٌزع١ّ١ٍخ 

3.34 

1.19 
25 

20 
أْ اعزعّبي اٌّغزحذصبد اٌزىٌٕٛٛج١خ فٟ اٌزع١ٍُ ال ٠ّىٓ أسٜ 

 ِٓ اٌزعج١ش عٓ أفىبسُ٘ ٚآساءُ٘ ثحش٠خ ٓاٌّزع١ٍّ
2.98 0.76 

26 

15 

أشعش ثبٌمٍك ِٓ عذَ اِزالوٟ ٌّٙبسح اعزخذاَ اٌّغزحذصبد اٌزىٌٕٛٛج١خ 

 سغُ أٟٔ  ِزفٛلب فٟ دساعزٟ

 

2.40 1.06 

 0.92 3.69 اٌذسجخ اٌى١ٍخ
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