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ملخص: 
اجلامعات  التدري�س يف  اأع�ساء هيئة  اإىل درجة ممار�سة  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
ا�ستخدم  الوظيفي من وجهة نظرهم، وقد  الأداء  التكنولوجية وم�ستوى  للكفايات  الأردنية 
املنهج الو�سفي التحليلي من خالل اإعداد ا�ستبانة ُوزِّعت على عينة مكونة من )563( ع�سو 
اأن درجة  اإىل  هيئة تدري�س يف اجلامعات الأردنية احلكومية واخلا�سة، وتو�سلت الدرا�سة 
ممار�سة اأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعات الأردنية للكفايات التكنولوجية كانت بدرجة 
كبرية، واأن م�ستوى الأداء الوظيفي لأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعات الأردنية من وجهة 
لأثر  تعزى  اح�سائية  دللة  ذات  فروق  الدرا�سة وجود  كبرية.واأظهرت  بدرجة  نظرهم جاء 
الرتبة الكادميية يف جميع جمالت الكفايات التكنولوجية والأداء الوظيفي.وكذلك اأظهرت 
يف  اجلامعة  ونوع  التخ�س�س  لأثر  تعزى  اح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  الدرا�سة 
جميع جمالت الكفايات التكنولوجية والأداء الوظيفي.ووجود عالقة ارتباطية اإيجابية دالة 
اإح�سائيًا بني جمالت الكفايات التكنولوجية والأداء الوظيفي لدى اأع�ساء هيئة التدري�س 
لت�سكيل اجتاهات  الدرا�سة بعمل خطة  اأو�ست  النتائج  وبناء على  الأردنية،  يف اجلامعات 
ندوات  وعقد  التكنولوجية،  الكفايات  ا�ستخدام  نحو  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  عند  اإيجابية 

ودورات تتعلق بت�سغيل الأدوات والأجهزة وا�ستخدامها يف الأغرا�س التعليمية والبحثية.
الكلمات الدالة: الكفايات التكنولوجية، الأداء الوظيفي، اأع�ساء هيئة التدري�س.
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The Degree of Jordanian Universities Staff Practices
of Technological Competencies and its Relationship

to their Job Performance from their Point of View

Abstract: 

The study aimed to identify the degree of Jordanian universities staff 
practices of technological competencies and its relationship in their job 
performance from their point of view.Researcher used the descriptive 
analytical method by preparing a questionnaire of (563) faculty members 
in the Jordanian public and private universities.The study showed that the 
competencies were high in faculty members.There are statistically significant 
differences due to the academic rank in technological competencies and job 
performance in favor of professors; there were no statistically significant 
differences due to the impact of specialization and type of the university.
There are positive relationships between technological competencies and 
job performance.The study recommended action plans for the formation of 
positive attitudes by holding seminars and other educational activities.

Keywords: technological competencies, job performance, Jordanian 
universities
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خلفية الدراسة: 
يتزايد اهتمام الرتبويني والقائمني على التعليم يف الع�رض احلايل باملتغريات احلديثة 
يف التقنية والتكنولوجيا والو�سائل املعينة على نقل املعرفة وتداولها، ففاعلية هذه التقنية 
اأ�سبحت اأمراً موؤكداً ل ميكن اإغفاله، وفهم املتغريات احلديثة لالت�سال وتقنياته ُي�ساِعد يف 
يتنا�سب  مبا  الت�سال  تقنيات  فيها  ف  توظَّ التي  التعليمية  للعملية  املنا�سبة  البيئة  توفري 
والظروف املحيطة.فتكنلوجيا التعليم ُتعد من اأهم نتاجات الع�رض التي ت�سعى اإليها العديد 
وتطبيقاتها كم�سدر مهم من م�سادر  منها  لال�ستفادة  التعليمية  واملعاهد  اجلامعات  من 
املعلومات، ونظراً لهذا الإجناز الكبري لتكنولوجيا التعليم يف املجالت التعليمية من حيث 
قدرتها يف نقل املهارات واخلربات والتجارب بني املتعلمني فقد اأحيطت بكثري من العناية 

والهتمام من الباحثني الرتبويني.
باملتغريات  احلايل  الع�رض  يف  التعليم  على  والقائمني  الرتبويني  اهتمام  ويتزايد 
هذه  ففاعلية  وتداولها،  املعرفة  نقل  على  املعينة  والو�سائل  احلا�سوب  تقنية  يف  احلديثة 
التقنية اأ�سبح اأمراً موؤكداً ل ميكن اإغفاله وفهم املتغريات احلديثة لالت�سال وتقنياته ُي�ساِعد 
يف توفري الظروف البيئية املنا�سبة للعملية التعليمية التي ُتوظف فيها تقنيات الت�سال مبا 
يتنا�سب والظروف البيئية املحيطة باملتعلم خارج نطاق قاعة الدر�س، مما يزيد القدرة على 
رفع معدل التح�سيل بعيداً عن الإلقاء و�رضد املعلومات، فيتحول دور الطالب من م�ستقبٍل 
للمعلومات اإىل متفاعل مع البيئة التعليمية من خالل التقنية م�ستغاًل يف ذلك كل اإمكاناتها 

املتاحة )اخلطيب، 2005( .
التعليمي؛  املجال  يف  والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  دمج  دعوات  تزايدت  ولقد 
وتو�سعها،  التعلم  فر�س  من  -ُتعزِّز   )2009( لالإح�ساء  اليون�سكو  معهد  يرى  لأنها-كما 
ن من نتائج العملية التعليمية، وحُتقق امل�ساواة وتوؤدي اإىل �سمولية التعليم، وتك�سب  وحُت�سِّ
الطلبة مهارات التعامل مع الأجهزة املتنوعة والربامج الإلكرتونية.ويوؤكد عيادات )2004( 
ومميزات-قادرة  خ�سائ�س  من  متتلكه  والت�سالت-مبا  املعلومات  تكنولوجيا  اأن  على 
التفاعل  على  املتعلم  وم�ساعدة  التعليم،  بتفريد  املتعلقة  الأهداف  من  العديد  حتقيق  على 

بن�ساط وايجابية مع املادة املتعلمة.
ونتج عن عملية دمج تكنولوجيا املعلومات والت�سالت يف العملية التعليمية اإحداث 
وحمتواها،  املناهج  اأهداف  التغيري  هذا  �سمل  وقد  جمالتها،  خمتلف  يف  متنوعة  تغريات 
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من  العديد  ا�ستفادة  اإىل  التغيري  هذا  واأدى   )2011 )قطيط،  عر�سها  وطرق  واأن�سطتها، 
التكنولوجيا احلديثة يف التّدري�س ومنهم اأع�ساء هيئة التّدري�س، من هنا برزت الفكرة لدى 
الباحث للتعرف على درجة ممار�سة اأع�ساء هيئة التّدري�س يف اجلامعات الأردنية للكفايات 

التكنولوجية وعالقتها باأدائهم الوظيفي من وجهة نظرهم.

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
التّدري�س اليوم يقوم  توؤدي التكنولوجيا دوراً كبرياً يف زيادة الفاعلية، فع�سو هيئة 
احلديثة  وتطبيقاتها  التكنولوجيا  با�ستخدام  بها  القيام  ي�سُهل  التي  املهام  من  بالعديد 
من  ونظرائه  الطلبة،  مع  والتوا�سل  التقارير،  وكتابة  املدر�سي،  اجلدول  لإعداد  كاحلا�سب 
التّدري�س  هيئة  امتالك ع�سو  اأن  كما  الأخرى،  اجلامعات  باقي  التّدري�س يف  هيئة  اأع�ساء 
دمج  عملية  على  مفتاحًا  ُيعد  احلديثة  وتطبيقاتها  التكنولوجية  للكفايات  وممار�سته 

التكنولوجيا وتطبيقاتها يف العملية التعليمية ككل.
ونظراً لأهمية الكفايات و�رضورتها لكل فرد يف املوقف التعليمي، خا�سة اأنها تهدف 
قادرين  التّدري�س  اأع�ساء هيئة  الالزمة جلعل  واملعارف والجتاهات  املهارات  تقومي  اإىل 
على اتقان التعلم وفقًا لنتاجات حمددة م�سبقًا.وقد ا�سارت بع�س الدرا�سات اإىل وجود ن�سبة 
كبرية من الأفراد تنق�سهم بع�س اخلربة والتدريب يف جمال الكفايات التكنولوجية خا�سة 
جولباهار  كدرا�سة  الإدارية  العمال  يف  وبراجمه  الآيل  احلا�سب  با�ستخدام  يتعلق  فيما 

وجوفن )Gulbahar and Guvan, 2008( ودرا�سة املعمري وامل�رضوري )2013( .
الكفايات  من  التكنولوجية  الكفايات  اأن  للباحث  يتبني  �سبق،  ما  على  وبالطالع 
املهمة وال�رضورية التي ل ُبدَّ من توافرها لدى اأع�ساء هيئة التّدري�س، فمن هما نبعت فكرة 

الدرا�سة.وبالتحديد �صعت الدرا�صة اإىل الإجابة عن الأ�صئلة الآتية: 
الأردنية  ♦ اجلامعات  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  ممار�سة  درجة  ما  الأول:  ال�سوؤال 

للكفايات التكنولوجية من وجهة نظرهم؟ 
♦  )α≥0.05( ال�سوؤال الثاين: هل هناك فروق ذات دللة اح�سائية عند م�ستوى الدللة

بني متو�سطات اأفراد عينة الدرا�سة نحو ممار�سة اأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعات الأردنية 
للكفايات التكنولوجية من وجهة نظرهم تعزى ملتغريات: )الرتبة الأكادميية، والتخ�س�س، 

ونوع اجلامعة( ؟ 
اجلامعات  ♦ التدري�س يف  لأع�ساء هيئة  الوظيفي  الأداء  م�ستوى  ما  الثالث:  ال�سوؤال 

الأردنية من وجهة نظرهم؟ 
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♦  )α≥0.05( ال�سوؤال الرابع: هل هناك فروق ذات دللة اح�سائية عند م�ستوى الدللة
بني متو�سطات اأفراد عينة الدرا�سة نحو م�ستوى الأداء الوظيفي لأع�ساء هيئة التدري�س يف 
والتخ�س�س،  الأكادميية،  )الرتبة  ملتغريات:  تعزى  نظرهم  وجهة  من  الأردنية  اجلامعات 

ونوع اجلامعة( ؟ 
ال�سوؤال اخلام�س: ما عالقة ممار�سة اأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعات الأردنية  ♦

للكفايات التكنولوجية من وجهة نظرهم باأدائهم الوظيفي؟ 

أهداف الدراسة: 
هدفت الدرا�سة اإىل تعرُّف درجة ممار�سة اأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعات الأردنية 
مبتغريات  نظرهم.وعالقتها  وجهة  من  الوظيفي  الأداء  وم�ستوى  التكنولوجية  للكفايات 

)الرتبة الأكادميية، التخ�س�س، ونوع اجلامعة( .

أهمية الدراسة: 

يكمن اأهمية الدرا�صة يف اجلوانب الآتية: 
الكفايات . 1 جمال  يف  ال�سابقة  الدرا�سات  لتعزيز  ياأتي  الدرا�سة  هذه  اجراء  اإن 

التكنولوجية لأع�ساء هيئة التّدري�س يف اجلامعات الأردنية.
التّدري�س . 2 هيئة  اأع�ساء  وعي  توجيه  يف  الدرا�سة  هذه  ُت�ساعد  اأن  الباحث  يتوقع 

باأهمية الكفايات التكنولوجية وُت�سهم يف زيادة ممار�ستهم لها.
بالكفايات . 3 لهتمامها  امل�ستقبلية  الدرا�سات  من  الدرا�سة  هذه  ُتعد  اأن  ميكن 

اٍل يف حت�سني وتطوير الأداء الوظيفي لأع�ساء  التكنولوجية، وما لهذه الكفايات من دوٍر فعَّ
هيئة التّدري�س، وتوفري للوقت واجلهد وات�سامه باجلودة.

ُت�ساعد يف معرفة ما يحتاجه ع�سو هيئة التّدري�س من تدريب، ليتمكن من امتالك . 4
الكفايات التكنولوجية، وممار�ستها حتى يكون مهياأً وم�ستعداً ملقابلة متطلباتها.

التعريفات االصطالحية واإلجرائية: 

الكفايات  ◄ مُبَمار�سة  التّدري�س  بها ع�سو هيئة  يقوم  التي  الدرجة  ار�صة:  ُمَ درجة 
التكنولوجية يف العملية التعليمية، والتي تقا�س من خالل الدرجة التي يح�سل عليها ع�سو 

هيئة التّدري�س يف الأداة املعدة لهذا الغر�س.
مبجال  ◄ اخلا�سة  والجتاهات  واملهارات  املعارف  التكنولوجية:  الكفايات 
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ات  ملهمَّ اأدائه  يف  التقان  درجة  اإىل  لي�سل  الب�رضي  للعن�رض  الالزمة  التعليم،  تكنولوجيا 
وظيفته )ال�رضيف، 2002:47( .

يف  التكنولوجية  واخلربات  املهارات  جمموعة  اإجرائياً:  التكنولوجية  الكفايات 
احلا�سوب وو�سائل الت�سال، والتي يجب اأن ميتلكها وميار�سها ع�سو هيئة التّدري�س ليوؤدي 
بالدرجة  واإتقان.وتقا�س  وبفعالية  بكفاءة  والبحثية  والتدري�سية  والفنية  الإدارية  اأعماله 

التي ح�سل عليها ع�سو هيئة التّدري�س من خالل ال�ستبانة التي اأُعدت لهذا الغر�س.
هو الأثر ال�سايف جلهود الفرد التي تبداأ بالقدرات واإدراك الدور  ◄ الوظيفي:  الأداء 

الفرد  واإمتام املهام املوكلة واملكونة لوظيفة  اإىل درجة حتقيق  ات، والذي ي�سري  اأو املهمَّ
. )�سلطان، 2004:92( 

الأداء الوظيفي اإجرائياً: امل�ستوى الذي ي�سل اإليه ع�سو هيئة التدري�س يف اأدائه من 
اتقان وخربة يف جمال عمله يف التدري�س، والبحث العلمي، وخدمة املجتمع.

يف  ◄ بالتدري�س  يقومون  الذين  الأ�سخا�س  هم  اإجرائياً:  التدرّري�س  هيئة  اأع�صاء 
اأ�ستاذ  اأ�ستاذ م�سارك،  )اأ�ستاذ،  الكلية ممن يحملون رتبة:  اأو  موؤ�س�سة تعليم عاٍل كاجلامعة 

م�ساعد فاأقل( .
اجلامعة: موؤ�س�سة تعليمية كربى تقدم العديد من اخلدمات كخدمة املجتمع، وتعنى  ◄

بالبحث العلمي وتدري�س الطلبة لأك�سابهم املعارف واملهارات ال�رضورية للحياة.

حدود الدراسة وحمدداتها: 

ار�سة اأع�ساء هيئة التّدري�س يف اجلامعات الأردنية  ♦ احلدود املو�صوعية: درجة مُمَ
للكفايات التكنولوجية من وجهة نظرهم.

احلدود املكانية: اقت�رضت الدرا�سة على اجلامعات احلكومية واخلا�سة يف اإقليم  ♦
�سمال الأردن )جامعة الريموك، وجامعة العلوم والتكنولوجيا، وجامعة اآل البيت، وجامعة 

جدارا، وجامعة جر�س، وجامعة اإربد الأهلية، وجامعة عجلون الوطنية( .
احلدود الزمانية: طبقت اأداة الدرا�سة على اأفراد عينة الدرا�سة خالل العام الدرا�سي  ♦

2015م.  /2014
اجلامعات  ♦ يف  التّدري�س  هيئة  اأع�ساء  على  الدرا�سة  اقت�رضت  الب�رشية:  احلدود 

احلكومية واخلا�سة يف اإقليم �سمال الأردن.
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األدب النظري: 
يعدُّ اجتاه الكفايات من اأبرز الجتاهات ال�سائدة حاليًا يف برامج اإعداد اأع�ساء هيئة 
واأ�ساليب  املتطورة،  واملناهج  احلديثة  املباين  توافرت  مهما  لأنه  وتدريبهم،  التدري�س 
ُمدر�س  غري  من  املطلوب  التطور  اإِحداث  من  وحدها  تتمكن  لن  فاأنها  والتوجيه،  الإ�رضاف 
كفء قادر على اإحداث التكامل، والربط بني كل ذلك، وترجمته اإىل مواقف تعليمية واأمناط 

�سلوكية ناجعة وموؤثرة.
واملهارات  “املعارف  باأنها:  التكنولوجية  الكفايات   )2002:142( ال�رضيف  ُيعرِّف 
والجتاهات اخلا�سة مبجال تكنولوجيا التعليم الالزمة للعن�رض الب�رضي لي�سل اإىل درجة 
من  »جمموعة  باأنها:   )2000:11( ال�سنيدي  وظيفته”.وعرَّفها  اته  ملهمَّ اأدائه  يف  التقان 
املعارف واملهارات املنظمة لتاأدية ن�ساط بطريقه مقبولة، كما يق�سد بالكفاية التكنولوجية 
القدرة على التعامل مع البيانات واملعلومات، ور�سم ال�سكال، باأ�ساليب القيا�س والتحليل 

التي توفرها الربامج التكنولوجية احلديثة تبعًا للحاجات اجلديدة«.
والكفايات التكنولوجية هي جمموعة القدرات التي يجب اأن ميتلكها املدير من مهارات 
وكفايات، ميار�سها يف اأثناء العملية التعليمية يف جمالت: املهارات احلا�سوبية، ا�ستخدام 
احلا�سب يف العملية التعليمية، الو�سائل التعليمية، وو�سائل الت�سال )املومني، 2008:9( 
.كما عرفها بني دومي )2010:446( باأنها: » جمموعة القدرات واملهارات والجتاهات 
املختلفة،  التعليم  تكنولوجيا  جمالت  يف  ممار�ستها  على  ويقدر  املعلم،  ميتلكها  التي 
وخا�سة يف جمال ت�سميم املواد التعليمية واإنتاجها، وا�ستخدامها وتقوميها، ويف جمال 

ت�سغيل الأجهزة التعليمية املختلفة”.
وُيعرِّف الباحث الكفايات التكنولوجية باأنها جمموعة املعارف واملهارات والجتاهات 
ن  كِّ مُيْ مب�ستوى  وم�سوؤولياته  اته  مهمَّ اأداء  من  َنه  مُتكِّ التّدري�س  هيئة  ع�سو  ميتلكها  التي 
ا�ستخدام  الأ�سا�سية لت�سغيل احلا�سوب، وكفايات  الكفايات  مالحظته وتقوميه يف جمالت 
املعلومات  تكنولوجيا  تطبيقات  توظيف  وكفايات   ، )الإنرتنت(  العاملية  ال�سبكة  م�سادر 

والت�سالت.
ومن ال�رضوري الهتمام بكفايات تكنولوجيا املعلومات والت�سالت عند اإعداد ع�سو 
هيئة التّدري�س، وبالتايل يجب اأن ميتلك ع�صو هيئة التدرّري�س الكفايات الآتية: )املعمري 

وامل�رضوري، 2013؛ وخري�سة، 2011؛ والع�سريي، 2011( : 
كفايات عامة وت�سمل: )كفايات ذات عالقة بالثقافة الكمبيوترية، وكفايات ذات . 1
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عالقة مبهارة ا�ستخدام احلا�سوب، وكفايات ذات عالقة بالثقافة املعلوماتية( .
كفايات التعامل مع برامج وخدمات ال�سبكة العاملية )الإنرتنت( ، مثل: اإجادة اللغة . 2

الإجنليزية، والتعامل مع اخلدمات الأ�سا�سية التي تقوم عليها التطبيقات الرتبوية لل�سبكة، 
واإن�ساء  الربيدية،  والقوائم  امللفات،  ونقل  واملحادثة،  والبحث،  الإلكرتوين  الربيد  وخدمة 

ال�سفحات واملواقع التعليمية، ون�رضها وحتديثها بني فرتة واأخرى.
الأ�سا�سية، . 3 الكفايات  من  عددا ً وتت�سمن  اإلكرتونيًا:  املقررات  اإعداد  كفايات 

كالتخطيط، والت�سميم والتطوير، والتقومي، وادارة املقرر على ال�سبكة.
من خالل ما �سبق يتبني للباحث مدى اأهمية توافر الكفايات التكنولوجية لدى اأع�ساء 
التعليم  تقنيات  ا�ستخدام  اإتقان  التدري�س  هيئة  ع�سو  على  يتحتم  حيث  التدري�س،  هيئة 
وقواعد  املعلومات  و�سبكات  الكمبيوتر  ل�ستخدام  العملية  التطبيقات  واإتقان  املتطورة، 
الو�سائط  ا�ستخدام  على  العملية  التطبيقات  واإتقان  التخ�س�س،  مادة  تدري�س  البيانات يف 
املتعددة يف تدري�س مادة التخ�س�س، بالإ�سافة اإىل التمكن من توفري التدريبات امل�سورة 
واللفظية يف حل امل�سكالت التعليمية، والتمكن من تطوير و�سائل تعليمية متنوعة وم�ستجدة 
عند و�سع اخلطط اليومية والف�سلية.وهذا يتطلب من ع�سو هيئة التدري�س امتالك مرونة يف 

التفكري، ت�سمح له بتقبل كل جديد مهم ومفيد لإثراء العملية التعليمية.

الدراسات السابقة: 

اأجرى �صكيفلري )Scheffler، 1999( درا�سة م�سحية للتعرف اإىل الكفايات التكنولوجية 
الالزمة للطلبة اخلريجني.وخل�ست الدرا�سة اإىل اأن ما ن�سبته 100 % من الإجابات كانت 
املتعددة،  الو�سائط  وا�ستخدام  واملرا�سلة،  والإنرتنت  والتن�سيق،  الطباعة  كفايات  على 
واتخاذ  املحو�سبة،  الختبارات  وا�ستخدام  الإنرتنت،  ل�ستخدام  الأخالقية  والتعليمات 
القرارات حول ا�ستخدام الو�سائط التكنولوجية الأف�سل، واتخاذ القرارات ب�ساأن بع�س املواد 

املحو�سبة املوجودة على الإنرتنت.
لدى  التعليمية  التقنية  الكفايات  َتَعرُّف  اإىل  هدفت  بدرا�سة   )2000( ال�صنيدي  وقام 
اأع�ساء هيئة التّدري�س بكلية الرتبية يف جامعة ال�سلطان قابو�س ومدى ممار�ستهم لها.وقد 
دلت النتائج اأن اأهم الكفايات التي توافرت لدى عينة الدرا�سة ومتار�س بدرجة عالية جداً اأو 
عالية هي التي تتناول العنا�رض الرئي�سة لعملية التّدري�س من اإعداد خطة، وحتليل املحتوى 
التعليمي، وحتديد ال�سرتاتيجيات التعليمية.كما اأظهرت وجود ارتباط موجب دال اإح�سائيًا 
اأع�ساء هيئة التّدري�س بكلية الرتبية يف  بني درجة توافر الكفايات التقنية التعليمية لدى 
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جامعة ال�سلطان قابو�س ودرجة ممار�ستهم لها كبرية.
ا درا�سة العمايرة )2006( فقد هدفت اإىل تعرُّف درجة اأداء اأع�ساء هيئة التدري�س  واأمَّ
بجامعة الإ�رضاء اخلا�سة ملهماتهم التعليمية من وجهة نظرهم ونظر طلبتهم، وقد اأظهرت 
نتائج الدرا�سة اأنَّ تقومي اأداء اأع�ساء هيئة التدري�س لأنف�سهم على جمالت الدرا�سة الأربعة 
جاء مرتفعًا، ووجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف درجة تقومي اأداء اأع�ساء هيئة التدري�س 

لأنف�سهم وتقومي الطلبة لأداء اأع�ساء هيئة التدري�س تعزى ملتغري اجلن�س.
اإىل  هدفت  درا�سة   )Gulbahar and Guvan, 2008( وجوفن  جولباهار  واأجرى 
َتَعرُّف ا�ستخدام اأدوات تكنولوجيا املعلومات والت�سالت يف املدار�س البتدائية يف جمال 
الدرا�سات الجتماعية يف تركيا من خالل النظر يف خمتلف املتغريات التي توؤثر على جناح 
ا�ستخدام هذه الأدوات.واأظهرت النتائج اأن املعلمني يواجهون م�سكالت يف ما يتعلق بالقدرة 
اأثناء  على الو�سول اإىل موارد تكنولوجيا املعلومات والت�سالت، وانعدام فر�س التدريب 

اخلدمة.
و�سعت درا�سة املومني )2008( اإىل التعرف اإىل اأهم الكفايات التكنولوجية الالزمة 
للمعلمني من وجهة نظر امل�رضفني الرتبويني، يف مدينة اإربد يف الأردن، وتو�سلت الدرا�سة 
اإربد من وجهة نظر  ار�سة الكفايات التكنولوجية لدى املعلمني يف مدينة  اإىل اأن درجة مُمَ
امل�رضفني الرتبويني كانت عالية، وجود فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى ملتغريي اجلن�س 

واملوؤهل العلمي، وعدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى لأثر �سنوات اخلربة.
القرى خلدمة  اأم  ا�ستخدام جامعة  َتَعرُّف مدى  اإىل   )2008( ال�صاهي  درا�سة  وهدفت 
اإداراتها، و�سبل تفعيل دور النرتنت يف عملية التطوير الإداري فيها،  النرتنت يف تطوير 
اأم القرى، واإن�ساء  ُي�ستخدم نادراً يف العمل الإداري بجامعة  اأّن الإنرتنت  النتائج  واأظهرت 
العمل  تطوير  يف  النرتنت  دور  تفعيل  �سبل  من  يعد  اجلامعة،  اإدارات  بني  داخلية  �سبكة 

الإداري بجامعة اأم القرى.
واأجرت ال�صبيعي )2009( درا�سة هدفت اإىل التعرف اإىل واقع ممار�سة ع�سوات هيئة 
التّدري�س ملهارات تدري�س العلوم يف �سوء معايري اجلودة ال�ساملة من وجهة نظر طالبات 
اأن ع�سوات هيئة التّدري�س  اإىل  اأم القرى.وتو�سلت الدرا�سة  كلية العلوم التطبيقية بجامعة 
اجلودة  معايري  �سوء  يف  �سعيفة  بدرجة  العلوم  تدري�س  مهارات  مار�سن  العلوم  باأق�سام 
ال�ساملة، من وجهة نظر طالبات كلية العلوم التطبيقية، وتو�سلت كذلك اإىل وجود اختالف 
يف درجة ممار�سة ع�سوات هيئة التّدري�س ملهارات تدري�س العلوم، وجميعها كانت ل�سالح 

ع�سوات هيئة التّدري�س يف ق�سم الأحياء.
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العلوم  معلمي  تقدير  درجة  َتَعرُّف  اإىل  هدفت  درا�سة   )2010( دومي  بني  واأجرى 
العلمي،  واملوؤهل  اجلن�س،  متغريات  �سوء  يف  التعليمية  التكنولوجية  الكفايات  لأهمية 
و�سنوات اخلربة، والتخ�س�س العلمي، وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن املعلمني يرون اأن كفايات 
اأهميتها  درجة  كانت  واحدة  كفاية  با�ستثناء  كبرية،  بدرجة  مهمة  جميعها  ال�ستبانة 
متو�سطة.وعدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا يف تقدير اأفراد عينة الدرا�سة لأهمية الكفايات 
اإىل متغريات املوؤهل والتخ�س�س ودرا�سة م�ساق يف و�سائل  ُتعزى  التعليمية  التكنولوجية 

الت�سال التعليمية.
واأجرى كر�صناكومار )Krishnakumar، 2011( درا�سة هدفت اإىل تق�سي اجتاهات 
وانطلقت  التعليم،  يف  الإنرتنت  وا�ستخدام  الإلكرتوين  التعّلم  نحو  العايل  التعليم  معلمي 
التعليم  ا�ستخدام  نحو  املعلمني  اجتاهات  يف  اختالف  ل  ه  اأنَّ مفادها  نظرية  من  الدرا�سة 
اللكرتوين، وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأنَّ ن�سبة املعلمني الذين ي�ستخدمون الإنرتنت يف التعليم 
اإ�ستخدام احلا�سوب  الذين اعتادوا على  اأنَّ املعلمني  اأي�سًا  الدرا�سة  %( وتو�سلت  هي )89 
لديهم اجتاهات ايجابية نحو اإ�ستخدام الإنرتنت والتعليم اللكرتوين اأكرث من اأوؤلئك الذين مل 

يعتادوا على ا�ستخدامه.
َتَعرُّف م�ستوى الأداء الوظيفي لأع�ساء  اإىل  درا�سة هدفت   )2011( ال�رشايرة  واأجرى 
الهيئات التدري�سية يف اجلامعات الأردنية احلكومية من وجهة نظر روؤ�ساء الأق�سام فيها.
اأكادميي  ق�سم  )77( رئي�س  الدرا�سة، وطبقت على عينة مكونة من  ا�ستبانة  الباحث  ر  وطوَّ
الوظيفي  الأداء  م�ستوى  اأن  الدرا�سة  نتائج  وبينت  الب�سيطة،  الع�سوائية  بالطريقة  اختريوا 
لأع�ساء الهيئات التدري�سية كانت مرتفعة، ودلَّت النتائج على عدم وجود فروق ذات دللة 

تعزى ملتغريات اجلن�س واخلربة والرتبة الأكادميية.
واأجرى املعمري وامل�رشوري )2013( درا�سة هدفت الك�سف عن درجة توافر كفايات 
التعليم ما  الدرا�سات الجتماعية مبرحلة  تكنولوجيا املعلومات والت�سالت لدى معلمي 
النوع  متغريات  اأثر  معرفة  اإىل  بالإ�سافة  العمانية،  املحافظات  بع�س  يف  الأ�سا�سي  بعد 
تكنولوجيا  كفايات  توافر  درجة  اأن  النتائج  التدري�سية.واأظهرت  واخلربة  والتخ�س�س 
النتائج  اأظهرت  الجتماعية متو�سطة، كما  الدرا�سات  لدى معلمي  والت�سالت  املعلومات 

عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني الذكور والإناث.
ار�سة الكفايات  درا�سة هدفها حتديد درجة مُمَ  )2013( اأبو �صمالة واجلبور  واأجرى 
تكنولوجيا  معلمي  نظر  وجهة  من  الرقمية  التعلم  وحدات  ل�ستخدام  الالزمة  التدري�سية 
اأن  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت  غزة،  مبحافظات  الثانوية  املرحلة  يف  والت�سالت  املعلومات 
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ار�سة الكفايات التدري�سية الالزمة ل�ستخدام وحدات التعلم الرقمية من وجهة نظر  درجة مُمَ
معلمي تكنولوجيا املعلومات يف املرحلة الثانوية بدرجة كبرية، وعدم وجود فروق ذات 
التعلم  وحدات  ل�ستخدام  الالزمة  التدري�سية  الكفايات  ار�سة  مُمَ درجة  يف  اح�سائية  دللة 

الرقمية تعزى ملتغريات: )اجلن�س، والتخ�س�س يف الثانوية العامة، وعدد �سنوات اخلدمة(.
ومن خالل ا�ستعرا�س الدرا�سات ال�سابقة يت�سح ان الدرا�سة احلالية تت�سابه معها من 
التدري�س ب�سكل  اأع�ساء هيئة  التكنولوجية لدى  اأهمية توافر الكفايات  حيث تركيزها على 
عام يف املدار�س واجلامعات، وتختلف الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة يف تناولها 
الكفايات التكنولوجية لأع�ساء هيئة التّدري�س وعالقتها باأدائهم الوظيفي من وجهة نظرهم 
وكفايات  احلا�سوب،  لت�سغيل  الأ�سا�سية  )الكفايات  جمالت:  يف  الأردنية  اجلامعات  يف 
تكنولوجيا  تطبيقات  توظيف  وكفايات   ، )النرتنت(  العاملية  ال�سبكة  م�سادر  ا�ستخدام 

املعلومات، وكفايات ا�ستخدام الربيد اللكرتوين( .
جمتمع الدراسة وعينتها: 

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع اأع�ساء هيئة التّدري�س من هم يف رتبة ا�ستاذ وا�ستاذ 
الأردن:  �سمال  اإقليم  يف  واخلا�سة  احلكومية  اجلامعات  يف  فاأقل،  م�ساعد  واأ�ستاذ  م�سارك 
وعجلون  الأهلية،  واإربد  وجر�س،  وجدارا،  البيت،  واآل  والتكنولوجيا،  والعلوم  )الريموك، 
الوطنية( .والبالغ عددهم )2548( ح�سب اإح�سائيات وزارة التعليم العايل للعام الدرا�سي 

2014م، واجلدول )1( يو�سح ذلك:   /2013
الجدول (1) 

توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغيرات الدراسة**

اجلامعة
الرتبة

اأ�صتاذ م�صاعد فاأقلا�صتاذ م�صاركا�صتاذ
236214249الريموك

179239288العلوم والتكنولوجيا

26101137اآل البيت

171578جدارا

102175جر�س

101155اربد

21053عجلون

480610935املجموع

2025املجموع الكلي

** المصدر: إحصائيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 2014م.
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يف حني تاألفت عينة الدرا�سة من )563( ع�سو هيئة تدري�س اختريوا بالطريقة الطبقية 
الع�سوائية.ويبني اجلدول )2( ذلك.

الجدول (2) 
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة

الن�صبة املئويةالعددالفئاتاملتغري

الرتبة العلمية

13.5 %76اأ�ستاذ

55.1 %310اأ�ستاذ م�سارك

31.4 %177اأ�ستاذ م�ساعد فاأقل

100 %563الكلي

التخ�س�س
64.3 %362ان�ساين

35.7 %201علمي

100 %563الكلي

نوع اجلامعة
58.6 %330حكومية

41.4 %233خا�سة

100 %563الكلي

أداة الدراسة: 

ُطورت ا�ستبانة بالعتماد على الدرا�سات ال�سابقة واآراء بع�س اأع�ساء هيئة التّدري�س 
الأول منها تناول  الدرا�سة من جزاأين اجلزء  اأداة  الأردنية.وتكونت  يف عدد من اجلامعات 
ونوع  والتخ�س�س،  الأكادميية،  )الرتبة  الدرا�سة:  عينة  باأفراد  واملتعلقة  الدرا�سة  متغريات 
اجلامعة( ، واأّما الق�سم الثاين فتناول املجالت املتعلقة بالكفايات التكنولوجية.وا�ستخدم 
مقيا�س ليكرت اخلما�سي.واعتمد املعيار التايل لأغرا�س حتليل النتائج: )من 1 اإىل اأقل من 
1.8 درجة تقدير منخف�سة جداً، ومن 1.8 اإىل اأقل من 2.6 درجة تقدير منخف�سة، ومن 2.6 
اإىل اأقل من 3.4 درجة تقدير متو�سطة، ومن 3.4 اإىل اأقل من 4.2 درجة تقدير كبرية، ومن 

4.2 اإىل 5.0 درجة تقدير كبرية جداً( .

صدق األداة: 

للتحقق من �سدق اأداة الدرا�سة ا�ستخدم ال�سدق الظاهري، وذلك بعر�سها على جلنة من 
املحكمني عددهم )12( من ذوي الخت�سا�س واخلربة من اأع�ساء هيئة التّدري�س يف عدد 
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من اجلامعات الأردنية، حيث اأُخذ بتوجيهات ومقرتحات اأع�ساء جلنة التحكيم، وطلب منهم 
اإبداء راأيهم ومالحظاتهم من حيث مدى مالءمة عبارات املجال للمجال الذي يندرج �سمنه، 

ومدى �سالمة ال�سياغة اللغوية لكل فقرة، وعبارات ميكن اإ�سافتها اأو حذفها اأو تعديلها.
ثبات أداة الدراسة: 

معامل  ح�سب  الداخلي  الت�ساق  طريقة  ا�ستخدمت  الدرا�سة،  اأداة  ثبات  من  للتاأكد 
كرونباخ األفا، حيث بلغت ن�سبة ثباتها )0.89( وهي قيمة مقبولة لأغرا�س البحث العلمي.

متغريات الدراسة: 
املتغريات امل�صتقلة:  ♦
واأ�ستاذ  - م�سارك،  واأ�ستاذ  )اأ�ستاذ،  م�ستويات:  ثالثة  ولها  الكادميية:  الرتبة 

. فاأقل(  م�ساعد 
نوع اجلامعة: ولها م�ستويان )حكومية، خا�سة( . -
التخ�س�س: وله م�ستويان )اإن�ساين، وعلمي( . -
املتغري التابع:  ♦
ار�سة اأع�ساء هيئة التّدري�س يف اجلامعات الأردنية للكفايات التكنولوجية  - درجة مُمَ

من وجهة نظرهم.
م�ستوى الأداء الوظيفي لأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعات الأردنية من وجهة  -
نظرهم

املعاجلة اإلحصائية: 
ا�ستخدم برنامج )SPSS( يف ا�ستخراج نتائج ال�ستبانة املوزعة على عينة الدرا�سة، 

حيث ا�ستخدمت الختبارات الإح�سائية الآتية: 
لالإجابة عن ال�سوؤالني الأول والثالث: ا�ستخدمت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات  -

املعيارية والرتبة لكل فقرة من عبارات اأداة الدرا�سة، وكل جمال من جمالت الأداة، والأداة 
ككل.

الأحادي  - التباين  حتليل  ا�ستخدمت  والرابع:  الثاين  ال�سوؤالني  عن  لالإجابة 
واختبار )ت( .

املتغري  - بني  بري�سون  الرتباط  معامل  ا�ستخرج  اخلام�س  ال�سوؤال  عن  لالإجابة 
امل�ستقل واملتغري التابع.
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نتائج الدراسة ومناقشتها: 

ار�صة اأع�صاء هيئة  ◄ النتائج املتعلقة بال�سوؤال الأول ومناق�ستها: ما درجة ُمَ
التدري�س يف اجلامعات الأردنية للكفايات التكنولوجية من وجهة نظرهم؟ 
اأُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لدرجة  ال�سوؤال  .لالإجابة عن هذا 
وجهة  من  التكنولوجية  للكفايات  الأردنية  اجلامعات  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  ار�سة  مُمَ

نظرهم، واجلدول )3( يبني ذلك.
الجدول (3) 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة لمجاالت الكفايات التكنولوجية مرتبة تنازليًا

املتو�صط املجالتالرقمالرتبة
احل�صابي

النحراف 
درجة التقديراملعياري

كبرية4.160.34الكفايات الأ�سا�سية لت�سغيل احلا�سوب11
كبرية3.500.46كفايات ا�ستخدام م�سادر ال�سبكة العاملية )النرتنت( 22
كبرية3.400.45الكفايات املتعلقة بالو�سائل التعليمية34
متو�سطة3.370.51كفايات توظيف تطبيقات تكنولوجيا املعلومات43

كبرية3.610.42الدرجة الكلية

يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  ار�سة  مُمَ لدرجة  احل�سابي  املتو�سط  اأن   )3( اجلدول  يبني 
اجلامعات الأردنية للكفايات التكنولوجية ككل )3.61( ، وبانحراف معياري بلغ )0.42( 
، وبدرجة كبرية.حيث جاء جمال الكفايات الأ�سا�سية لت�سغيل احلا�سوب يف املرتبة الأوىل 
تاله يف املرتبة الثانية جمال كفايات ا�ستخدام م�سادر ال�سبكة العاملية )النرتنت( ، تاله 
الرابعة  املرتبة  التعليمية تاله يف  بالو�سائل  املتعلقة  الكفايات  الثالثة جمال  املرتبة  يف 
اإدراك  اإىل  ذلك  �سبب  يعزى  املعلومات.وقد  تكنولوجيا  تطبيقات  توظيف  كفايات  جمال 
اأع�ساء هيئة التدري�س لأهمية اتقان املهارات التي ا�ستملت عليها هذه املجالت من اأجل 
من  هذا  التدريبية  الدورات  من  العديد  اإىل  وخل�سوعهم  وفاعلية،  بكفاءة  باأدوارهم  القيام 
تعقدها  التي  التاأهيلية  الدورات  كفاية  اإىل  ذلك  �سبب  يعود  قد  اأخرى  ناحية  ومن  ناحية، 
وا�ستمرار  اخلدمة،  اأثناء  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  لها  يخ�سع  والتي  الأردنية  اجلامعات 
الدورات التدريبية التي يتلقاها اأع�ساء هيئة التدري�س يف اأثناء اخلدمة وكفايتها يف تغطية 
هذه املجالت، وبذلك اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة )املومني، 2008( ، واختلفت 

مع درا�سة املعمري وامل�رضوري )2013( .
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واأُحت�سبت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لتقديرات اأفراد عينة الدرا�سة 
على عبارات كل جمال منفرداً، حيث كانت على النحو الآتي: 

اجملال األول-الكفايات األساسية لتشغيل احلاسوب: 

والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  اأ�ستخدمت  املجال  هذا  عبارات  عن  لالإجابة 
 )4( واجلدول  احلا�سوب،  لت�سغيل  الأ�سا�سية  الكفايات  جمال  لعبارات  والدرجة  املعيارية 

يبني ذلك.
الجدول (4) 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة لعبارات مجال الكفايات األساسية لتشغيل الحاسوب

املتو�صط العباراتالرقمالرتبة
احل�صابي

النحراف 
الدرجةاملعياري

12
اأتعامل مع الأجهزة امللحقة باحلا�سوب )كالطابعات 

كبرية4.030.41واملا�سحات وغريها( .

كبرية3.900.99اأمتلك اأ�سا�سيات ت�سغيل احلا�سوب.211

31
اأتعامل مع اأدوات التخزين )الأقرا�س ال�سلبة، 

كبرية3.680.57الأقرا�س املدجمة...الخ( .

كبرية3.680.97ا�ستخدم برامج مكافحة الفريو�سات.48
كبرية3.640.80اأُجيد ا�ستخدام عار�س البيانات الداتا�سو.57

69
اأ�ستطيع اإدارة امللفات وتنظيمها من )اإن�ساء، حفظ، 

كبرية3.610.52ن�سخ، نقل...الخ( .

كبرية3.600.80اأمتكن من �سيانة احلا�سوب.74
كبرية3.590.79اأُن�سيء وا�ستخدم قواعد البيانات )برنامج اك�س�س( .812

910
اأقوم بعمليات التثبيت والإزالة للربامج امللحقة 

كبرية3.510.67باحلا�سوب.

105
اأمتكن من �سغط وفك امللفات با�ستخدام برامج فك 

كبرية3.480.80ال�سغط.

كبرية3.420.59اأُجيد ا�ستخدام برنامج معالج الن�سو�س )الوورد( .116

123
اأمتكن من ا�ستخدام برنامج جداول البيانات 

متو�سطة3.250.89)برنامج اك�سل( .

كبرية4.160.34الدرجة الكلية ملجال الكفايات الأ�سا�سية لت�سغيل احلا�سوب

يبني اجلدول )4( اأن املتو�سط احل�سابي ملجال الكفايات الأ�سا�سية لت�سغيل احلا�سوب 
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العبارة  جاءت  كبرية.حيث  وبدرجة   ،  )0.34( بلغ  معياري  وبانحراف   ،  )4.16( ككل 
الأجهزة امللحقة باحلا�سوب )كالطابعات واملا�سحات  اأتعامل مع   « التي تن�س على:   )2(
بلغ  معياري  وبانحراف   ،  )4.03( بلغ  ح�سابي  ومبتو�سط  الأوىل  املرتبة  يف   ». وغريها( 
)0.41( ، وبدرجة كبرية، بينما جاءت العبارة رقم )3( ون�سها اأمتكن من ا�ستخدام برنامج 
 )3.25( بلغ  ح�سابي  ومبتو�سط  الأخرية  باملرتبة   ». اك�سل(  )برنامج  البيانات  جداول 
خ�سوع  اإىل  النتيجة  هذه  متو�سطة.وتعزى  وبدرجة   ،  )0.89( بلغ  معياري  وبانحراف   ،
اأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعات الأردنية اإىل دورات احلا�سب املختلفة، واإىل اأمتالكهم 
ا�ستخدام احلا�سوب وبراجمه املختلفة. اأجهزة حا�سوب �سخ�سية، مما جعلهم قادرين على 

. )Scheffler، 1999( واتفقت مع نتيجة درا�سة �سكيفلري

اجملال الثاني-كفايات استخدام مصادر الشبكة العاملية )االنرتنت( : 

والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  اأ�ستخدمت  املجال  هذا  عبارات  عن  لالإجابة 
)النرتنت(  العاملية  ال�سبكة  م�سادر  ا�ستخدام  كفايات  جمال  لعبارات  والدرجة  املعيارية 

، واجلدول )5( يبني ذلك.
الجدول (5) 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة
لعبارات مجال كفايات استخدام مصادر الشبكة العالمية (االنترنت) 

املتو�صط العباراتالرقمالرتبة
احل�صابي

النحراف 
الدرجةاملعياري

ا�ستخدم حمركات البحث لت�سفح املواقع الإلكرتونية مثل 117
كبرية3.880.31)جوجل وغريه( .

اأتوا�سل الكرتونيًا مع اإدارة اجلامعة ب�ساأن احتياج 216
كبرية3.790.80اجلامعة من )كتب، و�سائل...الخ( .

اأبحث يف الفهار�س اللكرتونية للمكتبات واملواقع 313
كبرية3.760.65التعليمية وغريها.

اأُتابع موؤمترات علمية و�سوتيات م�سجلة بالفيديو عرب 414
كبرية3.440.79�سبكة النرتنت.

اأمتلك مقدرة على ن�رض نتائج الطلبة عرب ال�سبكة 519
كبرية3.410.68العنكبوتية.

متو�سطة3.300.76اأمتكن من تنزيل ملفات وبرامج من النرتنت.615
متو�سطة3.230.77اأُوظف الربيد اللكرتوين يف التوا�سل مع زمالئي والطلبة.720
متو�سطة3.200.73اأُ�سجل يف املنتديات التعليمية واأُ�سارك فيها.818
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املتو�صط العباراتالرقمالرتبة
احل�صابي

النحراف 
الدرجةاملعياري

كبرية3.500.46الدرجة الكلية ملجال كفايات ا�ستخدام م�سادر ال�سبكة العاملية )النرتنت( 

ال�سبكة  م�سادر  ا�ستخدام  كفايات  ملجال  احل�سابي  املتو�سط  اأن   )5( اجلدول  يبني 
العاملية )النرتنت( ككل )3.50( ، وبانحراف معياري بلغ )0.46( ، وبدرجة كبرية.حيث 
جاءت العبارة )17( التي تن�س على: » ا�ستخدم حمركات البحث لت�سفح املواقع الإلكرتونية 
مثل )جوجل وغريه( .« يف املرتبة الأوىل ومبتو�سط ح�سابي بلغ )3.88( ، وبانحراف معياري 
اأُ�سجل يف املنتديات   « العبارة )18( ون�سها:  ، وبدرجة كبرية، بينما جاءت  بلغ )0.31( 
وبانحراف   ،  )3.20( بلغ  ح�سابي  ومبتو�سط  الأخرية  باملرتبة  فيها.«  واأُ�سارك  التعليمية 
اأع�ساء  اهتمام  اإىل  يعود  ذلك  اأن  الباحث  متو�سطة.ويرى  وبدرجة   ،  )0.73( بلغ  معياري 
هيئة التدري�س بالنرتنت ل�ستخدامه يف العملية التعليمية والبحث العلمي، واأما فيما يتعلق 
التدري�س يف  اأع�ساء هيئة  التعليمية، فريجع ذلك اىل عدم رغبة  بالت�سجيل يف املنتديات 
الت�سجيل بها نظراً لن�سغالهم ا�سافة اإىل الأعباء التدري�سية امللقاة على عاتقهم.واتفقت مع 

نتيجة درا�سة ال�ساهي )2008( .

اجملال الثالث-كفايات توظيف تطبيقات تكنولوجيا املعلومات: 

والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  اأ�ستخدمت  املجال  هذا  عبارات  عن  لالإجابة 
املعلومات،  تكنولوجيا  تطبيقات  توظيف  كفايات  جمال  لعبارات  والدرجة  املعيارية 

واجلدول )6( يبني ذلك.
الجدول (6) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة
لعبارات مجال كفايات توظيف تطبيقات تكنولوجيا المعلومات

املتو�صط العباراتالرقمالرتبة
احل�صابي

النحراف 
الدرجةاملعياري

124

اأمتكن من التعامل مع البوابات اللكرتونية 
التابعة للجامعة )كنظام العالمات، قاعدة 

ملخ�سات الر�سائل اجلامعية، البحث يف بيانات 
املكتبة( .

كبرية3.640.56

222
اأُوظف تطبيقات تكنولوجيا املعلومات خلدمة 

كبرية3.510.78الأن�سطة اجلامعية.
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املتو�صط العباراتالرقمالرتبة
احل�صابي

النحراف 
الدرجةاملعياري

329
ا�ستخدم تطبيقات احلا�سوب يف حتليل نتائج 

كبرية3.460.70الطلبة اإح�سائيًا.

كبرية3.440.78اأُ�سمم عرو�س تقدميية لإبراز منجزات اجلامعة.430
كبرية3.420.67اأُوظف تطبيقات احلا�سوب يف اإجراء الدرا�سات525

623
الإفادة من تطبيقات التكنولوجيا يف تنظيم 

الربامج الإثرائية )ور�س العمل، حلقات نقا�س...
الخ( .

كبرية3.410.75

727
ا�ستخدم بع�س برامج احلا�سوب يف اعداد اخلطط 

متو�سطة3.260.82اليومية والف�سلية.

828
اأُ�سجل يف املنتديات التخ�س�سية للم�ساركة 

متو�سطة3.250.74وال�ستفادة من التطبيقات املتجددة يف الإدارة.

926
اأ�ستفيد من تطبيقات احلا�سوب يف عمل م�ساريع 

متو�سطة3.180.65تطويرية.

1021
اأمتكن من حو�سبة جميع ال�سجالت والتعاميم 

متو�سطة3.110.56اإلكرتونيًا.

متو�سطة3.370.51الدرجة الكلية ملجال كفايات توظيف تطبيقات تكنولوجيا املعلومات

يبني اجلدول )6( اأن املتو�سط احل�سابي ملجال كفايات توظيف تطبيقات تكنولوجيا 
املعلومات ككل )3.37( ، وبانحراف معياري بلغ )0.51( ، وبدرجة متو�سطة.حيث جاءت 
العبارة )24( التي تن�س على: » اأمتكن من التعامل مع البوابات اللكرتونية التابعة للجامعة 
يف  املكتبة«  بيانات  يف  البحث  اجلامعية،  الر�سائل  ملخ�سات  قاعدة  العالمات،  )كنظام 
املرتبة الأوىل ومبتو�سط ح�سابي بلغ )3.64( ، وبانحراف معياري بلغ )0.56( ، وبدرجة 
كبرية، بينما جاءت العبارة )21( ون�سها » اأمتكن من حو�سبة جميع ال�سجالت والتعاميم 
بلغ  معياري  وبانحراف   ،  )3.11( بلغ  ح�سابي  ومبتو�سط  الأخرية  باملرتبة  اإلكرتونيًا.« 
التدري�س يف  اإىل طبيعة عمل ع�سو هيئة  ذلك  الباحث  ، وبدرجة متو�سطة.ويعزو   )0.56(
اجلامعة والتي تتطلب منه القدرة على التعامل مع البوابات اللكرتونية التابعة للجامعة، 
من  العديد  اأن  اإىل  النتيجة  هذه  فتعزى  والتعاميم،  ال�سجالت  بحو�سبة  يتعلق  فيما  واأما 
ا�ستخدام  بدًل من  ورقيًا  والقرارات  التعاميم  اإ�سدار  تعتمد يف  زالت  ما  الأرنية  اجلامعات 

التكنولوجيا احلديثة.
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اجملال الرابع-الكفايات املتعلقة بالوسائل التعليمية: 

والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  اأ�ستخدمت  املجال  هذا  عبارات  عن  لالإجابة 
 )7( واجلدول  التعليمية،  بالو�سائل  املتعلقة  الكفايات  جمال  لعبارات  والدرجة  املعيارية 

يبني ذلك.
الجدول (7) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة لعبارات مجال الكفايات المتعلقة بالوسائل التعليمية

املتو�صط العباراتالرقمالرتبة
احل�صابي

النحراف 
الدرجةاملعياري

كبرية3.660.63اأُنوع يف ا�ستخدام الو�سائل التعليمية131
238CD كبرية3.590.53اأُنتج برجميات تعليمية على اأقرا�س

336
اأُراعي املبادئ العامة ل�ستخدام كل و�سيلة 

كبرية3.460.70تعليميةز

كبرية3.430.68اأدر�س الو�سيلة التعليمية وفهمها قبل عر�سها432
كبرية3.410.75اأُنتج �سفافيات تعليمية متنوعة.537

635
ا�ستغل الإمكانات البيئية املتاحة لعداد الو�سائل 

متو�سطة3.250.74التعليمية.

734
اأُحدد الأهداف التعليمية املرجوة من ا�ستخدام 

متو�سطة3.220.75الو�سائل الب�رضية.

833
اأُحدد الأهداف التعليمية املرجوة من ا�ستخدام 

متو�سطة3.190.61الو�سائل ال�سمعية

كبرية3.400.45الدرجة الكلية ملجال الكفايات املتعلقة بالو�سائل التعليمية

يبني اجلدول )7( اأن املتو�سط احل�سابي ملجال الكفايات املتعلقة بالو�سائل التعليمية 
ككل )3.40( ، وبانحراف معياري بلغ )0.45( ، وبدرجة كبرية.حيث جاءت العبارة )31( 
ومبتو�سط  الأوىل  املرتبة  يف  التعليمية.«  الو�سائل  ا�ستخدام  يف  »اأُنوع  على:  تن�س  التي 
جاءت  بينما  كبرية،  وبدرجة   ،  )0.63( بلغ  معياري  وبانحراف   ،  )3.66( بلغ  ح�سابي 
العبارة )33( ون�سها: » اأُحدد الأهداف التعليمية املرجوة من ا�ستخدام الو�سائل ال�سمعية.« 
باملرتبة الأخرية ومبتو�سط ح�سابي بلغ )3.19( ، وبانحراف معياري بلغ )0.61( ، وبدرجة 
متو�سطة.وتعزى هذه النتيجة اإىل اأن طبيعة العمل كع�سو هيئة تدري�س تتطلب من اأع�ساء 
واأما  التعليمية،  الو�سائل  ا�ستخدام  التنويع يف  القدرة على  لديهم  يكون  اأن  التدري�س  هيئة 
فيما يتعلق بتحديد الهداف التعليمية املرجوة من ا�ستخدام الو�سائل ال�سمعية فقد جاءت 
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بدرجة متو�سطة وتعزى هذه النتيجة اإىل عدم العتماد على الو�سائل ال�سمعية يف التدري�س 
الأردنية.واتفقت مع  اجلامعات  الفنون يف  كلية  التدري�س يف  اأع�ساء هيئة  اُ�ستثني  ما  اإذا 

نتيجة درا�سة ال�سنيدي )2000( .
دللة  ◄ ذات  فروق  هناك  هل  ومناق�ستها:  الثاين  بال�سوؤال  املتعلقة  النتائج 

عينة  اأفراد  متو�صطات  بني   )α≥0.05( الدللة  م�صتوى  عند  اح�صائية 
الأردنية  اجلامعات  يف  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  ار�صة  ُمَ نحو  الدرا�صة 
للكفايات التكنولوجية من وجهة نظرهم تعزى ملتغريات )الرتبة الأكادميية، 
التخ�ص�س، ونوع اجلامعة( ؟ لالإجابة عن هذا ال�سوؤال، اُ�ستخدم اختبار )ت( واختبار 

حتليل التباين الأحادي واجلداول الآتية تو�سح ذلك.
املعيارية . 1 املتو�سطات احل�سابية والنحرافات  ُح�سبت  الأكادميية:  الرتبة  متغري 

ار�سة اأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعات الأردنية للكفايات التكنولوجية، تبعا  لدرجة مُمَ
ملتغري الرتبة الأكادميية، ويظهر اجلدول )8( ذلك.

الجدول (8) 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ُمَمارسة أعضاء هيئة التدريس
في الجامعات األردنية للكفايات التكنولوجية، تبعا لمتغير الرتبة األكاديمية

املتو�صط العددالرتبة الأكادميية 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الكفايات الأ�سا�سية لت�سغيل احلا�سوب
764.270.20اأ�ستاذ 

3104.070.37اأ�ستاذ م�سارك

1774.260.29اأ�ستاذ م�ساعد فاأقل

كفايات ا�ستخدام م�سادر ال�سبكة 
العاملية )النرتنت( 

763.650.42اأ�ستاذ 

3103.380.44اأ�ستاذ م�سارك

1773.640.49اأ�ستاذ م�ساعد فاأقل

كفايات توظيف تطبيقات تكنولوجيا 
املعلومات

763.540.39اأ�ستاذ 

3103.230.49اأ�ستاذ م�سارك

1773.520.43اأ�ستاذ م�ساعد فاأقل

الكفايات املتعلقة بالو�سائل التعليمية
763.560.44اأ�ستاذ 

3103.400.49اأ�ستاذ م�سارك

1773.540.58اأ�ستاذ م�ساعد فاأقل
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املتو�صط العددالرتبة الأكادميية 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الأداة ككل
763.750.36اأ�ستاذ 

3103.490.41اأ�ستاذ م�سارك

1773.740.44اأ�ستاذ م�ساعد فاأقل

ار�سة  يالحظ من اجلدول )8( وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية لدرجة مُمَ
الرتبة  تبعًا ملتغري  التكنولوجية،  للكفايات  الأردنية  التدري�س يف اجلامعات  اأع�ساء هيئة 
الأكادميية، وملعرفة فيما اذا كانت الفروق ذات دللة اح�سائية اأجري اختبار حتليل التباين 

الأحادي، واجلدول يو�سح ذلك: 
الجدول (9) 

تحليل التباين األحادي اليجاد داللة الفروق لدرجة ُمَمارسة أعضاء هيئة التدريس
في الجامعات األردنية للكفايات التكنولوجية، تبعا لمتغير الرتبة األكاديمية

جمموع م�صدر التبايناملجال
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
م�صتوى قيمة فاملربعات

الدللة

الكفايات الأ�سا�سية 
لت�سغيل احلا�سوب

0.000*5.18622.59323.692بني املجموعات

  .61.289560109داخل املجموعات

   66.475562املجموع

كفايات ا�ستخدام 
م�سادر ال�سبكة العاملية 

)النرتنت( 

0.000*9.65024.82524.530بني املجموعات

 .110.147560197داخل املجموعات

  119.797562املجموع

كفايات توظيف 
تطبيقات تكنولوجيا 

املعلومات

0.000*12.34026.17025.319بني املجموعات

 .136.469560244داخل املجموعات

  148.810562املجموع

الكفايات املتعلقة 
بالو�سائل التعليمية

0.000*9.72724.86425.325بني املجموعات

 .107.547560192داخل املجموعات

  117.275562املجموع

الأداة الكلية
0.000*9.01924.50927.490بني املجموعات

  .91.863560164داخل املجموعات

   100.882562املجموع

الدللة  م�ستوى  عند  اح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  ال�سابق  اجلدول  يظهر 
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)α ≥ 0.05( تعزى لأثر الرتبة الكادميية يف جميع املجالت.وجاءت الفروق ل�سالح من 
رتبتهم اأ�ستاذ.وتعزى هذه النتيجة اإىل طبيعة اخلربة التي يكت�سبها من هم يف رتبة اأُ�ستاذ.
والتدريب ولطبيعة التعليم يف املرحلة اجلامعية التي تتطلب اأن يكون من هو يف رتبة اأُ�ستاذ 

متقنًا ملهارات ا�ستخدام احلا�سوب وم�سادر ال�سبكة العاملية.
متغري التخ�ص�س: ُطبِّق اختبار )t�test( ويظهر اجلدول )10( ذلك.. 2

الجدول (10) 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ُمَمارسة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية 

للكفايات التكنولوجية من وجهة نظرهم، واختبار (t-test) .تبعا لمتغير التخصص

املتو�صط العددالتخ�ص�ساملجال
م�صتوىقيمة تالنحراف املعيارياحل�صابي

الدللة

الكفايات الأ�سا�سية 
لت�سغيل احلا�سوب

1.8520.065-3624.140.36اإن�ساين

2014.190.29علمي

كفايات ا�ستخدام م�سادر 
ال�سبكة العاملية )النرتنت( 

1.8480.065-3623.470.47اإن�ساين

2013.550.43علمي

كفايات توظيف تطبيقات 
تكنولوجيا املعلومات

2.7770.006-3623.320.50اإن�ساين

2013.450.51علمي

الكفايات املتعلقة 
بالو�سائل التعليمية

0.001*3.290-3623.350.45اإن�ساين

2013.480.44علمي

الكلية
2.6080.009-3623.570.43اإن�ساين

2013.670.40علمي

ت�سري النتائج يف اجلدول )10( اإىل عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 
للكفايات  الأردنية  اجلامعات  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  ار�سة  مُمَ لدرجة   )α≥0.05(
التكنولوجية من وجهة نظرهم، تبعًا ملتغري التخ�س�س، ا�ستناداً اإىل قيمة )ت( املح�سوبة اإذ 
بلغت )2.608-( ومب�ستوى دللة )0.009( يف الدرجة الكلية ويف باقي املجالت بينما 
وجد فرق يف املجال )الكفايات املتعلقة بالو�سائل التعليمية( ل�سالح التخ�س�سات العلمية، 
التدري�س  هيئة  اأع�ساء  اأن  اإىل  النتيجة  هذه  احل�سابية.وتعزى  متو�سطاتهم  ارتقاع  بدليل 
ميتلكون اخلربات نف�سها، ويخ�سعون للدورات التدريبية نف�سها التي من خاللها يكت�سبون 
الكفايات التكنولوجية، وقد يعزى ال�سبب يف ذلك اإىل اأن التخ�س�س ل تاأثري له على اإدراك 
ار�سة الكفايات التكنولوجية واإتقانها، حتى يوؤدي واجباته  ع�سو هيئة التدري�س لأهمية مُمَ
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واأدواره كما هو مطلوب منه.واتفقت مع نتيجة درا�سة )املومني، 2008( ، وتتفق اأي�سًا مع 
نتيجة درا�سة اأبو �سمالة واجلبور )2013( .

متغري اجلامعة: مت تطبيق اختبار )t�test( ويظهر اجلدول )11( ذلك.. 3
الجدول (11) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ُمَمارسة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية 
للكفايات التكنولوجية من وجهة نظرهم، واختبار (t-test) .تبعًا لمتغير الجامعة

املتو�صط العدداجلامعةاملجال
احل�صابي

النحراف 
م�صتوىقيمة تاملعياري

الدللة

الكفايات الأ�سا�سية لت�سغيل 
احلا�سوب

1.2530.211-3304.140.37حكومية

2334.180.30خا�سة

كفايات ا�ستخدام م�سادر 
ال�سبكة العاملية )النرتنت( 

0.9980.319-3303.480.49حكومية

2333.520.40خا�سة

كفايات توظيف تطبيقات 
تكنولوجيا املعلومات

2.4490.015-3303.320.53حكومية

2333.430.48خا�سة

الكفايات املتعلقة 
بالو�سائل التعليمية

2.0890.037-3303.370.48حكومية

2333.450.41خا�سة

الكلية
1.8320.068-3303.580.44حكومية

2333.640.38خا�سة

ت�سري النتائج يف اجلدول )11( اإىل عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 
للكفايات  الأردنية  اجلامعات  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  ار�سة  مُمَ لدرجة   )α≥0.05(
اإذ  اإىل قيمة )ت( املح�سوبة  التكنولوجية من وجهة نظرهم، تبعًا ملتغري اجلامعة، ا�ستناداً 
بلغت )1.832-( ومب�ستوى دللة )0.068( يف الدرجة الكلية ويف باقي املجالت.وتعزى 
هذه النتيجة اإىل ان اجلامعات احلكومية واخلا�سة تتوافر فيها التكنولوجيا احلديثة على 
املعلومات  تكنولوجيا  اقتناء  على  واخلا�سة  حلكومية  اجلامعات  ت�سعى  حيث  �سواء  حد 
وتوظيفها يف التدري�س والتعليم.واتفقت مع نتيجة درا�سة )املومني، 2008( .واختلفت مع 

درا�سة )بني دومي، 2010( .
الوظيفي  ◄ الأداء  م�صتوى  ما  ومناق�ستها:  الثالث  بال�سوؤال  املتعلقة  النتائج 

لأع�صاء هيئة التدري�س يف اجلامعات الأردنية من وجهة نظرهم؟ 
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املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  اأُ�ستخرجت  ال�سوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
مل�ستوى الأداء الوظيفي لأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعات الأردنية من وجهة نظرهم، 

واجلدول )12( ، يبني ذلك.
الجدول (12) 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لمستوى األداء الوظيفي
ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية من وجهة نظرهم

املتو�صط املجالتالرقمالرتبة
احل�صابي

النحراف 
درجة التقديراملعياري

كبرية3.670.41البحث العلمي12
كبرية3.480.44التدري�س21
متو�سطة3.220.46خدمة املجتمع33

كبرية3.490.41الدرجة الكلية

هيئة  لأع�ساء  الوظيفي  الأداء  مل�ستوى  احل�سابي  املتو�سط  اأن   )12( اجلدول  يبني 
التدري�س يف اجلامعات الأردنية من وجهة نظرهم ككل )3.49( ، وبانحراف معياري بلغ 
)0.41( ، وبدرجة كبرية.حيث جاء جمال البحث العلمي يف املرتبة الأوىل باأعلى متو�سط 
ح�سابي بلغ )3.67( ، وبانحراف معياري بلغ )0.41( ، وبدرجة كبرية، تاله يف املرتبة 
الثانية جمال التدري�س مبتو�سط ح�سابي بلغ )3.48( ، وبانحراف معياري بلغ )0.44( ، 
وبدرجة كبرية، تاله يف املرتبة الثالثة جمال خدمة املجتمع مبتو�سط ح�سابي بلغ )3.22( 
، وبانحراف معياري بلغ )0.46( وبدرجة متو�سطة.وتعزى هذه النتيجة اإىل كرثة الأعباء 
امللقاة على ع�سو هيئة التدري�س يف اجلامعات الأردنية وكرب ن�سابه الأكادميي، اإ�سافة اإىل 
البحث العلمي وخدمة املجتمع ف�ساًل عن الأعباء الأخرى كالإ�رضاف على الر�سائل اجلامعية 

وغريها.واتفقت مع نتيجة درا�سة العمايرة )2006( ، ودرا�سة ال�رضايرة )2011( .
واحت�سبت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لتقديرات اأفراد عينة الدرا�سة 

على عبارات كل جمال منفرداً، حيث كانت على النحو الآتي: 

اجملال األول - التدريس: 

والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  اأ�ستخدمت  املجال  هذا  عبارات  عن  لالإجابة 
املعيارية والدرجة لعبارات جمال التدري�س، واجلدول )13( يبني ذلك.
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الجدول (13) 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة لعبارات مجال التدريس

املتو�صط العباراتالرقمالرتبة
احل�صابي

النحراف 
الدرجةاملعياري

كبرية4.030.41اأنوع يف طرائق واأ�ساليب التدري�س.110

211
اأُوجه الطلبة نحو اللتزام بال�سدق يف القول 

كبرية3.900.99والعمل.

كبرية3.880.31اأطور حمتوى امل�ساقات التي اأدر�سها.34
كبرية3.680.57اأناق�س الطلبة يف الق�سايا الرتبوية التي تهمهم.49

512
تتطلب مني مهنة التدري�س الطالع على كل جديد 

كبرية3.620.82يف جمال تخ�س�سي.

كبرية3.520.95اأحترى املو�سوعية يف التدري�س.613
كبرية3.450.69اأ�سجع الطلبة على البحث وال�ستدلل.73

86
اأقوم بتنمية التفكري لدى الطلبة من خالل 

تكليفهم بواجبات تتعلق مبفردات امل�ساق الذي 
اأقوم بتدري�سه.

كبرية3.410.68

متو�سطة3.220.77اأحترى الدقة يف نقل احلقائق العلمية اإىل الطلبة.91

108
اأقوم بتنويع مراجع املادة الدرا�سية لأجل الإثراء 

متو�سطة3.220.75الفكري للطلبة.

115
اأف�سح املجال للطلبة حرية التعبري عن اآرائهم 

متو�سطة3.200.73ومعتقداتهم.

122
اأحر�س اأن تكون حمتوى امل�ساقات التي اأدر�سها 
متو�سطة3.110.57مواكبة للتطورات اجلديدة يف جمال التخ�س�س.

متو�سطة3.070.49اأقوم بتنمية القيم الإيجابية لدى الطلبة.137
كبرية3.480.44الدرجة الكلية ملجال التدري�س

يبني اجلدول )13( اأن املتو�سط احل�سابي ملجال التدري�س ككل )3.48( ، وبانحراف 
معياري بلغ )0.44( ، وبدرجة كبرية.حيث جاءت العبارة )10( التي تن�س على: » اأنوع يف 
طرائق واأ�ساليب التدري�س.« يف املرتبة الأوىل ومبتو�سط ح�سابي بلغ )4.03( ، وبانحراف 
بتنمية  »اأقوم  ون�سها:   )7( العبارة  جاءت  بينما  كبرية،  وبدرجة   ،  )0.41( بلغ  معياري 
القيم الإيجابية لدى الطلبة.« باملرتبة الأخرية ومبتو�سط ح�سابي بلغ )3.07( ، وبانحراف 
معياري بلغ )0.49( ، وبدرجة متو�سطة.وتعزى هذه النتيجة اإىل اأنه على الرغم من كرثة 
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التدري�سي  الن�ساب  من  التدري�س،  هيئة  ع�سو  عاتق  على  تلقى  التي  التدري�سية  الأعباء 
هيئة  اأع�ساء  بع�س  اإىل  توكل  التي  الإدارية  امل�سوؤوليات  اإىل  بالإ�سافة  العلمي،  والبحث 
اأهم  من  تعد  التدري�س  وظيفة  فاإن  اجلامعية،  الر�سائل  على  الإ�رضاف  عن  ف�ساًل  التدري�س 
الأدوار التي يقوم بها ع�سو هيئة التدري�س يف اجلامعة ويتحتم عليه اأن يكون على قدر من 

العلم وامل�سوؤولية واملعرفة.واتفقت مع نتيجة درا�سة ال�سبيعي )2009( .

اجملال الثاني - البحث العلمي: 

والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  اأ�ستخدمت  املجال  هذا  عبارات  عن  لالإجابة 
املعيارية والدرجة لعبارات جمال البحث العلمي، واجلدول )14( يبني ذلك.

الجدول (14) 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة لعبارات مجال البحث العلمي

املتو�صط العباراتالرقمالرتبة
احل�صابي

النحراف 
الدرجةاملعياري

كبرية4.030.40اأقوم بتاأليف الكتب يف جمال تخ�س�سي الدقيق 118
كبرية3.941.00اأقوم بتنفيذ برامج الرتجمة والتعريب219
كبرية3.690.98اأ�رضف على طلبة الدرا�سات العليا بكل اأمانة316

417
اعتمد الأمانة العلمية يف عر�س نتائج الدرا�سات 

كبرية3.680.57التي اأقوم بها

515
اأ�سارك اأع�ساء هيئة التدري�س للقيام بالأبحاث 

كبرية3.640.80العلمية

كبرية3.610.81اأكثف اإ�سهاماتي الفكرية يف جمال تخ�س�سي.620

721
اأن�رض البحوث التي اأقوم باإجرائها يف املجالت 

كبرية3.530.95والدوريات العلمية املحكمة.

كبرية3.470.83اأحكم الأبحاث العلمية لالآخرين لإغرا�س الن�رض814
كبرية3.430.81اأنقل مهارات البحث العلمي للطالب.922

كبرية3.670.41الدرجة الكلية ملجال البحث العلمي

 ،  )3.67( ككل  العلمي  البحث  ملجال  احل�سابي  املتو�سط  اأن   )14( اجلدول  يبني 
تن�س  التي   )18( العبارة  جاءت  كبرية.حيث  وبدرجة   ،  )0.41( بلغ  معياري  وبانحراف 
ومبتو�سط  الأوىل  املرتبة  يف  الدقيق.«  تخ�س�سي  جمال  يف  الكتب  بتاأليف  اأقوم   « على: 
جاءت  بينما  كبرية،  وبدرجة   ،  )0.40( بلغ  معياري  وبانحراف   ،  )4.03( بلغ  ح�سابي 
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العبارة )22( ون�سها: » اأنقل مهارات البحث العلمي للطالب.« باملرتبة الأخرية ومبتو�سط 
ح�سابي بلغ )3.43( ، وبانحراف معياري بلغ )0.81( ، وبدرجة كبرية.وتعزى هذه النتيجة 
اإىل اهتمام اأع�ساء هيئة التدري�س بالبحث العلمي حيث ي�سعى العديد منهم اإىل الرتقية يف 
العمل لرتبة اأكادميية اأعلى كع�سو هيئة تدري�س وذلك لالمتيازات التي متنح لع�سو هيئة 

التدري�س امُلرّقى.

اجملال الثالث - خدمة اجملتمع: 

والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  اأ�ستخدمت  املجال  هذا  عبارات  عن  لالإجابة 
املعيارية والدرجة لعبارات جمال خدمة املجتمع، واجلدول )15( يبني ذلك.

الجدول (15) 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة لعبارات مجال خدمة المجتمع

املتو�صط العباراتالرقمالرتبة
احل�صابي

النحراف 
الدرجةاملعياري

كبرية3.590.53اأُ�سارك يف ندوات التوعية وور�س العمل املجتمعي.129

227
اأُ�سارك يف املنا�سبات الدينية والوطنية داخل 

كبرية3.530.79املجتمع املحلي.

كبرية3.420.67اأُعزز املوروث الجتماعي يف نفو�س الطلبة.330
كبرية3.420.67اأُ�ساهم يف حل م�سكالت الطلبة الجتماعية.423

528
اأُ�سارك يف تنفيذ البحوث التي تخدم املجتمع 

كبرية3.410.75املحلي.

625
اأُ�سارك يف اجلمعيات والنوادي الفكرية والجتماعية 

متو�سطة3.220.75يف املجتمع املحلي.

متو�سطة3.110.56اأُ�سارك يف العمل التطوعي املجتمعي.726

831
اأُقدم ا�ست�سارات وحلول علمية حلل م�سكالت املجتمع 

متو�سطة3.090.53املحلي.

924
اأُ�سارك يف اإختيار م�سكالت جمتمعية لإجراء بحوث 

متو�سطة3.070.49حولها.

متو�سطة3.320.46الدرجة الكلية ملجال خدمة املجتمع

 ،  )3.41( ككل  املجتمع  خدمة  ملجال  احل�سابي  املتو�سط  اأن   )15( اجلدول  يبني 
وبانحراف معياري بلغ )0.46( ، وبدرجة متو�سطة.حيث جاءت العبارة )29( والتي تن�س 
الأوىل ومبتو�سط  العمل املجتمعي » يف املرتبة  التوعية وور�س  اأُ�سارك يف ندوات   « على: 
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جاءت  بينما  كبرية،  وبدرجة   ،  )0.53( بلغ  معياري  وبانحراف   ،  )3.59( بلغ  ح�سابي 
حولها.«  بحوث  لإجراء  جمتمعية  م�سكالت  اإختيار  يف  اأُ�سارك   « ون�سها:   )24( العبارة 
باملرتبة الأخرية ومبتو�سط ح�سابي بلغ )3.07( ، وبانحراف معياري بلغ )0.49( ، وبدرجة 
التدري�س يف  بها ع�سو هيئة  يقوم  التي  الأعباء  اإىل طبيعة  النتيجة  متو�سطة.وتعزى هذه 

جمالت التدري�س والبحث العلمي.واختلفت مع درا�سة العمايرة )2006( .
دللة  ◄ ذات  فروق  هناك  هل  ومناق�ستها:  الرابع  بال�سوؤال  املتعلقة  النتائج 

عينة  اأفراد  متو�صطات  بني   )α≥0.05( الدللة  م�صتوى  عند  اح�صائية 
الدرا�صة نحو م�صتوى الداء الوظيفي لأع�صاء هيئة التدري�س يف اجلامعات 
التخ�ص�س،  الأكادميية،  )الرتبة  الأردنية من وجهة نظرهم تعزى ملتغريات 
ونوع اجلامعة( ؟ لالإجابة عن هذا ال�سوؤال، اُ�ستخدم اختبار )ت( واختبار حتليل التباين 

الأحادي واجلداول الآتية تو�سح ذلك.
املعيارية . 1 املتو�سطات احل�سابية والنحرافات  ُح�سبت  الأكادميية:  الرتبة  متغري 

مل�ستوى الأداء الوظيفي لأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعات الأردنية من وجهة نظرهم، 
تبعًا ملتغري الرتبة الأكادميية، ويظهر اجلدول )15( ذلك.

الجدول (15) 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى االداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس

في الجامعات األردنية من وجهة نظرهم، تبعا لمتغير الرتبة األكاديمية

املتو�صط العددالرتبة الأكادمييةاملجال
احل�صابي

النحراف 
املعياري

التدري�س
763.600.39اأ�ستاذ 

3103.390.44اأ�ستاذ م�سارك

1773.590.42اأ�ستاذ م�ساعد فاأقل

البحث العلمي
763.820.36اأ�ستاذ 

3103.550.44اأ�ستاذ م�سارك

1773.770.29اأ�ستاذ م�ساعد فاأقل

خدمة املجتمع
763.470.39اأ�ستاذ 

3103.230.45اأ�ستاذ م�سارك

1773.330.52اأ�ستاذ م�ساعد فاأقل
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املتو�صط العددالرتبة الأكادمييةاملجال
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الأداة ككل
763.630.35اأ�ستاذ 

3103.390.42اأ�ستاذ م�سارك

1773.560.38اأ�ستاذ م�ساعد فاأقل

مل�ستوى  احل�سابية  املتو�سطات  بني  ظاهرية  فروق  وجود   )16( اجلدول  من  يالحظ 
تبعًا  نظرهم،  وجهة  من  الأردنية  اجلامعات  يف  التدري�س  هيئة  لأع�ساء  الوظيفي  الأداء 
ملتغري الرتبة الأكادميية، وملعرفة فيما اذا كانت الفروق ذات دللة اإح�سائية اأجري اختبار 

حتليل التباين الأحادي، واجلدول يو�سح ذلك: 
الجدول (17) 

 تحليل التباين األحادي اليجاد داللة الفروق لدرجة ُمَمارسة أعضاء هيئة التدريس
في الجامعات األردنية للكفايات التكنولوجية، تبعا لمتغير الرتبة األكاديمية

جمموع م�صدر التبايناملجال
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
م�صتوى قيمة فاملربعات

الدللة

التدري�س
0.000*5.64522.82215.282بني املجموعات

  103.4245600.185داخل املجموعات

   109.069562املجموع

البحث العلمي
0.000*9.14424.57228.722بني املجموعات

 89.1435600.159داخل املجموعات

  98.288562املجموع

خدمة املجتمع
0.000*6.90923.45417.220بني املجموعات

 112.3415600.201داخل املجموعات

  119.250562املجموع

الأداة الكلية
0.000*6.93223.46621.594بني املجموعات

  89.8915600.161داخل املجموعات

   96.823562املجموع

ى  م�ستو عند  ئية  ح�سا ا لة  ل د ت  ا ذ ق  و فر د  جو و بق  ل�سا ا ل  و جلد ا يظهر 
α( تعزى لأثر الرتبة الكادميية يف جميع املجالت.وجاءت الفروق   ≥ 0.05 ( لة  ل لد ا
اأُ�ستاذ.وتعزى هذه النتيجة اىل اخلربة التي يكت�سبها من هم يف رتبة  ل�سالح ممن رتبتهم 
ا�ستخدام  يف  املختلفة  املهارات  واكت�سابهم  العلمي  والبحث  التدري�س  جمال  يف  اأُ�ستاذ 
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وتوظيف التكنولوجيا يف التدري�س.
متغري التخ�س�س: مت تطبيق اختبار )t�test( ويظهر اجلدول )18( ذلك.. 2

الجدول (18) 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى االداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس

في الجامعات األردنية من وجهة نظرهم واختبار (t-test) .تبعا لمتغير التخصص

املتو�صط العددالتخ�ص�ساملجال
احل�صابي

النحراف 
م�صتوىقيمة تاملعياري

الدللة

1.7610.079-3623.460.45اإن�ساينالتدري�س

2013.530.41علمي

0.2790.781-3623.660.45اإن�ساينالبحث العلمي

2013.670.35علمي

2.3510.19-3623.280.44اإن�ساينخدمة املجتمع

2013.380.48علمي

1.5840.114-3623.470.42اإن�ساينالكلية

2013.530.39علمي

ت�سري النتائج يف اجلدول )18( اإىل عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 
من  الأردنية  اجلامعات  يف  التدري�س  هيئة  لأع�ساء  الوظيفي  الأداء  مل�ستوى   )α≥0.05(
اأن اع�ساء هيئة التدري�س  وجهة نظرهم، تبعًا ملتغري التخ�س�س، وتعزى هذه النتيجة اإىل 
ميتلكون اخلربات نف�سها، ويخ�سعون للدورات التدريبية نف�سها التي من خاللها يكت�سبون 
الكفايات التكنولوجية، وبالإ�سافة اإىل ذلك يدل على اأهمية توظيف الكفايات التكنولوجية 

يف التدري�س ب�رضف النظر عن التخ�س�س.
متغري اجلامعة: مت تطبيق اختبار )t�test( ويظهر اجلدول )19( ذلك.. 3

الجدول (19) 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى االداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس

في الجامعات األردنية من وجهة نظرهم واختبار (t-test) .تبعا لمتغير الجامعة

املتو�صط العدداجلامعةاملجال
احل�صابي

النحراف 
م�صتوىقيمة تاملعياري

الدللة

التدري�س
2.0940.037-3303.450.46حكومية

2333.530.40خا�سة
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املتو�صط العدداجلامعةاملجال
احل�صابي

النحراف 
م�صتوىقيمة تاملعياري

الدللة

البحث العلمي
1.2780.202-3303.650.44حكومية

2333.690.37خا�سة

خدمة املجتمع
2.4170.016-3303.280.47حكومية

2333.370.43خا�سة

الكلية
2.0640.039-3303.460.43حكومية

2333.530.38خا�سة

ت�سري النتائج يف اجلدول )19( اإىل عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 
للكفايات  الأردنية  اجلامعات  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  ار�سة  مُمَ لدرجة   )α≥0.05(
التكنولوجية من وجهة نظرهم، تبعًا ملتغري اجلامعة، وتعزى هذه النتيجة اإىل اأن اجلامعات 
يف  والكفاءة  اخلربة  لديهم  ممن  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  فيها  تتوافر  واخلا�سة  احلكومية 

التدري�س والبحث العلمي على حٍد �سواء.
اأع�صاء  ◄ مار�صة  عالقة  ما  ومناق�ستها:  اخلام�س  بال�سوؤال  املتعلقة  النتائج 

وجهة  من  التكنولوجية  للكفايات  الأردنية  اجلامعات  يف  التدري�س  هيئة 
نظرهم باأدائهم الوظيفي؟ 

الكفايات  جمالت  بني  بري�سون  ارتباط  معامل  اأُ�ستخرج  ال�سوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
التكنولوجية والأداء الوظيفي لدى اأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعات الأردنية، واجلدول 

)20( يو�سح ذلك.
الجدول (20) 

 معامل ارتباط بيرسون لعاقة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية
للكفايات التكنولوجية من وجهة نظرهم بأدائهم الوظيفي

البحث التدري�ساملتغري
العلمي

خدمة 
املجتمع 
املحلي

الكلي

الكفايات الأ�سا�سية لت�سغيل 
احلا�سوب

0.931*0.789*0.948*0.907*معامل الرتباط 

0.0000.0000.0000.000الدللة الإح�سائية
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البحث التدري�ساملتغري
العلمي

خدمة 
املجتمع 
املحلي

الكلي

كفايات ا�ستخدام م�سادر ال�سبكة 
العاملية )النرتنت( 

0.896*0.822*0.799*0.915*معامل الرتباط 

0.0000.0000.0000.000الدللة الإح�سائية

كفايات توظيف تطبيقات 
تكنولوجيا املعلومات

0.941*0.954*0.767*0.935*معامل الرتباط 

0.0320.0000.0000.000الدللة الإح�سائية

الكفايات املتعلقة بالو�سائل 
التعليمية

0.933*0.941*0.776*0.916*معامل الرتباط 

0.0000.0000.0000.000الدللة الإح�سائية

الكلي
0.970*0.927*0.852*0.964*معامل الرتباط 

0.0000.0000.0000.000الدللة الإح�سائية

اإيجابية دالة اإح�سائيًا بني جمالت  يتبني من اجلدول )20( وجود عالقة ارتباطية 
الكفايات التكنولوجية والأداء الوظيفي لدى اأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعات الأردنية.
التكنولوجية، فاإنه يزداد م�ستوى  الكفايات  اأنه كلما زاد م�ستوى  اإىل  النتيجة  وتعزى هذه 
اإتاحة  اإىل  ت�سعى  اأن اجلامعات  اإىل  بالإ�سافة  التدري�س.هذا  الوظيفي لأع�ساء هيئة  الأداء 
والكفاءة.الأمر  الإتقان  معايري  على  الرتقية  فر�س  واعتماد  اخلربات،  واإثراء  التعلم  فر�س 

الذي يزيد من اأداء اأع�ساء هيئة التدري�س.

التوصيات: 
ِبناًء على النتائج التي تو�صلت اإليه الدرا�صة فاإنَّ الباحث يو�صي مبا ياأتي: 

اأن يقوم امل�سوؤولون يف اجلامعات الأردنية تزويد اأع�ساء هيئة التدري�س بالكفايات . 1
ا�ستخدامها  على  وحثهم  التعليمية  التكنولوجية  املتغريات  ب�سبب  امل�ستجدة  التكنولوجية 

بفعالية.
ا�ستخدام . 2 نحو  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  عند  اإيجابية  اجتاهات  لت�سكيل  خطة  عمل 

الكفايات التكنولوجية.
يف . 3 وا�ستخدامها  والأجهزة  الأدوات  ت�سغيل  على  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  تدريب 

الأغرا�س التعليمية والبحثية.
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بعني . 4 التكنولوجية  الكفايات  ا�ستخدام  الأردن  يف  اجلامعات  اإدارات  تاأخذ  اأن 
العتبار يف تقومي اأداء اأع�ساء هيئة التدري�س.

اإجراء املزيد من الدرا�سات حول الكفايات التكنولوجية وعالقتها بالأداء الوظيفي . 5
لأع�ساء هيئة التدري�س، بحيث ت�سمل عينات اأكرب من اجلامعات على م�ستوى الأردن.

اإجراء املزيد من الدرا�سات حول الكفايات التكنولوجية وعالقتها بالر�سا الوظيفي . 6
وم�سدر  اخلدمة،  و�سنوات  )كاجلن�س،  اأخرى:  متغريات  باإ�سافة  التدري�س  هيئة  لأع�ساء 

ال�سهادة( .
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املصادر واملراجع: 

أوالً-املراجع العربية: 
التدري�سية . 1 الكفايات  اأبو �سمالة، فرج، واجلبور، �سامح خليل )2013( .درجة ممار�سة 

الالزمة ل�ستخدام وحدات التعلم الرقمية من وجهة نظر معلمي تكنولوجيا املعلومات 
والت�سالت يف املرحلة الثانوية مبحافظات غزة، مقدم للم�ساركة يف اليوم الدرا�سي 
الرابع بعنوان )تكنولوجيا التعليم: دعوة للخروج عن املاألوف )، فل�سطني: 13 - 05 

- 2013م.
الكفايات . 2 لأهمية  العلوم  معلمي  تقدير  .درجة   )2010( اأحمد  علي  ح�سن  دومي،  بني 

 ،26 املجلد  دم�سق،  جامعة  جملة  املهني،  اأدائهم  حت�سني  يف  التعليمية  التكنولوجية 
العدد الثالث، 2010 �س �س 439 – 481.

تطبيقات . 3 يف  مكثف  تدريبي  برنامج  .فاعلية   )2009( عبدالرحمن  ريا�س  احل�سن، 
عملهم،  يف  احلا�سب  ل�ستخدام  املدار�س  مديري  ا�ستعداد  حت�سني  يف  احلديثة  احلا�سب 

جملة القراءة واملعرفة – م�رض، عدد 135، �س �س 89 - 118.
خري�سة، علي كايد )2011( .واقع ا�ستخدام الدرا�سات الجتماعية يف الأردن للحا�سوب . 4

والإنرتنت، جملة جامعة دم�سق، املجلد 17، العدد 2: �س �س 204 - 220.
�س . 5 �س  عدد4،   ،3 جملد  الأ�ستاذ،  ر�سالة  املناهج،  .حو�سبة   )2005( قا�سم  اخلطيب، 

.28  - 12
ال�سبيعي، منى بنت حميد )2009( .واقع املهارات التدري�سية لع�سوات هيئة التدري�س . 6

بكلية العلوم التطبيقية يف �سوء معايري اجلودة ال�ساملة من وجهة نظر طالبات جامعة 
روؤى وجتارب،  العربي:  بالوطن  الرتبية  لكليات  الأكادميي  العتماد  موؤمتر  القرى،  اأم 

جامعة طيبة، 2009، ال�سعودية.
اأع�ساء . 7 لدى  التعليمية  التقنية  الكفايات   )2000( �سليم  بن  را�سد  بن  �سعيد  ال�سنيدي، 

هيئة التدري�س بكلية الرتبية يف جامعة ال�سلطان قابو�س ومدى ممار�ستهم لها.ر�سالة 
ماج�ستري غري من�سورة.جامعة الريموك، اإربد، الأردن.

النرتنت يف تطوير . 8 ا�ستخدامات  .تفعيل   )2008( اأ�سماعيل جتار  بنت  اأروى  ال�ساهي، 
العمل الإداري بجامعة ام القرى مبكة املكرمة، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة 

ام القرى، مكة املكرمة، ال�سعودية.
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يف . 9 التدري�س  هيئة  اأع�ساء  امتالك  .مدى   )2002( عبدالرحيم  بن  خالد  ال�رضيف، 
التي  وال�سعوبات  لها  ممار�ستهم  ومدى  التكنولوجية  للكفايات  ال�سعودية  اجلامعات 

يواجهونها، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة الريموك، اربد، الأردن.
الهيئات . 10 اأع�ساء  لدى  الوظيفي  .الأداء   )2011( ال�رضايرة  اأحمد  خالد  ال�رضايرة، 

التدري�سية يف اجلامعات الأردنية احلكومية من وجهة نظر روؤ�ساء الأق�سام فيها، جملة 
جامعة دم�سق، جملد 27، عدد 1 + 2، 601 - 652.

الع�سريي، ه�سام اأحمد )2011( .تكنولوجيا الو�سائط املتعددة التعليمية يف القرن . 11
احلادي والع�رضين.العني: دار الكتاب اجلامعي، المارات العربية املتحدة.

العمايرة، حممد ح�سن، )2006( .تقدير اأداء اأع�ساء هيئة التدري�س بجامعة الإ�رضاء . 12
العلوم  جملة  طالبهم،  ونظر  نظرهم  وجهة  من  بهم  املناطة  للمهام  بالأردن  اخلا�سة 

الرتبوية والنف�سية، املجلد 7، العدد 3، �س �س 95 – 122.
عيادات، يو�سف اأحمد )2004( احلا�سوب التعليمي وتطبيقاته الرتبوية، عمان: دار . 13

امل�سرية للن�رض والتوزيع والطباعة، الأردن.
القتامي، غازي )2001( .مدى امتالك اأع�ساء هيئة التدري�س يف كليات املعلمني . 14

غري  ماج�ستري  لها.ر�سالة  وممار�ستم  التقنية  للكفايات  ال�سعودية  العربية  باململكة 
من�سورة، جامعة الريموك، اإربد، الأردن.

قطيط، غ�سان يو�سف )2011( حو�سبة التدري�س، عمان: دار الثقافة للن�رض والتوزيع، . 15
الردن.

كفايات . 16 توافر  .درجة   )2013( فهد،  وامل�رضوري،  نا�رض،  بن  �سيف  املعمري، 
تكنولوجيا املعلومات والت�سالت لدى معلمي الدرا�سات الجتماعية مبرحلة التعليم 
الرتبوية،  لالأبحاث  الدولية  املجلة  العمانية،  املحافظات  بع�س  يف  الأ�سا�سي  بعد  ما 

جامعة الإمارات العربية املتحدة، العدد 34، �س �س 60 - 93.
معهد اليون�سكو لالإح�ساء )2009( دليل لقيا�س تكنولوجيا املعلومات والت�سالت . 17

يف التعليم.متوفر على املوقع تاريخ ال�سرتجاع 7 - 8 - 2014م.
http:// www.uis.unesco.org/ Library/ .

املومني، خالد �سليمان )2008( .الكفايات التكنولوجية للمعلمني يف مدينة اربد . 18
من وجهة نظر امل�رضفني الرتبويني، جملة علوم اإن�سانية، العدد 36، متوفر على موقع 

املجلة على النرتنت، تاريخ ال�سرتجاع 12 - 08 - 2014.
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هيئة . 19 اأع�ساء  اأعداد  .اإح�سائيات   )2014( العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة 
التدري�س يف اجلامعات احلكومية واخلا�سة.

ثانياً-املراجع األجنبية: 
1. Gulbahar, Y, & Guven, I.(2008) .A survey on ICT Usage and the 

Perceptions of Social Studies Teachers in Turkey.Educational Technology 
& Society, 11 (3) , 37-51.

2. Krishnakumar، R.(2011) .Attitude of Teachers’ of Higher Education 
towards e-Learning.Journal of Education and Practice، (2) 4.

3. Scheffler, Frederick L.(1999) .Computer Technology in Schools: What 
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