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ملخص: 
املعلمني  تاأهيل  دبلوم  لربنامج  الفعلي  الواقع  اإىل  التّعرف  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
الرتبوي يف تكنولوجيا املعلومات والت�سالت ICT املنفذ يف كلية تكنولوجيا املعلومات 
الدرا�سة من جميع  الدرا�سي 2010/ 2011.وقد تكون جمتمع  للعام  الريموك  يف جامعة 
املتدربني امللتحقني يف الربنامج للعام الدرا�سي 2010/ 2011، والبالغ عددهم )334( 
من   )%22( ن�سبة  ميثلون  وهم  منهم،   )75( من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  واإداريًا،  معلمًا 
البيانات وُحلِّلت من  الدرا�سة وثباتها.وقد ُجمعت  اأداة  التاأكد من �سدق  الكلي.مت  املجتمع 
احل�سابية  املتو�سطات  اأعلى  اأّن  الدرا�سة  نتائج  الغاية.اأظهرت  لهذه  اأعدت  ا�ستبانة  خلل 
يف ا�ستجابات املتدربني قد �سجلت ل�سالح اأداء املدرب مبتو�سط ح�سابي )4.11( ، واأدنى 
املتو�سطات احل�سابية ل�سالح الت�سهيلت التقنية )3.72( وللأداة ككل )3.91( .كما اأظهرت 
النتائج اأّن هناك فروقًا ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة  )α =0.05( بني ا�ستجابات 

املتدربني ول�سالح غري امل�ساركني يف برامج تدريبية �سابقة على الثقافة احلا�سوبية.
الكلمات املفتاحية: تدريب املعلمني، الإداريون، برامج التدريب، مهارات احلا�سوب، 

الدبلوم الرتبوي يف التكنولوجيا.
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Abstract: 
This study aims to investigate the status of the teacher›s and administrates 

attending the high training (ICT) diploma adopted by (IT) college at Yarmouk 
University in the academic year 2010/ 2011. The study sample was (75) 
trainees out of (334) who were the society of the study. 

A questionnaire was developed and validated with an acceptable 
reliability coefficient of (0. 78) . The data were collected and analyzed, using 
the suitable statistics package of social sciences, SPSS. Major findings showed 
that the highest perspectives of trainees were regarding the performance of 
trainers, and the lowest was for the technology used in teaching learning. 
Performances of all scales showed a high level. The findings also revealed 
that there were significant differences (α =0. 05) in the means with regard to 
technology uses in favor of those who had no training on computer technology 
skills. 

Key words: teacher’s training, administrates, training programs, 
computer skills, high diploma (ICT) . 
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مقدمة الدراسة وخلفيتها: 
ي�سهد املجتمع العاملي مع دخول ع�رش املعلومات و�رشعة تناقلها، تغريات هائلة جراء 
التقدم، الذي ح�سل يف جمال الت�سالت وثورة املعلومات، حتى اأ�سبحت التكنولوجيا قوة 
فاعلة يف �ستى ميادين احلياة، وميكن اأن ُت�سخر يف جمال ال�سلوك الب�رشي، مما حدا بالأنظمة 
الرتبوية اإىل التكيف مع تلك املتغريات، والتقّدم بخطى حثيثة نحو ا�ستخدام التكنولوجيا يف 
الأبحاث  والنفعالية.وت�سري  العقلية  الإن�سان  قدرات  وال�ستثمار يف  التعليمية،  موؤ�س�ساتها 
املتخ�س�سة مبجال التكنولوجيا اأّن احلا�سوب فر�ص وجوده يف �ستى قطاعات احلياة،حتى 
يكاد من امل�ستحيل اأن جند قطاعًا �سواء اأكان تعليميًا اأم طبيًا اأم جتاريًا اأم غريه يخلو من 

. )Jay & Yost, 2001( هذه التقنية املتقدمة
وتناول كثري من الباحثني املهتمني بق�سايا التقنيات التعليمية احلا�سوب يف العملية 
التعليمية التعلمية، باعتباره تكنولوجيا لها دورها الفّعال يف تطوير العملية التعليمية، من 
املدر�سة. داخل  والفنية  الإدارية  والأعمال  ال�سفي،  التعليمي  املوقف  يف  تطبيقاته  خلل 
فقد �ساعد احلا�سوب يف حّل كثري من ال�سعوبات، التي تعرت�ص العملية التعليمية، باعتباره 
وعر�سها  ومعاجلتها،  الذاكرة،  يف  املعلومات  من  كبرية  ن�سبة  تخزين  على  قادرة  و�سيلة 
وقدراتهم  تتنا�سب  ومنطقية  مت�سل�سلة  وبطريقة  واحد،  وقت  يف  الطلبة  من  كبرية  لأعداد 
العقلية، مما يزيد من دافعيتهم ويحّفز تفكريهم، بالإ�سافة اإىل اأنه قادر على القيام بعدد 
كبري من العمليات ب�رشعة و�سهولة، مما يوفر الوقت واجلهد لدى الطالب واملعلم على حد 

. )Verdu & Reguaras, 2011( سواء�
تزداد  اأهميته  فاإن  عام،  بوجه  التعليمية  العملية  يف  املعلم  اأهمية  من  الرغم  وعلى 
اإىل  التعليم ل يحتاج  النوع من  اإّن هذا  التعّلم الإلكرتوين، حيث  اأكرث و�سوحًا يف  وت�سبح 
الإلكرتوين،  التعّلم  وا�سرتاتيجيات  لأ�ساليب  املتقن  املاهر  املعلم  اإىل  بقدرحاجته  �سيء 
املتمكن من مادته العلمية الراغب يف التزود بكل ما هو جديد يف جمال تخ�س�سه، املوؤمن 
بر�سالته اأوًل ثم باأهمية التعّلم امل�ستمر ومن ثم اأ�سبح من الأهمية مبكان الك�سف عن اجتاه 
العمليات  تطوير  يف  تاأثري  من  التعليم  من  النوع  لهذا  ملا  الإلكرتوين،  التعليم  نحو  املعلم 

التعليمية، وتنمية املهارات املختلفة للطالب )لآل، 2008( .
والإداري، جليًا  التعليمي  التطبيقات احلا�سوبية يف اجلانب  ا�ستخدام  اأثر  اأ�سبح  كما 
ووا�سحًا يف حت�ّسن اأداء املعلمني والعاملني يف النظام الرتبوي، وهو ما يوؤدي بال�رشورة 
اإىل التاأثري اإيجابيًا على عمل املوؤ�س�سة التعليمية الكلي من نواحي عديدة، �سواء يف التح�سن 
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الأعمال،  اإجناز  الوقت واجلهد عند  اأو يف توفري  الإداري،  العمل  اأو يف  الطلبة،  يف حت�سيل 
ر�سا  ونيل  التعليمية،  املنتجات  جودة  حت�سني  يف  اأو  الإدارة،  قبل  من  القرارات  واتخاذ 

امل�ستفيدين من اخلدمة وامل�ستخدمني لها داخل النظام الرتبوي )حمادنة، 2004( .
ومن هذا املنطلق اأ�سبح من الواجب اإعداد املعلم ومن ثم تدريبه.فالتدريب هو اإعداد 
الأفراد وتاأهيلهم تقنيًا ومهنيًا، واإك�سابهم اإمكانات ومهارات ترفع من قدراتهم الإنتاجية.

وهو مبفهومه العلمي ي�ستهدف اأ�سا�سًا حتقيق النمو الذاتي امل�ستمر للقائمني بعملية التعليم 
يف امل�ستويات كافة لرفع م�ستوى الأفراد، والرتقاء بامل�ستوى العلمي واملهني والثقايف 
للمعلمني اأنف�سهم مبا يحقق طموحهم وا�ستقرارهم النف�سي ور�ساءهم املهني جتاه عملهم 

. )Prestridge, 2010(

وتاأتي اأهمية يف التدريب اأثناء اخلدمة ا�ستجابة للظروف املتغرية التي فر�ستها عليهم 
التطورات العلمية واملعرفية ال�رشيعة واملت�ساعفة، اإ�سافة اإىل الدور الرتبوي الذي يتوقعه 
املجتمع من املعلمني، ومن هنا ميكن القول اإّن تدريب املعلمني يف اأثناء اخلدمة له مربرات 

عامة تفر�سها طبيعة الع�رش ومربرات خا�سة تفر�سها مهنة التعليم )عزيز، 2005( .
ومن الدوافع التي دفعت امل�سوؤولني عن الرتبية اإىل الهتمام بتدريب املعلمني اأثناء 
اخلدمة، �سعف م�ستويات املعلمني من الناحية العلمية واملهنية، اإىل جانب النفجار املعريف 
الذي ي�سهده القرن احلادي والع�رشين، بالإ�سافة اإىل �سعف برامج الإعداد وتفاوتها وعدم 
الهتمام بتطويرها لتنا�سب متطلبات الع�رش، لكل ذلك جاءت اأهمية التدريب يف حماولة 
للتغلب على هذه ال�سعوبات وال�سلبيات وم�سايرة التطور والتقدم من ناحية اأخرى، مما يعني 
ازدياد احلاجة اإىل برامج التدريب وا�ستمرارها، وينال التدريب اهتمامًا بالغًا يف معظم دول 
العامل، ففي الوليات املتحدة الأمريكية جتد اهتمامًا كبرياً بربامج التدريب وتطورها، واأن 
ما ينفق من اأموال على هذه الربامج، يفوق بدرجة كبرية ما ينفق على مثل هذه الربامج يف 
اأية دولة اأخرى، كما يعدُّ التدريب يف الوليات املتحدة اإجباريًا واأحيانًا تتوقف عليه زيادة 
الراتب، كما مينح املعلمون اإجازات درا�سية ملدة عام، يلتحقون به بالدرا�سات التي تعّدها 

. )Weng &Ting, 2011 ،2004 ،باجلامعات للمعلمني )العاجز
بنوعية،  والرتقاء  التعليم،  قطاع  تطوير  �رشورة  على  الأردنية  احلكومة  اأكّدت  لقد 
التعّلم  نتاجات  م�ستوى  ورفع  وحت�سينها،  فعالياتها  مبختلف  التعلمية  التعليمية  العملية 
نحو  به  للتّقدم  الرتبوي  النظام  كفاءة  ورفع  واملهارات،  باملعرفه  موؤهلني  طلب  لتهيئة 
من  التكنولوجيا  اإليه  تو�سلت  ما  اآخر  ا�ستخدام  يف  العاملية  للتطورات  ومواكبة  الأف�سل، 
احلا�سوبية  باملعرفة  الواقع.فالإملام  اأر�ص  على  وتنفيذها  جديدة  تعليمية  وطرق  و�سائل 
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متّكن  اإنها  حيث  من  املعلومات،و�رشورية  تناقل  �رشعة  على  املبني  املجتمع  يف  مهمة 
اأنه  املعلمني والطلب من معرفة قدرات احلا�سوب واإمكانياته، وتطبيقاته، والتاأكيد على 
ل�سالح  ب�سكل كبري  التكنولوجية  الثورة  ا�ستغلل  اإىل  يوؤدي  للإن�سان، وهذا ما  اأداة مفيدة 

النظام الرتبوي )العمري، 1998( .
والتعليم، طّورت  التدريب  وعمليتي  املعلومات  وتكنولوجيا  احلا�سوب  لأهمية  ونظراً 
الرتبوي  الدبلوم  برنامج  منها  وكان  التدريبية،  براجمها  الأردنية  والتعليم  الرتبية  وزارة 
الرتبوية،  الفئات  جميع  تدريب  اإىل  يهدف  الذي  والت�سالت،  املعلومات  تكنولوجيا  يف 
والإدارية، والفنية يف الوزارة، ورفع م�ستوى املعارف، واملهارات احلا�سوبية لديهم، ون�رش 
اإيجابية لدى املعلمني واملعلمات يف مدار�ص  الوعي باأهميه احلا�سوب، وتكوين اجتاهات 
وتعلمية  تعليمية  كاأداة  ا�ستخدامه  كيفية  معرفة  اإىل  بالإ�سافة  احلا�سوب،  نحو  اململكة 

)بركات، 2005( .
كل ذلك اأدى اإىل اأهمية تبني اأ�ساليب عمل متطورة وجديدة بالعمل التعليمي والإداري 
عن طريق تطبيق وا�ستخدام برامج تكنولوجية وحا�سوبية حديثة، ويتطلب ذلك من وزارة 
لعامليها،  تطرحها  التي  التدريبية  للربامج  امل�ستمرة  باملراجعة  القيام  والتعليم  الرتبية 

وبالتايل ت�سمن حتقيق الأهداف املن�سودة التي ت�سعى الوزارة اإىل حتقيقها.
القيادات  يعد  الذي  النظام  الرتبوي  الدبلوم  برامج  كون  من  الدرا�سة  اأهمية  وتنبع 
�سياقات  تتحكم يف  التي  واحل�سارة،  والعلم  بالفكر  دائمًا  يقرتن  ولأّن وجودها  الرتبوية، 
التي  اأي�سًا باملهمات  الرتبوية  الدبلوم  برامج  تتميز  النوعية، كما  تطور املجتمع ونقلته 
يتم  والتعليم،  التدريب  اأنواع  من  خا�سًا  نوعًا  لكونها  املعلمني،  اإعداد  عملية  يف  توؤديها 
تنفيذها وفق خطة عمل وبرنامج حمدد ملجموعة من املعلمني بهدف حت�سني اأدائهم، وزيادة 
معارفهم، وتغيري اجتاهاتهم، ول ميكن للموؤ�س�سة التي تقّدم الربامج التدريبية الرتبوية اأن 
تنفذ براجمها بنجاح ما مل تعتمد يف الأ�سا�ص على التخطيط املنظم والت�سميم الدقيق اجليد 
واملواد  التدريبية،  والحتياجات  الربامج،  من  املن�سودة  الأهداف  الربامج:  لتلك  ملكونات 
التدريبية، واملدربني واإذا مل تدرك املوؤ�س�سة الأ�س�ص العلمية والعملية الأ�سا�سية يف حتديد 
هذه العنا�رش فاإّنها بطبيعة احلال �ستواجه العديد من امل�سكلت يف مرحلة التنفيذ، التي 
�ستك�سف وبكل و�سوح ح�سن و�سلمة التخطيط، وبالتايل عدم حتقيق اأهدافها، لذلك يكت�سب 
مو�سوع درا�سة واقع براجمها على اختلف اأنواعها اأهمية خا�سة يف البحث الرتبوي، وذلك 
ملعرفة ما اإذا كانت مبنية على اأ�س�ص واقعية وعملية، وبالتايل ن�ستطيع اأن نحدد النواحي 

. )Klinkenberg, et al, 2011( املطلوب تطورها
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اإّن من اأحدث برامج تدريب املعلمني على حو�سبة التعليم هو برنامج الدبلوم الرتبوي 
اأثناء  املعلمني  لتاأهيل  برنامج  وهو   ،ICT والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  يف  العايل 
يف  والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  دمج  بعملية  وثيقًا  ارتباطًا  ويرتبط  اخلدمة، 
التعلمية، فمن خلل هذا الربنامج يتّعرف املعلمون امللتحقون يف هذا  التعليمية  العملية 
الربنامج على اأحدث الطرق وال�سرتاتيجيات احلديثة وكيفية دجمها مع الأدوات والو�سائل 
التكنولوجية داخل الغرفة ال�سفية، ويكت�سبون املهارات اللزمة ملعرفة كيفية الإفادة من 
تكنولوجيا املعلومات والت�سالت يف التعليم، حتى يتمكنوا من امل�ساهمة يف بناء بيئة 

التعّلم الإلكرتوين.
اإّن من اأهداف برنامج الدبلوم الرتبوي العايل يف تكنولوجيا املعلومات والت�سالت، 
اأّن العمليات التدريبية والأ�ساليب والطرق امل�ستخدمة يف الربنامج تعمل على متكني املعلمني 
الإمكانات  ا�ستخدام  طريق  عن  لطلبتهم  مبتكرة  تعليمية  طرق  ا�ستحداث  من  املتدربني 
لها  الربنامج من مترينات  ، وذلك مبا يت�سمنه هذا   )ICT( التطبيقية املتوافرة يف جمال 
اأهداف حمددة، يراعى يف ت�سميمها مبداأ امل�ساركة الفعالة للطالب يف العملية التعليمية، 
العمل  نحو  املتمحور  اجلديد  دوره  تفعيل  وعلى  اإيجابي على حت�سيله  ب�سكل  ينعك�ص  مما 
�سمن جمموعات على م�ساريع تعليمية بالإ�سافة اإىل ال�ستغلل ملوارد التعّلم الإلكرتوين 

)عبابنة، 2007( .
املعلومات  تكنولوجيا  يف  العايل  الرتبوي  الدبلوم  برنامج  م�رشوع  بني  لقد 
والت�سالت ICT، بناًء على اخلربات الهولندية يف دمج تكنولوجيا املعلومات والت�سالت 
ا�سم  عليها  اأطلق  الأردن  يف  �رشكة  اإن�ساء  اإىل  الفكرة  هذه  قادت  وقد  التعليم،  عملية  يف 
بالتعاون  امليدان  يف  تنفيذه  م�سوؤولية  لتتوىل  وحتديثه  التعليم  لتطوير  العربي  الكادر 
�رشكة  وهي   ،  )CADER( �رشكة  تاأ�سي�ص  اإىل  اجلامعة  �سعت  حيث  الريموك،  جامعة  مع 
ُتعنى  وهولندا  الأو�سط  ال�رشق  يف  املتخ�س�سة  وال�رشكات  اجلامعات  من  تتاألف  اأردنية 
بربنامج حتديث التعليم والتطوير الرتبوي، بالإ�سافة ملنظمات تعليمية حملية وعاملية 
)روبيكون،  العربية  واملنطقة  الأردن  يف  التعليم  هيكلة  اإعادة  يف  للإ�سهام  متخ�س�سة، 

2005، وزارة الرتبية والتعليم الأردنية، 2004( .
ويت�سمن برنامج الدبلوم الرتبوي العايل يف تكنولوجيا املعلومات والت�سالت �ستة 
حماور رئي�سة هي: التجارب �سفية، ودور تكنولوجيا املعلومات والت�سالت يف التعليم، 
واأمناط التعليم والإدارة ال�سفية، واإنتاج املواد التعليمية وفح�سها، وا�سرتاتيجيات تطبيق 
ذ على مدى عام كامل  تكنولوجيا املعلومات والت�سالت يف املنهاج، وم�رشوع التخرج، وُينفَّ
من التدري�ص والتدريب املكثفني مبا يعادل )27( �ساعة معتمدة.وارتبط التدريب بالتطبيق 
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الزيارات  خلل  من  ُتتابع  التي  ال�سفية،  الغرفة  داخل  التطبيقية  وامل�ساريع  العملي 
و�سيلة  التكنولوجية  الأدوات  تكون  بحيث  للمعلم،  الدعم  تقدمي  اإىل  تهدف  التي  ال�سفية، 
للعمل ولي�ص نتيجة له.ويف خمتلف هذه املجالت، جتري عملية توعية املعلم بالكفاءات 
التغذية  ُتر�سد  بحيث  الطلبة  مع  تطبيقها  من  والتاأكد  تطويرها،  وكيفية  لديه  املوجودة 
لهذه  الطالب حموراً  التعليمية وعمل كل ما هو لزم ليكون  العملية  الراجعة من عنا�رش 
اأ�ساليب  اإىل  )فرديًا وجماعيًا(  الربنامج  املتدربون خلل  املعلمون  العملية، كما يخ�سع 
الذي  الإجناز،  التقومي واملتابعة احلديثة تت�سمن امللحظة واملقابلة وملف  خمتلفة من 
العملية،  و�سريته  الذاتية  تطويره  واجباته وخطط  فيه  ي�سع  بحيث  لكل طالب  توفريه  مت 
قبل  اإعدادها من  تقييم حديثة مت  �سلمل  نهائي من خلل  ب�سكل  يتم احلكم عليها  بحيث 

 CADER )CADER,2006( فريق كادر
اإّن اأّي ن�ساط يقوم به برنامج الدبلوم الرتبوي يف تكنولوجيا املعلومات والت�سالت 
ICT ل بّد اأن يكون خمططًا له ومدرو�سًا وقائمًا على اأ�سا�ص علمي وعملي، ليتحقق الهدف 
للمعلمني  الربنامج  يوؤديها  التي  الأن�سطة  اأحد  والتعليم  التدريب  اأّن  للربنامج.ومبا  العام 
هو  املحوري  ومكونها  الربنامج  هذا  مكونات  اإىل  التّعرف  يتطلب  الأمر  فاإّن  املتدربني، 
الأداء بو�سفة املنظومة املتكاملة لنتائج العملية التدريبية يف �سوء تفاعلها مع مكونات 
الربنامج، وي�ستمل على اأربعة اأبعاد هي: اأداء املدرب يف اإطار العملية التدريبية، واملادة 
البيئة  اإطار  يف  التدريبية  التقنية  والحتياجات  الربنامج،  اأهداف  اإطار  يف  التدريبية 
الربنامج”  “واقع  الثاين  املكون  الربنامج.ويعرف  اأهداف  اإطار  يف  والتقييم  التعليمية، 
البيانات  وال�ستفادة من هذه  اأبعاده،  فعلية يف جمال  ب�سورة  اأداء  من  اأجنز  ما  بقيا�ص 
برنامج  حلداثة  الربنامج.ونظراً  اأداء  واقع  حت�سني  لأغرا�ص  والدرا�سة  التحليل  خلل  من 
املحلي  امل�ستوى  على   ICT والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  يف  الرتبوي  الدبلوم 
الدار�سني الرتبويني  واخلارجي مل تنل درا�سة واقع هذا الربنامج اهتمامًا كبرياً من قبل 

. )CADER,2006( والجتماعيني
هذه  مبو�سوع  وثيقة  �سلة  فله  التدريبية  بالربامج  املتعلق  الرتبوي  الأدب  واأّما 
اإىل تدريب املعلمني  التي هدفت   ،  )Tondeur, 2011( توندير  اأهمها درا�سة  الدرا�سة ولعل 
التجارب  من  املعلمني  ا�ستفادة  ومدى  التكنولوجية  الربامج  اإعداد  وكيفية  اخلدمة  اأثناء 
الإلكرتونية  املناهج  الباحث  ا�ستخدم  حيث  الأمريكية،  نيويورك  جامعة  يف  الإلكرتونية 
يف اإعداد اأدوات الدرا�سة، طبقت الدرا�سة على املعلمني املتدربني يف جامعة نيويورك قبل 
الإلكرتونية قد زادت من قدراتهم  الربامج  اأّن  الدرا�سة  اأظهرت نتائج  اأثنائها،  اخلدمة ويف 
م�ستقبلية  برامج  عمل  يف  التكنولوجيا  ا�ستثمار  على  قادرين  واأ�سبحوا  والعملية  العلمية 

تلبي من طموحاتهم ورغباتهم على امل�ستوى النظري والعملي.
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اإىل  التعرف  اإىل   )Mahdizadeh,et al, 2008( وزمالئه  زاده  مهدي  درا�سة  وهدفت 
يف  الإلكرتوين  التعّلم  لبيئات  املعلمني  ا�ستخدام  تف�سري  �سوئها  يف  ميكن  التي  العوامل 
اأق�سام خمتلفة يف جامعة  مدر�سًا يف   )178( الدرا�سة من  عينة  اجلامعي.وتكونت  التعليم 
العوامل املجددة  اإىل  للتعرف  ا�ستبيان  باإعداد  الباحثون  Wageningen يف هولندا، وقام 
هيئة  اأع�ساء  واآراء  اجتاهات  اأّن  الدرا�سة  نتائج  الإلكرتوين.واأو�سحت  التعليم  ل�ستخدام 
التدري�ص توؤدي الدور احلا�سم يف ا�ستخدام بيئات التعّلم الإلكرتوين باجلامعات حيث متثل 
اآراء  اأّن  43% من التباين يف متغري ا�ستخدام بيئات التعّلم الإلكرتوين.واأكّدت النتائج على 
املعلومات  �سبكة  خلل  من  املطبقة  الأن�سطة  حول  اإيجابية  كانت  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء 

والتعليم مب�ساعدة احلا�سب الآيل.
ويف درا�سة لوغما واآخرين )Loogma,et al, 2007( التي هدفت اإىل ا�ستخدام النماذج 
البتكارية لتدريب املعلمني وتنمية مهاراتهم يف عمليات التعّلم الإلكرتوين يف موؤ�س�سات 
التعليم العايل يف ماليزيا، م�ستخدمني ال�ستبانات مقايي�ص لأداة الدرا�سة، وتو�سلت نتائج 
الدرا�سة باأّن النماذج البتكارية لها دور فّعال يف تكنولوجيا املعلومات والت�سالت، كما 
لدى  امل�ستمر  بالتدريب  تتعلق  التي  التحديات  من  جمموعة  وجود  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت 
املعلمني.واأو�سى الباحثون بتدريب املعلمني بالأخذ بالنماذج البتكارية من اأجل حت�سني 

بيئات التعّلم الإلكرتوين.
وهدفت درا�سة هيلينربج واآخرين )Hillenberg, et al, 2006( اإىل التعرف اإىل اآراء 
الباحثون  قام  الإلكرتوين،  التعّلم  املعلومات حول  تكنولوجيا  الرتبويني وخرباء  املديرين 
يف  تربوية  كليات  �ست  يف  املعلومات  تكنولوجيا  وخرباء  الإداريني  مع  مقابلت  بعقد 
نتائج  واأ�سارت  الإلكرتوين،  التعّلم  اأثر  اآرائهم حول  اإىل  للتعرف  الأمريكية  الغرب  جامعات 
التعّلم  اأثر  حول  التعّليم  تكنولوجيا  وخرباء  الإداريني  بني  اتفاق  وجود  عدم  اإىل  الدرا�سة 
الإلكرتوين على معدل التغري، والقيد، وامل�سوؤولية عن ت�سميم املنهج الدرا�سي واإعداده بينما، 
وجد اتفاق عام على روؤيتهم للتعّلم الإلكرتوين، واأهم التحديات التي تواجهه، والدور الذي 
توؤديه الكلية، واحلاجة اإىل التعاون بني العديد من املوؤ�س�سات الأخرى واأكّدت الدرا�سة على 
النوع من  ا�ستجابة املربني لهذا  الإلكرتوين وجناحة يتوقف على مدى  التعّلم  ا�ستمرار  اأن 

التعّلم و�رشورة اإعدادهم لل�ستجابة ملتطلبات التكنولوجيا احلديثة.
قائم  تدريبي  برنامج  معامل  ت�سف  بدرا�سة   )2010( وال�سو�س  مو�سى،  اأبو  وقام 
املزج  ن�سب  حتدد  حيث  الأردن،  يف  احلكومي  التعليم  مدار�ص  يف  املربمج  التعّلم  على 
كما   ، بعد(  تعلم عن  املتعددة،  بالو�سائط  تعلم  لوجه،  )وجها  املختلفة:  التعّلم  اط  اأمنَّ بني 



110

اليرموك جامعة  في  بالبرنامج  امللتحقني  واإلداريني  املعلمني  نظر  وجهة  د. رامي إبراهيم الشقرانمن 
 ICT د. بالل محمد الذياباتواقع برنامج الدبلوم التربوي العالي في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

تعر�ص الدرا�سة موا�سفات النموذج التدريبي، الذي يعمل على متكني املعلمني من التكيف 
اإلكرتونية  و�سائط  اإنتاج  اإمكانية  حيث  من  والتكنولوجيا،  الإلكرتوين  التعّلم  متطلبات  مع 
الورقة  تقّدم  واأخرياً  التفاعلي،  اللوح  مع  التعامل  وكيفية  اإلكرتونية،  واختبارات  �سارحًة، 
بيانات اإح�سائية، ونوعية متعلقة بتجربة الربنامج على مدى �سنوات ثلث، طبق الربنامج 
التدريبي على مدى �سنوات ثلث )منذ عام 2007 وحتى 2010( ، وقد مت تدريب )120( 
م�ساركًا وم�ساركة، اأظهرت النتائج الو�سفية فاعلية الربنامج التدريبي يف الإ�سهام يف ج�رش 
الهوة بني البيداغوجيا والتكنولوجيا من خلل اعتماد امل�ساركني على اأنف�سهم يف ت�سميم 

واإنتاج الو�سائط املتعددة التعليمية، والعمل على تطوير مناذجهم التدري�سية املختلفة.
ويف درا�سة خلف اهلل )2008( التي هدفت اإىل حتديد واقع امل�ستحدثات التكنولوجية 
الأزهرية بجمهورية  الدرا�سة ع�سوائيًا من املعاهد  الأزهرية.حيث اختريت عينة  باملعاهد 
م�رش العربية ولتحقيق اأهداف البحث بنيت ا�ستبانتان لتحديد واقع امل�ستحدثات التكنولوجية 
لت  باملعاهد الأزهرية، وحاجات املعاهد الأزهرية من امل�ستحدثات التكنولوجية، وقد تو�سّ
النتائج اإىل وجود �سعف �سديد للم�ستحدثات التكنولوجية وما ت�سمله من: )اأجهزة تعليمية، 
و�سائل عر�ص، مواد تعليمية، و�سائل ات�سال( كما اأّن ن�سبة امل�ستحدثات لعدد املعاهد ولعدد 

التلميذ واملدر�سني �سعيفة جداً، ول تتنا�سب مع اأدنى م�ستويات اجلودة التعليمية.
ويف درا�سة العمري وال�سقران )2005( التي هدفت اإىل التعرف اإىل اجتاهات املعلمني 
الأردن،  �سمال  يف  والتعليم  الرتبية  مديريات  يف  التدريبي   )Intel( بربنامج  امللتحقني 
اأظهرت الدرا�سة اأن هناك اجتاهًا ايجابيًا عاليًا نحو برنامج )اإنتل( التدريبي لدى املعلمني 
احلا�سلني على دورة اأنتل Intel، واّن هذا الجتاه ل يتاأثر بجن�ص املتدرب وموؤهله التعليمي، 
بينما يتاأثر مبتغري اخلربة التدري�سية ول�سالح املعلمني املتدربني ذوي اخلربة الأقل من 15 

�سنة.
الأمية  حمو  برنامج  اأثر  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت  فقد   )2001( عبيدات  درا�سة  اأما 
الثقافة احلا�سوبية لدى املعلمني واجتاهاتهم نحو احلا�سوب يف  احلا�سوبية على م�ستوى 
الذين  الدرا�سة من جميع املعلمني واملعلمات،  الأردن.تكونت عينة  اإربد يف  مديرية تربية 
اإىل  النتائج  الأردن.واأ�سارت  يف  كنانة  بني  لواء  تربية  مديرية  يف  الربنامج  بهذا  التحقوا 
لدى  احلا�سوب  نحو  عاليًا  اإيجابيًا  اجتاهًا  هناك  واأن  اأهدافه،  حتقيق  يف  الربنامج  جناح 

املعلمني الذكور، واأّن هذا الجتاه ل يتاأثر مبوؤهل املعلمني العلمي.
الثقافة  التدريب يف مادة  اأثر  اإىل معرفة  بدرا�سة هدفت   )1996( �رضار  اأبو  وقامت 
احلا�سوبية على اجتاهات الطلبة نحو احلا�سوب يف جامعة الريموك الأردنية وفقًا ملتغريات 
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اجلن�ص، واخلربة ال�سابقة.تكونت عينة الدرا�سة من )139( طالبًا وطالبة من طلبة جامعة 
موؤتة.واأظهرت نتائج الدرا�سة اأّن اجتاهات الطلبة كانت اإيجابية، واأنّه توجد فروق ذات دللة 
اإح�سائية يف اأثر درا�سة مادة مبادئ ثقافة احلا�سوب على الجتاه نحو ا�ستخدام احلا�سوب 
تعزى للجن�ص ول�سالح الطلبة الذكور، كما دلت النتائج على وجود اأثر للخربة ال�سابقة على 

الجتاهات نحو ا�ستخدام احلا�سوب.
من خالل العر�س ال�سابق للدرا�سات ال�سابقة نو�سح ما ياأتي: 

اأوًل- الدرا�سات التي كانت لها اجتاهات اإيجابية نحو الربامج التدريبية احلا�سوبية  ●
واأبومو�سى،   ،  )Tondeur,2011 درا�سة  ومنها  احلالية  الدرا�سة  نتائج  مع  اتفقت  التي 
العمري  Mahdizadeh,et al,2008، Loogma,et al,2007،، ودرا�سة  وال�سو�ص، 2010، 

وال�سقران، 2005، وعبيدات، 2001، واأبو �رشار، 1996( .
ثانيًا- الدرا�سات التي كانت لها نتائج �سلبية نحو المكانات الفنية وامل�ستلزمات  ●

ال�رشورية التي اتفقت مع نتائج الدرا�سة احلالية ومنها درا�سة )خلف اللة، 2008، ودرا�سة، 
. )Hillenberg, et al 2006

موقع الدراسة احلالية من الدراسات السابقة: 
الدبلوم  واقع  تناولت  التي  الباحثني  علم  ح�سب  نوعها  من  الأوىل  الدرا�سة  هذه  تعد 
وزارة  تطرحه  الذي  الأردن،  يف  والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  يف  العايل  الرتبوي 
الرتبية والتعليم الأردنية ملوظفيها، وعليه ميكن اأن ن�ستدل على حداثة مو�سوع التعرف اإىل 
واقع برنامج الدبلوم الرتبوي يف تكنولوجيا املعلومات والت�سالت ICT، بالإ�سافة اإىل 
غياب الدرا�سات امليدانية يف اإطار البيئة العربية واملحلية على حد �سواء التي تناولت واقع 
التدريبية  اأهمية املادة  اأبرزت  التي  الدرا�سات  اأوائل  اأّنها من  التدريبي، كما  الربنامج  هذا 
والبنى التحتية والتقنية التي ترافق الربامج الرتبوية املطروحة، لتربز اأوجه القوة وال�سعف 

فيها.

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
اإّن التطورات التكنولوجية املت�سارعة وتطور اأ�ساليب واأدوات وو�سائل الت�سال ونقل 
الإدارية  والعمليات  وتب�سيطها  والتعليم  التعّلم  عمليات  ت�سهيل  على  �ساعدت  املعلومات 
اأدائهم.وميكن  من  وّطورت  الإداريني،  والعاملني  املعلمني  كفاءة  من  ورفعت  املختلفة، 
فاإنه  الرتبوي،  الدبلوم  برنامج  من  املكت�سبة  واملهارات  املعارف  تطبيق  اإنه خلل  القول 



112

اليرموك جامعة  في  بالبرنامج  امللتحقني  واإلداريني  املعلمني  نظر  وجهة  د. رامي إبراهيم الشقرانمن 
 ICT د. بالل محمد الذياباتواقع برنامج الدبلوم التربوي العالي في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

من املمكن اأن يكون هناك اختلف يف التطبيق وال�ستخدام من قبل املعلمني والإداريني 
يف املدار�ص، واأن يكون الأفراد امل�ستخدمون وامل�ستفيدون من برنامج الدبلوم غري مهيئني 
للتعامل مع تطبيقاته املختلفة، ولديهم اجتاهات متباينة حول مادته التدريبية، واملدربني، 
والت�سهيلت التقنية، واأهداف الربنامج، حيث تتمثل م�سكلة الدرا�سة يف اأّن هناك كثرياً من 
امللتحقني بربنامج الدبلوم الرتبوي يف تكنولوجيا املعلومات والت�سالت ICT خمتلفني 
يف مواقفهم نحوه كونه ما زال برناجمًا حديثًا من جهة، وفائدة طرح هذا الربنامج يف كلية 
للتدريب  الإيجابية  النظرة غري  وكذلك يف  الرتبية،  كلية  ولي�ص يف  املعلومات  تكنولوجيا 
يف كلية تكنولوجيا املعلومات من حيث املادة التدريبية، واملدرب، والحتياجات التقنية 
التدريبية مقارنة بكلية الرتبية.لذلك فاإنه من ال�رشوري القيام بعمليات التقومي امل�ستمر 
لواقع برامج التدريب احلا�سوبية يف وزارة الرتبية والتعليم الأردنية، والوقوف على درجة 
الدرا�سة  هذه  م�سكلة  فاإّن  هنا  للأفراد.من  والإداري  التعليمي  الأداء  م�ستوى  على  تاأثريها 
الدبلوم العايل يف تكنولوجيا املعلومات والت�سالت للتعرف  تكمن يف الك�سف عن واقع 
للعمل على حت�سينها م�ستقبًل من خلل  الربنامج،  لذلك  القوة  ال�سعف ونقاط  اإىل مواطن 
م�سكلة  تتحدد  عينتها.لذا  من  الدرا�سة  هذه  اإليها  �ستتو�سل  التي  التطويرية  املقرتحات 
الدرا�سة يف الك�سف عن واقع الربنامج من وجهة نظر املتدربني وذلك من خالل االإجابة 

عن ال�سوؤالني االآتيني: 
1 . ،ICT والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  يف  الرتبوي  الدبلوم  برنامج  واقع  ما 

الذي تقدمه كلية IT يف جامعة الريموك من حيث )املادة التدريبية، واملدرب، والت�سهيلت 
التقنية، واأهداف الربنامج( ؟ 

هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α = 0.05( يف تقديرات . 2
على  والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  يف  الرتبوي  الدبلوم  برنامج  لواقع  املتدربني 
املجالت التالية: )املادة التدريبية، واملدرب، والت�سهيلت التقنية، واأهداف الربنامج( تعزى 
ملتغريات الدرا�سة )عدد �سنوات خربة املتدرب يف التدري�ص، واملوؤهل العلمي، وامل�ساركة يف 

دورات حا�سوب، والتخ�س�ص الأكادميي( ؟ 

هدف الدراسة: 
هدفت هذه الدرا�سة اإىل معرفة واقع برنامج الدبلوم الرتبوي يف تكنولوجيا املعلومات 
والت�سهيلت  التدريبية، واملدرب،  )املادة  الريموك من حيث  ICT يف جامعة  والت�سالت 
يف  وال�سعف  القوة  نقاط  ت�سخي�ص  من  الباحثني  ميكن  مما   ، الربنامج(  واأهداف  التقنية، 
الربنامج، وكيفية احلكم على جودة املادة التدريبية التي يتلقاها املتدربني مع الأخذ بعني 
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العتبار ال�سفات التي يتميز بها املدرب ومدى ا�ستفادة املتدربني من خربته التي ميكن اأن 
ت�سيف خربات جديدة لطريقة التعّلم، بالإ�سافة اإىل معرفة الت�سهيلت املتوافرة وال�سعوبات 
التي ميكن اأن حتّد من ت�سهيل عميلة التعّلم والتعليم، وبيان مدى فاعلية الربنامج يف حتقيق 
الأهداف الفعلية لدى املتدربني ومدى ال�ستفادة العلمية والنظرية من حتقيق هذه الأهداف.

أهمية الدراسة: 

ت�ستمد هذه الدرا�سة اأهميتها من االآتي: 
اأوًل- اإّن عملية التعرف اإىل واقع برنامج الدبلوم الرتبوي يف تكنولوجيا املعلومات  ●

هذا  حتديد  واأّن  ال�ساملة،  التدريبية  العملية  يف  اأ�سا�سية  منهجية  خطوة   ICT والت�سالت 
ال�سعف م�ستقبًل،  اأوجه  �سيكون مهمًا جلهة معاجلة  الواقع بدقة وباأ�سلوب منهجي منظم 
الدبلوم  وبرنامج  عام  ب�سكل  التدريبية  الربامج  فاعلية  زيادة  يف  اإ�سهامه  مدى  وك�سف 

الرتبوي ب�سكل خا�ص.
ثانيًا- اإّنها تتناول مرحلة تنفيذ الربنامج التدريبي، وهي بهذا تركز على مرحلة  ●

التخطيط والت�سميم، لأّن جناح الربنامج يعتمد يف الأ�سا�ص على الت�سميم الدقيق اجليد له.
يف  ● التعّلم  ي�سهده  الذي  التطور،  لبيئة  مهمة  الدرا�سة  هذه  نتائج  �ستكون  ثالثًا- 

اأن  بعد  التعليم(  )حو�سبة  الرتبوي  التطوير  الثالثة من م�رشوع  باملرحلة  مّير  الأردن وهو 
هذا  تطوير  يف  ت�ساهم  اأن  املتوقع  من  حيث  والنوعي،  التطويرالكمي  من  مرحلتني  اجتاز 

الربنامج وحت�سينه.

التعريفات اإلجرائية: 

واالت�ساالت  ◄ املعلومات  تكنولوجيا  يف  العايل  الرتبوي  الدبلوم  برنامج 
اأثناء اخلدمة، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بعملية دمج  وهو برنامج لتاأهيل املعلمني يف   :ICT

تكنولوجيا املعلومات والت�سالت يف العملية التعليمية التعلمية.
الدبلوم  ◄ برنامج  �سهادة  لنيل  م�سلكيًا  واملوؤهل  املتدرب  ال�سخ�ص  وهو  املعلم: 

الرتبوي العايل يف تكنولوجيا املعلومات والت�سالت.
وزارة  ◄ يف  اإدارية  مهمات  ي�سغلون  الذين  املتدربون  الأ�سخا�ص  وهم  االإداريون: 

يف  العايل  الرتبوي  الدبلوم  برنامج  �سهادة  لنيل  م�سلكيًا  واملوؤهلون  والتعليم  الرتبية 
تكنولوجيا املعلومات والت�سالت.
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حمددات الدراسة: 
يف . 1 املتدربني  والإداريني  املعلمني  نظر  وجهات  ك�سف  على  الدرا�سة  اقت�رشت 

جامعة  يف   IT الـ  كلية  يف  الرتبوي  والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  الدبلوم  برنامج 
الريموك، الذين انهوا جميع املقررات وملتحقني يف املقرر ال�ساد�ص يف الأ�سبوع 48 )املقرر 

الأخري يف الربنامج( ، للعام الدرا�سي 2009/ 2010.
كما اقت�رشت الدرا�سة على ال�ستبانة اأداة وحيدة جلمع البيانات.. 2

الطريقة واإلجراءات: 

جمتمع الدراسة: 
تكون جمتمع الدرا�سة من )334( معلمًا واإداريًا ملتحقني بربنامج الدبلوم الرتبوي يف 
تكنولوجيا املعلومات والت�سالت يف كلية IT يف جامعة الريموك للعام الدرا�سي 2009/ 

2010 م.
عينة الدراسة: 

تكونت عينة الدرا�سة من )75( معلمًا واإداريًا، منهم )39( ذكراً و )36( واأنثى، وقد جاء 
توزيع اأفراد العينة وفقًا ملتغريات الدرا�سة، كما هو مو�سح يف اجلدول )1( .

الجدول )1( 
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة

اجلن�س
39ذكر

36اأنثى

التخ�س�س االأكادميي
32علمي
43اأدبي

اخلربة العملية
19اقل من 5 �سنوات

524 – 10 �سنوات
32اأكرث من 10 �سنوات

امل�ساركة يف برامج تدريب على الثقافة احلا�سوبية
28نعم

47ل

املوؤهل العلمي
25بكالوريو�ص
20دبلوم عايل

30ماج�ستري فاأكرث
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أداة الدراسة وطريقة مجع البيانات: 

املبا�رشة  العلقة  ذات  ال�سابقة  والدرا�سات  النظري  الأدب  على  الباحثان  اطلع 
باملو�سوع كدرا�سات: )Lynch, 2004 ، 2009,Swan Purnawarman، والعمري وال�سقران، 
2005، ولآل، 2008، واحليلة، 2004 ).وقد اعتمد الباحثان يف ت�سميم اأداة الدرا�سة على 
الأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة املذكورة �سابقًا، وعلى جمموعة من املعايري الواجب 

مراعاتها عند تقييم برامج التعلرّم االإلكرتوين ومنها: 
املحتوى: هل يحتوي الربنامج على الكمية والنوعية اجليدة من املعلومات؟ . 1
التعّلم: هل �سمم املقيا�ص بطريقة ت�ساعد على تقييم امل�ستخدمني بطريقة . 2 تقييم 
مثلى؟ 
التفاعلية: هل املتعلم متفاعل مع الربنامج؟ . 3
اأجل حتقيق . 4 القيادة: هل ميكن للمتعلم حتديد طريقة تعلمه وقيادة الربنامج من 

الأهداف لديه؟ وهل هناك لوحة ان�سيابية للربنامج حمدد ال�سري يف خطوات التعّلم؟ وهل 
هناك خيارات متعددة يف الربنامج ت�ساعد املتعلم على اختيار ما يتنا�سب وحاجاته؟ 

الدافعية: هل يحتوي الربنامج على مواد تعليمية تثري دافعية املتعلمني؟ . 5
ال�سور . 6 من:  كل  ومنا�سب  فعال  وب�سكل  الربنامج  يوظف  هل  التعليمية:  الو�سائل 

والر�سومات املتحركة واملو�سيقى، وال�سوت والفيديو؟ وهل ال�ستخدام الزائد لهذه الو�سائل 
ميكن ال�ستغناء عنه؟  

اإتقان . 7 قيا�ص  مثل  التقومي:  فنون  من  اأ�سكال  على  الربنامج  يحتوي  هل  التقومي: 
حمتويات كل مهمة قبل النتقال اإىل املهمة الأخرى؟  

احلما�سة واجلاذبية: هل الربنامج جذاب للعني والأذن؟  . 8
عند . 9 كاأدائهم  الربنامج  من  النتهاء  عند  الطلبة  اأداء  هل  بالت�سجيلت:  الحتفاظ 

البدء يف الربنامج؟  
النغمة: هل الربنامج م�سمم لل�ستماع؟ وما الأجهزة املطلوب ا�ستخدامها من قبل . 10

املتعلم؟ 
املعلومات  اأهم  اأي�سًا  ت�سمنت  التي  كا�ستبانة،  الدرا�سة  اأداة  �سممت  عليه  وبناًء 
ال�سخ�سية والدميوغرافية- الجتماعية للمبحوثني و )36( فقرة موزعة على جمال املادة 
)9( فقرات،  التقنية  الت�سهيلت  )9( فقرات، وجمال  املدرب  )9( فقرات، وجمال  التدريبية 
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الظاهري عن طريق عدد من  التاأكد من �سدقها  الربنامج )9( فقرات، بعد  اأهداف  وجمال 
املحكمني يف ق�سمي املناهج وعلم النف�ص.اأما معامل ثبات لهذه الفقرات ال�ست والثلثني 
من  متدربًا   )15( على  توزيعها  بعد  وذلك   )0.78( فكان  احلالية  الدرا�سة  يف  امل�ستخدمة 
خارج عينة الدرا�سة، واإعادة توزيعها مرة اأخرى بعد اأ�سبوعني على املتدربني اأنف�سهم، وهو 

معيار مقبول لأغرا�ص هذه الدرا�سة.

طريقة مجع البيانات: 

ُجمعت البيانات من طلب برنامج دبلوم تكنولوجيا املعلومات والت�سالت الرتبوي 
يف كلية الـ IT يف جامعة الريموك، الذين در�سوا امل�ساق ال�ساد�ص يف الأ�سبوع 48 )امل�ساق 
ويطمئنانهم  الدرا�سة،  باأهداف  املبحوثني  يخربان  الباحثان  .وكان  الربنامج(  يف  الأخري 
لأغرا�ص  و�ست�ستخدم  امل�ساق،  بهذا  لها  علقة  ل  واأنها  �سيعطونها  التي  البيانات  ب�رشية 

البحث العلمي فقط، وقد ا�ستغرق تعبئة ال�ستمارة الكلية يف املعدل بني 35 – 40 دقيقة.

املعاجلة اإلحصائية: 
لقد جرى تفريغ الإجابات، وا�ستخدام برنامج احلزمة الإح�سائية للعلوم الجتماعية 
البيانات، وقد ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية، والنحرافات املعيارية،  يف حتليل   )SPSS(
واأعطيت فقرات املقيا�ص  والأداة ككل،  الدرا�سة  اأداة  املوافقة لكل فقرة من فقرات  ودرجة 
درجة موافق ب�سدة خم�ص علمات، اأوافق اأربع علمات، وحمايد ثلث، ول اأوافق علمتني، 
املقيا�ص  على  الفقرات  احل�سابي جلميع  املتو�سط  واحدة.واُ�ستخرج  ب�سدة علمة  اأوافق  ول 
املتعدد  التباين  حتليل  وا�ستخدم  الرئي�سية،  املتغريات  بح�سب  ت�سنيفه  عند  وذلك  ككل، 

. )Multi Variance(

بثالثة  مدى  اعتمد  الدرا�سة،  اأداة  الدرا�سة على فقرات  تقدير عينة  ولتحديد م�ستوى 
م�ستويات لتف�سري نتائج الدرا�سة، كما ياأتي: 

املتو�سط احل�سابي )اأقل من 2.33( ي�سري اإىل درجة قليلة.. 1
املتو�سط احل�سابي )من 2.33- اأقل من 3.66( ي�سري اإىل درجة متو�سطة.. 2
 واملتو�سط احل�سابي )اأكرث من 3.66( ي�سري اإىل درجة عالية.. 3

نتائج الدراسة ومناقشتها: 
اأوًل- عر�ص نتائج ال�سوؤال الأول ومناق�ستها:  ◄

لتكنولوجيا  الرتبوي  الدبلوم  برنامج  واقع  واملت�سمن  الأول  ال�سوؤال  عن  وللإجابة 



117

2014 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثاني والثالثون )1( - شباط 

املعلومات والت�سالت، فقد اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لكل 
جمال من جمالت الدرا�سة ولكل فقرة وردت فيها، وُقدِّر م�ستوى ا�ستجابات املتدربني وفقًا 
للمدى الذي اُعتمد يف هذه الدرا�سة، ويبني اجلدول )2( اأّن جميع املجالت التي اأجاب عليها 

املتدربون قد �سجلت مدى متو�سطاتها احل�سابية بدرجة عالية.
الجدول )2( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المتدربين على فقرات مجاالت البرنامج التدريبي

درجة املوافقةاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيجماالت الربنامج التدريبياملجاالت

4.110.36املدرب1.

عالية

3.930.41املادة التدريبية2.

3.880.36اأهداف الربنامج3.

3.720.35الت�سهيلت التقنية4.

3.910.29الكلية

ح�سابي  ومبتو�سط  الأوىل  املرتبة  احتل  "املدرب"  جمال  اأّن   )2( اجلدول  من  يت�سح 
ح�سابي  ومبتو�سط  الثانية  املرتبة  يف  التدريبية"،  "املادة  جمال  وجاء   ،  )4.11( قدره 
 " قدره )3.93( وتله جمال " اأهداف الربنامج" ومبتو�سط ح�سابي قدره )3.88( ، واأخرياً 
الت�سهيلت التقنية" ومبتو�سط ح�سابي قدره )3.72( ، اأّما بالن�سبة ل�ستجابات اأفراد عينة 
.وت�سري   )3.91( الكلي  احل�سابي  املتو�سط  بلغ  فقد  ككل  الدرا�سة  اأداه  فقرات  على  الدرا�سة 
هذه النتائج اإىل اأّن اإدارة الربنامج قد اهتمت بالتخطيط والت�سميم لعنا�رش هذا الربنامج، 
من  وتعطيها  تدعمها  التي  والت�سميم،  التخطيط  يف  وحمددة  وا�سحة  اأ�سوًل  واعتمدت 
الفاعلية التي ميكن العتماد عليها.ويظهر ذلك جليًا من وجهات نظر املعلمني املتدربني 
مما يدل على متيز هذا الربنامج عن غريه من الربامج التدريبية الأخرى، وقد يعزى ال�سبب 
يف وجهات النظر تلك اإىل كون الربنامج حديثًا يف مو�سوع تكنولوجيا املعلومات، ويوفر 
اآخر ما هو مطروح يف جمال احلا�سوب التعليمي.لأنّه قد يعدُّ يف  للمتدربني الطلع على 
تعّلم كل  قد يكونون مندفعني نحو  اأو  املطروحة حاليًا،  التعّلم  اأ�ساليب  اأف�سل  نظرهم من 
ما هو جديد، ولديهم ال�ستعداد للعمل يف بيئة تكنولوجية متطورة.كما ميكن اأن تعزى هذه 
النتيجة اإىل طبيعة الربنامج الذي يقوم بالأ�سا�ص على تبادل اخلربات فيما بني املتدربني، 
املعلم  قيام  على  بالأ�سا�ص  يقوم  كونه  الأخرى  التدريبية  الربامج  من  غريه  عن  ويتميز 
بتدريب زملئه الآخرين، وبالتايل كان هناك تعاون واحرتام يف اأثناء فرتة التدريب.وحيث 
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اإّن املدرب يعّد عن�رشاً فّعاًل، فلرمبا �سمح للمتدربني بتبادل اخلربات فيما بينهم، كما ميكن 
عاليًا  تقديراً  وجدنا  لذلك  املتقدمة،  احلا�سوب  تطبيقات  تعّلم  يف  الرغبة  لديهم  يكون  اأن 
لأداء هذا الربنامج بكل ما يحمله من معارف ومهارات جديدة مل يعرفوها م�سبقًا.وعليه 
 Mahdizadeh,et ،2010 ،فقد اتفقت هذه النتيجة مع درا�سات: )اأبومو�سى، وال�سو�ص

. )،al,2008، Loogma,et al,2007

اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لفقرات كل جمال كما  كما 
هو مو�سح يف اجلدول )3( 

الجدول )3( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال المادة التدريبية مرتبة تنازليًا

درجة املوافقة االنحراف املعياري املتو�سط احل�سابي الفقـــرة الرتبة

ايجابية عالية

0.88 4.36 تركز على اأهداف املناهج املحو�سبة 1
0.93 4.27 توجه الطلبة نحو العمل كفريق. 2

0.98 4.19 ت�ستمل على مو�سوعات متنوعة تلبي حاجات الطلبة 
واهتماماتهم 3

0.96 4.17 تراعي الأ�سالة واحلداثة 4
0.92 4.09 تركز على ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات والت�سالت 5
0.87 4.04 تت�سف بالدقة العلمية 6
0.85 4.04 تعالج ق�سايا حديثة معا�رشة 7
0.89 3.96 تهتم باجلوانب التطبيقية 8

قليلة 1.00 2.24 تنا�سب ميول الطلبة 9

عالية 0.41 3.93 الكلية

املوافقة  ودرجة  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات   )3( اجلدول  يو�سح 
اأن  النتائج  اأظهرت  التدريبية«، فقد  الدرا�سة اخلا�سة مبجال » املادة  اأفراد عينة  لإجابات 
متو�سط علماتهم على جميع فقرات هذا املجال بلغ )3.93( .وح�سب الت�سنيف الوارد يف 

هذه الدرا�سة فهو تقدير عاٍل نحو املادة التدريبية.
ويت�سح من اجلدول )3( اأي�سًا اأن ا�ستجابات املتدربني حول املادة التدريبية و�سعت 
حو�سبة  باأهداف  التدريبية  املادة  بارتباط  تتعلق  التي  الفقرات  الأوىل  الثلث  الرتب  يف 
تلبي حاجات  العمل، وتناول مو�سوعات متنوعة  الطلبة نحو  الدرا�سية، وتوجيه  املناهج 
املتدربني  اعتقاد  ذلك  اإىل  اأدت  التي  الأ�سباب  من  كان  ورمبا  واهتماماتهم،  املتدربني 
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ب�رشورة حتقيق اأهداف حو�سبة املناهج، و�رشورة توجيه املتدربني اإىل العمل مبا تعلموه، 
وتعزى هذه النتيجة كون املتدربني على علم تام باأّن اأهداف الربنامج هي اأهداف حو�سبة 
املقررات التعليمية نف�سها، واأّن التحاقهم بهذه الربنامج هو جزء من مراحل حو�سبة املناهج 
الدرا�سية، كما اأّن تنوع املو�سوعات ي�ساعد يف تلبية حاجات املتدربني واهتماماتهم، لأّن 

العتماد على مو�سوع واحد قد يوافق ميول طالب ما، ول يوافق طالب اآخر.
التي تتعلق  الفقرة  الأخرية  الرتبة  اأّن املتدربني و�سعوا يف  ويت�سح من اجلدول )3( 
بارتباط املحتوى مبيول الطلبة، وكحد اأدنى )2.24( ، وبدرجة تقدير قليلة، وميكن تف�سري 
ذلك اأّن املتدربني رمبا كانوا يت�سورون اأن هناك برامج حديثة ميكن اأن تتنا�سب مع حمتوى 
املادة التدريبية وتتفاعل ب�سكل اأكرب مع ما هو مطلوب عمله يف اأثناء التدريب، التي توفرها 
من  املتدربني  ومتطور، مما ميّكن  وباأ�سلوب عر�ص جذاب  اأكرث حداثة  ب�سكل  الربامج  تلك 
ا�ستخدام هذه التطبيقات لتنفيذ متطلبات املادة التدريبية ب�سكل �سهل ومرن وبطرق خمتلفة 
واأكرث جاذبية.كما ميكن اأن يعزى ذلك اإىل اأّن املادة التدريبية مادة طويلة وكثيفة وحتتاج 
لوقت لتحقيق الهدف الرئي�ص منها، كون املهارات واملعارف التي حتتويها املادة التدريبية 
مت�سعبة وكثرية، لذلك فهي تغطي جوانب نظرية واأخرى تطبيقية، ولرمبا اعتقد املتدربون 
اأّنها ت�سمل فقط جوانب تطبيقية وخا�سة اأّن معظمهم التحق بدورات تدريبية على الرخ�سة 

الدولية لقيادة احلا�سوب وانتل ووردلينك.
وملعرفة اأداء »املدرب«، فقد اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية 

ل�ستجاباتهم كما هو مو�سح يف اجلدول )4( .
الجدول )4( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال المدر	 مرتبة تنازليًا

درجة 
املوافقة

االنحراف 
املعياري

املتو�سط 
احل�سابي الفقـــرة

عالية

0.64 4.67 يت�سف باملرونة اأثناء التعامل مع املتدربني. 1
0.72 4.25 لديه اإملام كاف باملادة التدريبية واملهارات احلا�سوبية املتقدمة. 2
0.98 4.09 لديه املقدرة الكافية للإجابة عن جميع اأ�سئلة املتدربني. 3
0.98 4.09 الوقت املخ�س�ص للتدريب قد مت ا�ستثماره من قبل املدرب ب�سكل كبري. 4
0.85 4.03 5 زود املتدربني بخربات ت�ساعدهم على حل م�سكلتهم.
0.89 4.01 ميتلك مهارة ترجمة حمتوى املادة التدريبية اإىل مادة عملية ميكن تطبيقها. 6
1.05 3.97 ي�ستخدم الأجهزة والو�سائل التعليمية لتو�سيح حمتوى املادة التدريبية. 7

قليلة
 1.34  2.39 الأ�ساليب التعليمية التي ا�ستخدمها املدرب قد اأثارت التناف�ص بني املتدربني 

ودفعتهم ملزيد من الإبداع.
8

0.75 1.97 اإعطاء الفر�سة للمتدربني للعمل اجلماعي ومراعاة الفروق الفردية. 9
0.36 4.11 الكلية
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املوافقة  املعيارية، ودرجة  املتو�سطات احل�سابية، والنحرافات   )4( يو�سح اجلدول 
الدرا�سة اخلا�سة مبجال »املدرب« ومرتبة تنازليًا، ويلحظ من هذا  اأفراد عينة  لإجابات 
�سبع فقرات �سجلت املتو�سطات احل�سابية ل�ستجابات املتدربني بدرجة  اأّن هناك  اجلدول 
»عالية«، وما بني )4.67( كاأعلى متو�سط ح�سابي للفقرة » ات�سف املتدرب باملرونة اأثناء 
الأجهزة  ي�ستخدم   « على:  تن�ص  التي  للفقرة   )3.97( اأدنى  وكحد  املتدربني«  مع  التعامل 
اهتمام  اإىل  النتيجة  هذه  التدريبية«.وت�سري  املادة  حمتوى  لتو�سيح  التعليمية  والو�سائل 
اختريوا من ذوي اخلربات  اأنهم  ولرمبا  التدري�ص  الإن�سانية يف مهنة  بالعلقات  املدربني 
هذه  اأّن  ولرمبا  والت�سالت،  املعلومات  تكنولوجيا  جمال  يف  واملتخ�س�سني  العالية، 
الكفاءات انعك�ست ب�سكل اإيجابي على املتدربني الذين تاأثروا بهذا الواقع، ممن توافر لديهم 
الوعي الكايف بهذه املمار�سة الإن�سانية باعتبار اأّن امل�رشفني على الربنامج اهتموا به كونه 

الربنامج الأول الذي يطرح يف الأردن من قبل CADER بالتعاون مع جامعة الريموك.
ويت�سح من اجلدول 4 اأّن املتدربني و�سعوا يف الرتبتني الأخريتني الفقرات التي تتعلق 
ا�ستخدمها  التي  التعليمية  “الأ�ساليب  الفقرة:  ح�سلت  حيث  للمدربني،  الرتبوي  بالتاأهيل 
ح�سابي  مبتو�سط  الإبداع”  من  ملزيد  ودفعتهم  املتدربني  بني  التناف�ص  اأثارت  قد  املدرب 
قدره )2.39( ، وح�سلت الفقرة: “اإعطاء الفر�سة للمتدربني للعمل اجلماعي ومراعاة الفروق 
النتيجة اإىل اأّن  الفردية” مبتو�سط ح�سابي قدره )1.97( وبدرجة تقدير قليلة، وت�سري هذه 
اأ�ساليب تدريبية وتعليمية مل ترث احلما�سة لدى املتدربني ب�سكل  املدربني لرمبا قد اتبعوا 
كاف، ومل تتنا�سب مع معظم ما توقعه املتدربني، اأو اأّنهم ركزوا على تدريب الطلبة ب�سكل 

فردي، ليتمكنوا من اإنهاء املقرر التدريبي بالوقت املحدد.
اُ�ستخرجت  فقد  التقنية”،  “الت�سهيلت  بـ  املتعلق  الأداء  طبيعة   )5( اجلدول  ويبني 
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية ل�ستجاباتهم كما هو مو�سح يف اجلدول )5( .

الجدول )5( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، ودرجة الموافقة الستجابات المتدربين 

على فقرات التسهيات التقنية

درجة املوافقة االنحراف 
املعياري

املتو�سط 
احل�سابي الفقـــرة

عالية

0.76 4.23 خدمة النرتنت متوفرة للمتدربني ب�سكل كاف طيلة فرتة الربنامج. 1
0.79 4.17 مت ال�ستفادة من خمتربات احلا�سوب يف املجالت التطبيقية ب�سكل جيد. 2
0.79 4.17 اأجهزة احلا�سوب املتوفرة يف املختربات ملئمة جلميع امل�ساريع التطبيقية. 3
0.83 4.15 الكتب واملراجع تت�سق مع اأهداف الربنامج املعلنة. 4
0.86 4.13 ا�ستخدمت اأجهزة العر�ص املعلوماتية امللئمة لطبيعة املادة العلمية. 5
0.88 4.11 متت امل�ساركة يف الندوات العلمية عرب النرتنت يف اغلب امل�ساقات. 6
0.85 4.00 ا�ستخدم اأ�سلوب البحث عرب النرتنت. 7

0.85 4.00 ا�ستخدمت و�سائل ات�سال متنوعة )كالتلفاز والفيديو واخلرائط والر�سومات 
التو�سيحية و.....( ب�سكل يخدم املحتوى. 8

0.73 3.92 ا�ستخدمت املواقع اللكرتونية التعليمية ب�سكل يخدم املحتوى. 9
عالية 0.35 3.72 الكلية
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يبني اجلدول )5( املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية ل�ستجابات اأفراد عينة 
الدرا�سة على كل فقرة من فقرات جمال »التقنيات التعليمية« مرتبة تنازليًا كما ت�سورها 
املبحوثني.حيث يلحظ بو�سوح اأن جميع ا�ستجابات املبحوثني �سجلت متو�سطات ح�سابية 
بدرجة »عالية«، وما بني )4.23( كاأعلى متو�سط ح�سابي للفقرة: » خدمة الإنرتنت متوفرة 
للمتدربني ب�سكل كاف طيلة فرتة الربنامج.« وكحد اأدنى )3.92( للفقرة التي تقول: ا�ستخدمت 
املواقع الإلكرتونية التعليمية ب�سكل يخدم املحتوى، وت�سري هذه النتيجة اإىل اهتمام اإدارة 
على  الربنامج  اإدارة  حتر�ص  اأن  الطبيعي  فمن  وتوفريها،  التعليمية  بالتقنيات  الربنامج 
اإجناح هذا الربنامج واإزالة املعوقات اأمام املتدربني، فقامت بتوفري اأجهزة حا�سوب حديثة 
تتلءم مع حداثة متطلبات الربنامج وتطبيقاته التدريبية، وعملت على توفري اأعداد كافيه 
من اأجهزة احلا�سوب داخل خمتربات احلا�سوب تتنا�سب مع اأعداد املتدربني لتتحقق اأهداف 
 CADER الربنامج ب�سكل كامل.كما ميكن اأن تعزى هذه النتيجة اإىل املعايري التي تتبعها
التدريبية.اتفقت  التدريب عندما تطرح براجمها  اأجل  لعتماد هذه املختربات وفتحها من 

. )Hillenberg, et al 2006 ،هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة )خلف اهلل، 2008، ودرا�سة
الرتبوي  الدبلوم  برنامج  اأهداف  حتقيق  نحو  املتدربني  تقديرات  عن  وللك�سف 
والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  اُ�ستخرجت  والت�سالت«  املعلومات  لتكنولوجيا 

املعيارية ل�ستجاب املتدربني، وكما هو مو�سح يف اجلدول )6( .
الجدول )6( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، ودرجة الموافقة الستجابات المتدربين 
على فقرات أهداف البرنامج

درجة 
املوافقة

االنحراف 
املعياري

املتو�سط 
احل�سابي الفقـــرة

عالية

0.77 4.23 يحاول الربنامج دمج ال�سرتاتيجيات التعليمية احلديثة مع الأدوات والو�سائل 
التكنولوجية داخل الغرفة ال�سفية 1

0.74 4.27 اأعطاء املتدربني املهارات اللزمة ملعرفة كيفية الإفادة من تكنولوجيا املعلومات 
والت�سالت يف التعّلم. 2

0.89 4.20 متكني املعلمني من ا�ستحداث طرق تعليمية مبتكرة 3
0.87 4.09 توجد م�ساركة فعالة للمعلمني املتدربني يف العملية التعليمية التدريبية 4
0.98 4.7 العمل �سمن جمموعات على م�ساريع تعليمية 5
0.94 4.00 ا�ستغلل الثورة التكنولوجية ل�سالح النظام الرتبوي 6
0.86 3.93 تزويد املتدربني باأ�ساليب خمتلفة من التقومي واملتابعة احلديثة. 7
0.89 3.93 يتم ا�ستخدام نظام تقييم املتدرب بحيث يتم احلكم عليه من خلل �سلمل تقييم حديثة  8

قليلة 1.03 2.09 يتم توعية املتدربني بالكفاءات املوجودة لديهم وكيفية تطويرها والتاأكد من 
تطبيقها مع طلبتهم.

9

عالية 0.36 3.88 الكلية
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يبني اجلدول )6( املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لإجابات اأفراد عينة 
اأن هناك )8(  " اأهداف الربنامج" مرتبة تنازليًا، ويلحظ من اجلدول  الدرا�سة اخلا�سة بـ 
ثماين فقرات ح�سلت على درجة "عالية" تراوحت متو�سطاتها ما بني )4.32( واملت�سمنة " 
يحاول الربنامج دمج ال�سرتاتيجيات التعليمية احلديثة مع الأدوات والو�سائل التكنولوجية 
املتدرب  تقييم  نظام  ا�ستخدام  " يتم  املت�سمنة:  للفقرة   )3.93( ال�سفية" و  الغرفة  داخل 
" يتم توعية  الفقرة املت�سمنة:  بحيث يتم احلكم عليه من خلل �سلمل تقومي حديثة".اأما 
املتدربني بالكفاءات املوجودة لديهم وكيفية تطويرها والتاأكد من تطبيقها مع طلبتهم" 
الغالبية  اأن  بو�سوح  النتائج  تبني  كما   ،  )2.09( احل�سابية  املتو�سطات  اأدنى  �سجلت  فقد 
اإّن  الكلى.اإذ  ايجابيًا عاليًا من خلل الجتاه  الكلية يظهرون موقفًا  العينة  العظمى لأفراد 
متو�سط علماتهم على جميع فقرات هذا املجال بلغ )3.88( من )5( ، وت�سري هذه النتائج 
اإدارة الربنامج  اأ�ساليب حديثة يف التعّلم، بالإ�سافة اإىل اهتمام  اإىل اعتماد املدربني على 
بيانات  من  لديها  يتوافر  ما  خلل  من  اإل  يتم  ل  وهذا  واملتابعة  بالتخطيط  التدريبي 
ومعلومات تخ�ص جميع الأن�سطة واملمار�سات ال�سفية.كما اأّن من اأهداف الربنامج الرئي�سية 
هو دمج ال�سرتاتيجيات التعليمية احلديثة مع الأدوات والو�سائل التكنولوجية داخل الغرفة 
ال�سفية، واإفادة املتدربني من تكنولوجيا املعلومات والت�سالت يف التعّلم، وهذا بديهي 
واأ�سا�سي يف الربنامج، فكان من املتوقع اأن حت�سل هذه الفقرات على اأعلى متو�سط ح�سابي.

اأما بالن�سبة للفقرات التي ح�سلت على اأدنى متو�سط ح�سابي، فاإنه من املمكن اأن تكون اآلية 
التقومي امل�ستخدمة مل تتلءم مع حجم الأن�سطة والأعمال التي ينفذها الطلبة داخل القاعة 
الدرا�سية، حيث مل ت�ستخدم �سلمل تقدير تتنا�سب مع امل�ساريع التكنولوجية للطلبة، كما اأنه 
من املمكن اأن املدربني مل يقوموا با�ستك�ساف املهارات والكفاءات املوجودة لدى الطلبة، 

وبالتايل مل يتم توعيتهم باأهميتها، وطريقة تطويرها.
ثانيًا- عر�ص نتائج ال�سوؤال الثاين ومناق�ستها:  ◄

وللإجابة عن ال�سوؤال الثاين من اأ�سئلة الدرا�سة واملت�سمن: »هل توجد فروق ذات 
املتدربني  تقديرات  )α = 0.05( يف  الداللة  م�ستوى  اإح�سائية عند  داللة 
لواقع برنامج الدبلوم الرتبوي يف تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت على 
املجاالت االآتية: )املادة التدريبية، واملدرب، والت�سهيالت التقنية، واأهداف 
الربنامج( تعزى ملتغريات الدرا�سة: )عدد �سنوات خربة املتدرب يف التدري�س، 
واملوؤهل العلمي، وامل�ساركة يف دورات حا�سوب، والتخ�س�س االأكادميي( ؟ 
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فقد اُ�ستخدم حتليل التباين املتعدد، وذلك للك�سف عن الفروق بني املتو�سطات احل�سابية 
املتو�سطات  اُ�ستخرجت  وكذلك  الدرا�سة،  عينة  اأفراد  ل�ستجابات  املعيارية  والنحرافات 
احل�سابية والنحرافات املعيارية ل�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة وفقًا ملتغريات الدرا�سة، 

كما هو مو�سح يف اجلدول )7( .
الجدول )7( 

 المتوسطات الحسابية واالنحرا فات المعيارية على االستبانة تبعًا لمستويات متغيرات الدراسة المستقلة

م�ستوياتهاملتغري امل�ستقل
املقيا�س الكلي

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعدد

اجلن�ص
393.880.312ذكر

363.940.26اأنثى

التخ�س�ص الأكادميي
323.930.33علمي
433.890.25اأدبي

اخلربة التدري�سية
193.920.32اقل من 5 �سنوات

5243.920.29 – 10 �سنوات
323.890.282اأكرث من 10 �سنوات

امل�ساركة يف برامج تدريب 
على الثقافة احلا�سوبية

283.890.29نعم
473.920.294ل

املوؤهل العلمي
253.900.38بكالوريو�ص
203.990.24دبلوم عايل

303.890.23ماج�ستري فاأكرث

يبني اجلدول )7( املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية ل�ستجابات اأفراد عينة 
الدرا�سة، وجاءت جميعها بدرجة "عالية"، ومبتو�سطات ح�سابية قيمها بلغت اأكرث من )3.5( 
، وبفروقات ظاهرية بني اأعلى متو�سط ح�سابي �سجل لأفراد عينة الدرا�سة من ذوي حملة 
موؤهل دبلوم عايل، ومبتو�سط ح�سابي قدره )3.99( يف حني اأن اأدنى متو�سط ح�سابي �سجل 
لأفراد عينة الدرا�سة من ذوي حملة �سهادة البكالوريو�ص، ومبتو�سط ح�سابي قدره )3.87( 
 ، )MANOVA( وملعرفة دللة الفروق على املجالت الأربعة، اأجري حتليل التباين املتعدد.

كما هو مو�سح يف اجلدول )8( .
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الجدول )8( 
نتائج تحليل التباين المتعدد الستجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس الدراسة الكلي 

تبعًا لمتغيرات الدراسة المستقلة.

م�ستوى 
الداللة قيمة ف متو�سط 

املربعات
درجات 
احلرية

جمموع 
املربعات املجاالت م�سدر التباين

وقيمة ويلك�س

0.736 0.114 0.014

1

0.014 املدرب
اجلن�ص

ويلك�ص=0.959 
الدللة=0.570

0.852 0.035 0.006 0.006 املادة التدريبية
0.877 0.024 0.003 0.003 التقنيات التعليمية
0.227 1.484 0.189 0.189 حتقيق الهداف 
0.123 2.437 0.287

1

0.287 املدرب
التخ�س�ص الأكادميي

ويلك�ص=0.915 
الدللة=0.177

0.554 0.353 0.06 0.06 املادة التدريبية
0.401 0.714 0.092 0.092 التقنيات التعليمية
0.430 0.630 0.081 0.081 حتقيق الأهداف 
0.740 0.303 0.074

2

0.074 املدرب
اخلربة التدري�سية
ويلك�ص=0.956 
الدللة=0.926

0.589 0.534 0.183 0.183 املادة التدريبية
0.965 0.036 0.009 0.009 التقنيات التعليمية
0.934 0.068 0.081 0.081 حتقيق الأهداف 
0.329 1.129 0.270

2

0.270 املدرب
املوؤهل العلمي

ويلك�ص=0.897 
الدللة=0.474

0.189 1.745 0.579 0.579 املادة التدريبية
0.974 0.026 0.007 0.007 التقنيات التعليمية
0.343 1.087 0.278 0.278 حتقيق الأهداف 
0.842 0.040 0.005

1

0.005 املدرب
الدورات التدريبية
ويلك�ص=0.901 
الدللة=0.117

0.949 0.004 0.001 0.001 املادة التدريبية
0.019 5.726 0.694 0.694 التقنيات التعليمية
0.757 0.097 0.013 0.013 حتقيق الأهداف 

 )0.05 = α( دالة عند مستوى الداللة 

تبني النتائج الواردة يف اجلدول 8 عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 
يف  الرتبوي  الدبلوم  برنامج  عنا�رش  لأداء  املتدربني  تقديرات  يف   )α = 0.05( الدللة 
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تكنولوجيا املعلومات والت�سالت يف جميع متغريات الدرا�سة، با�ستثناء متغري ال�سرتاك 
يف الربامج التدريبية على الثقافة احلا�سوبية، حيث اأظهرت قيمة )ف( وجود فروق ذات دللة 
اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α = 0.05( بني ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة ووفقًا ملتغري 

التقنيات التعليمية ل�سالح غري امل�ساركني يف برامج تدريبية على الثقافة احلا�سوبية.
ت�سري نتائج الدرا�سة اإىل افتقار املعلمني املتدربني اإىل ت�سور وا�سح لأداء واقع الربنامج 
اإذ مل يّفرقوا بني جمال واآخر، وهذا ي�سري اإىل  التدريبي، وهناك خلط وا�سح يف تقديراتهم 
�سعف قدرتهم على التمييز بني املجالت حيث جاءت تقديراتهم مب�ستوى متقارب.هناك 
�سبب اآخر يرجع اإىل الرغبة لدى املتدربني يف اّتباع اأف�سل طرق التعّلم املعمول بها حاليًا 
ذلك من  وياأتي  ال�سفية،  الغرفة  داخل  والنرتنت  احلا�سوب  ا�ستخدام  العامل عن طريق  يف 
خلل التحاقهم بتلك الربامج التدريبية، واأهمية التاأهيل الرتبوي يف نظام الرتب والعلوة 
ارتباط  الدورات لها  باأّن تلك  الربنامج، علمًا  اإىل اللتحاق بهذا  املادية، مما دفع اجلميع 
تعامًل  الأكرث  يكونوا  اأن  ميكن  هوؤلء  وكون  والرتفيعات،  املالية  احلوافز  بنظام  مبا�رش 
مع التكنولوجيا احلديثة قبل واأثناء تعيينهم كمعلمني يف وزارة الرتبية.وثمة �سبب ثالث 
ال�ستفادة  للمعلم  وو�سيلة مهمة ميكن  كاأداة  وا�ستخداماته  احلا�سوب  اأهمية  اإىل  يعزى  قد 
الرغبة والندفاع من قبل املعلمني على خمتلف  اإىل  اأدّى  منها يف قطاعات خمتلفة، مما 
يدركون  التخ�س�سني  كل  ومن  التقنية.فاملتدربون  هذه  من  الإ�ستفاده  اإىل  تخ�س�ساتهم 
اأهمية احلا�سوب والثقافة احلا�سوبية حاليًا، ول ي�ستطيعون مواكبة التطور العاملي احلا�سل 

يف هذا املجال دون اللتحاق مبثل تلك الربامج التدريبية احلديثة.
التوصيات: 

يف �سوء نتائج هذه الدرا�سة، يو�سي الباحثان مبا ياأتي: 
اإجراء املزيد من الدرا�سات التي تتناول واقع برنامج الدبلوم الرتبوي يف تكنولوجيا . 1

املعلومات والت�سالت يف �سوء متغريات اأخرى.
ا�ستخدام نظام تقومي املتدربني من خلل �سلمل تقومي حديثة يتم اإعدادها م�سبقًا.. 2
الرجوع للمواقع الإلكرتونية التعليمية احلديثة ذات العلقة باملحتوى.. 3
والعمل . 4 للإبداع  لدفعهم  املتدربني  بني  التناف�ص  تثري  تعليمية  اأ�ساليب  ا�ستخدام 

اجلماعي.
اإجراء درا�سات تتعلق يف مدى تطبيق املعارف واملهارات املكت�سبة من التدريب يف . 5

التعّلم الفّعال داخل املوقف التعليمي.
املعلومات . 6 تكنولوجيا  يف  الرتبوي  الدبلوم  لربنامج  تقومييه  درا�سات  اإجراء 

والت�سالت.
اأن تنظر اإدارة الربنامج يف اختيار املدر�سني ممن لهم خربة يف املجال.. 7
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 

اأبو �رشار، تهاين )1996( . اأثر درا�سة مادة مبادئ احلا�سوب يف اجتاهات الطلبة نحو . 1
ال�سابقة. ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة،  ا�ستخدام احلا�سوب باختلف اجلن�ص واخلربة 

جامعة موؤتة، الكرك، الأردن. 
التعّلم . 2 على  قائم  تدريبي  برنامج  اأثر   .  )2010( ال�سو�ص  و�سمري،  مفيد  اأبومو�سى، 

الو�سائط  واإنتاج  ت�سميم  على  املعلمني  قدرة  يف   )Blended Learning( املربمج 
املتعددة التعليمية. اجلامعة العربية املفتوحة، عمان، الأردن. 

اأثناء اخلدمة وعلقة ذلك بفاعلية املعلم. . 3 التدريبية  الدورات   . بركات، زياد )2005( 
جملة احتاد اجلامعات العربية، )45( 211- 256، عمان، الأردن. 

الدولية . 4 الرخ�سة  على  احلا�سلني  املعلمني  توظيف  مدى   .  )2004( �ساكر  حمادنة، 
لقيادة احلا�سوب )ICDL( للمهارات احلا�سوبية يف املواقف التعليمة. ر�سالة ماج�ستري 

غري من�سورة، جامعة الريموك، اربد، الأردن. 
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