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تحديد الحاجات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة البلقاء 
 التطبيقية في مجالات تكنولوجيا التعليم

 الملخص 
ردفت الدراسة إلى تحديد االحتياجات التدريبية لعضاء ريئة التدريس في جامعة 

دور  معرفةالبلقاء التطبيقية من وجهة نظررم في مجاالت تكنولوجيا التعليم كما ردفت إلى 
عدد سنوات الخدمة الجامعيةة(على تلة   الرتبة الكاديمية،العلمي،  القسم، الكليةالمتغيرات 

كةةادال للدراسةةة  اسةةتبان ولتحقيةةه رةةدد الدراسةةة بةةام الباحةةت بيعةةداد وتطةةوير  االحتياجةةات 
مةةن قةةدد الدال تةةم التحقةةه كةةكل    ( فقةةرل   35( مجةةاالت رئيسةةة و  1اشةةتملت علةةى  

م استخالص سبعة مجاالت رئيسةة ينةدرت تحةت كةه منهةا عةدد مةن الحاجةات وبد ت وثباتها 
( عضةةو 7311مجتمةةا الدراسةةة مةةن  تكةةون  اتبعةةت الدراسةةة المةةنهف الوقةة ي التدريبيةةة   

وبةد أظهةرت   مةن مجتمةا الدراسةة ا  عضةو )33  مةن فتكونت عينة الدراسةريئة تدريس أما 
اردل في استبان  الدراسة احتياجات تدريبية نتائف الدراسة أن جميا االحتياجات التدريبية الو 

 مهمة لعضاء ريئة التدريس في جامعة البلقاء التطبيقية 
 التدريب  تكنولوجيا التعليم،الكلمات الم تاحية  

Abstract  
The study aimed to identify the training needs for faculty 

members at the University of in Al-Balqa Applied University in 
the fields of educational technology with the aim to find out the 
role of the variables (college, scientific section, academic rank, 
years of experience university) to those needs. To achieve the 
objective of the study, the researcher set up and develop a 
questionnaire as a tool for the study included the (7) key areas and 
38 paragraph. 

It was also verify the authenticity of the tool and stability. 
Has been drawn seven key areas fall under each of them a number 
of training needs. . The study followed the descriptive approach. 
The study population of 1,300 faculty members The study sample 
(93) a member of the study population. The results of the study 
showed that all the training requirements contained in the 
questionnaire study the needs of a training mission for faculty 
members in Al-Balqa Applied University, also reported many 
study of proposals in which they can contribute to the success of 
the proposed training program. 
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 المقدمة 
شهد القرن الماضةي ثةورل علميةة ومعرفيةة رائلةة شةملت مختلةن ميةادين العلةوم  

بةه كانةت مةن أكثةر الميةادين تةاثرا  بهةا  اإلنسانية والتطبيقية  ولم تكن التربية بمنةا  عنهةا،
 وتاثيرا  فيها 

وبةد أدر  القةائمون علةى التربيةة ضةرورل إيجةاد أنظمةة تربويةة بةادرل علةى إحةةدات 
نولوجية في التربية تت ه ما أغراض الثةورل العلميةة والتكنولوجيةة  ورةكا بةادرم إلةى ثورل تك

داراتهةا  ومةا دخةول  إعادل النظر في ريكلية التربية وبنيتها التقليدية ومنارجهةا وطرائقهةا واا
طةةرأ تغيةةر ملحةةوع فةةي معظةةم الم ةةاريم التربويةةة  م هةةوم تكنولوجيةةا التعلةةيم ميةةدان التربيةةة،

 وتقةةةميم الخطةةةا الدراسةةةية والبةةةرامف التعليميةةةة وبناءرةةةا، لةةةنظم اإلداريةةةة،السةةةائدل طةةةال ا
تبةةةاس أسةةةاليب التقةةةويم المختل ةةةة لبةةةت  واالسةةةتخدام ال ع ةةةال للمةةةواد والجهةةةهزل التعليميةةةة، واا

التحسينات والتطةورات فةي المنةارف وفةي الهيكليةة العامةة للماسسةات التربويةة القائمةة فةي 
وكلةة  مةةن أجةةه المهزيةةد مةةن  لتعلةةيم والتعلةةيم اإللكترونةةي،ظةةه الم هةةوم الحةةالي لتكنولوجيةةا ا

ال اعليةةة واالسةةتحدات والتجديةةد لمواكبةةة التغيةةرات  وفةةي ضةةوء الرايةةة الجديةةدل لتكنولوجيةةا 
تغير دور عضو ريئةة التةدريس كمةا تغيةرت وظي تة   فلةم يعةد رةو المقةدر الوحيةد  التعليم،
ة مةةن المعلةةم إلةةى المةةتعلم نتيجةةة تنةةوس فقةةد انتقةةه االرتمةةام فةةي العمليةةة التعليميةة للمعرفةةة،

أساليب التعلم ومقادر المعلومات  وأقةب  دور المعلةم يتمثةه فةي أن يكةون مقةمما  لبيئةة 
ومطةورا  تعليميةا   ورةكا يتطلةب مةن الماسسةات  ومديرا  ومستشةارا  وموقةال  تربويةا ، تعليمية،

كسابهم ك اءات تكنولوجيا التعلةيم بمةا  التعليمية إعداد أعضاء ريئة التدريس إعدادا  جيدا  واا
يتناسب ما روح التغيرات العلمية والتكنولوجية  ونظرا  لرمية التعليم الجامعي تسعى معظم 

وكلة  مةن بهةدد جعةه  جامعات العالم إلى التطور واالرتقاء فةي التعلةيم مةن جميةا جوانبة ،
يجةةابي فةةي ال ةةرد مدخالتةة  ومخرجاتةة  كات نوعيةةة مميةةهزل ومنافسةةة وبةةادرل علةةى التغييةةر اإل

(  وبةد أسة رت الدراسةات والبحةات فةي رةكا المجةال عةن 773 ،7337 والمجتما  هزيتةون،
 تطورات كثيرل في أساليب التدريس ومنها التدريس الجامعي  

ونظرا  للعالبة الوثيقة بين العلم والتكنولوجيا فقد انعكست ركه العالبة على تطوير 
ولوجيا التعليم إلى علم أساليب التةدريس مثةه تقةميم أساليب التدريس الجامعي ودخول تكن

(  وبةد أشةةارت 7111 ومنحةى الةنظم، وغيررةةا   الموسةى، والتةدريس المنظةةومي، التةدريس،
توقةةيات المةةاتمر الةةدولي العربةةي لتقنيةةة المعلومةةات إلةةى ضةةرورل بيةةام الماسسةةات العلميةةة 

لحديثةةةةة كات العالبةةةةة والتربويةةةةة فةةةةي الةةةةدول العربيةةةةة بالعمةةةةه علةةةةى إدخةةةةال الموضةةةةوعات ا
بالمعلوماتيةةة وتقنياتهةةا ضةةمن مقةةررات التعلةةيم الجةةامعي بهةةدد خلةةه كةةوادر بشةةرية مدربةةة 
 ومارلةةةة وبةةةادرل علةةةى التعامةةةه مةةةا رةةةكه التقنيةةةات وتوظي هةةةا لخدمةةةة المجتمةةةا  حيةةةدور،

7111 ) 
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( إلةةةةةى أن البةةةةةاحثين والمطةةةةةورين Glasser، 7111وتشةةةةةير دراسةةةةةة جالسةةةةةر  
لتعلةةيم وتوظي هةةا سةةواء  مةةن جانةةب أعضةةاء ريئةةة التةةدريس أو طلبةةة السةةتخدام تكنولوجيةةا ا
يةرون أن أعضةاء ريئةة التةةدريس والطلبةة لةيس لةديهم اإللمةام الكامةةه  –المرحلةة الجامعيةة 

بالم ةةةاريم والمقةةةطلحات الساسةةةية المتعلقةةةة بتكنولوجيةةةا التعلةةةيم وتوظي هةةةا داخةةةه باعةةةات 
ة بتوضةةي  أبعةةةاد اسةةةتخدام تكنولوجيةةةا المحاضةةرات والمختبةةةرات  لةةةكل  أوقةةت رةةةكه الدراسةةة

واعتبار تكنولوجيا التعلةيم أدال فعالةة فةي تةوفير  التعليم وم اريمها ومقطلحاتها ومهاراتها،
بيئة تعليمية تستخدم إلثراء الممارسةات التعليميةة وتحقيةه أعلةى ك ةاءل للموابةن التعليميةة 

 وفقا  لألرداد المرجول 
راسةة لتحديةد االحتياجةات التدريبيةة لعضةاء من رنا جاءت ضرورل إجراء رةكه الد

 ريئة التدريس في جامعة البلقاء التطبيقية في مجاالت تكنولوجيا التعليم 
 مشكلة الدراسة  

إن نجاح عضو ريئة التدريس في أداء دوره كاستاك جامعي يعد  عامال  رئيسةا  فةي 
اعدل أعضةةاء ريئةةة لةةكل  حةةرص الكثيةةر مةةن الجامعةةات علةةى مسةة نجةةاح العمليةةة التعليميةةة،

التدريس في تنمية ك ةاءاتهم وتجديةد خبةراتهم ورفةا جةودل الداء التدريسةي لهةم  ومةن رنةا 
يمكن النظر إلى تحديد الحاجات التدريبية لعضاء ريئة التدريس بجامعة البلقاء التطبيقيةة 

عضةو على أن  ضرورل حتمية تتطلبهةا طبيعةة النمةو المهنةي ل في مجاالت تكنولوجيا التعليم
ريئة التدريس ووسيلة ناجعة لمواجهة التطور والتغير الكْين تتعرض لهما المعرفة الخاقةة 

وركا ما أكدت  الدراسةات عنةدما أشةارت إلةى أن الحاجةة إلةى تةدريب  بممارسة مهنة التعليم،
عضو ريئة التدريس الجامعي ري ضرورل ملحة وأمةر جةوررو وأساسةي فةي مجتمةا سةريا 

 التطور والتغير 
فين مشكلة الدراسة تكمن في تحديد االحتياجات التدريبية لعضاء ريئة  رنا، من
وبةد أكةدت أدبيةات البحةت أن أو برنةامف تةدريبي لةن يكةون كا فاعليةة إال إكا بةام  التدريس،

على تحديد االحتياجات التدريبيةة التةي تعةد بمثابةة حجةر الهزاويةة فةي تحقيةه الرةداد التةي 
 لتحقيقها يسعى البرنامف التدريبي 

 أسئلة الدراسة 
مةةا االحتياجةةات التدريبيةةة لعضةةاء ريئةةة التةةدريس الجةةامعي فةةي جامعةةة البلقةةاء  -7

 التطبيقية في مجاالت تكنولوجيا التعليم من وجهة نظررم؟
ره تختلن درجة تقدير االحتياجات التدريبية لعضاء ريئةة التةدريس فةي جامعةة  -7

الرتبةةةة  القسةةةم العلمةةةي، سةةةة  الكليةةةة،البلقةةةاء التطبيقيةةةة بةةةاختالد متغيةةةرات الدرا
 الدورات التدريبية(؟ الخبرل في مجال العمه الجامعي، الكاديمية،
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 حدود الدراسة 
  تقتقةةر الدراسةةة علةةى تحديةةد الحاجةةات التدريبيةةة لعضةةاء ريئةةة الحةةدود الموضةةوعية 

راء مةةن خةةالل رقةةد   التةةدريس بجامعةةة البلقةةاء التطبيقيةةة فةةي مجةةاالت تكنولوجيةةا التعلةةيم
 أعضاء ريئة التدريس حول مد  حاجاتهم التدريبية 

تقتقةةةر الدراسةةةة علةةةى كليةةةات جامعةةةة البلقةةةاء التطبيقيةةةة فةةةي مركةةةهز الحةةةدود المكانيةةةة   
الجامعة في مدينة السلا والكليات الجامعية التابعة لها في مختلن أنحاء المملكة الردنيةة 

 الهاشمية 
  م7171/7177ة في العام الجامعي تم تن يك ركه الدراسالحدود الهزمانية   

 مقطلحات الدراسة 
رةةو الشةةخص الةةكو يعمةةه فةةي التةةدريس فةةي جامعةةة البلقةةاء عضةةو ريئةةة التةةدريس   -

ويشةةغه وظي ةةة أسةةتاك أو أسةةتاك مشةةار  أو  التطبيقيةةة والكليةةات الجامعيةةة التابعةةة لهةةا،
فةي حةين  ر،ويحمه درجةة الةدكتوراه أمةا المةدرس فيحمةه درجةة الماجسةتي أستاك مساعد،

فةي أحةد التخققةات العلميةة أو اإلنسةانية  يحمه المدرس المساعد درجة البكالوريوس،
مةةن نظةةام الهيئةةة التدريسةةية فةةي جامعةةة البلقةةاء التطبيقيةةة 5علةةى اخةةتالد فروعةة  المادل

 ( 7111لسنة  
وأداء  وجةةةود فجةةةول بةةةين أداءيةةةن لوظي ةةةة أو مهمةةةة  أداء وابعةةةي،الحاجةةةة للتةةةدريب   -

  وتحةةدت تلةة  ال جةةول نتيجةةة نقةةص فةةي معةةارد عضةةو ريئةةة التةةدريس أو مرغةةوب فيةة 
وعةةةن طريةةةه التةةةدريب المخطةةةا لةةة  يسةةةتطيا أن يعةةةالف رةةةكا  مهاراتةةة  أو اتجاراتةةة ،

 ( 7337النقص دره، 
  ري المةدل ال عليةة التةي أمضةارا عضةو ريئةة التةدريس فةي التعلةيم الخدمة الجامعية -

 في الجامعات الردنية 
وتقوده في مضةمار  الجامعة ماسسة مجتمعية تعمه من خالل المجتما،  أرمية الدراسة

التقةةدم والتنميةةة الشةةاملة  وبةةد اهزدادت مكانةةة الجامعةةة وأرميتهةةا فةةي اةونةةة الخيةةرل نتيجةةة 
 ومنهةا التقةدم العلمةي والتكنولةوجي، للتغيرات التي طرأت على المستويين المحلي والعةالمي،

ت االجتماعيةةة والسياسةةية واالبتقةةادية التةةي سةةيطرت علةةى والتحةةوال والثةةورل المعلوماتيةةة،
 اتجارات ال كر المعاقر وأثرت في توجهات تطبيق  في المجاالت المختل ة 
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 لكل  فين أرمية الدراسة تنبا مما يلي 
االستناد إلى حاجات فعلية لد  عضو ريئة التدريس الجامعي فةي جامعةة البلقةاء  -

 ت التطبيقية التطبيقية ما االرتمام بالمجاال
 القةةلة المباشةةرل بةةين الحاجةةات التدريبيةةة وعمةةه عضةةو ريئةةة التةةدريس  التعلةةيم، -

لةكا يتوبةا مةن الدراسةة أن تسةهم فةي تحقيةه أكبةر بةدر  خدمة المجتما(، البحت،
 ممكن من الترشيد والك اءل للعمه الجامعي 

يب الةةتعلم إمكانيةةة ببةةول المةةادل التدريبيةةة للمعالجةةة التكنولوجيةةة باسةةتخدام أسةةال -
 الكاتي وفقا  للمستحدثات التكنولوجية 

مما يعني أن  لهم ارتمامةا  خاقةا  بمنهجيةة  ،نكون مجتما الدراسة من الكاديميي -
البحةت العلمةةي والتغيةةرات الحادثةةة فيةة   لةةكل  فقةةد يكةةون مةةن المناسةةب اتخةةاك كلةة  

اول القضةايا ورةو المةر الةكو يتطلةب تنة االرتمام مدخال  أساسيا  إلثارل ارتمةامهم،
 ودراسة تطوررا واإلشارل إلى النتائف من حيت عالبتها بالتدريس الجامعي 

 اإلطار النظرو 
تعرض المجتما الدولي في العقدين الخيرين إلةى عةدد كبيةر مةن التغيةرات شةملت 
جميةةا أوجةة  الحيةةال السياسةةية واالجتماعيةةة واالبتقةةادية والبيئيةةة  وتلعةةب الجامعةةات الةةدور 

تلةةة  المتغيةةةرات  إك تةةةاثر فيهةةةا وتتةةةاثر بهةةةا  فالجامعةةةات تخةةةر ت أجيةةةاال  مةةةن  الساسةةةي فةةةي
منهةا الجمةا بةين  المتخققين في جميا مجاالت الحيال يجب أن تتحقه لهم أشةياء عةدل،

تقةةان  وتنميةةة القةةدرل علةةى الت كيةةر المنطقةةي والنابةةد، التعلةةيم النظةةرو والتطبيةةه العملةةي، واا
مهارات القيةادل والمعةارد لمواكبةة التطةور التكنولةوجي  واكتساب التعامه ما سبه االتقال،
فين تطوير التعليم في الجامعات رو ضرورل ملحة  ورةكا التطةوير  والمعرفي  وتحقيقا  لكل ،

يجب أن يكون مرنا  ديناميا  مستمرا  يتواءم ما العالم المتغير ويواكب المتغيرات التكنولوجيةة 
الجامعةةات رةةي محةةور االرتكةةاهز لهةةكا التطةةوير وأبةةرهز  والعلميةةة ولعةةه الهيئةةة التدريسةةية فةةي

عناقره وتعتمد مكانة الجامعة العلميةة بةين الجامعةات علةى نوعيةة أعضةاء ريئةة التةدريس 
ومن ثم  فيها  ولم يعد ينظر إلى التعليم على أن  يقتقر على مرحلة معينة أو عمر معين،

مةةن التنشةةئة السةةرية ودور  فةةين نسةةه التعلةةيم يتضةةمن جميةةا قةةور التعلةةيم والةةتعلم بةةدءا  
باإلضافة إلى التدريب وأساليب التعلم الكاتي الكو أقب  يحته   الحضانة والتعليم الساسي،

مكانةةة محوريةةة فةةي التعلةةيم المسةةتمر  لةةكا فالمشةةكلة التةةي يواجههةةا التعلةةيم الجةةامعي أن 
رد الجديةدل أو الطالب بد تكونت لديهم بال عه عادات مثه عدم االرتمام بالبحت عةن المعةا

وابتقةار الجهةد علةى  واالعتماد على الغير في الحقول على المعرفة  الجةارهزل(، توظي ها،
االسةةتعداد لالمتحانةةات  وال شةة  فةةي أن إعةةادل تشةةكيه سةةلو  رةةاالء الطةةالب يمثةةه قةةعوبة 
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تتحد  أعضاء ريئة التدريس في الجامعات  إن تطوير عضو ريئة التةدريس الجةامعي فةي 
فقةد أدر  الجميةا أن مقةير  جيةا التعلةيم مةن الموضةوعات المهمةة والمعاقةرل،مجال تكنولو 

المةةم ررةةن بيبةةداس أبنائهةةا ومةةد  تحةةديهم واسةةتجابتهم لمشةةكالت التغيةةر ومطالبةة   وتحتةةه 
كمةا  التربية موبعا  بةارهزا  ضةمن إطةار النقلةة المجتمعيةة التةي تحةدثها تكنولوجيةا المعلومةات،

ناء المعرفة ومالحقتها وتوظي ها( أحد أرم الركان التي شةملتها يعد  التعليم بوق    فن ابت
ريةةاح التغييةةر والتجديةةد رةةكه  ولن رنةةا  مةةن ينظةةر إلةةى التعلةةيم الجةةامعي باعتبةةاره بطاعةةا  

يقةةاوم التغييةةر والتجديةةد  –لسةةباب وعوامةةه متعةةددل  –فضةةال  عةةن كونةة   تقليةةديا  ومحافظةةا ،
لةةةيم والتةةةدريس الجةةةامعي يكتسةةةب أرميةةةة خاقةةةة فةةةين موضةةةوس تكنولوجيةةةا التع واإلقةةةالح،

 ( 7117 باعتباره أرم موضوعات الساعة  حمدو،
 ( أرمية تكنولوجيا التعلةيم فةي التعلةيم العةالي،Newman, 2000وياكد نيومان  

 Virtualحيةةت يبةةرهز دوررةةا فةةي إعةةادل تشةةكيه الجامعةةات مةةن خةةالل الوابةةا االفتراضةةي  

Reality،) وعولمةةة  والتحةةوالت الديموغرافيةةة، رس فةةي التكنولوجيةةا،والتغيةةر الةةدائم والمتسةةا
الماسسةةات    إلةةى غيةةر كلةة  مةةن التحةةديات الرارنةةة والمسةةتقبلية التةةي ال يمكةةن أن نقةةن 
 مكتوفي اليدو حيالها  يضاد إلى كل  أن التعليم العةالي يتةاثر بعةدد مةن العوامةه والقةو ،

والتعليم القائم  والتعلم عن بعد، تقاالت،منها التسارس المكره في تكنولوجيا المعلومات واال 
المةةر الةةكو يتطلةةب مةةن الجامعةةات إعةةادل النظةةر فةةي كثيةةر مةةن  علةةى شةةبكة المعلومةةات،

 ممارساتها التقليدية 
وتخ يةةن القيةةود المركهزيةةة  إن تهزايةةد عةةدد الجامعةةات وتهزايةةد عةةدد الملتحقةةين بهةةا،

نشةاء  جامعات من جانةب الدولةة،القائمة حاليا  ما تهزايد احتمال عدم التدخه في شاون ال واا
تخققات جديدل وتعديه بعض التخققات القائمةة بمةا يلبةي االحتياجةات الملحةة الباهزغةة 

والتوسةةا فةي التعلةةيم الجةامعي الخةةاص مةا مةةا يقةاحب كلةة  مةن توسةةا فةي إنشةةاء  محليةا ،
ة والتوسةةا فةةي نظةةم التعلةةيم الم تةةوح واسةةتخدام أسةةاليب تكنولوجيةة فةةروس لجامعةةات أجنبيةةة،

 كه كل  أحدت تطورا  فةي أسةاليب الدراسةة والتقةويم توجهةت نحةو  الةتعلم الةكاتي(، متطورل،
وتطةوير أداء أعضةاء ريئةة التةدريس  واستخدام أساليب غير تقليدية في التدريس والتقةويم،

والتوسا في إنشاء المراكهز الجامعيةة المتخققةة مةا ارتباطهةا بتطةوير العالبةات  وتقويم ،
( أن 7117محلةةي ومشةةاركتها فةةي عمليةةة البحةةت والتطةةوير  ويةةر  مةةدني مةةا المجتمةةا ال

 االرتمام العالمي بتطوير مهارات أعضاء ريئة التدريس الجامعي يعود للعوامه اةتية 
مةةةن حيةةةت توظيةةةن  التطةةةور التكنولةةةوجي وانعكاسةةةات  علةةةى العمليةةةة التعليميةةةة،

ممةةا تطلةةب مسةةاعدل  أسةةاليب ،تكنولوجيةةا التعلةةيم واالتقةةال التةةي أثةةرت فةةي نظةةم التعلةةيم و 
باإلضافة إلةى  والتعلم عن بعد، والتعلم التعاوني، الطالب في اكتساب مهارات التعلم الكاتي،

هزيةةادل االرتمةةام بالتنميةةة المهنيةةة لعضةةاء الهيئةةات التدريسةةية لتحسةةين فعاليةةة المخرجةةات 
دريس فةةي ( ولهةةكا فةةين التطةةور المهنةةي لعضةةاء ريئةةة التةة7، ص7117 مةةدني، التعليميةةة
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تنويا أساليب التعلم واستخدام تكنولوجيا التعليم يتطلب تنظيم بةرامف  مجال التعليم من أجه
تدريبية فعالة لتحقيه تنمية حقيقية لعضاء الهيئات التدريسية  والنمو المعرفي في جميةا 

المر والكو يتطلب متابعة عضو ريئة التدريس للتطةورات العلميةة  التخققات والمجاالت،
ي مجال تخقق  ككل  بناعة أعضاء ريئة التدريس بارمية النمو المهني المسةتند علةى ف

 الحاجات التدريبية لعضاء ريئة التدريس 

لةةكل  ينبغةةي أن تحةةرص الجامعةةات علةةى تقةةديم بةةرامف التطةةوير المهنةةي لعضةةاء 
جديةةد وت الهيئةةات التدريسةةية لتحسةةين المةةدخالت التدريسةةية والمهةةارات البحثيةةة والمجتمعيةةة،

واعتبار تلة  البةرامف أدوات لتحقيةه أرةداد الجامعةات ورسةالتها  فلةم يعةد التعلةيم  المعرفة،
د بضية فنية تخص فئة بليلةة مةن المتخققةين فةي مجةال التربيةة  في وبتنا المعاقر مجر 

باعتبةار  به أقب  بضةية بوميةة تخةص المجتمةا باسةره، أو المشتغلين بالعملية التعليمية،
دور مةةاثر فةةي تكةةوين شخقةةية الفةةراد  ولمةةا كانةةت تكنولوجيةةا التعلةةيم تحتةةه  أن التعلةةيم لةة 

فةةين توظي هةةا فةةي منظومةةة  مكةةان القةةدارل فةةي بنيةةة التعلةةيم الجةةامعي فةةي الوبةةت الحاضةةر،
التعليم الجامعي يرتبا ارتباطا  وثيقةا  بالعمةه المهنةي لعضةو ريئةة التةدريس فةي أثنةاء أدائة  

باط بضايا تطوير التعليم الجامعي علةى المسةتو  اإلجرائةي وكل  من منظور ارت الكاديمي،
والتن يكو بالممارسات التعليمية داخه باعات الدراسة والمختبرات  وجةاء االرتمةام بتوظيةن 
تكنولوجيا التعليم في منظومة التعليم الجامعي نتيجةة للتحةول الملمةوس فةي ال كةر التربةوو 

ومةن التركيةهز علةى تقةويم   راديةة تلة  الموابةن،من نما جماعية الموابةن التعليميةة إلةى ان
ح ظ محتو  المادل الدراسية إلى تقويم يقيس مقدار ما يادي  المتعلم من مهةارات ويحققة  
من أرداد تعليمية ولعه المتتبا للبحةوت والدراسةات فةي مجةال تكنولوجيةا التعلةيم يةدر  أن 

يس القةةةادرين علةةةى اسةةةتخدام رنةةةا  ارتمامةةةا  متهزايةةةدا  بعمليةةةة إعةةةداد أعضةةةاء ريئةةةة التةةةدر 
تكنولوجيةةا التعلةةيم بك ةةاءل فةةي القاعةةات الدراسةةية فةةي أثنةةاء التةةدريس  إك إن أعضةةاء ريئةةة 
التةةةدريس فةةةي ظةةةه التطةةةور التكنولةةةوجي وثةةةورل المعلومةةةات واالتقةةةاالت يجةةةب أن يسةةةهموا 
ت إسةةةهاما  فع ةةةاال  فةةةي تطةةةوير المةةةواد والمقةةةررات والبةةةرامف التعليميةةةة بمةةةا يةةةتالءم مةةةا حاجةةةا

 المتعلمين واستعداداتهم 
لهكا يجةب العمةه علةى تجويةد دور عضةو ريئةة التةدريس بمةا يسةاعده فةي كشةن 

وتوظيةن تكنولوجيةا التعلةيم لخدمةة  وال هم الواض  لعقةر المعلوماتيةة، المعارد المتجددل،
أغراض التعليم الجامعي بايسر الطرد وأحدت الساليب  واالرتمام بالتنمية المهنية لعضةو 

(  7335 ة التةدريس بمةةا يةتالءم مةا متغيةةرات العقةر  مركةهز تطةةوير التعلةيم الجةةامعي،ريئة
واسةت اد الباحةةت فةةي دراسةت  مةةن الدراسةةات التةي بةةدمت فةةي اجتمةاس خبةةراء تطةةوير ك ةةاءات 
أعضاء ريئة التدريس بالجامعات العربية اجتماس خبراء أعضاء ريئةة التةدريس بالجامعةات 

ومةن ثةم ي ةرض حاجةةات  م جديةدل لعضةةو ريئةة التةدريس،( ممةا يطةرح مهةا7117 العربيةة،
تدريبية جديدل  حيت بام الباحت بالمشاركة في رةكا االجتمةاس بةدعول مةن المنظمةة العربيةة 
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للتربيةةة والثقافةةة والعلةةوم  وكةةكل  النتةةائف التةةي توقةةلت إليهةةا الرسةةائه الجامعيةةة والةةدوريات 
وترجمةة  ومةا تضةمنت  مةن تقةور، التربوية حول ك اءات أعضاء ريئةة التةدريس الجةامعي

ركا التقور إلى حاجات تدريبية  والدراسات المقدمة في مةاتمرات تطةوير التعلةيم الجةامعي 
ومنهةةا  المةةاتمر القةةومي السةةنوو السةةادس عشةةر  التةةي عقةةدت فةةي بعةةض الةةدول العربيةةة،

ي (  والمةةاتمر القةةوم7113مقةةر    التعلةةيم الجةةامعي العربةةي ودوره فةةي تطةةوير التعلةةيم(،
(  7115مقةر   السنوو الخامس عشر  نمو خطة اسةتراتيجية للتعلةيم الجةامعي العربةي(،

(  7111جامعةةةة القةةةاررل   ومشةةةروس تنميةةةة بةةةدرات أعضةةةاء ريئةةةة التةةةدريس والقيةةةادات،
اإلمةارات العربيةة  والماتمر العربي الول  جودل الجامعات ومتطلبةات التةرخيص واالعتمةاد(،

اتمر القةةومي السةةنوو الثالةةت عشةةر  الجامعةةات العربيةةة فةةي (  وكةةكل  المةة7116المتحةةدل  
البحةرين  ( والماتمر التربوو الخامس  جودل التعليم الجامعي(،7116مقر   (،77القرن 

(  ونةةدول تنميةةة أعضةةاء ريئةةة التةةدريس فةةي ماسسةةات التعلةةيم العةةالي  التحةةديات 7117 
(  والمةاتمر 7114السةعودية  المملكةة العربيةة  الريةاض، جامعة الملة  سةعود، والتطوير(،

(  ومةةاتمر التعلةةيم 7117سةةلطنة عمةةان   الةةدولي حةةول جامعةةة القةةرن الحةةادو والعشةةرين،
 ( 7111الردن   العالي في الردن بين الوابا والطموح،

 الدراسات السابقة  
 يعةرض الباحةت بعةةض الدراسةات والبحةةوت كات القةلة بموضةةوس الدراسةة الحاليةةة،

باإلضةافة إلةى  داد رةكه الدراسةات وأبةرهز مةا توقةلت إلية  مةن نتةائف،وكل  للتعرد إلى أرة
 الوبود على موبا الدراسة الحالية من ركه الدراسات 

 الدراسات العربية 
( إلةةةى التعةةةرد إلةةى فعاليةةةة برنةةةامف مقتةةةرح لتنميةةةة 7117رةةدفت دراسةةةة عبةةةادل  

بكليةات التربيةة   الك ايات المهنية والتخققية وخ ض بله التدريس لد  الطالب المعلمين
وتكونةةت أدوات الدراسةةة مةةن اسةةتبان   ( طالبةةا  وطالبةةة،47وبةةد تكونةةت عينةةة الدراسةةة مةةن  

وبرنامف بائم على مبدأ الةتعلم مةن أجةه  لتحديد االحتياجات ال علية من الك ايات التدريسية،
ة ومقيةةاس بلةةه التةةدريس  وبةةد أشةةارت نتةةائف الدراسةةة إلةةى فعاليةة بطابةةة مالحظةةة، اإلتقةةان،

البرنةةامف المقتةةرح فةةي تنميةةة الك ايةةات المهنيةةة والتخققةةية وخ ةةض بلةةه التةةدريس لةةد  
 الطالب المعلمين 

إلى التعرد إلى فعاليةة نمةوكت للتةدريس المقةغر  (7117كما ردفت دراسة عبيد 
مبنةةي علةةى الةةتعلم لفتقةةان فةةي تةةدريب المعلمةةين فةةي أثنةةاء الخدمةةة علةةى احتياجةةاتهم مةةن 

( معلمةةةا   77ربويةةةة والتخققةةةية  وبةةةد تكونةةةت عينةةةة الدراسةةةة مةةةن  ك ايةةةات التةةةدريس الت
واسةتبان  لتحديةد  واشتملت أدوات الدراسة على اسةتبان  لتحديةد ك ةاءات التةدريس التربويةة،

واستبان  لتحديد االحتياجات التدريبية للمعلمةين مةن ك ةاءات  ك اءات التدريس التخققية،
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ص لقيةةاس ك ةةاءات التةةدريس التربويةةة علةةى وبطابةةة فحةة التةةدريس التربويةةة والتخققةةية،
وبطابة فحص لقياس ك اءات التدريس التخققية على مسةتو   مستو  تخطيا الدروس،

وبطابة مالحظة لقياس أداء المعلمةين فةي ك ةاءات التةدريس التخققةية  تخطيا الدروس،
س وبطابة مالحظة لقياس أداء المعلمين في ك اءات التةدري على مستو  تخطيا الدروس،

وبطابةة مالحظةة لقيةاس أداء المعلمةين فةي ك ةاءات  التربوية على مستو  تن يةك الةدروس،
والبرنامف التدريبي المقتةرح  وبةد أشةارت  التدريس التخققية على مستو  تن يك الدروس،

نتةةائف الدراسةةة إلةةى علةةى فعاليةةة نمةةوكت للتةةدريس المقةةغر مبنةةى علةةى الةةتعلم لفتقةةان فةةي 
 الخدمة على احتياجاتهم من ك اءات التدريس التربوية والتخققية تدريب المعلمين أثناء 

( إلةى تطةوير عمليةة التنميةة المهنيةة لعضةاء ريئةة 7114وردفت دراسة حةداد  
والتعرد إلى أرم االتجارةات الحديثةة للتنميةة المهنيةة  التدريس بالمملكة العربية السعودية،

 ية المهنية في كه دولة مةن دول المقارنةة،والتعرد إلى وابا التنم لعضاء ريئة التدريس،
نجلتةرا  وتوقةلت الدراسةة إلةى مجموعةة مةن اةليةات المسةاعدل  وري  السةعودية، ومقةر واا

منهةةةا  إنشةةةاء مراكةةةهز لتطةةةوير التعلةةةيم  لتطةةةوير التنميةةةة المهنيةةةة لعضةةةاء ريئةةةة التةةةدريس،
والتعةاون  المهنيةة، واالتقال المسةتمر بالشةبكات العالميةة للتنميةة الجامعي داخه الجامعة،

ووضةةا دليةةه للتنميةةة  مةةا الشةةبكة العربيةةة للتطةةوير المهنةةي والشةةبكات العالميةةة المماثلةةة،
المهنيةةة لعضةةاء ريئةةة التةةدريس  وأوقةةت الدراسةةة باالرتمةةام بتةةدريب اإلداريةةين فةةي بةةرامف 
التنمية المهنية لعضاء ريئة التةدريس ممةا يرفةا ك ةاءتهم فةي التعةاون مةا أعضةاء ريئةة 

لتةةدريس اةخةةرين ويحقةةه مةةا يتطلبةة  تخطةةيا وتن يةةك بةةرامف التنميةةة المهنيةةة المققةةودل ا
يجةةاد  وتن يةةكرا  كمةةا أوقةةت بتعريةةن أعضةةاء ريئةةة التةةدريس ببةةرامف التنميةةة المهنيةةة، واا

مقادر تمويه من خارت الجامعة تسهم في استمرارية برامف التنمية المهنية مةا المحافظةة 
فتتاح شعبة في الدراسات العليةا للتنميةة المهنيةة لعضةاء ريئةة وا على استقاللية الجامعة،

 التدريس 
( إلةى التعةرد علةى مةد  اسةتخدام أعضةاء ريئةة 7114وردفت دراسة الشةهرو  

ومةةةد   التةةدريس فةةةي جامعةةةة الملةة  سةةةعود لتقنيةةةة المعلومةةةات واالتقةةاالت فةةةي التةةةدريس،
كه الةدورات مةن حيةت البرنةامف ومةد  مناسةبة رة التحابهم بدورات تدريبية في رةكا المجةال،

والمكةةان والمةةدل الهزمنيةةة  ورةةدفت أيضةةا  إلةةى تحديةةد القةةعوبات التةةي تواجةة  أعضةةاء ريئةةة 
التدريس عند استخدامهم لهةكه التقنيةات فةي التةدريس الجةامعي  وتوقةلت الدراسةة إلةى أن 
رنةةا  مجموعةةة مةةن المعوبةةات والقةةعوبات التةةي تعةةود اسةةتخدام أعضةةاء ريئةةة التةةدريس 

 ومنها نقص التجهيةهزات التكنولوجيةة المناسةبة، نية المعلومات واالتقاالت في التدريس،لتق
كما أن  ال توجةد وسةيلة يةتم  وعدم وجود الوبت الكافي للتدريب، وبلة فرص التدريب عليها،

من خاللها إعالم العضاء بالمعلومات عن نوعية الجههزل الموجودل وككل  البرامف المن كل 
   داخه الجامعة
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( فقد ردفت إلى توضةي  أدوار أعضةاء ريئةة التةدريس 7114أما دراسة شارين  
باإلضةةافة إلةةةى عةةرض العالبةةةة بةةين جةةةودل نوعيةةة الداء وجةةةودل أعضةةاء ريئةةةة  الجةةامعي،
مةةا التركيةةهز علةةى أرميةةة التطةةوير المهنةةي فةةي تحقيةةه جةةودل النوعيةةة فةةي التعلةةيم  التةةدريس،

أن أدوار عضو ريئةة التةدريس تنحقةر فةي أربعةة  العالي ال لسطيني  وبد أوضحت الدراسة
ودور عضو ريئةة  والمجتما المحلي، والماسسة التعليمية، مجاالت رئيسة تتعله بالطالب،

 التدريس تجاه ن س   أما بخقوص متطلبات الجودل وعالبتهةا باعضةاء الهيئةة التدريسةية،
 سةهم باعتبةاررم عنقةرا  فقد تبين أن جودل النوعية تتطلب جةودل أعضةاء ريئةة التةدريس أن

وكل  علةى ضةوء مةا يملكةون مةن مةدخالت  وأشةارت الدراسةة إلةى  فعاال  في تحقيه الجودل،
وأكةدت أرميتة  فةي رفةا مسةتو  المةدخالت والعمليةات والمخرجةات  وسائه التطوير المهنةي،

فةةي المنظومةةة التعليميةةة  كمةةا أوضةةحت أن التطةةوير المهنةةي سةةينعكس إيجابةةا  علةةى تطةةوير 
وتاكيةد روح  وتحقيةه االلتةهزام والمسةاولية ال رديةة، يات الداء فةي مختلةن المجةاالت،مستو

العمه الجماعي  وتشكه ركه العناقر أساسيات المساولية ال رديةة والجماعيةة فةي تحقيةه 
 جودل التعليم 

 ( إلى التعةرد إلةى التنميةة المهنيةة لسةتاك الجامعةة،7114وردفت دراسة أحمد  
كمةا رةدفت إلةى التعةرد إلةى معوبةات  سةاليبها فةي ضةوء متغيةرات العقةر،وأرةم أ وأردافها،

وتقةديم بعةض المقترحةات لتحسةين التنميةة المهنيةة لعضةو ريئةة التةدريس  التنمية المهنية،
 في الجامعة

وتوقلت الدراسة إلى عدل مقترحةات وتوقةيات منهةا  تةوفير خريطةة بحثيةة علةى 
نشةاء مركةهز للتنميةة المهنيةة لعضةاء ريئةة واالرتمةام بي مستو  الجامعة في كه تخقةص،

 ونشر الوعي التدريبي بين أعضاء ريئة التدريس والقيادات الكاديمية، التدريس بالجامعة،
وتةوفير متطلبةات تحقيةه الجةةودل الشةاملة فةي الجامعةة تمهيةةدا  لتطبيةه االعتمةاد الكةةاديمي 

ام بالبعثةات العلميةة للخةارت واالرتمة لعضاء ريئة التةدريس فيهةا لممارسةة البحةت العلمةي،
واالرتمةام بتةوفير بةرامف التنميةة المهنيةة لعضةاء ريئةةة  فةي التخققةات الحديثةة والنةادرل،
وخاقةة الحاسةب  باإلضةافة إلةى بةرامف الحاسةب اةلةي، التدريس في مختلةن التخققةات،

 واعتبار اجتياهزرا شرطا  من شروط التربية لدرجات علمية أعلى  الشخقي،
التةةي رةةدفت إلةةى تحديةةد االحتياجةةات التدريبيةةة  (7114اسةةة حمةةدان وأظهةةرت در 

لعضاء ريئة التدريس فةي كليةات المعلمةين بالمملكةة العربيةة السةعودية مةن وجهةة نظةررم 
أن جميا المهارات التدريبية الواردل فةي الدراسةة مهمةة لعضةاء ريئةة التةدريس فةي كليةات 

حاجتهم إلى كل  ويمكن تحديدرا في المجةاالت وأبدوا رغبتهم في التدرب عليها و  المعلمين،
وفهةةةةم نظريةةةةات التربيةةةةة والتعلةةةةيم الجةةةةامعي  التاليةةةةة أرةةةةداد التعلةةةةيم الجةةةةامعي وفلسةةةة ت ،

 وخقائص السةتاك والطالةب الجةامعيين، وطرائه التدريس في التعليم الجامعي، وتطبيقاتها،
 م العالي وتقويم نتائف التعلي وتكنولوجيا التعليم في التدريس الجامعي،
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إلةةةى أن االحتياجةةةات التدريبيةةةة لمعلمةةةي اللغةةةة  (7113وتوقةةةلت دراسةةةة محمةةةد  
 العربيةةة بالمرحلةةة االبتدائيةةة فةةي مجةةال مهةةارات التةةدريس كات أرميةةة بقةةو  بالنسةةبة لهةةم،

أما فةي  وفي مجال العالبات اإلنسانية، وككل  االحتياجات التدريبية في مجال إدارل القن،
اط الكاديمي فاحتياجةات معلةم اللغةة العربيةة بالمرحلةة االبتدائيةة إليهةا مجال اإلشراد والنش

وفةةي مجةةال النشةةاط المدرسةةي فةةي العمليةةة التعليميةةة فاحتياجاتةة  التدريبيةةة إليهةةا  متوسةةطة،
 ضعي ة 

أن ال عاليةةات التدريبيةةة لرفةةا مسةةتو   (7117وأظهةةرت دراسةةة يوسةةن و خةةرون  
والقةةدامى مةةن مختلةةن التخققةةات فةةي جامعةةة أداء جميةةا أعضةةاء ريئةةة التةةدريس الجةةدد 

وطةرد  مثةه  التخطةيا للتعلةيم، العلوم والتكنولوجيا الردنية تغطي مجاالت تربويةة مختل ةة،
والرةةداد  والوسةةائه التعليميةةة، واإلرشةةاد التربةةوو والن سةةي، والقيةةاس والتقةةويم، التةةدريس،

ابتةةرح فيةة  أعضةةاء ريئةةة  فةةي الوبةةت الةةكو التعليميةةة وأخالبيةةات مهنةةة التعلةةيم الجةةامعي،
فةةي  التةةدريس أن يضةةاد إلةةى مةةا رةةو بةةائم دورات تدريبيةةة خاقةةة بالحاسةةوب واسةةتخدام ،

وكةكل  التةدريب علةى اسةتخدام شةبكة اإلنترنةت مةن أجةه تبةادل  العملية التعليمية الجامعية،
 المعلومات والحقول عليها بابقر وبت وأبه جهد 

تهما للتاريةه التربةوو لعضةو ريئةة فةي معةرض دراسة (7117وير  ككةرو وغنةايم  
التةةدريس الجةةامعي أن النظةةرل إلةةى وظي ةةة عضةةو ريئةةة التةةدريس الجةةامعي ومسةةاوليات  بةةد 

أقةةبحت اةن  تغيةرت بتغيةر الحيةال المعاقةرل  فبينمةا كانةةت وظي تة  مجةرد نقةه المعلومةات،
 التدريس،كما تتطلب من  بدرات ومهارات في فن  تتطلب ممارسة القيادل والبحت والتققي،

إلةى جانةب مهاراتة  فةي االتقةال والتعامةه مةا الدوات التكنولوجيةة  وفي التوجي  واإلرشةاد،
يمانة   الحديثة ومتابعة التطورات التكنولوجية والتجديدات الناجمة عن االن جةار المعرفةي، واا

 بوجود مقادر معلوماتية أخر  إلى جانب  
ت وطةةةرد تن يةةةك ومعوبةةةات ( إلةةةى تحديةةةد مجةةةاال7117ورةةةدفت دراسةةةة  ل هزارةةةر  

ومقومةةات نجةةاح بةةرامف التطةةوير المهنةةي لعضةةو ريئةةة التةةدريس  حيةةت بةةام الباحةةت بدراسةةة 
وتوقةةةه إلةةةى مجموعةةةة مةةةن النتةةةائف منهةةةا ضةةةرورل تخقةةةيص  ميدانيةةةة لهةةةكا الموضةةةوس،

الميهزانيةةةات الكافيةةةة والتخطةةةيا الشةةةامه لبةةةرامف تطةةةوير أعضةةةاء ريئةةةة التةةةدريس  وتوقةةةلت 
وبلةة المقةادر الماليةة المخققةة  ا إلى  غياب الدافا للتطوير الكاتي،الدراسة عبر نتائجه
وعةةدم وضةةا مشةةروعات التطةةوير المهنةةي لعضةةو ريئةةة التةةدريس الجةةامعي  لبةةرامف التطةةوير،

ضمن الولويات الملحةة  وبةد أوقةت الدراسةة باالسةت ادل مةن التجةارب العالميةة فةي مجةال 
الجامعةات السةعودية بتاسةيس مركةهز لتطةةوير وبيةام  التطةوير المهنةي لعضةو ريئةة التةدريس،

عضو ريئة التدريس حتى يسهم فةي تطةوير التعلةيم الجةامعي فةي ضةوء التطةورات العالميةة 
ليس فقا بادواره التقليدية فسحب به تتعد  كل  إلى  التي تحتم بيام عضو ريئة التدريس،

 أدوار جديدل في المستقبه 
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 الدراسات الجنبية 
( حةةةول تقةةةميم برنةةةامف Goodland  7115جودالنةةةد فةةةي دراسةةةة بامةةةت بهةةةا 

( علةى اسةتخدام مسةتحدثات Teaching Assistants: TAsلتدريب مساعدو الساتكل  
 مثه  يقترح عددا  من الخطوات الساسية لتقميم أو برنامف تدريبي، تكنولوجيا التعليم،

مطابقةةة لرةةداد التخطةةيا السةةتراتيجيات التعلةةيم المبنيةةة علةةى التكنولوجيةةا الحديثةةة ال -
 المساد وتقميم العروض والعناقر الت اعلية للمساد على الموبا اإللكتروني 

 إنتات عناقر الوسائا المتعددل للمساد باستخدام الدوات والبرامف الحديثة مثه -

-   Scanner Adobe Photoshop ) 

تشةةجيا المتةةةدربين علةةةى الت اعةةةه مةةةا المسةةاد والمةةةدرب مةةةن خةةةالل وسةةةائا الت اعةةةه  -
 لكترونية اإل 

تقييم استراتيجيات التعليم المبنية على مستحدثات تكنولوجيا التعليم للتاكد من تحقيةه  -
 الرداد المرجول 
فقةد  ( بعنةوان االبحةت عةن المثاليةةا،Szeto and Wright  7115أمةا دراسةة 

رةدفت مةن خةالل دراسةة تخققةية لتقةويم أداء عضةو ريئةة التةدريس الجةامعي إلةى وضةةا 
وكلةة  مةةن خةةالل  م مثةةالي وفعةةال لتقةةويم أداء عضةةو ريئةةة التةةدريس الجةةامعي،مالمةة  لنظةةا

استطالس  راء عضو ريئة التدريس في بعةض الكليةات  وتوقةلت الدراسةة إلةى وضةا نظةام 
وبةةد تضةةمن النظةةام خمسةةة أبعةةاد رةةي  أرةةداد  مثةةالي لتقةةويم أداء عضةةو ريئةةة التةةدريس،

ومجةاالت  وطةرد تقةويم الداء البحثةي، ي،وطةرد تقةويم الداء التدريسة ومعةاييره، التقويم،
 استخدام تقويم أداء عضو ريئة التدريس 

بكنةةدا  McMasterتشةةير دراسةةة أعةةدتها جامعةةة مةة  ماسةةتر  مةةن جهةةة أخةةر ،
وخقوقةةا  فيمةةا يتعلةةه بالتةةدريب علةةى  –( إلةةى أن تةةدريب أعضةةاء ريئةةة التةةدريس 7115 

حقةول علةى تةدريس فعةال  يضةاد تكنولوجيا التعليم والمعلومةات أمةر ضةرورو مةن أجةه ال
إلى كل  أن أعضاء ريئة التدريس في الغالب يتم تعيينهم في الجامعات مةن أجةه التةدريس 

ولهكا تسةعى معظةم الجامعةات الكنديةة إلةى  دون حقولهم على برامف تدريبية بشكه منظم،
علةى  ،تجاوهز ركه المشكلة بينشاء مراكهز التدريب وتطوير المهارات لعضاء ريئة التةدريس

الةةرغم مةةن أن أعةةدادا  بليلةةة مةةن أعضةةاء ريئةةة لتةةدريس الةةكين يشةةاركون فةةي تلةة  البةةرامف 
يقةب   التدريبية  وما تهزايد مستحدثات تكنولوجيا التعليم والمعلومات فةي الميةدان التربةوو،

مةةن أعضةةاء ريئةةة  %17موضةوس التةةدريب ملحةةا  وضروريا  وتضةةين الدراسةةة أن مةا نسةةبت  
سةةونوما فةةي كالي ورنيةةا فةةي الواليةةات المتحةةدل المريكيةةة يسةةتخدمون التةةدريس فةةي جامعةةة 

الحاسب في باعات التدريس إكا تلقوا التدريب المناسب على مستحدثات تكنولوجيا التعلةيم  
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أنشات والية أيوا المريكيةة علةى نطةاد واسةا مةن الواليةة مراكةهز للتةدريب  ومن جهة أخر ،
 مة أعضاء ريئة التدريس على مستحدثات تكنولوجيا التعليم لخد

تةةوفر غالبيةةة الجامعةةات لعضةةاء ريئةةة التةةدريس  -تضةةين الدراسةةة  –وفةةي كنةةدا 
وتقةيم  التدريب في مجاالت التدريس بشكه عام وفي مجال تكنولوجيا التعلةيم بشةكه خةاص،

 العديد من ورش العمه المجانية  ومن أمثلة كل  
ص الطرد التي يمكةن أن إلى فح (D'Addario  7116وردفت دراسة أنداريو 

تغير من ثقافة معلمي المرحلة االبتدائية وممارساتهم التدريسةية بواسةطة الحاسةوب لتنميةة 
الجوانب المهنيةة لشخقياتهم وتضةمنت الدراسةة إجةراء مقةابالت شخقةية مةا معلمةين مةن 
ي مدارس ابتدائية من مدن متعددل فةي إيطاليةا لتحديةد مةد  اسةتيعابهم للمهةام المهنيةة التة

وكي يةةةة اسةةةت ادتهم مةةةن تلةةة  المهةةةام فةةةي ممارسةةةاتهم  يمكةةةن أن ينميهةةةا الحاسةةةوب لةةةديهم،
التدريسةةية  وأعةةدت الدراسةةة برنامجةةا  رةةدد إلةةى تعةةرد طةةرد البحةةت وتحليةةه العديةةد مةةن 
البيانات المرتبطة باستخدامات الحاسوب في العملية التربوية  وتوقلت الدراسة إلى أرمية 

مرنةا  بحيةت يتضةمن مهةام   وضةرورل أن يكةون البرنةامف، ل الوبةت،التدريب على مهارات إدار 
مهنيةةة مبتكةةرل تنمةةي مهةةارات المعلمةةين فةةي إدارل العمليةةة التعليميةةة  وابترحةةت الدراسةةة أن 
تتبنى وهزارل التربية اإليطالية تطبيه ركا البرنامف كادال فعالة في إحةدات تغييةرات فةي ثقافةة 

التةةي يجةةب أن تبنةةى علةةى أسةةاس اسةةتخدام الكمبيةةوتر فةةي  المعلمةةين التدريسةةية واإلداريةةة،
تنمية المعلمين مهنيا   وفي ضوء كل  أوقت ببناء المهزيةد مةن مثةه رةكه البةرامف فةي إدارل 

 العملية التربوية مستقبال  وتطبيقها 
( أن تنمية ك اءل أعضاء ريئة التةدريس Robertson  7116وككر روبرتسون 
لن  عنةةدما يتعلةةه المةةر باسةةتخدام تكنولوجيةةا التعلةةيم، خقوقةةا   يقةةاحبها بعةةض العوائةةه،

غالبية أعضاء ريئة التدريس يرغبون في تعلم التقنيات الحديثة فقا إكا كانت تحه مشةكلة 
وفيمةةا عةةدا كلةة  سةةيظه  أو تجعةةه حيةةاتهم أسةةهه، يعةةانون منةةا فةةي أثنةةاء العمليةةة التعليميةةة،

التةي تعةودوا عليهةا  وأكةد أن تةةدريب أعضةاء ريئةة التةدريس يسةتخدمون السةاليب القديمةةة 
أعضةةةاء ريئةةةة التةةةدريس علةةةى تكنولوجيةةةا التعلةةةيم ال يمكةةةن أن يتحقةةةه إال بعةةةد مةةةهزاولتهم 

وبةةةد يقةةةاحب كلةةة  عةةةدد مةةةن المحةةةاوالت الخاطئةةةة  وابترحةةةت الدراسةةةة تقةةةديم  للبرنةةةامف،
هم مسةةتحدثات تكنولوجيةةا التعلةةيم والمعلومةةات لعضةةاء ريئةةة التةةدريس بعةةد دراسةةة احتياجةةات

التدريبية ومعرفة ما إكا كانةت التكنولوجيةا الحديثةة بيئةة تعليميةة أفضةه مةن التةي يهزاولونهةا 
وأن معظمهةم  مةا تاكيةد أن أعضةاء ريئةة التةدريس  تختلةن مسةتوياتهم ومهةاراتهم، حاليةا ،

وأن معظمهةةم يريةةدون إنجةةاهز أعمةةالهم التدريسةةية ولةةيس تعلةةم  مشةةغول ولةةيس لديةة  وبةةت،
 كثيرا  منهم ال يرغبون في المخاطرل والوبوس فةي الخطةاء أمةام طالبهةم، وأن مهارات جديدل،

 ويجدون قعوبة في تقييم أداء الطالب عند استخدام التقنيات الحديثة 
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ولهكا تقترح الدراسة أن يتم تدريب أعضةاء ريئةة التةدريس فةي الوبةات المناسةبة 
مةا إعطةاء فرقةة للتعلةيم  م ،لمساعدتهم في إنجاهز أعمالهم بعد معرفة ما يرغبون في تعل

نمةةا لمسةةاعدل  والتةةدريب الةةكاتي  وتاكةةد أن الهةةدد مةةن اسةةتعمال التكنولوجيةةا لةةيس لةةكاتها واا
وعنةدما يةدر  أعضةاء ريئةة التةدريس  أعضاء ريئة التدريس في البحةت والتطةور المعرفةي،

  أن تكنولوجيا التعليم يمكن أن تهزيد من إنتاجيتهم فينهم يقبلون عليها دون تردد
إلةى النظةر لفطةار النظةرو لبةرامف  تفقةد رةدف (Quinn  7113 أما دراسة كوين

التنميةة المهنيةة لعضةاء ريئةة التةدريس فةي جامعةات جنةوب إفريقيةا  كمةا ارتمةت الدراسةة 
بالتحةةديات المختل ةةةة التةةةي يمةةةر بهةةةا المجتمةةا وانعكاسةةةاتها علةةةى أعضةةةاء ريئةةةة التةةةدريس 

لجامعةةات إلةةى تةةوفير سةةبه وأسةةاليب متنوعةةة يةةتم مةةن ممةةا حةةدا بالمسةةئولين عةةن ا وأدواررةةم،
خاللهةةا تةةوفير الةةدورات التدريبيةةة والبةةرامف التةةي تعمةةه علةةى تنميةةة أعضةةاء ريئةةة التةةدريس 

 وتطويررم لمواجهة التحديات والتطورات المجتمعية  
( علةةةى أرميةةةة تطةةةوير بةةةرامف تدريبيةةةة Chuang 7117وأكةةةدت دراسةةةة شةةةان  
لتلبيةةة احتياجةةاتهم المعاقةةرل مةةن خةةالل تنةةاول رةةكه البةةرامف للمعلمةةين فةةي أثنةةاء الخدمةةة 

لم ةةةةاريم وبضةةةةايا حديثةةةةة مرتبطةةةةة بمجةةةةال تكنولوجيةةةةا التعلةةةةيم والمعلومةةةةات والمسةةةةتحدثات 
مثةةه  ت عيةةه الةةتعلم عةةن بعةةد مةةن خةةالل  ،Technological Innovationsالتكنولوجيةةة 

عليميةةة المتعةةددل المت اعلةةة وتوظيةةن بةةرامف الوسةةائا الت الةةتعلم اإللكترونةةي عبةةر اإلنترنةةت،
Interactive Multi- Media،  على أن تكون ركه البةرامف متدرجةة المسةتو  التةدريبي

 من العام إلى الخاص 

نستخلص مما عرض من دراسةات سةابقة أن غالبيتهةا بةد أوقةى بضةرورل إلحةاد 
توظيةن أعضاء ريئة التدريس في الجامعات في برامف تدريبية تلبي احتياجةاتهم فةي مجةال 

كما يالحةظ أن بعةض رةكه الدراسةات بةد اسةتهدد الكشةن  التكنولوجيا وتكاملها في التعليم،
 عن درجة استخدام المعلم الجامعي لتكنولوجيا التعليم في التعليم الجامعي 

  الطريقة واإلجراءات

تكةةون مجتمةةا الدراسةةة الحاليةةة مةةن جميةةا أعضةةاء ريئةةة التةةدريس فةةي   مجتمةةا الدراسةةة
فةةي ال قةةه الدراسةةي الثةةاني للعةةام  عضةةو (7311 لقةةاء التطبيقيةةة والبةةال  عةةددرمجامعةة الب
  7171/7177الجامعي 

علةةى عينةةة مةةن أعضةةاء ريئةةة التةةدريس  السةةتبان بةةام الباحةةت بتطبيةةه  عينةةة الدراسةةة 
 يمثلةون كليةات مختل ةة فةي جامعةة البلقةةاء التطبيقيةة ومنهةا كليةة السةلا للعلةوم اإلنسةةانية،

كليةةة أربةةد  كليةةة الهزربةةاء الجامعيةةة، كليةةة الميةةرل رحمةةة الجامعيةةة، اإلدارل،كليةةة التخطةةيا و 
 ( عضوا  33وتكونت عينة أعضاء ريئة التدريس من   كلية الكر  الجامعية، الجامعية،
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 ( 7الجدول  
 وقن ت قيلي لمتغيرات أفراد عينة الدراسة

 النسبة المئوية % العدد المتغير

 
 
 الكلية

 7757 74 اإلنسانية كلية السلا للعلوم
 7451 73 كلية التخطيا واإلدارل

 7451 73 كلية الميرل رحمة الجامعية
 7657 77 كلية الهزرباء الجامعية
 7553 71 كلية إربد الجامعية
 7755 77 كلية الكر  الجامعية

 4351 41 البسام العلمية القسم العلمي
 7151 73 البسام اإلنسانية / الدبية

 الرتبة الكاديمية
 3656 34 أستاك / أستاك مشار 
 4753 33 أستاك مساعد
 3757 71 محاضر / معيد

 الخبرل الجامعية
 7757 73 ( سنوات7من سنة إلى أبه من  

( 71( سنوات إلى أبه من  7من  
 3156 37 سنوات

 3757 73 ( سنوات فاكثر71 
الحقول على الدورات 

 التدريبية
 3157 75 نعم
 6353 67 ال

استخدام الباحت أسلوب التكرارات والنسب المئوية في تحليه بيانةات   التحليه اإلحقائي
كما تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةة واختبةار ت وتحليةه  االستبانة،

 التباين الحادو لفجابة عن أسئلة الدراسة  
جات التدريبيةة لعضةاء ريئةة التةدريس الجةامعي   اشته الباحت االحتياأدال الدراسة -7

في جامعة البلقاء التطبيقية في مجاالت تكنولوجيا التعليم من عدد مةن المقةادر كمةا 
اسةةت اد مةةن الدراسةةات السةةابقة كات القةةلة بموضةةوس رةةكه الدراسةةة فةةي بنةةاء اسةةتبان  

مجةةال باإلضةافة لخبةةرل الباحةت فةةي مجةال التةةدريس الجةامعي وتخققةة  فةي  الدراسةة،
بةةام  تكنولوجيةةا التعلةةيم وتطةةوير أداء أعضةةاء ريئةةة التةةدريس  وبنةةاء  علةةى رةةكا كلةة ،

 الباحت بتقميم استبان  لجما المعلومات تتكون من بسمين 
   يتعله بمعلومات عن أفراد عينة الدراسة  متغيرات الدراسة( القسم الول
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لتةدريب عليهةا كمةا يرارةا ( حاجة تدريبية ومةد  الحاجةة ل35  يحتوو على  القسم الثاني
( مجةةاالت رئيسةةة يمثةةه كةةه 1أعضةةاء ريئةةة التةةدريس  وبةةد أدرجةةت رةةكه االحتياجةةات فةةي  

 مجال منها حاجة تدريبية مختل ة  
بةةةام الباحةةةت بعرضةةةها علةةةى مجموعةةةة مةةةن    لتقةةةدير قةةةدد أدال الدراسةةةة،قةةةدد الدال

مين بل  عةددرم   مةا  مةن أسةاتكل الجامعةات فةي تخ71المحك  ققةات مختل ةة  وبنةاء ( محك 
مةةين تةةم إجةةراء بعةةض التعةةديالت بحيةةت اشةةتملت بائمةةة االحتياجةةات  علةةى مالحظةةات المحك 

( مجةاالت رئيسةة  وكانةت 1( حاجة في قورتها النهائية موهزعة علةى  35التدريبية على  
واعتبةةرت رةةكه النسةةبة  (،%53نسةةبة ات ةةاد المحكمةةين علةةى الدال فةةي قةةورتها النهائيةةة  

كم على قدد الدال الظاررو  ككل  تةم حسةاب القةدد الةكاتي لالسةتبانة بعةد أن كافية للح
ورةةي  1537كانةةت بيمةةة معامةةه القةةدد الةةكاتي    وعليةة ، تةةم التاكةةد مةةن ثبةةات االسةةتبانة،

  1517تشير إلى معامه ارتباط دال عند مستو  
التدريبيةةة  تةةم حسةةاب ثبةةات بائمةةة االحتياجةةات   للتاكةةد مةةن ثبةةات االسةةتبانة،ثبةةات الدال

( عضةو 33وكل  بتطبيقها على   باسلوب التجهزئة النق ية باستخدام معادلة كرونباخ أل ا،
 ( 7ريئة تدريس في جامعة البلقاء التطبيقية  وأس ر تحليه البيانات عن الجدول  

 
 
 
 
 (7الجدول  

 ثبات استبان  الدراسة باسلوب التجهزئة النق ية وكرونباخ أل ا
هزئة النق ية ثبات التج المتغير

 مقححا  
 بيمة أل ا 

الدرجة الكلية لقائمة االحتياجات 
 التدريبية

1554 1536 

( أن معامه االرتبةاط بةين نقة ي القائمةة للم ةردات ال رديةة 7يتض  من الجدول  
بعةةد التقةةحي  بمعادلةةة سةةبيرمان بةةراون وكةةكل  معامةةه ثبةةات كرونبةةاخ أل ةةا كانةةا  والهزوجيةةة،
 ى ثبات االستبانة مما يشير إل مرت عْين،
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وبعةةد    فيمةةا يخةةص االتسةاد الةةداخلي،معةامالت ارتبةةاط المحةةاور مةةا الدرجةة الكليةةة
( من أعضاء ريئة التدريس وحسةاب االرتبةاط 33تطبيه بائمة االحتياجات التدريبية على  

 (3أس ر التحليه عن بيانات الجدول   بين درجات محاور تل  القائمة والدرجة الكلية،
 (3الجدول  

 االتساد الداخلي لدال الدراسة

 المحور

الحاجات 
التدريبية 
في مجال 
التعليم 
 الكاتي

الحاجات 
التدريبية 
في مجال 
التخطيا 
لتدريس 
 مقرر

الحاجات 
التدريسية 
في مجال 
مهارات 
 التدريس

الحاجات 
التدريبية 
في مجال 
الوسائا 
 المتعددل

الحاجات 
التدريسية 
في مجال 
التقويم 
 الجامعي

جات الحا
التدريبية 
في مجال 
اإلرشاد 
 الكاديمي

الحاجات 
التدريبية في 
مجال 
النشطة 
العلمية 
 والتعليمية

معامه 
االرتباط 
بالدرجة 
 الكلية

1537 1533 1551 1553 1556 1554 1515 

( داللةةةة جميةةةا معةةةامالت االرتبةةةاط بةةةين محةةةاور بائمةةةة 3يتضةةة  مةةةن الجةةةدول  
ممةةا يشةةير إلةةى اتسةةاد  1517يةةة عنةةد مسةةتو  الداللةةة االحتياجةةات التدريبيةةة والدرجةةة الكل

 داخلي للقائمة 
 اشتمه البحت على المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة التالية تقميم الدراسة  

 وتشمه  ،المتغيرات المستقلة -7
وكليةةة التخطةةيا  ولهةةا سةةبعة مسةةتويات رةةي  كليةةة السةةلا للعلةةوم اإلنسةةانية،الكليةةة   -

وكليةة الهزربةاء  وكليةة الميةرل عاليةة الجامعيةة، ية الميرل رحمة الجامعيةة،وكل واإلدارل،
 وكلية الكر  الجامعية  وكلية إربد الجامعية، الجامعية،

 والبسام اإلنسانية / الدبية  ول  مستويان رما  البسام العلمية،القسم العلمي   -
وأسةةةتاك مشةةةار ( أسةةةتاك  ولهةةةا ثالثةةةة مسةةةتويات ورةةةي   أسةةةتاك،الرتبةةةة الكاديميةةةة   -

 ومحاضر/معيد  مساعد،

   ولها ثالثة مستويات ري الخبرل الجامعية -
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 من سنة إلى أبه من خمس سنوات  -7 
 من خمس سنوات إلى أبه من عشرل سنوات  -7 
 من عشرل سنوات فاكثر  -3 
 ال  الحقول على دورات تدريبية سابقة  ولها مستويان رما  نعم، -
االحتياجات التدريبية لعضةاء ريئةة التةدريس الجةامعي فةي جامعةة با  المتغير التا -ب

 البلقاء التطبيقية 
 نتائف الدراسة ومنابشتها

والسةةةاليب  والدراسةةةات السةةةابقة، واإلطةةةار النظةةةرو، فةةي ضةةةوء تسةةةااالت الدراسةةةة،
 اإلحقائية المستخدمة بالدراسة الحالية تم التوقه إلى النتائف التالية 

لفجابةةةة عةةةن السةةةاال الول الةةةكو يةةةنص علةةةى  ا مةةةا االحتياجةةةات   السةةةاال الول -7
التدريبية لعضاء ريئةة التةدريس الجةامعي فةي جامعةة البلقةاء التطبيقيةة فةي مجةاالت 
تكنولوجيةا التعلةيم مةةن وجهةة نظةةررم؟ تةم اسةتخدام المتوسةةطات الحسةابية واالنحرافةةات 

السبعة وأس ر التحليةه عةن  المعيارية الستجابات عينة الدراسة على محاور االستبانة
 ( 4النتائف المبينة في الجدول  

 
 
 (4جدول  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب للمحاور الرئيسة كما يرارا أفراد عينة 
 الدراسة

المتوسا  ال قرل المحور
 الحسابي

االنحراد 
 الرتبة المعيارو 

 التعلم الكاتي
7 7571 1567 3 
7 7575 1576 7 
3 7574 1571 7 

 7 1567 7575 4 التخطيا لتدريس مقرر
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المتوسا  ال قرل المحور
 الحسابي

االنحراد 
 الرتبة المعيارو 

7 7574 1571 6 
6 7566 1571 3 
1 7517 1547 7 
5 7551 1541 7 
3 7567 1573 4 

 مهارات التدريس

71 7574 1571 6 
77 7567 1573 7 
77 7567 1567 3 
73 7567 1577 7 
74 7573 1571 1 
77 7577 1561 5 
76 7571 1561 7 
71 7575 1567 4 

 الوسائا المتعددل

75 7577 1511 6 
73 7567 1567 4 
71 7551 1541 7 
77 7566 1577 3 
77 7517 1547 7 
73 7535 1567 7 

 التقويم الجامعي
74 7571 1515 7 
77 7556 1537 7 
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المتوسا  ال قرل المحور
 الحسابي

االنحراد 
 الرتبة المعيارو 

76 7567 1577 3 
71 7571 1514 6 
75 7517 1547 7 
73 7573 1565 4 

 اإلرشاد الكاديمي

31 7571 1514 7 
37 7535 1567 7 
37 7577 1511 4 
33 7571 1561 7 
34 7573 1511 3 

النشطة العلمية 
 والتعليمية

37 7573 1561 3 
36 7517 1547 7 
31 7567 1573 7 
35 7533 1563 4 

 ( 4الجدول  وبام الباحت بتحديد المعايير التالية لمنابشة بيانات 
فةةين الحاجةةة التدريبيةةة  (،3–757إكا كانةةت بيمةةة المتوسةةا الحسةةابي تتةةراوح بةةين   -

 تعتبر عالية الرمية من حيت التدريب عليها من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة 
فةةةين الحاجةةةة  (،7543–757إكا كانةةةت بيمةةةة المتوسةةةا الحسةةةابي تتةةةراوح مةةةا بةةةين   -

 تدريب عليها من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة التدريبية تعتبر متوسطة الرمية لل

فةةين الحاجةةة التدريبيةةة تعتبةةر  (،757إكا كانةةت بيمةةة المتوسةةا الحسةةابي تقةةه عةةن   -
 ضعي ة الرمية للتدريب عليها من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة 

يتبةين مةن المتوسةا  ( فيمةا يتعلةه بمجةال الةتعلم الةكاتي،4وبالنظر إلى الجةدول  
( ممةةا يعنةةي أن 757ن حةةاجتين تةةدريبيتين حقةةلتا علةةى متوسةةطات أعلةةى مةةن  الحسةةابي أ

ورمةةا  أسةةاليب الةةتعلم الةةكاتي  أعضةةاء ريئةةة التةةدريس فةةي حاجةةة ملحةةة للتةةدريب عليهةةا،
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وأسس اختيار موابن معينةة  (،7575واالستخدام ال عال لها التي بل  متوسطها الحسابي  
 ( 7574متوسا حسابي بل   وتكلين الطالب بجما معلومات عنها وعرضها ب

ولعه ركا ي سر بان أعضاء ريئة التدريس يرون أنهةم بحاجةة إلةى معرفةة كةه مةا 
يتعلةةه باسةةاليب الةةتعلم الةةكاتي واالسةةتخدام ال عةةال لهةةا  إك تتعةةدد أسةةاليب تكنولوجيةةا التعلةةيم 

فمنهةا مةةا يقةوم علةى أسةاس نظريةةة  ال ةردو وتختلةن مةن حيةت السةةس التةي تقةوم عليهةا 
كمةةا تختلةةن أيضةةا  مةةن  ومنهةةا مةةا يقةوم علةةى أسةةاس الممارسةةات التعليميةة، تعلةيم أو تعلةةم،

 حيت المستو  فتندرت من البرامف البسيطة إلى البرامف التعليمية الكاملة 
 ،Programmed Instructionومةن أسةاليب الةتعلم الةكاتي  التعلةيم المبةرمف 

وفيهةةا يعمةةه  ،Personalized System of Instructionة للتعلةةيم والةةنظم الشخقةةي
مسةتخدمين مةواد تعليميةة  –حسب سرعة كه مةنهم الخاقةة فةي الةتعلم  –المتعلمون فرديا  

متنوعةةة كبرنةةامف حاسةةوب أو كتيةةب مبةةرمف     الةةا  وتنظةةيم مةةواد التعلةةيم فيهةةا فةةي تتةةابا 
ى الوحدل الثانية ببةه أن يقةه إلةى مسةتو  وال يسم  للمتعلم باالنتقال في تعلم  إل منظم،

عةن طريةه  Mastrey Levelويتم تحديد مستو  التمكن ركا  التمكن من الوحدل الولى،
ثةةةم عةةةن طريةةةه الموديةةةةوالت  اختبةةةار يخضةةةا لةةة  المةةةةتعلم عنةةةدما يكةةةون مسةةةتعدا  لةةةةكل ،

Modules والوحدات التعليمية المقغرل Instructional modules 

تتي  لكه مةتعلم ال رقةة لكةي  ات تعليمية مقغرل للتعلم الكاتي ال ردو،وري عبارل عن وحد
يتعلم جهزءا  من المادل الدراسية التي تتناولها الوحدل حسةب بدراتة  وسةرعت  الكاتيةة  وتوجةد 

 ،Mini coursesتل  الوحدات أو الموديوالت تحت مسميات متنوعةة كةالم ردات القةغيرل 
   Package (lap)أو  Instructional Packagesوالحقائب التعليمية 

وبد حقلت الحاجة التدريبية ري  اإلحساس بضرورل التعلم الكاتي( علةى الدرجةة 
( ممةةةا يجعلهةةةا مهمةةةة بدرجةةةة 7571الخيةةةرل فةةةي رةةةكا المحةةةور بمتوسةةةا حسةةةابي مقةةةداره  

متوسطة  ولعه ركا ي سر بان أعضاء ريئة التدريس يرون أنهم بال عه بحاجة إلى اإللمةام 
ورو ببساطة شةكه مةن أشةكال الةتعلم يقةمم بطريقةة خاقةة تراعةي ال ةرود  تعلم الكاتي،بال

ويتسةةم  وتقةةدم لكةةه مةةتعلم تعليمةةا  خاقةةا  يناسةةب بدراتةة  وحاجاتةة ، ال رديةةة بةةين المتعلمةةين،
بالحرية  فكه متعلم حر فةي اختيةار مةا يناسةب  مةن محتةو  ووسةائه وأنشةطة وطرائةه تعلةم 

من التعلم بالمرونة  فال يتحدد بمكةان أو هزمةان  كمةا يتسةم أيضةا  ويتسم ركا النوس  متعددل،
 باإليجابية والنشاط حيت يقوم على أساس مبدأ التعلم الكاتي فهو يتمركهز حول المتعلم 

وفيما يتعله بمجال التخطيا لتةدريس مقةرر يةاتي رةكا المجةال فةي مقدمةة المهةام 
كا كةا ن مةن المةور الطبيعيةة أن يقةوم عضةو التربوية لعضو ريئة التدريس في الجامعةة  واا
ةةها، فةةين عمليةةة التخطةةيا ال تقتقةةر علةةى  ريئةةة التةةدريس بةةالتخطيا للمقةةررات التةةي يدرس 

نما تمتد إلى االختيار مةن بةين االختيةارات المتاحةة بنةاء  علةى مةد   تغطية عناقر معينة واا
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أن رةةةكه  مناسةةةبتها لموضةةةوعات المقةةةرر الرئيسةةةية أو لموضةةةوعات  ال رعيةةةة  وال شةةة  فةةةي
 العمليات تبنى على أسس عملية تنمو بالممارسة التعليمية والتدرب عليها 

يتبةةين لنةةا مةةن المتوسةةطات  ( فيمةةا يتعلةةه بهةةكا المحةةور،4وبةةالنظر إلةةى الجةةدول  
الحسةةابية لل قةةرات أن أعضةةاء ريئةةة التةةدريس فةةي حاجةةة ملحةةة للتعةةرد علةةى عناقةةر رةةكا 

والطةر  التةوالي  إعةداد الخطةة الدراسةية للمقةرر،ورةي علةى  المحور والتدرب عليها جميعا ،
نتةات بعةض  وأسس اختيار المحتةو  التعليمةي ومعةاييره، العامة الساسية إلعداد المقرر، واا
والطر العامة الساسية للبيئة التعليمية  ثقافةة المجتمةا  المواد التعليمية المناسبة للمقرر،

وم هةوم  ب الجةامعي والقةوانين والتعليمةات(،سةيكولوجية الطالة –فلس ة التعلةيم الجةامعي  –
تقةويم(  ولعةه  –أنشةطة  –تةدريس  –طرد  –محتو   –المنهف العلمي ومكونات   أرداد 

رةكا ي سةةر بةةان أعضةاء ريئةةة التةةدريس يةةرون أنهةم بحاجةةة إلةةى معرفةةة كةه مةةا يتعلةةه بهةةكا 
لمقةةرر المعةةد  بحيةةت يعمةةه ا المجةال مةةن حيةةت  منظومةةة المقةةرر ومكوناتةة  والعالبةةات بينهةةا،

إلى جانب االحتياجةات الماسسةية أو المجتمعيةة  على إشباس حاجات معينة لد  الدارسين،
وتحقيةةه الةةربا بةةين مجةةال التخقةةص الةةدبيه  وخاقةةة مةةا يتعلةةه منهةةا بةةالمجتما المحلةةي،

ومجاالت معرفيةة أخةر   كمةا يجةب أن يسةهم المقةرر بقةورل واضةحة فةي تحقيةه متطلبةات 
داد الماسسةةةة التعليميةةةة  ويجةةةب أيضةةةا  مراعةةةال سةةةالمة القةةةياغة الدرجةةةة الجامعيةةةة وأرةةة

اإلجرائيةةةة السةةةلوكية لألرةةةداد التعليميةةةة وحةةةدودرا  إك يجةةةب أن تقةةةا  الرةةةداد بقةةةورل 
وأن تغطةةي كافةةة جوانةةب السةةلو  اإلنسةةاني وأن تكةةون وابعيةةة بابلةةة للتحقيةةه فةةي  واضةةحة،

ة بارداد المقرر و أن تكون بابلة وأن تتقه بقورل وثيق حدود الهزمن واإلمكانات المتاحة،
 للمالحظة والتقويم 

وخاقة مةن حيةت الرميةة  يجب مراعال معايير المحتو  الجيد، من ناحية أخر ،
بحيةةت يتضةةمن المحتةةو  جميةةا  واإلسةةهام فةةي دعةةم وحةةدل المعرفةةة المنهجيةةة المسةةتخدمة،

و الوجدانيةةة  القةةيم جوانةةب الةةتعلم الرئيسةةة سةةواء المعرفيةةة  متضةةمنة التطبيقةةات العلميةةة( أ
وأن تكةةون المةةادل  واالتجارةةات(  كةةكل  يجةةب أن تتقةةه عناقةةر المحتةةو  بارةةداد المقةةرر،

وأن تتكامةه محتويةات المقةرر وعناقةره فةي بنيةان متماسة   المتضمنة فية  دبيقةة وحديثةة،
ومناسب  ثم ال بد من االنتباه إلى أساليب التةدريس الرئيسةة ومةا يتقةه بتطبيةه كةه منهةا 

بحيةةت تسةةتند اسةةتراتيجيات التةةدريس المسةةتخدمة إلةةى أسةةس واضةةحة تتعلةةه  ايا،مةةن بضةة
بالتعلم وطبيعةة المةادل والطةالب وتةادو إلةى تحقيةه أرةداد المقةرر  كمةا يجةب أن تتضةمن 

وأن تتناسةةةب تلةةة   إسةةةتراتيجيات التعلةةةيم المسةةةتخدمة أنشةةةطة متعةةةددل يقةةةوم بهةةةا الطةةةالب،
ة  معرفيةة / معرفيةة تطبيقيةة / وجدانيةة(  وأخيةرا  اإلستراتيجيات مةا جوانةب التعلةيم المختل ة

يجةةب أن تةةدعو اسةةتراتيجيات التعلةةيم المسةةتخدمة إلةةى مهزيةةد مةةن الةةتعلم  ثةةم رنةةا  الوسةةائا 
وأسةةةاليب  والنشةةةطة التعليميةةةة والمهنيةةةة المرتبطةةةة بالتةةةدريب، التعليميةةةة وأسةةةس اختياررةةةا،

 مقةةرر والقةةراءات التةةي تتقةةه بةة ،وأسةةس اختيةةار مراجةةا ال التقةةويم والخطةةة العامةةة للتقةةويم،
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وأخيةةةرا  السةةةس المناسةةةبة لوضةةةا التكلي ةةةات البحثيةةةة وحةةةدودرا وأسةةةاليب منابشةةةتها  فرديةةةا  
فقةد تبةين مةن المتوسةطات الحسةابية أن  وجماعيا (  وفيما يتعلةه بمجةال مهةارات التةدريس،

مةا ( م757ثالثة احتياجةات تدريبيةة بةد حقةلت علةى متوسةطات أعلةى بشةكه ملحةوع مةن  
ورةةةي علةةةى التةةةوالي   يعنةةةي أن أعضةةةاء ريئةةةة التةةةدريس فةةةي حاجةةةة ملحةةةة للتةةةدرب عليهةةةا،

التقةويم( التةي بلة   التن يةك، المهارات الساسةية المتضةمنة فةي عمليةة التةدريس  التخطةيا،
وطةةةةرد التةةةةدريس الجةةةةامعي وأسةةةةس اختياررةةةةا التةةةةي بلةةةة   (،7567متوسةةةةطها الحسةةةةابي  
نظريةةات(  ريس جوانةةب الةةتعلم المختل ةةة  م ةةاريم،( وأسةةاليب تةةد7567متوسةةطها الحسةةابي  

(  ولعةه رةكا يعةود إلةى بناعةة أعضةاء ريئةة التةدريس 7575التي بل  متوسطها الحسابي  
ودور  بارميةةة الحاجةةة للتةةدرب علةةى رةةكه االحتياجةةات فالتةةدريس عمليةةة اتقةةال جمةةاعي،

أو  Facilitatorولكةةةن المسةةةهه  Operatorالمةةةدرس فةةةي رةةةكه العمليةةةة لةةةيس المشةةةغه 
  ومن رةكا المنطلةه يقةب  الت اعةه بةين أعضةاء الموبةن االتقةالي Organizerالمنظم 

 المعلم والطالب( شرطا  أساسيا  لحدوت التعلم واكتساب الخبرات الجديةدل  والتةدريس عمليةة 
وال يمكةةن أن يكةةون التةةاثير تربويةةا  إال إكا كةةان أساسةة   تةةاثير متبةةادل بةةين المعلةةم والطةةالب،

لمتبةةادل  ومةةن رنةةا ياكةةد التربويةةون الجوانةةب اإلنسةةانية فةةي التةةدريس  إك تقةةب  االحتةةرام ا
طريقةةة التةةدريس فةةي درجةةة أرميةةة امةةادل التةةدريسا إن لةةم تكةةن أكثةةر أرمية عبةةد الموجةةود، 

(  وفيما يتعله بالحاجة التدريبية للمهارات الساسية المتضمنة في عملية التدريس 7117
فةةالتخطيا رةةو  التةةي حقةةلت علةةى أعلةةى متوسةةا حسةةابي،التقةةويم(  التن يةةك،  التخطةةيا،

الجانب الكو يجلس في  عضو ريئة التدريس ما ن س  ليسال  ماكا سادرس غدا ؟ وكيةن؟ 
وما الرداد التي ساسعى إلى تحقيقها؟ وما المادل العلمية التي سادرسها؟ وما اإلجةراءات 

تةي ساسةتخدمها فةي التةدريس؟ التدريسية التةي ساسةتخدمها؟ ومةا رةي تكنولوجيةا التعلةيم ال
وما النشطة التي سيقوم بها الطالب؟ فةيكا أجةاب عضةو ريئةة التةدريس عةن رةكه السةئلة 
يكةةون بةةد خطةةا بالت قةةيه للموبةةن التدريسةةي  أمةةا فةةي مرحلةةة التن يةةك فيسةةعى عضةةو ريئةةة 
التةدريس إلةةى تن يةةك مةةا خطةةا لةة   ورةةو فةةي رةةكه المرحلةةة بحاجةةة إلةةى أن يكةةون بةةادرا  علةةى 

مجموعة من اإلجراءات والوسائه والساليب التدريسية المستقال من مداخه التةدريس  وضا
ثةةارل  متضةةمنة كي يةةة إثةةارل الطةةالب للةةتعلم ودفعهةةم لليقظةةة والمشةةاركة، وطربةة  المختل ةةة، واا

وعةةرض المحتةةو  بطريقةةة منظمةةة ومنطقيةةة تتناسةةب مةةا مسةةتو   دافعيةةتهم نحةةو الةةتعلم،
وتقةميم التةدريبات التعليميةة والتقويميةة  يمية وبت طرحهةا،وقياغة السئلة التعل الطالب،

ورنةا يجةب  ووضعها في سياد الموبن التعليمي بطريقة مناسبة  ثةم تةاتي مرحلةة التقةويم،
على عضو ريئة التدريس أن يةدر  أنة  مطالةب فةي كةه موبةن تدريسةي بتشةخيص جوانةب 

جراءاتةةوربمةةا يحتةةات إلةةى تعةةديه مسةةار  الققةةور والعمةةه علةةى تالفيهةةا، وكةةه   التةةدريس واا
جوانةةب الموبةةن التدريسةةي  أمةةا فيمةةا يتعلةةه بالحاجةةة التدريبيةةة  طةةرد التةةدريس الجةةامعي 

فلكي يحقةه  وأسس اختياررا( التي جاءت في المرتبة الثانية من حيت متوسطها الحسابي،
عضةةو ريئةةة التةةدريس رةةكا الم هةةوم بجوانبةة  المختل ةةة فينةة  يحتةةات لن يتعةةرد إلةةى أنمةةاط 
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وطريقةةة  وطريقةةة المنابشةةة، كالطريقةةة القياسةةية، تراتيجيات التةةدريس وطربةة  وأسةةاليب ،اسةة
وطريقةةةة  وطريقةةةة االكتشةةةاد الموجةةة ، االكتشةةةاد التةةةي تشةةةمه طريقةةةة حةةةه المشةةةكالت،

 وورش العمه     الا  االكتشاد اإلرشادو أو الحر،
     ختل ةةةةأمةةةا فيمةةةا يتعلةةةه بالحاجةةةة التدريبيةةةة  أسةةةاليب تةةةدريس جوانةةةب الةةةتعلم الم

فاسةةاليب التةةدريس رةةي  (،7575نظريةةات(( التةةي حقةةلت علةةى متوسةةا حسةةابي    م ةةاريم،
مجموعة اإلجراءات وال نيات والوسائه والمنابشةات والت ةاعالت والتسةااالت والتحركةات التةي 
يلجةةا إليهةةا عضةةو ريئةةة التةةدريس داخةةه باعةةة التةةدريس مةةن أجةةه تحقيةةه أرةةداد الموبةةن 

دريس عبةةارل عةةن خطةةة عامةةة الختيةةار المةةادل التعليميةةة وتنظيمهةةا التعليمةةي  فاسةةلوب التةة
وعرضها بحيت تحدت تعلما  يتي  ال رقة الكاملةة للطالةب لكةي يشةار  بنشةاط وفاعليةة فةي 
العملية التعليمية فال يكو المتعلم متلقيا  بةه مشةاركا   إكن فالمهمةة الرئيسةة فةي إسةتراتيجية 

 كالمنابشةةةة، ريسةةةية مختل ةةةة وترتيبهةةةا وتطبيقهةةةا،التةةةدريس تتمثةةةه فةةةي اختيةةةار أسةةةاليب تد
 والمحاضةةرل الحواريةةة النقاشةةية، والمحاضةةرل اإللقائيةةة، ولعةةب الدوار، والقةةراءل، والتحليةةه،

وحةةه المشةةكلة     الةةا فةةي نظةةام محكةةم كانةة  أسةةلوب واحةةد  والقيةةاس، والتقةةارير والبحةةوت،
رابا ومت اعةةه  وفةةي رةةكا لتحقيةةه أرةةداد معينةةة ووضةةعها فةةي نظةةام متتةةابا ومتكامةةه ومتةة

ال بةةد مةةن أن ن ةةرد بةةين التةةدريس والتلقةةين  فالتةةدريس نشةةاط يهةةدد إلةةى تحقيةةه  السةةياد،
التعلم ويمارس بطريقة فيها احترام لعقةه الطالةب وبدرتة  علةى الحكةم المسةتقه ويهةدد إلةى 

بيانةات تنمية القدرل لدي  على تحليه القضايا والوقول إلى برارات بناء  على شةوارد وأدلةة و 
كات قلة بالموضةوس أما التلقةين فيةتم بعةرض وجهةة نظةر مةا أمةام الطةالب بطريقةة تضةمن 
 موافقتهم عليها فةي نهايةة المةر  وبةد حظيةت خمةس احتياجةات تدريبيةة بارميةة متوسةطة،

دارل باعةةة المحاضةةرات   والتةةدريب العملةةي  (،7575ورةةي علةةى التةةوالي  الت اعةةه الل ظةةي واا
وأسةاليب التعامةه مةةا الطالةب الجةةامعي  (،7571موابةن مقةةغرل  علةى التةدريس مةةن خةالل 

وأخيةرا   (،7573( والتعرد على ال رود ال ردية بين الطالب وأساليب التعامه معهةا  7574 
(  ويعنةي كلة  أن أعضةاء ريئةة التةدريس 7577تنمية اإلبةداس فةي مجةال الةتعلم الجةامعي  

كاإلعةةداد الجيةةد  جوانبهةةا المختل ةةة، بحاجةةة إلةةى فهةةم لمهةةارات التةةدريس ومعرفةةة بهةةا مةةن
ثةةارل دافعيةةة الطةةالب للةةتعلم، للموبةةن التدريسةةي، واالرتمةةام بيشةةرا  الطةةالب فةةي الموبةةن  واا

ثةةةارل رغبةةةتهم فةةةي المشةةةاركة، واإلدرا  الةةةواعي بةةةان الموبةةةن التدريسةةةي موبةةةن  التعليمةةةي واا
 –( 7الجةدول   وبةالرجوس إلةى –ديناميكي متحةر   وفيمةا يتعلةه بمجةال الوسةائا المتعةددل 

نجد أن أربعة احتياجات تدريبية تتعله بهكا المجال بد حقلت علةى متوسةا حسةابي أعلةى 
ورةةي  وممةا يعنةةي أن أعضةاء ريئةةة التةدريس فةي حاجةةة ماسةة للتةةدرب عليهةا، (،757مةن  

ومعرفة اسةتخدام  (،7551على التوالي  معرفة استخدام بعض الوسائا التعليمية المتعددل  
ومعرفةة اسةتخدام  (،E–Learning  7517تعددل في إطار التعليم اإللكتروني الوسائا الم
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ومعرفةةة  (،Distance Learning  7566الوسةةائا المتعةةددل فةةي إطةةار الةةتعلم عةةن بعةةد 
 ( 7567م هوم نظم الوسائا التعليمية المتعددل  

تمثةةه كيانةةا   mediaإن تكنولوجيةا الوسةةائا المتعةةددل رةةي مجموعةة مةةن الوسةةائا 
والقةةور  Still Picturesوالقةةور الثابتةةة  Textsدا  يمةةهزت بةةين النقةةوص ال رديةةة واحةة

والرسةةةةوم المتحركةةةةةة  Graphicsوالرسةةةةةوم الخطيةةةةة  Motion Picturesالمتحركةةةةة 
Animations  والقوتSound ويمكن تقديم ركه الوسةائا بقةورل متكاملةة ومت اعلةة  

ل الوسةائا المتعةددل الربميةة فةي من خالل جهاهز الحاسوب لتحقيه أرداد محددل  إن دخو
تكنولوجيا التعليم يعود إلى تبني تكنولوجيا التعليم نظريات التعلم المعرفية التي تاكد أرميةة 

وبناءرةةا  تنويةةا أشةةكال تقةةديم المعلومةةات وعمليةةات معالجتهةةا داخةةه النظةةام العقلةةي للمةةتعلم،
ا بمةا يالئةم السةاليب التعلميةة واالرتمام بموابن الةتعلم الحقيقيةة وتقةديمه بوساطة المتعلم،

–Meta)واالرتمةةةةةام بعمليةةةةةات مةةةةةا وراء المعرفةةةةةة  (Learning Styles)المعرفيةةةةةة 

Cognition) ، وكةةكل  تبنةةي نظةةم الةةتعلم  التةةي يقةةوم فيهةةا المةةتعلم بمراببةةة تعلمةة  وتقويمةة
مثةةه  الةةتعلم  االلكترونيةةة متعةةددل الوسةةائا القائمةةة علةةى الحاسةةوب وشةةبكات المعلومةةات،

 (Web – Based Learning)والةتعلم مةن الويةب  اعدل الحاسةوب متعةدد الوسةائا،بمسة
 Virtual)وبيئةات الةتعلم االفتراضةي  (On – Line Learning)والتعلةيم علةى الخةا 

Learning)  والةةةتعلم عةةةن بعةةةد(Distance Learning)  والةةةتعلم الم تةةةوح(open 

learning) التعلةةيم أثةةر فةةي ال كةةر التربةةوو   إن دخةةول الوسةةائا المتعةةددل فةةي تكنولوجيةةا
والممارسةةةة التربويةةةة التعليميةةةة  ويعةةةود كلةةة  إلةةةى العديةةةد مةةةن البحةةةوت ونظريةةةات الةةةتعلم 

ونظريةة مسةتويات المعالجةة  (Cue Summation)كنظرية تجميةا التلميحةات  واالتقال،
(Level of Processing)  والنظريةة البنائيةة(Constructivism Theory)  والةتعلم

التةي أكةدت جميعهةا أرميةة تقةديم الرسةالة التعليميةة  (Authentic Learning)ي الحقيق
  المحتو  والمعلومةات( للمةتعلم فةي أشةكال متعةددل ومتنوعةة تعتمةد علةى طبيعةة المحتةو ،

وسةةةالمة إيقةةةال الرسةةةالة  ،(Summative)واسةةةتغالل حةةةواس المةةةتعلم بشةةةكه تجميعةةةي 
  عةةةن طريةةةه اختيةةةار الوسةةةائا التعليميةةةة التعليميةةةة بحيةةةت تسةةةتقبلها حةةةواس المةةةتعلم وكلةةة

ويمكةةن تحديةةد أسةةاليب االسةةتخدام والتطبيةةه فةةي الوسةةائا المتعةةددل  المناسةةبة واسةةتخدامها،
  (Interactive)أو ت اعليةةة  (Parallel)أو متواهزيةةة  (Sequential)باسةةاليب تتابعيةةة 

يديةة تتسةم باإليجابيةة إن استخدام الوسائا المتعددل والت اعلية يتي  إمكانيات تعلم غير تقل
(Active learning)  وال رديةةةةةةة(Individuality)  والقةةةةةةالة(Authentic 

Learning)  والبنائيةةةةةةة(Constructivism)  والدافعيةةةةةةة(Motivation) والتعاونيةةةةةةة 
(Co-operative Learning) وري فعالة بجميا أنواعها وفي المجةاالت والتخققةات  

 ها يساعد المتعلم في التمكن من الرداد التعليمية ناري  عن أن استخدام الدراسية،
 كما حقه احتياجان تدريبيان على أرمية متوسطة ورما على التوالي 
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ومعرفةةة م هةةوم االتقةةال  (،7535تقةةويم اسةةتخدام الوسةةائا التعليميةةة المتعةةددل  
(  ورةةكا يعنةةي أن أعضةةاء ريئةةة التةةدريس بحاجةةة إلةةى فهةةم ومعرفةةة تقةةويم 7577وأسسةة   

ن تقويم البرمجيةات يتضةمن بعةض است خدام الوسائا التعليمية وم هوم االتقال وأسس   واا
كمعةايير  المعايير التي يجب أن تاخك بين االعتبار عن تقويم اسةتخدام الوسةائا التعليميةة،

المحتةةو  والتقةةميم والنشةةطة إضةةافة إلةةى المعةةايير ال نيةةة  وفيمةةا يخةةص مجةةال التقةةويم 
( ممةا 757ة احتياجات تدريبية على متوسةا حسةابي أعلةى مةن  فقد حقلت ثالث الجامعي،

ورةي علةى التةوالي  ابنةاء  يعني أن أعضاء ريئة التدريس فةي حاجةة ملحةة للتةدرب عليهةا،
وتقويم الوسائه والتقنيات التربويةة المسةتخدمة فةي العمليةة  (،7556اختبار تحقيلي جيد  

(  ولعةةه رةةكا ي سةةر بةةان أعضةةاء 7567 وتقةةويم أداء المعلةةم الجةةامعي  (،7517التعليميةةة  
ريئةةة التةةدريس يةةرون أنهةةم بحاجةةة إلةةى معرفةةة بنةةاء االختبةةارات وتقةةويم الوسةةائه والتقنيةةات 
المسةةةتخدمة فةةةي العمليةةةةة التعليميةةةة وتقةةةةويم أداء المعلةةةم الجةةةامعي  ف يمةةةةا يخةةةص بنةةةةاء 

نةاء االختبةار االختبارات نعلم أن رنا  شروطا  ومعايير يجب أن تاخةك بعةين االعتبةار عنةد ب
والتنةوس  أو أن  كالشمولية  أو أن تغطي أسئلة االختبار جميا جوانب المقرر، ألتحقيلي،

ثةةةم التحديةةةد  يتضةةةمن االختبةةةار أنواعةةةا  عديةةةدل مةةةن السةةةئلة يقةةةيس كةةةه منهةةةا رةةةدفا  معينةةةا ،
ثةم  والوضوح والتمييهز ويققد بكل  أن تتضمن السئلة مستويات عدل من بدرل المختبةرين،

إجراءات التطبيه والتقحي  والمققةود وضةوح تعليمةات إجةراء االختبةار والتعليمةات  سهولة
كةكل  وضةوح م تةاح تقةحي  اإلجابةات  أمةا بالنسةبة لتقةويم  المعطال لكه نوس من السئلة،

فهنا  عدد من المعايير كةالتركيهز علةى  التقنيات التربوية المستخدمة في العملية التعليمية،
والتاكيةد علةةى مشةةاركة كافةة مكونةةات النظةةام  ل نيةين ومشةةرفي المختبةةرات،المعلةم والمةةتعلم وا
وكةةكل  التركيةةهز علةةى التجهيةةهزات الساسةةية مةةن أجةةه حةةه المشةةاكه إن  الساسةةية ال عالةةة،

وتهيئةة  وتوحيةد الرايةة والرةداد واالسةتراتيجيات داخةه منظومةة التعلةيم الجةامعي، وجدت،
فتتضةة  لنةةا المعةةايير  يم أداء المعلةةم الجةةامعي،المنةةاخ لتحقيةةه كلةة  كلةة   وبالنسةةبة لتقةةو

التاليةةة  تحديةةد المهةةام الرئيسةةة لمنظومةةة الداء الجةةامعي ورةةي ترجمةةة لرةةداد الجامعةةة 
والداء المةةةةرتبا بخدمةةةةة المجتمةةةةا  والداء البحثةةةةي، ورةةةةي  الداء التدريسةةةةي، ووظائ هةةةةا،
وخطةوات رةكا التن يةك     ثم تحديد المسةئول عةن أداء كةه مهمةة وكي يةة تن يةكرا  وتنميت ،
 الا 

وأخيرا  تاتي مراجعة اإلجراءات والطرد التي اتبعت لتن يك المهةام الكتشةاد مةا بةد 
يوجد مةن حةاالت عةدم التةهزام  وتكمةن أرميةة رةكه المراجعةة فةي مةد  اسةت ادل عضةو ريئةة 
 التدريس الجامعي من نتائجها في إحدات تعديه وتطوير لدائ  للتخلص ممةا بةد يظهةر مةن

 سلبيات في  
وبالنسةةبة الحتياجةةات أعضةةاء ريئةةة التةةدريس فةةي مجةةال التقةةويم الجةةامعي فقةةد 

ورةةي علةةى التةةوالي  بنةةاء بطابةةة  جةةاءت ثالثةةة احتياجةةات تدريبيةةة بدرجةةة أرميةةة متوسةةطة،
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وأساليب تقويم أداء الطالب في تحليه النتةائف  (،7573مالحظة لتقويم الرداد التعليمية  
(  ورةةكا ي سةةر بةةان أعضةةاء ريئةةة التةةدريس فةةي 7571رر الدراسةةي  ( وتقةةويم المقةة7571 

 –حاجة متوسطة للتدرب على ركه االحتياجات  أما فيمةا يتعلةه بمجةال اإلرشةاد الكةاديمي 
فيننا نالحظ أن االحتياجات التدريبية لهةكا المجةال بةد حقةلت  –( 7وبالرجوس إلى الجدول  

أعضةاء ريئةة التةدريس فةي حاجةة متوسةطة جميعها على أرمية متوسطة  وركا ي سر بةان 
للتدرب في ركا المجال  فاإلرشاد الكةاديمي يمثةه واحةدل مةن أرةم وسةائه مسةاعدل الطةالب 

كما يسارم في التاكد من مسةيرل الطالةب العلميةة مةن حيةت  لالندمات في البيئة الكاديمية،
تعلةةه بةةاداء الطالةةب وتقةةديم المشةةورل فيمةةا ي واختيةةار المقةةررات، تطبيةةه الخطةةة الدراسةةية،

ويكسةب   به إن  يلعب دورا  راما  في استشراد الطالب لمسةتقبل  المهنةي، ومستواه العلمي،
إضةةةافة إلةةةى أن اإلرشةةةاد  االتجارةةةات المعرفيةةةة والمهةةةارات الالهزمةةةة للوقةةةول إلةةةى الهةةةدد،

ومعيةةةارا  رامةةةا  مةةةن معةةةايير االعتمةةةاد  الكةةةاديمي أقةةةب  أحةةةد عناقةةةر الجةةةودل التعليميةةةة،
كةةاديمي للجامعةةات  وعلةةى الةةرغم مةةن أن رنةةا  إحساسةةا  وبناعةةة لةةد  الجامعةةات بارميةةة ال 

فان وضةا  ليةة لممارسةة عمليةة اإلرشةاد الكةاديمي فةي ظةه تهزايةد  دور اإلرشاد الكاديمي،
لةى تطةوير أسةاليب اإلرشةاد  أعداد الطةالب والحاجةة إلةى مهزيةد مةن المرشةدين الكةاديميين واا

وبةةد تكةةون تلةة   كةةون الرةةم حاليةةا  لت عيةةه دور اإلرشةةاد الكةةاديمي،الكةةاديمي وأدواتةة  بةةد ي
السةةاليب والدوات فةةي قةةورل منظومةةة يسةةتخدم فيهةةا الحاسةةوب ليكةةون مرشةةدا  أو مسةةاعدا  
للقيةةام بةةدور إرشةةادو أكةةاديمي وربمةةا القيةةام بعمليةةة إرشةةاد ن سةةي واجتمةةاعي وتعليمةةي مةةن 

 خالل ما يعرد ببرامف الككاء االقطناعي 
الحةةظ الباحةةت طيلةةة فتةةرل عملةة  الجةةامعي أن اإلرشةةاد الكةةاديمي يمثةةه نقطةةة  وبةةد

الضعن الواضحة في العمه اإلدارو والكةاديمي فةي ظةه  تنةامي أعةداد الطةالب حتةى أقةب  
 اإلرشاد الكاديمي إرشادا  قوريا  ال يتعد  التوبيا على نماكت التسجيه دون تدبيه 

 –ر الخةةاص بالنشةةطة العلميةةة والتعليميةةة وفيمةةا يتعلةةه بالمجةةال السةةابا والخيةة
نجد أن ثالثة احتياجات تدريبية حقلت على متوسا حسابي  –( 4وبالرجوس إلى الجدول  

 ممةةا يعنةةي أن أعضةةاء ريئةةة التةةدريس فةةي حاجةةة ملحةةة للتةةدرب عليهةةا، (،757أعلةةى مةةن  
لممكنةةةة ورةةةي علةةةى النحةةةو التةةةالي  التعةةةرد علةةةى مجةةةاالت النشةةةطة التعليميةةةة الحاليةةةة وا

التعةرد علةى  (،7567وأسةس اختيةاره   ووضا برنامف للنشةاط العلمةي والتعليمةي (،7517 
بينمةةا  (،7573خبةةرات بعةةض الجامعةةات الخةةر  فةةي مجةةال النشةةطة العلميةةة والتعليميةةة  

حقةةلت الحاجةةة التدريبيةةة الخيةةرل فةةي رةةكا المجةةال ورةةي  اختيةةار أحةةد النشةةطة التعليميةةة 
( مما يجعلها مهمةة بدرجةة متوسةطة  7533متوسا حسابي مقداره  والعمه في إطاره على 

ولعه ركا ي سر بان أعضاء ريئة التدريس يرون أنهةم بال عةه بحاجةة إلةى التةدرب فةي رةكا 
المجال  فالنشطة التعليمية التعلمية عبارل عن جهد تعلمي منظم يقوم ب  المةتعلم بيشةراد 

عده فةي اكتسةاب مخةرت تعلمةي معرفةي أو يسةا وتوجي  مباشرين من عضو ريئة التةدريس،



 م7171لسنة  ديسمبر الول( الجهزء 716هزرر، العدد   مجلة كلية التربية، جامعة ال 

 - 767 - 

مهارو مرتبا بارداد المقرر  والنشةطة التعليميةة علةى اخةتالد أنواعهةا وتعةدد تطبيقاتهةا 
وسةةيلة فعالةةة تعةةين عضةةو ريئةةة التةةدريس فةةي تقةةميم موابةةن تعليميةةة / تعلميةةة متعةةددل 

تعليميةة سةواء لمساعدل المتعلمين في بلو  أرداد التعلم المنشةودل  كةكل  فةين النشةطة ال
ن كت داخه الغرفة الق ية أو خارجها لديها القدرل على جعةه عمليةة التعلةيم / الةتعلم فعالةة 
ومح ةةهزل ومشةةوبة إن أحسةةن عضةةو ريئةةة التةةدريس توظي هةةا لهزيةةادل ك اءتةة  التدريسةةية مةةن 
جهة وتحسين مستو  أداء طالب  من جهةة أخةر  مةن منظةور الرميةة الحقيقيةة لألنشةطة 

عنقةةر أساسةةي فةةي العمليةةة التعليميةةة / التعلميةةة ومةةن منطلةةه التسةةليم بةةدوررا التعليميةةة ك
 الماثر في االرتقاء بجودل ركه العملية 

إن التعةةةرد إلةةةى مجةةةاالت النشةةةطة التعليميةةةة ووضةةةا برنةةةامف للنشةةةاط العلمةةةي 
والتعليمي لبنةة أساسةية فةي بنيةة واجبةات عضةو ريئةة التةدريس لكةي يحقةه الرةداد التةي 

فةين علةى عضةو ريئةة  حتو  المقرر  وحتى تكون ركه النشطة رادفة ودبيقةة،يتضمنها م
التةةدريس تقةةميم النشةةطة فةةي ضةةوء حاجةةات تعلةةم معينةةة وتطبيقهةةا ومراببةةة سةةير تن يةةكرا 
وتقويم مد  فعاليتها في تحقيه الرداد التي قةممت مةن أجلهةا  ورةكا يعنةي أن أعضةاء 

راتهم فةةي مجةةال النشةةطة التعليميةةة علةةى ريئةةة التةةدريس رةةم فةةي حاجةةة ماسةةة لتطةةوير مهةةا
 النحو الكو يهزيد من ك اءاتهم المهنية ويحسن أداء الطالب 

لفجابة عن الساال الثاني والكو نق   ره تختلن درجة تقدير الساال الثاني  
االحتياجات التدريبيةة لعضةاء ريئةة التةدريس بجامعةة البلقةاء التطبيقيةة بةاختالد متغيةرات 

 الخبةةةرل فةةةي مجةةال العمةةةه الجةةةامعي، الرتبةةةة الكاديميةةة، القسةةم العلمةةةي، ليةةةة،الدراسةةة  الك
الدورات التدريبية(؟ تم اسةتخدام عةدد مةن السةاليب اإلحقةائية بمةا يتناسةب وكةه جةهزء مةن 

 الساال 
فيمةةا يتعلةةه بةةالجهزء الول  الكليةةة( تةةم حسةةاب المتوسةةطات الحسةةابية واالنحرافةةات 

ادو لل ةةرود بةةين المتوسةةطات  وأسةة ر التحليةةه عةةن بيانةةات الحةة وتحليةةه التبةةاينالمعياريةةة 
 ( 7الجدول  

 ( 7الجدول  
 داللة ال رود بين المتوسطات فيما يتعله بمتغير الكلية

المتوسا  الكلية المحو المجال
 الحسابي

االنحراد 
مستو   بيمة د المعيارو 

 الداللة

كلية السلا للعلوم  التعلم الكاتي
 151111 6535 1533 7576 اإلنسانية
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المتوسا  الكلية المحو المجال
 الحسابي

االنحراد 
مستو   بيمة د المعيارو 

 الداللة
 1544 7536 كلية التخطيا واإلدارل
كلية الميرل رحمة 

 1543 7535 الجامعية

 1531 7557 كلية الهزرباء الجامعية
 1531 7536 كلية إربد الجامعية
 1577 7553 كلية الكر  الجامعية

التخطيا 
 لتدريس مقرر

كلية السلا للعلوم 
 1537 7544 اإلنسانية

3537 151137 

 1531 7567 كلية التخطيا واإلدارل
كلية الميرل رحمة 

 1547 7573 الجامعية

 1575 7557 كلية الهزرباء الجامعية
 1577 7513 كلية إربد الجامعية
 1573 7553 كلية الكر  الجامعية

مهارات 
 التدريس

كلية السلا للعلوم 
 1571 7571 اإلنسانية

74577 151111 

 1531 7547 ية التخطيا واإلدارلكل
كلية الميرل رحمة 

 1577 7546 الجامعية

 1535 7554 كلية الهزرباء الجامعية
 1573 7561 كلية إربد الجامعية
 1536 3511 كلية الكر  الجامعية

 151111 74577 1577 7576كلية السلا للعلوم الوسائا 
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المتوسا  الكلية المحو المجال
 الحسابي

االنحراد 
مستو   بيمة د المعيارو 

 الداللة
 اإلنسانية المتعددل

 1531 7537 طيا واإلدارلكلية التخ
كلية الميرل رحمة 

 1547 7543 الجامعية

 1573 7557 كلية الهزرباء الجامعية
 1537 7511 كلية إربد الجامعية
 1534 3511 كلية الكر  الجامعية

التقويم 
 الجامعي

كلية السلا للعلوم 
 1576 7515 اإلنسانية

73517 151111 

 1533 7573 دارلكلية التخطيا واإل
كلية الميرل رحمة 

 1577 7573 الجامعية

 1577 7554 كلية الهزرباء الجامعية
 1541 7543 كلية إربد الجامعية
 1576 7553 كلية الكر  الجامعية

اإلرشاد 
 الكاديمي

كلية السلا للعلوم 
 1575 7533 اإلنسانية

1573 151111 

 1535 7513 كلية التخطيا واإلدارل
كلية الميرل رحمة 

 1573 7513 الجامعية

 1573 7541 كلية الهزرباء الجامعية
 1537 7577 كلية إربد الجامعية
 1536 7564 كلية الكر  الجامعية
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المتوسا  الكلية المحو المجال
 الحسابي

االنحراد 
مستو   بيمة د المعيارو 

 الداللة

النشطة 
العلمية 
 والتعليمية

كلية السلا للعلوم 
 1545 7564 اإلنسانية

1531 153741 

 1571 7577 كلية التخطيا واإلدارل
كلية الميرل رحمة 

 1573 7561 الجامعية

 1531 73، 7 كلية الهزرباء الجامعية
 1543 7573 كلية إربد الجامعية
 1543 7563 كلية الكر  الجامعية

 الدرجة الكلية

كلية السلا للعلوم 
 1577 7577 اإلنسانية

75531 151111 

 1577 7535 كلية التخطيا واإلدارل
كلية الميرل رحمة 

 1571 7544 الجامعية

 1571 7517 كلية الهزرباء الجامعية
 1513 7574 كلية إربد الجامعية
 1577 7555 كلية الكر  الجامعية

( أن  توجد فرود بين الكليات في مجاالت التعلم الكاتي 7يتض  من الجدول  
لوسائا المتعددل والتقويم الجامعي واإلرشاد والتخطيا لتدريس مقرر ومهارات التدريس وا

( 74577( و 3537( و 6535الكاديمي  فقد كانت بيم  د( للمجاالت المككورل   
( على الترتيب  وري بيم دالة عند مستو  الداللة 1573( و 73517( و 74577و 
( (  كما اتض  وجود فرود بين الكليات في الدرجة الكلية  فقد كانت بيمة  د1517 
(  وتبين من المتوسطات أن ركه ال رود 1517( وري دالة عند مستو  الداللة  75531 

كانت لقال  كليتي الهزرباء والكر  الجامعية  أما بالنسبة لمجال النشطة العلمية 
 والتعليمية فلم تكن بيمة د كات داللة 
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المتعلةةه بمتغيةةر القسةةم  ،وفيمةةا يتعلةةه بةةالجهزء الثةةاني مةةن السةةاال الثةةاني
ومةن ثةم تطبيةه اختبةار ت  تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، العلمي،

(t–test)   لمعرفة مستو  داللة ال رود بين البسام العلمية والبسةام اإلنسةانية / الدبيةة
 ( يوض  كل  6والجدول  

 (6جدول  
 لعلميداللة ال رود بن المتوسطات الحسابية فيما يتعله بمتغير القسم ا

  علمية / إنسانية( 

المتوسا  القسم المحور  المجال(
 الحسابي

االنحراد 
مستو   بيمة ت المعيارو 

 الداللة

 التعليم الكاتي
 1544 7547 البسام العلمية

7561 15177 
 1547 7571 البسام اإلنسانية

التخطيا لتدريس 
 مقرر

 1575 7567 البسام العلمية
3577 15117 

 1534 7541 إلنسانيةالبسام ا

 مهارات التدريس
 1544 7573 البسام العلمية

7551 15116 
 1533 7547 البسام اإلنسانية

 الوسائا المتعددل
 1547 7577 البسام العلمية

7575 15137 
 1546 7531 البسام اإلنسانية

 التقويم الجامعي
 1547 7537 البسام العلمية

1537 15161 
 1535 753 اإلنسانية البسام

 اإلرشاد الكاديمي
 1537 7577 البسام العلمية

1537 15177 
 1533 757 البسام اإلنسانية

النشطة العلمية 
 والتعليمية

 1547 7563 البسام العلمية
6577 15111 

 1537 7573 البسام اإلنسانية
 15116 7554 1575 7541 البسام العلمية الدرجة الكلية
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المتوسا  القسم المحور  المجال(
 الحسابي

االنحراد 
مستو   بيمة ت المعيارو 

 الداللة
 1576 7537 البسام اإلنسانية

( أن  توجد فرود بةين البسةام العلميةة والبسةام اإلنسةانية 6يتض  من الجدول  
والنشطة العلمية  والوسائا المتعددل، والتخطيا لتدريس مقرر، في مجاالت  التعلم الكاتي،

( علةى 6577و ( 7575( و 3577( و 7561والتعليمية  فقد كانت بيم ت لتل  المجةاالت   
(  كةةكل  اتضةة  وجةةود فةةرود بةةين 1517ورةةي بةةيم دالةةة عنةةد مسةةتو  الداللةةة   الترتيةةب،

( ورةةي دالةةة عنةةد مسةةتو  الداللةةة 7554البسةةام فةةي الدرجةةة الكليةةة  فقةةد كانةةت بيمةةة ت  
والتقةويم  ( وكل  لقال  البسةام العلميةة  أمةا بالنسةبة لمجةاالت  مهةارات التةدريس،1517 

 فلم تكن بيمة ت كات داللة  اد الكاديمي،واإلرش الجامعي،
المتعلةةه بمتغيةةر الرتبةةة  ،وفيمةةا يتعلةةه بةةالجهزء الثالةةت مةةن السةةاال الثةةاني

فقد تم استخدام تحليه التبةاين الحةادو للتعةرد إلةى ال ةرود ومسةتو  الداللةة   الكاديمية،
 ( يبين كل  1والجدول  

 
 
 
 
 
 
 
 (1جدول  

 ر الرتبة الكاديمية لمحاور أدال الدراسةداللة ال رود فيما يتعله بمتغي

مجموس  المحور  المجال(
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسا 
مستو   بيمة د المربعات

 الداللة

 التعلم الكاتي
 15771 757 1571 7 157 بين المجموعات
   1575 31 7651 داخه المجموعات

    37 7657 المجموس
 15111 7653 7517 7 354 تبين المجموعاالتخطيا 
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مجموس  المحور  المجال(
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسا 
مستو   بيمة د المربعات

 الداللة
   1516 31 751 داخه المجموعات لتدريس مقرر

    37 357 المجموس

مهارات 
 التدريس

 15111 1153 4517 7 354 بين المجموعات
   1511 31 651 داخه المجموعات

    37 7754 المجموس

الوسائا 
 المتعددل

 15374 757 1577 7 153 بين المجموعات
   1573 31 7753 داخه المجموعات

    37 7757 المجموس

التقويم 
 الجامعي

 15111 3653 3577 7 157 بين المجموعات
   1571 31 551 داخه المجموعات

    37 7755 المجموس

اإلرشاد 
 الكاديمي

 15111 7354 7543 7 751 بين المجموعات
   1515 31 156 داخه المجموعات

    37 7756 المجموس
النشطة 
ة العلمي

 والتعليمية

 15111 3751 4557 7 356 بين المجموعات
   1573 31 7757 داخه المجموعات

    37 7751 المجموس

 المجموس
 15111 6157 7563 7 753 بين المجموعات
   1513 31 757 داخه المجموعات

    37 657 المجموس
المجةةاالت  ( يتضةة  أنةة  يوجةةد تبةةاين بةةين مجموعةةات الدراسةةة إلةةى1مةةن الجةةدول  

واإلرشةةةةاد  والتقةةةةويم الجةةةةامعي، ومهةةةةارات التةةةةدريس، التاليةةةةة  التخطةةةةيا لتةةةةدريس مقةةةةرر،
( 7653والنشةةطة العلميةةة والتعليميةةة  فقةةد كانةةت بةةيم  د( لتلةة  المجةةاالت    الكةةاديمي،

( علةةةى التةةةوالي ورةةةي دالةةةة عنةةةد مسةةةتو  الداللةةةة 3751( و 7354( و 3653( و 1153و 
فةي حةين  (،6157فروبا  في الدرجة الكليةة  فقةد بلغةت بيمةة د  (  وتبين أن رنا  1517 

 لم يكن التباين داال  إحقائيا  في مجالي التعلم الكاتي والوسائا المتعددل 
تةةم اسةةتخدام  ولتحديةةد اتجةةاه الداللةةة وال ةةرود بةةين الرتةةب الكاديميةةة المختل ةةة،

د ظهةةةر أن أعلةةةى ( يوضةةة  نتةةةائف االختبةةةار  وبةةة5والجةةةدول   ،(Tukey)اختبةةةار تةةةوكي 
 المتوسطات كانت لرتبة أستاك/ أستاك مشار  ثم أستاك مساعد ثم لرتبة محاضر/معيد 

 (5الجدول  
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 نتائف اختبار توكي لتحديد اتجاه الداللة وال رود بين الرتب الكاديمية المختل ة

أستاك / أستاك  المتوسطات المجموعات المجال
 أستاك مساعد مشار 

 التعلم الكاتي
   7571 ك/ أستاك مشار أستا

 1577 1515- 7575 أستاك مساعد
 1571  7515 محاضر / معيد

التخطيا 
 لتدريس مقرر

   7557 أستاك/ أستاك مشار 
 *1577 *1573 7566 أستاك مساعد
 *1533  7533 محاضر / معيد

مهارات 
 التدريس

   7536 أستاك/ أستاك مشار 
 *1553 *1543 7541 أستاك مساعد
 *1534  7573 محاضر / معيد

الوسائا 
 المتعددل

   7545 أستاك/ أستاك مشار 
 1576- 1517- 7573 أستاك مساعد
 1577-  7564 محاضر / معيد

التقويم 
 الجامعي

   7513 أستاك/ أستاك مشار 
 *1514 *1535 7547 أستاك مساعد
 *1536  7517 محاضر / معيد

اإلرشاد 
 الكاديمي

   7545 أستاك مشار أستاك/ 
 *1567 *1534 7577 أستاك مساعد
 *1571  7551 محاضر / معيد

النشطة 
العلمية 

   7531 أستاك/ أستاك مشار 
 *1551 *1571 7511 أستاك مساعد
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أستاك / أستاك  المتوسطات المجموعات المجال
 أستاك مساعد مشار 

 *1561  7571 محاضر / معيد والتعليمية

المجموس 
 الكلي
 

   7513 أستاك/ أستاك مشار 
 *1563 *1534 7547 أستاك مساعد
 *1573  7576 محاضر / معيد

المتعله بمتغير عةدد سةنوات  ،وفيما يتعله بالجهزء الرابا من الساال الثاني
فقد تم استخدام تحليه التباين الحادو لمعرفة ال رود ومستو  الداللةة   الخدمة الجامعية،

 ( يوض  كل  3والجدول  
 (3جدول  
 ات الخدمة الجامعية لمحاور أدال الدراسةداللة ال رود فيما يتعله بمتغير عدد سنو 

مجموس  المحور  المجال(
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسا 
مستو   بيمة د المربعات

 الداللة

 التعلم الكاتي
 15111 76567 7531 7 4513 بين المجموعات
   1574 31 77513 داخه المجموعات

    37 71577 المجموس

التخطيا 
لتدريس 
 مقرر

 15111 35533 3537 7 6567 موعاتبين المج
   1515 31 1563 داخه المجموعات

    37 74574 المجموس

مهارات 
 التدريس

 15111 71535 7571 7 7571 بين المجموعات
   1577 31 3574 داخه المجموعات

    37 77514 المجموس

الوسائا 
 المتعددل

 15117 7577 1567 7 7577 بين المجموعات
   1577 31 3555 مجموعاتداخه ال
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مجموس  المحور  المجال(
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسا 
مستو   بيمة د المربعات

 الداللة
    37 77513 المجموس

التقويم 
 الجامعي

 15111 37517 3541 7 6534 بين المجموعات
   1577 31 3574 داخه المجموعات

    37 76545 المجموس

اإلرشاد 
 الكاديمي

 15111 75556 7536 7 4517 بين المجموعات
   1577 31 77574 داخه المجموعات

    37 77537 المجموس

النشطة 
العلمية 
 والتعليمية

 15111 77557 7576 7 4537 بين المجموعات
   1571 31 77577 داخه المجموعات

    37 73543 المجموس

 الدرجة الكلية
 15111 37533 7564 7 3571 بين المجموعات
   1517 31 4546 داخه المجموعات

    37 1513 المجموس
أنةة  يوجةةد تبةةاين بةةين مجموعةةات الخبةةرات المختل ةةة فةةي  ( يتضةة 3مةةن الجةةدول  

( 35533( و 76567محةةاور االسةةتبانة السةةبعة وفةةي والدرجةةة الكليةةة  فقةةد كانةةت بةةيم د   
( وري جميعهةا دالةة 37533( و 77557( و 75556( و 37517( و 7577( و 71535و 

 ( 1517عند مستو  داللة  
تةةم اسةةتخدام  ات الخبةةرات المختل ةةة،ولتحديةةد اتجةةاه الداللةةة وال ةةرود بةةين مجموعةة

وبةد ظهةر  ( يوض  كلة  71والجدول   للمقارنة بين المتوسطات، Scheffeاختبار شي ي  
أن رنا  فروبا  كات داللة احقائية بين المستويات الثالثة للخبرل كانت أعالرا ل ئة الخبرل 

 سنوات  7أبه من  – 7سنوات وأدنارا ل ئة الخبرل من  71أكثر من 
 (71ول  جد

 داللة ال رود بين المتوسطات الحسابية فيما يتعله بمتغير عدد سنوات الخدمة الجامعية
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 المتوسطات المجموعات المجال
عدد سنوات 
 الخدمة الجامعية

 71أبه من  – 7
 سنوات

عدد سنوات 
 الخدمة الجامعية

سنوات  71
 فاكثر

 التعلم الكاتي
 *1571- *1574- 7574 سنوات 7أبه من  – 7

 71أبه من  – 7
 *1533-  7545 سنوات

   7557 سنوات فاكثر 71

التخطيا 
 لتدريس مقرر

 *1561- *1547- 7575 سنوات 7أبه من  – 7
 71أبه من  – 7

 *1574-  7561 سنوات

   7557 سنوات فاكثر 71

مهارات 
 التدريس

 *1534- 1517- 7541 سنوات 7أبه من  – 7
 71أبه من  – 7

 *1533-  7547 سنوات

   7513 فاكثر سنوات 71

الوسائا 
 المتعددل

 *1573- 1573- 7541 سنوات 7أبه من  – 7
 71أبه من  – 7

 1576-  7573 سنوات
   7563 سنوات فاكثر 71

التقويم 
 الجامعي

 *1565- *47 - 7577 سنوات 7أبه من  – 7
 71أبه من  – 6

 *1576-  7574 سنوات
   7557 سنوات فاكثر 77

اإلرشاد 
 الكاديمي

 *1537- *1573 7535 سنوات 7أبه من  – 3
 71أبه من  – 1

 *1574-  7577 سنوات
   7563 سنوات فاكثر 77

النشطة 
العلمية 
 والتعليمية

 *1574- 1574- 7533 سنوات 7أبه من  – 4
 71أبه من  – 5

 *1531-  7563 سنوات
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 المتوسطات المجموعات المجال
عدد سنوات 
 الخدمة الجامعية

 71أبه من  – 7
 سنوات

عدد سنوات 
 الخدمة الجامعية

سنوات  71
 فاكثر

   7533 سنوات فاكثر 73

 المجموس
 *1546- 1577- 7531 سنوات 7ه من أب – 7

 71أبه من  – 3
 *1533-  7571 سنوات

   7553 سنوات فاكثر 73
( يتض  أن  توجد فرود بين أعضاء ريئة التةدريس فةي جامعةة 71من الجدول  

ظهةةر أن رنةةا  فروبةةا  كات داللةةة  البلقةةاء التطبيقيةةة حسةةب سةةنوات الخدمةةة الجامعيةةة  فقةةد
سةةنوات  71الثالثةةة للخبةةرل كانةةت أعالرةةا ل ئةةة الخبةةرل أكثةةر مةةن  إحقةةائية بةةين المسةةتويات

 سنوات 7ابه من  -7وأدنارا الخبرل من 
المتعلةه بمتغيةر الحقةول  ،وفيما يتعله بالجهزء الخير مةن السةاال الثةاني

فقةد تةم اسةتخدام المتوسةطات الحسةابية واالنحرافةات المعياريةة  على دورات تدريبيةة سةابقة،
( 77والجةدول   لمعرفة مستو  داللة ال رود إن وجدت، t–test بار تومن ثم تطبيه اخت

 يوض  كل  
 (77جدول  

 نتائف اختبار  ت( ل حص داللة ال رود حسب متغير الحقول على دورل تدريبية سابقة
المحور 
  المجال(

الحقول على دورات 
 تدريبية

المتوسا 
 الحسابي

االنحراد 
مستو   بيمة ت المعيارو 

 الداللة

 علم الكاتيالت

حقه على دورات 
 1544 7571 تدريبية

7545 15747 
لم يحقه على دورات 

 1544 7547 تدريبية

التخطيا 
 لتدريس مقرر

حقه على دورات 
 1571 7513 تدريبية

7561 15113 
لم يحقه على دورات 

 1534 7561 تدريبية
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المحور 
  المجال(

الحقول على دورات 
 تدريبية

المتوسا 
 الحسابي

االنحراد 
مستو   بيمة ت المعيارو 

 الداللة

مهارات 
 التدريس

حقه على دورات 
 1544 7551 تدريبية

3563 15111 
لم يحقه على دورات 

 1536 7545 تدريبية

الوسائا 
 المتعددل

حقه على دورات 
 1543 7553 تدريبية

4541 15111 
لم يحقه على دورات 

 1533 7543 تدريبية

التقويم 
 الجامعي

حقه على دورات 
 1537 7514 تدريبية

4546 15111 
لم يحقه على دورات 

 1533 7536 تدريبية

اإلرشاد 
 ديميالكا

حقه على دورات 
 1535 7541 تدريبية

3547 15117 
لم يحقه على دورات 

 1534 7573 تدريبية

النشطة 
العلمية 
 والتعليمية

حقه على دورات 
 1537 7561 تدريبية

7537 151417 
لم يحقه على دورات 

 1533 7547 تدريبية

 الدرجة الكلية

حقه على دورات 
 1571 7563 تدريبية

4567 15111 
لم يحقه على دورات 

 1573 7544 تدريبية
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( أن  توجد فرود بين الكين حقلوا على تدريب والكين لم 77يتبين من الجدول  
والوسائا  يحقلوا على تدريب في مجاالت  التخطيا لتدريس مقرر ومهارات التدريس،

تعليمية  فقد كانت والنشطة العلمية وال واإلرشاد الكاديمي، والتقويم الجامعي، المتعددل،
( 7537( و 3547( و 4546( و 4541( و 3563( و 7561بيم  ت( للمجاالت المككورل  

(  ككل  اتض  وجود فرود في 1517على الترتيب وري بيم دالة عند مستو  داللة  
( 1517( وري دالة عند مستو  الداللة   4567الدرجة الكلية  فقد كانت بيمة  ت(  

أن ركه ال رود كانت لقال  الكين حقلوا على تدريب  أما  وتبين من المتوسطات
 بالنسبة لمجال التعلم الكاتي فلم تكن بيمة  ت( كات داللة 

 يوقي الباحت بما يلي  وفي ضوء نتائف الدراسة، وبناء  علي ،
إتاحة ال رقة أمام أعضاء ريئة التدريس للمشاركة فةي اسةتخدام تكنولوجيةا التعلةيم  -

 بدراتهم الكاتية والبحثية والمهنية  وتوظي ها لتنمية

إدخال تعديالت على القاعات الدراسية فةي جامعةة البلقةاء التطبيقيةة بمةا يتةواءم مةا  -
 استخدام تكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية التعلمية 

التقيةةةيم المسةةةتمر لعضةةةو ريئةةةة التةةةدريس فةةةي جامعةةةة البلقةةةاء التطبيقيةةةة مةةةن حيةةةت  -
 لتعليم وتوظي ها في الموابن التعليمية استخدام تكنولوجيا ا

 
 ابائمة المراج

 المراجا العربية
التنميةةة المهنيةةة المسةةتدامة لسةةتاك الجامعةةة فةةي  (،7114  حةةافظ، فةةرت، أحمةةد،  7

الماتمر القومي السنوو الحةادو عشةر  العربةي الثالةت( لمركةهز  ضوء متغيرات العقر،
 73-75 ي   فةاد اإلقةالح والتطةوير،التعلةيم الجةامعي العربة تطوير التعليم الجامعي،

 القاررل  جامعة عين شمس، مركهز تطوير التعليم الجامعي، م،7114ديسمبر 
المنظمةةة العربيةةة  اجتمةةاس خبةةراء أعضةةاء ريئةةة التةةدريس فةةي الجامعةةات العربيةةة،  7

  7117 القاررل، للتربية والثقافة والعلوم،

لعضةةةو ريئةةةة التةةةدريس  بةةةرامف التطةةةوير المهنةةةي (،7117   ل هزارةةةر، علةةةي، ناقةةةر،  3
رسةالة دكتةوراه غيةر  السعودو  مجاالتها وطرد تن يكرا ومعوباتها ومقومات نجاحها،

 جامعة أم القر   كلية التربية، منشورل،
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 التنميةةة المهنيةةة لعضةةاء ريئةةة التةةدريس الجةةامعي، (،7114  محمةةد بشةةير، حةةداد،  4
 ررل القا عالم الكتب للنشر والتوهزيا والطباعة، دراسة مقارنة،

االحتياجات التدريبيةة التربويةة لعضةاء ريئةة التةدريس فةي  (،7114  أحمد، حمدان،  7
العةدد  مجلةة رسةالة التربيةة وعلةم الةن س، كليات المعلمين بالمملكة العربية السةعودية،

71  

 جامعة الهزرباء بةالردن، الماتمر العربي لتقنية المعلومات، (،7111  محمد، حيدور،  6
 مركهز المعلومات القومي  سوريا، (، دمشه،34العدد  مجلة المعلوماتي،

نمةةوكت تكنولةةوجي معاقةةر إلعةةداد عضةةو ريئةةة التةةدريس  (،7117  حمةةدو، نةةرجس،  1
 ،75المجلد  العلوم التربوية، مجلة دراسات، الجامعي في مجال تكنولوجيا المعلومات،

  777-717ص ،7العدد 
ريبيةةة  إطةةار نظةةرو ومقترحةةات (  تحديةةد االحتياجةةات التد7337  دره ، عبةةد البةةارو،  5

  73-71ص العددان الول والثاني، رسالة المعلم، للتطوير،

دراسةةة  التاريةةه التربةةوو للمةةدرس الجةةامعي، (،7117  فهمةةي، عمةةر و غنةةايم، ككةةرو،  3
  76العدد  مجلة اتحاد الجامعات العربية، ميدانية بجامعة المل  فيقه،

س فةةةةةي الجامعةةةةةة ومبةةةةةررات أسةةةةةاليب التةةةةةدري (،7337عةةةةةايش محمةةةةةود   هزيتةةةةةون،  71
 الردن  عمان، دار الشرود للنشر والتوهزيا، استخدامها دراسة ميدانية(،

التطةوير المهنةي لعضةاء الهيئةات التدريسةية  (،7114  محمةد عبةد ال تةاح، شارين،  77
وربةة مقدمةة لمةاتمر النوعيةة فةي  كمدخه لتحقيه جودل النوعية في التعليم الجةامعي،

طيني في جامعةة القةدس الم توحةة فةي مدينةة رام ا فةي ال تةرل التعليم الجامعي ال لس
3-7/1/7114  
استخدام أعضاء ريئة التةدريس فةي جامعةة الملة   (،7114  الشهرو، منقور علي،  77

ندول تنميةة أعضةاء ريئةة  سعود لتقنيات المعلومات واالتقاالت في العملية التعليمية،
 جامعةةة الملةة  سةةعود، ات والتطةةوير،التةةدريس فةةي ماسسةةات التعلةةيم العةةالي  التحةةدي

 الرياض 

فعاليةةةة برنةةةامف مقتةةةرح لتنميةةةة الك ايةةةات المهنيةةةة  (،7117أحمةةةد عبةةةادل ،   عبةةةادل،  73
 المةةاتمر العلمةةي الثالةةت، والتخققةةية وخ ةةض بلةةه التةةدريس لةةد  الطةةالب المعلمةةين،

ا فةي كليةة التربيةة بقنة تكوين المعلم في ضوء معةايير الجةودل الشةاملة بكليةات التربيةة،
  376-371ص م،7117ابريه  74-73ال ترل من 
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فعاليةة نمةوكت للتةدريس المقةغر مبنةي علةى الةتعلم  (،7117  عبيد، محمد عبةد ا،  74
لفتقةةان فةةي تةةدريب المعلمةةين أثنةةاء الخدمةةة علةةى احتياجةةاتهم مةةن ك ةةاءات التةةدريس 

نةةةاير ي ،7العةةةدد  ،77المجلةةةد  مجلةةةة كليةةةة التربيةةةة باسةةةيوط، التربويةةةة والتخققةةةية،
  333-344ص ،7117

متطلبةةةات تةةةدريب معلمةةةي اللغةةةة العربيةةةة بالمرحلةةةة  (،7113  محمةةةد، عبةةةد الةةةرحيم،  77
 رسةالة ماجسةتير غيةر منشةورل، االبتدائية فةي مدارسةهم أثنةاء الخدمةة بدولةة الكويةت،

 جامعة القاررل  معهد الدراسات التربوية،
التنميةةةة البشةةةرية فةةةي تطةةةوير التعلةةةيم العةةةالي كاحةةةد روافةةةد  (،7117  غةةةاهزو، مةةةدني،  76

وربةةة عمةةه مقدمةةة لنةةدول الرايةةة المسةةتقبلية لالبتقةةاد  المملكةةة العربيةةة السةةعودية،
  7ص المملكة العربية السعودية، الرياض، (،7171السعودو حتى عام  

التنمية المهنية لسةتاك الجامعةة فةي عقةر  (،7335مركهز تطوير التعليم الجامعي ،    71
 جامعة عين شمس  نوفمبر، ي السادس،الماتمر القوم المعلوماتية،

اسةةةتخدام خةةةدمات االتقةةةال باالنترنةةةت  (،7111عبةةةد ا بةةةن عبةةةد العهزيةةةهز  الموسةةةى،  75
 المملكة العربية السعودية  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ب عالية التعليم،

 أثةر ورش تكنولوجيةا التعلةيم والتقةويم (،7117و خرون،   يوسن، عبد الرحيم أحمد،  73
فةةي رفةةا مسةةتو  الداء المهنةةي لعضةةاء ريئةةة التةةدريس بجامعةةة العلةةوم والتكنولوجيةةا 

  77العدد  السنة الحادية عشرل، جامعة بطر، مجلة مركهز البحوت التربوية، الردنية،
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