م
درجةّامًالكّمعؾؿيّالؾغةّاالْؾقزوةّبادلرحؾةّالٌانووةّيفّادلدوـةّادلـورةّلؽػقاتّتؽـولوجقاّالًعؾقمّواحًقاجاتفمّالًدرويقة ّ

دمأمينّأمحدّصاحلّّاحلادريممممممممممممممممممممممم

ّ

درجةماعؿالكمععؾؿلماظؾغةماالنؾقزؼةمباٌرحؾةماظـاغقؼةمؼبم
اٌدؼـةماٌـقرةمظؽاصقاتمتؽـقظقجقاماظؿعؾقؿمواحؿقاجاتفؿم

ّ

اظؿدرؼؾقة.مرداظةمعاجلؿري،مجاععةماظريعقك،مّ .2011

ّ
ّ

ّ

ادلؾُـــصّ :

ماالنؾقزؼة مباٌرحؾة ماظـاغقؼة مؼب ماٌدؼـة ماٌـقرة مظؽػقاتم
ممممممػدصت مػذه ماظدرادة مإظب ماظؽشػ مسـ م درجة ماعؿالك مععؾؿل ماظؾغة ّ

تؽـقظقجقاماظؿعؾقؿ،موهدؼدماالحؿقاجاتماظؿدرؼؾقةمؼبمضقءماٌعاؼريماٌعؿؿدة،موظؼدممتمتطقؼرمادؿؾاغفمهلذاماظغرضمعؽقغةمعـم()46م
طػاؼةمعقزسةمسؾكمدؿةمذباالت،موتؽقغتمسقـةماظدرادةمعـم()142مععؾؿاًمعـمععؾؿلماظؾغةماالنؾقزؼةمباٌرحؾةماظـاغقؼةمباٌدؼـةم

اٌـقرة،موأزفرتماظـؿائج :م
مممممأن مدرجة ماعؿالك مععؾؿل ماظؾغة ماالنؾقزؼة مظؽاصقات متؽـقظقجقا ماظؿعؾقؿ مجاءت مبدرجة معؿقدطة مطؽؾ ،محقث مجاء مذبالم
اظعؿؾقاتماظؿؽـقظقجقةمواٌػاػقؿمؼبماٌرتؾةماألوظبمتالهمؼبماٌرتؾةماظـاغقةمذبالماظؼضاؼاماالجؿؿاسقةمواإلغلاغقةمواألخالضقةمواظؼاغقغقةم
وتالػامؼبماٌرتؾةماظـاظـةمذباالتمدبطقطموتصؿقؿمخرباتماظؿعؾؿمواظؿعؾقؿ مواظؿعؾؿ مواٌـفج ،مبقـؿا مجاء مذبالماظؿؼققؿمؼبماٌرتؾةم
األخرية .م
مممممأنماالحؿقاجاتماظؿدرؼؾقة مٌعؾؿلماظؾغةماالنؾقزؼةمؼبمطاصقات متؽـقظقجقاماظؿعؾقؿمجاءتمبدرجةمعؿقدطةمطؽؾ.موضدمجاءم
ذبالماظؿؼققؿمؼبماٌرتؾةماألوظبممظالحؿقاجاتماظؿدرؼؾقة،متالهمؼبماٌرتؾةماظـاغقةمذبالمدبطقطموتصؿقؿمخرباتماظؿعؾؿ،متالهمؼبم
اٌرتؾةماظـاظـةمذبالماظؿعؾقؿمواظؿعؾؿمواٌـفج،مبقـؿامجاءمذبالماظعؿؾقاتماظؿؽـقظقجقةمواٌػاػقؿمؼبماٌرتؾةماألخرية.
مممممسدمموجقدمصروقمذاتمدالظةمإحصائقةم( <م )0.05مؼبمدرجةماالعؿالكمتعزىمألثرماًربة مؼب معبقعماجملاالتمبادؿــاءم
ذباظلماظؿؼقؼؿمواظؿؼققؿ،مواإلغؿاجقةمواٌؿاردةماٌفـقة،موجاءتماظػروقمظصاحلمصؽةماًربةم10مدـقاتمصؿامدون .م
مممممسدمموجقدمصروقمذاتمدالظةمإحصائقةم(<م )0.05مؼبمدرجةماالعؿالكمتعزىمألثرماظدوراتماظؿدرؼؾقة مبادؿــاءماظعؿؾقاتم
اظؿؽـقظقجقةمواٌػاػقؿ،ماظؿعؾقؿمواظؿعؾؿمواٌـفج .م
مممممسدمموجقدمصروقمذاتمدالظةمإحصائقة(<م )0.05مؼبمدرجةماالحؿقاجاتماظؿدرؼؾقةمتعزىمألثرماًربةمؼبمعبقعماجملاالتم
بادؿــاءمذبالماظؿؼققؿ.موجاءتماظػروقمظصاحلمأطـرمعـم10مدـقات .م
ممممموجقد مصروق مذات مدالظة مإحصائقة( <م )0.05م ؼب مدرجة ماالحؿقاجات ماظؿدرؼؾقة متعزى مألثر ماظدورات ماظؿدرؼؾقة مؼب معبقعم
اجملاالت.مبادؿــاءمذباالتماظؿكطقطموتصؿقؿمخرباتماظؿعؾؿ،ماظؿؼققؿ،ماظؼضاؼاماالجؿؿاسقةمواإلغلاغقةمواألخالضقةمواظؼاغقغقة .م
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دّ.أمينّأمحدّصاحلّّاحلادريممممممممممممممممممممممم ّ

م
الؽؾؿاتّادلػًاحقةّ:درجةماالعؿالك،مطػقاتمتؽـقظقجقاماظؿعؾقؿ،ماالحؿقاجاتماظؿدرؼؾقة،ماظؾغةماالنؾقزؼة،ماٌدؼـةماٌـقرةّ .
الػصلّاألول ّ
خؾػقةّالدرادةّوأهؿقًفا ّ
ادلؼدمةّ :
ممممم أصؾقتماظـقرةماظؿؽـقظقجقةمعـماظعالعاتماظػارضةمؼبمتارؼخماظؾشرؼةموتعؿربماظـؼؾةماظـقسقةماظيتمعقزتمػذاماظعصرمسـمشريهم
باظلرسةمواظؿطقرمؼبمطؾماجملاالت.مصؼدمدخؾتماظؿؽـقظقجقامعقادؼـماٌعرصةماٌكؿؾػةمطاالضؿصادمواظطبمواظلقادةموشريػا.مصؾؿمتؽـم
اظعؿؾقةماظرتبقؼةمبعقدةمسـمػذاماظؿأثريمصادؿكدعؿفامؼبمصؾبماظعؿؾقةماظؿعؾقؿقةمطغريػامعـماظعؾقم،مبعدمسفزماظؿعؾقؿماظؿؼؾقديمسـم
تؾؾقةمعطاظؾفامؼبمزؾمتلارعماٌعرصةمواٌفاراتماظؿؼـقة .م
ممممم صؿـذمبداؼةماظرتبقةمطانماظؿػؽريمحقلماألػدافموهؼقؼفامأعراًمرئقلقاًمصأوجدماٌفؿؿنيمباظرتبقةماظعدؼدمعـ ماألداظقبمظؾقصقلم
ظؿؾؽماألػداف،موعـمػذهماألداظقبمتؽـقظقجقاماظؿعؾقؿماظيتممتقزتمبرصعموتطقؼرمجقدةماظعؿؾقةماظؿعؾقؿقةمعـمخاللماًصائصم
اظػؾلػقةمواإلجرائقةماظيتممتؾؽفا،مطأدؾقبماظـظؿمواظؿـقعمؼبماٌصادرماظؿعؾقؿقةموصردؼةماٌؿعؾؿ.محؿكمأصؾقتمصقؿامبعدمعـماٌػاػقؿم
األداد قة ماظيت مأدت مإظب متشؽقؾ مذبال ماظؿؽـقظقجقا مؼب ماظؿعؾقؿ ،محقث مطاغت ماظـظرة مإظل ماظؿؽـقظقجقا مضاصرة مسؾك مادؿكدامم
اٌـؿفاتمعـماألجفزةمواألدواتمؼبماظعؿؾقةماظؿعؾقؿقة.موتطقرماٌػفقممظؽلمؼشؿؾمطؾمعـماظطرائؼمواألداظقبمععماألجفزةمواآلالتم
ؼبمسالضةمتؽاعؾقةم(ايقؾة،م.)2009م م
ممممموتدرجمعػفقممتؽـقظقجقاماظؿعؾقؿمسربمعػاػقؿمسدؼدة مصػلمسامم1970مضدممدؾرب( ) Silberمتعرؼػمؼعدمعـماألدادقاتماظيتم
طقغتماٌػفقم;م"متؽـقظقجقاماظؿعؾقؿمػلمتطقؼرم(حبث،متصؿقؿ،مإغؿاج،معلاغدة،مادؿكدام)معؽقغاتماظـظؿماظؿعؾقؿقةم(مردائؾ،م
أصراد ،معقاد ،مأدوات ،مأداظقب ،معقاضػ م) موإدارة مذظؽ ماظؿطقؼر(اٌـظؿة ،ماظعاعؾني) مبأدؾقب مغظاعل ،مبغرض محؾ ماٌشؽالتم
اظرتبقؼة".م(اظصاحل،م .)2005م
وؼب مسام م 1994ممت ماالتػاق مسؾك متعرؼػ معبعقة ماالتصاالت ماظرتبقؼة مواظؿؽـقظقجقا Association for Education
) Communication and Technology (AECTم م"وػق ماظـظرؼة مواظؿطؾقؼ مؼب متصؿقؿ ماظعؿؾقات مواٌصادرم
وتطقؼرػاموادؿكداعفاموإدارتفاموتؼقميفامعـمأجؾماظؿعؾؿ"م(اظصاحل،م.)2005م م
ممممم صؾعدمأنمأصؾقتمتؽـقظقجقاماظؿعؾقؿمؼبمصؾبماظعؿؾقةماظؿعؾقؿقةموتطقرتمطاصةمسـاصرماظـظامماظرتبقيماظيتمحقظتماظعؿؾقةم
اظؿعؾقؿقةمإظبمسؿؾقةمعـظؿةمعـمحقثماظؿصؿقؿمواظؿكطقطمواظؿـػقذمواظؿؼقؼؿ.موأثرمطؾمذظؽمؼبمتغقريمدورماٌعؾؿمعـمغاضؾمظؾؿعرصةم
وعؾؼـمإظبمعقجفاموعشرصامسؾلماظعؿؾقةماظؿعؾقؿقة.م م
ممممم ومتاذقاًمععمطؾمػذهماٌعطقاتمتقجبمسؾكماٌعؾؿمادؿكدامماظؿؽـقظقجقامؼبماظؿعؾقؿمصؼدمأطدتمدؽؿاويم()2009مأنمتؽـقظقجقام
اظؿعؾقؿمهلـماظعؿؾقةماظؿعؾقؿقةموتطقرػاموتزؼدمعـمصاسؾقؿفامسـمررؼؼمإصبادمايؾقلمظؾؿشؽالتماظيتمتقاجفماظؿعؾقؿمعـؾماشبػاضم
علؿقىماٌعؾؿنيموطـرتمأسدادماظطؾؾةمباظصػقف.مومبامأنماظؽـريمعـماٌدارسمتزخرمباألجفزةمواظقدائؾماظؿعؾقؿقةماظيتمتظؾمدونم
تػعقؾموادؿكداممممامؼدلمسؾكمأنمػـاكمصرقمبنيمتقصرماظؿؽـقظقجقاموبنيمتػعقؾفام(بينمػاغل،م .)2010م
م
م
م
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درجةماعؿالكمععؾؿلماظؾغةماالنؾقزؼةمباٌرحؾةماظـاغقؼةمؼبماٌدؼـةماٌـقرةمظؽػقاتمتؽـقظقجقاماظؿعؾقؿمواحؿقاجاتفؿّاظؿدرؼؾقة
وأضافمإمساسقؾم()2001مبعضماألدؾابماظيتمؼعزىمإظقفامسدممادؿكدامماٌعؾؿنيمظؿؽـقظقجقاماظؿعؾقؿمذطرمعـفا :م
 عقؾ مبعض ماٌعؾؿني مإظب معؼاوعة ماظؿفدؼدات ماظرتبقؼة مساعة ،موعؼاوعة ماالدرتاتقفقات مواظطرق مواظؿؼـقات ماىدؼدة ماٌغاؼرة مٌام
اسؿادوامسؾقف .م
 ضؾةماظقسلممبػفقممتؽـقظقجقاماظؿعؾقؿمواظـظرمإظقفامسؾكمأغفامذبؿقسةماألجفزةمواآلالتماٌلؿكدعةمؼبماظؿعؾقؿ،مواظيتمعـمذأغفام
أنمتػؼدماظؿعؾقؿمذظؽماظطابعماإلغلاغل،مووعؾفمآظقامعقؽاغقؽقا .م
 دبقفمبعضماٌعؾؿنيمعـمادؿكدامماألجفزةماظؿؼـقةماٌعؼدة،مأوماًقفمعـماظقضقعمؼبماًطأمؼبمادؿكدامماظؿؼـقات،ماظـاتجمسـم
ضؾةماظؿدرؼبمواظذيمؼقظدمظدىماٌعؾؿنيمذعقراًمبعدمماالرتقاحموسدمماظرشؾةمؼبماظؿعاعؾمععمػذهماظؿؼـقات.
 غدرةمتقاصرماظرباعجماظؿعؾقؿقةماٌـادؾةمظؾؿدرؼسموالدقؿاماًاصةمباٌلؿقىماىاععل.
 سدممتقاصرماظقضتماظؽاؼبمظؾؿعؾؿمواغشغاظفمباألسؾاءماظروتقـقةمظؾؿدرؼس.
 ضؾةمايقاصزماٌادؼةمواٌعـقؼة.
ممممموأطدتمأعنيم(م 2002م)مأنماظعدؼدمعـماظدراداتماظيتمأجرؼتمحقلمادؿكدامماٌعؾؿنيمظؿؽـقظقجقاماظؿعؾقؿ،مأثؾؿتمأنمدؾبم
سدممتػعقؾمتؽـقظقجقاماظؿعؾقؿمؼعقدمإظبماظـؼصمؼبمتدرؼب ماٌعؾؿنيمسؾكمعلؿقدثاتمتؽـقظقجقاماظؿعؾقؿ.مباإلضاصةمإظبمإنمععظؿم
اظدول مال متفؿؿ ممبقضقع متدرؼب ماٌعؾؿني مسؾك مادؿكدام متؽـقظقجقا ماظؿعؾقؿ مبؾ مأغفا مترطز مسؾك متقصري ماٌقاد مواألجفزة مايدؼـةم
باٌدارس.محؿكموإنممتمتدرؼبماٌعؾؿنيمصغاظؾامعامتػؿؼرمتؾؽماظرباعجماظؿدرؼؾقةمإظبماظرؤؼةماٌلؿؼؾؾقةمواظطرائؼماظػعاظةماظيتمتـعؽسم
باإلصبابمسؾكماٌعؾؿمواظطاظب .م
ممممموصرحماظصغريم()2010مأنمععؾؿلماظؾغةماإلنؾقزؼةمضبصؾقنمسؾكمتدرؼبمربدودمؼبموزارةماظرتبقةمواظؿعؾقؿمباظلعقدؼة;مصفؿم
ال مطبضعقن مظػرص متدرؼؾقة محؼقؼقة مغاوة مسـ متـظقؿ مأو مخطة معدرودة ،مأو متؿـاول مأبعادًا موضضاؼا معػصؾقة مؼب متعؾقؿ ماظؾغةم
اإلنؾقزؼة،مطذظؽمأنماظؿدرؼبماٌؼدممظؾؿعؾؿنيمؼؿؽقنمعـمعقضقساتمؼغؾبمسؾقفاماظعؿقم،مواظؿؼؾقدؼة،مواظؿـظريموالمتؿؿاذكمععم
اٌـفجماظدرادل .م
ممممم وغظراًمظؾقاجةماٌادةمظؾؽـريمعـماٌعؾؿنيمٌقاطؾةماالغػفارماظلؽاغلماظذيمتشفدهمطاصةماظدولمعـمحقثمأسدادماظطالب،موععم
ضصقرمبراعجمتؽقؼـماٌعؾؿمعـمحقثماإلسدادمواظؿأػقؾماٌلؾؼ،موجاءتماياجةمإظبماظؿدرؼبماٌـظؿمواظطارئمظؾؿعؾؿنيمظؿغطقةمػذام
اظـؼصم(األغبد،م.)2005م م
مممممموأذارتمباخدظؼم() 2010مإظبمأػؿقةمإسدادمععؾؿماٌرحؾةماظـاغقؼةمبشؽؾمخاصمٌقاطؾةًماظؿـقعمؼبماٌعارفموزفقرماٌلؿقدثاتم
اظؿؽـقظقجقةموباسؿؾارمأنمػذهماٌرحؾةمصرتةمػاعةمؼبمتؽقؼـماظطاظبموؼبمبـقةماظـظامماظؿعؾقؿل،موٌامهلامعـمدورمؼبمتـشؽةماظطالبم
خاللمصرتةماٌراػؼة،مأصؾحمظزاعامأسدادمععؾؿماٌرحؾةماظـاغقؼةمظقؽؿلبماظؽػقاتماظالزعةمٌفـؿفموباظذاتماٌفاراتماظؿؽـقظقجقة .م
وؼعرفماظؽعيبمواظلاعرائلم()1990ماظؿدرؼبمبأغفمسؿؾقةمادؿـؿارؼةمؼرادمعـفامزؼادةمصاسؾقةماظؿدرؼبموطػاءةماظػردمطعـصرمعـم
سـاصر ماظعؿؾقة ماإلغؿاجقة م .موسرصف مسزام م( )2006ماٌشار مإظقف مؼب ماًؾػقات م( )2010مأن ماظؿدرؼب م مغقع معـ ماظؿقجقف مواإلرذادم
واظؿـظقؿمؼبمصـمععنيمأوموزقػةمأومعفـةمععقـةمؼؤػؾماٌلؿفدصنيمعـفمظؾؿغؾبمسؾكمعامؼعرتضفؿمعـمصعابمؼبمأسؿاهلؿموؼؤػؾفؿم
ظقؽقغقامأطـرمضدرةمسؾكمغؼؾماٌعؾقعاتمواألصؽارماظػـقةمواٌؿارداتماىدؼدةمعـماٌلؿقىماظـظريممإظبماٌلؿقىماظؿطؾقؼل،مواظعؿؾم
باواهماظؿطقؼرموماظؿقلني.م م
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م
موسرفمايقؾةم()2009ماظؽػاؼةم(م) Competencyمبأغفامضدرةماٌعؾؿمومتؽـفمعـمأداءمدؾقكمععنيمؼرتؾطممبفاعفماظؿعؾقؿقةم
باظؿدرؼس،موتؿؽقنمعـ:مععارفموعفاراتمواواػاتموضقؿمععقـةمتؿصؾماتصاالًمعؾاذراًمباظؿدرؼس،موؼعربمسـفامؼبمصقرةمأضقالم
وأصعالمتؤدىمبدرجةمساظقةمعـماإلتؼان،ممبامؼضؿـمهؼقؼماألػدافماٌـشقدةمعـمػذاماظؿدرؼس.مأعاماألغبدم()2005مسرصفامبأغفام
ذبؿقسةماٌعارفمواٌفاراتمواإلجراءاتمواالواػاتماظيتمضبؿاجفاماٌعؾؿمظؾؼقاممبعؿؾفمبأضؾمضدرمعـماظؽؾػةمواىفدمواظقضت،م
واظيتمالمؼلؿطقعمبدوغفامأنمؼؤديمواجؾفمباظشؽؾماٌطؾقب،موعـمثؿمصإنمتقاصرػامظدؼفمذرراًمإلجازتفمؼبماظعؿؾ .م
صاظؿدرؼب مسؾك معؾدأ ماظؽػاؼة مأو ماٌفارة مؼعد معـ مأبرز ماظؿطقرات ماظيت مررأت مسؾك مبراعج متدرؼب ماٌعؾؿني مضل ماظلـقات ماألخريةم
وأصؾقتمعـمأػؿمعامميقزماظدولماٌؿؼدعةمتربقؼام(اًطقبمواًطقب،م.)2006م م
ومًصتماظـؿريم()2007مأػدافمتدرؼبماٌعؾؿنيمأثـاءماًدعةمصقؿامؼؾل :م
 مسالجماظؼصقرماظـاتجمسـمبراعجماإلسدادمضؾؾماًدعة .م
 ممتزوؼدماٌعؾؿنيمبأحدثماٌعؾقعاتمؼبمذبالمدبصصاتفؿماٌعرصقة .م
 ممتدرؼبماٌعؾؿنيمسؾكمأداظقبماظؿػؽريماظعؾؿلمواظؿعؾؿماظذاتل .م
 ممتـؿقةماالواػاتماإلصبابقةماٌرشقبةمظدىماٌعؾؿنيمأثـاءمصرتةماظؿدرؼب .م
 ممتدرؼبماٌعؾؿنيمأثـاءماًدعةمسؾكمادؿكداممأجفزةمايادبماآلظل،موايصقلمسؾكماٌعؾقعاتمعـمعصادرمعؿعددةمعـؾمذؾؽةم
اٌعؾقعات(اإلغرتغت) .م
 ممعلاسدةماٌعؾؿنيمحدؼـلماًربةمسؾكماظؿؽقػمععماألجقاءماحملقطةممبفـةماظؿدرؼس .م
 ممتطقؼرمعفاراتماٌعؾؿنيماألدائقةموزؼادةمدواصعفؿمظؾـؿقماظذاتل.
ممممم وظؽل مسبصؾ مسؾك متدرؼب مصعال مصبب مأن مهدد ماالحؿقاجات ماظؿدرؼؾقة معلؾؼا مؼب مضقء مععاؼري مربددة ،مألن مهدؼدم
االحؿقاجاتماظؿدرؼؾقةمؼعدماألداسماظذيمؼؼقممسؾقفماظؿدرؼبماظلؾقؿمظؿقؼقؼماظؽػاءةمواظػاسؾقةمؼبماظرباعجماظؿدرؼؾقة.مصقفبمأنمؼؿؿم
اظؿدرؼبمبطرؼؼةمسؾؿقةموذظؽمبؿقدؼدماحؿقاجاتماظؿدرؼبماٌطؾقبماظعؿؾمسؾقفامضؾؾموضعماظربغاعجماظؿدرؼيب.مصؾؼدمسرفمدؼؾفايممممممممم
(م) Delahaye,2005مماالحؿقاجاتماظؿدرؼؾقةمبأغفاماظػفقةمبنيماظقضعماياظلمواظقضعماظذيمصببمأنمؼؽقنمسؾقف.مطؿام
سرصفامداظزؼؾم( م) Dalzeil, 1994مبأغفاماظػرقمبنيماٌفاراتمواٌعارفماياظقةماظيتمميؾؽفاماٌقزػمواٌفاراتمواٌعارفم
اٌرشقبمبفامظؾقصقلمسؾكمأداءمصعال .م
ممممم وتؿؾكصمأػؿقةمهدؼدماياجاتماظؿدرؼؾقةمبأغفامتلاسدمسؾكمهدؼدمأػدافماظربغاعجماظؿدرؼيبمبطرؼؼة مسؾؿقةمومعقضقسقةم
وادؿكداعفامطؿرجعمظؿكطقطمأغشطةماظربغاعجماظؿدرؼيب،مواسؿؾارػامععقارموعؼقاسمظؿؼقؼؿماظعائدمعـماظؿدرؼب،مطؿامتلؿكدممظؿربؼرم
اإلغػاقمسؾكماظؿدرؼبموتؼدؼؿمبعضماظدوراتم(عقدك،م .)1998م
مممممصفـاكماظؽـريمعـماٌعاؼريماظعاٌقةمؼبمتؽـقظقجقاماظؿعؾقؿماظيتمصدرتمعـمعـظؿات موعبعقاتمساٌقةمعؿكصصةمبؿؽـقظقجقام
اظؿعؾقؿموعـفاماىؿعقةماظدوظقةمظؾؿؽـقظقجقامؼبماظرتبقةم The International Society for Technology
 in Educationم) (ISTEمواظيت مأصدرت ماٌعاؼري ماظقرـقة مظؿؽـقظقجقا ماظؿعؾقؿ م National Educational
 Technologyم م  )NETS(Standards,واٌؽقغة معـ مثالثة مععاؼري مؼب متؽـقظقجقا ماظؿعؾقؿ مزبصصة مظػؽات مزبؿؾػةمممممم
(ماإلدارةمواٌعؾؿمواظطاظبم)م(مISTE, 2009م) .م
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درجةماعؿالكمععؾؿلماظؾغةماالنؾقزؼةمباٌرحؾةماظـاغقؼةمؼبماٌدؼـةماٌـقرةمظؽػقاتمتؽـقظقجقاماظؿعؾقؿمواحؿقاجاتفؿّاظؿدرؼؾقة
مموؼعؿؿدمػذاماظؾقثمسؾكماٌعاؼريماظقرـقةمظؿؽـقظقجقاماظؿعؾقؿمظؾؿعؾؿني ّّ National Educational Technology
 ،Standards For Teachersم( .)NETS-Tمواظذي ممت متطقؼره معـ مضؾؾ مظؼقاس معلؿقى مادؿكدام ماٌعؾؿنيم
ظؿؽـقظقجقاماظؿعؾقؿ.مصؾؼدمممتموضعمػذهماٌعاؼريم( NETS-Tم)معـمضؾؾمىـةمتؿأظػمعـمخرباءمؼبمذبالماظؿعؾقؿمواظؿؽـقظقجقا.م
حقثممتماسؿؿادػاموادؿكداعفامطؿعاؼريمًططماظؿؼـقةمؼبم()49موالؼةمأعرؼؽقةم(2008مBergacs،م) .م
مممممصاٌعاؼريماظقرـقةمظؿؽـقظقجقاماظؿعؾقؿمظؾؿعؾؿنيم(  NETS-Tم) متلاسدمسؾكمادؿكداممتؽـقظقجقاماظؿعؾقؿمسؾكماظقجفماألعـؾم
باإلضاصة مإظب موضع ماألػداف ماظيت مصبب مأن مضبؼؼفا ماٌعؾؿ مظؽل مؼؽقن مضادراً مسؾك متطؾقؼفا مؼب ماظؿعؾقؿ .موؼقضح ماٌعقارم
( )NETS-T-2000مماٌػاػقؿماألدادقةمواٌعارفمواٌفاراتمواٌقاضػمظؿطؾقؼماظؿؽـقظقجقامؼبماٌقاضػماظؿعؾقؿقةم (ISTE,
).2009م م
وتـؼلؿمػذهماٌعاؼريمإظبمدؿةمذباالتمطاظؿاظل :م
 .1اظعؿؾقاتماظؿؽـقظقجقةمواٌػاػقؿ م
 .2دبطقطموتصؿقؿمخرباتماظؿعؾؿ م
 .3اظؿعؾقؿمواظؿعؾؿمواٌـفجماظدرادل م
 .4اظؿؼققؿ م
 .5اإلغؿاجقةممواٌؿاردةماٌفـقةم
 .6اظؼضاؼاماإلغلاغقةمواالجؿؿاسقةمواألخالضقةمواظؼاغقغقة.
م
مممممم صؾؼدمالحظماظؽـريمعـماظرتبقؼنيمؼبماٌؿؾؽةماظعربقةماظلعقدؼةمأنمزبرجاتماظؿعؾقؿممبراحؾفماظـالثمتعاغلمعـمضعػمعلؿقىم
اظطالبمؼبمعادةماظؾغةماإلنؾقزؼةمحقثمتعددتماألدؾابمواظيتمعـمضؿـفامضعػمتأػقؾماٌعؾؿممطؿا مأدؾػماظصغريم( م 2010م).مم
صؿعؾؿماظؾغةماإلنؾقزؼةمؼبمحاجةمعلؿؿرةمإظبمرصعمعلؿقىمأدائفماٌفين،موودؼدمععؾقعاتفموررائؼموأداظقبمتدرؼلف،مواالدؿػادةم
عـماٌعطقاتمايدؼـةمؼبمتدرؼسماظؾغةماإلنؾقزؼة;مصفقمحباجةمعادةمٌفاراتمتدرؼسمجدؼدةمتلاسدهمسؾكمتـػقذمسؿؾفمسؾكمأطؿؾم
وجف م ووعؾفمأبعدمغظراًموأطـرمصفؿاًمٌؿطؾؾاتمعفـؿف،مصؽؾمعامدؾؼمظـمؼؿقصرمإالمسـمررؼؼممتدرؼؾفمأثـاءماًدعةموخاصةمؼبم
تؽـقظقجقاماظؿعؾقؿ.مغظراًمٌامتؼدعةمعـمتلفقؾمظؾعؿؾقةماظؿعؾقؿقةمواظيتمتؿـادبمععمرؾقعةماٌادةمطؾغةمأجـؾقة .م
ممممموممامتؼدممندمادؿكداممودعجمتؽـقظقجقاماظؿعؾقؿمعـمضؾؾماٌعؾؿنيمؼؿقضػمسؾكماعؿالكماظؽػاؼاتماظالزعةمالدؿكداممودعجم
اظؿؽـقظقجقامؼب ماظؿعؾقؿ مظذظؽ مجاءت مػذه ماظدرادة مظؾؽشػ مسـ ماظؽػاؼات ماظؿؽـقظقجقة ماظيت مميؿؾؽقغفا مععؾؿل ماظؾغة ماإلنؾقزؼةم
باٌرحؾةماظـاغقؼةمباٌدؼـةماٌـقرةمواحؿقاجاتفؿماظؿدرؼؾقة .م
م
مشؽؾةّالدرادةّوأدىؾًفاّ :
ممممم سـدماعؿالكماٌعؾؿمظؽػاؼاتمتؽـقظقجقاماظؿعؾقؿمؼبماظعؿؾقةماظؿعؾقؿقةموعؾفمضادراًمسؾكماإلدفاممؼبمتطقؼرماألداظقبمواألغشطةم
اظيتمعـمخالهلامؼؿؿمهؼقؼماألػدافماظؿعؾقؿقة.موغظراًمألػؿقةماعؿالكماٌعؾؿنيمظؽػاؼاتمتؽـقظقجقاماظؿعؾقؿ،مصإنمتدرؼبموتأػقؾم
اٌعؾؿمسؿؾقةمعلؿؿرةمو عؿفددةمظؿقاطبماظؿغريماظلرؼعمؼبماظعؾقممواظؿؽـقظقجقاموؼؤثرمطؾمذظؽمسؾكماظؾقؽةماظؿعؾقؿقةموزبرجاتفا.م
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م
وعـمخاللمسؿؾماظؾاحثمطؿعؾؿمظؾغةماإلنؾقزؼةمؼبمعدارسماظؿعؾقؿماظعاممظقحظمأنمػـاكمحاجةمظؿدرؼبموتأػقؾمبعضمععؾؿلماظؾغةم
اإلنؾقزؼةمأثـاءماًدعةمسؾكمتؽـقظقجقاماظؿعؾقؿ.موظضؿانموضعمبراعجمتدرؼؾقةمتؾيبماحؿقاجاتمععؾؿلماظؾغةماإلنؾقزؼةماٌلؿؿرةم م
وتؼؾقؾماهلدرماٌاديمواظػؽريماظذيمؼؾذلمؼبمإسدادماظرباعجماظؿدرؼؾقةماظيتمالمتؿصؾمباالحؿقاجاتماظؿدرؼؾقةماظػعؾقة،مصؾؼدمأطدم
دؿقنم()Stone, 2001مأنم%70معـماظؿدرؼبمؼعدمػدراًمإذامملمهددماالحؿقاجاتماظؿدرؼؾقةمدابؼا.موهلذهماألدؾابممتم
إجراءمػذهماظدرادةمظؿقددمدرجةماعؿالكمععؾؿلماظؾغةماإلنؾقزؼةمباٌرحؾةماظـاغقؼةمؼبماٌدؼـةماٌـقرةمظؽػاؼاتمتؽـقظقجقاماظؿعؾقؿم
واالحؿقاجاتماظؿدرؼؾقةمؼبمضقءماٌعقارماظقرـقةمظؿؽـقظقجقاماظؿعؾقؿم-مظؾؿعؾؿنيم(NETS-Tم) .م
ممممموغظرا م ظـؼصماظدراداتماظيتمتؿـاولمػذاماىاغبمؼبماٌؿؾؽةماظعربقةماظلعقدؼة;مظذامػدصتمػذهماظدرادةمظؾؽشػمسـمدرجةم
اعؿالكمععؾؿلماظؾغةماإلنؾقزؼةمباٌرحؾةماظـاغقؼةمؼبماٌدؼـةماٌـقرةمظؽػاؼاتمتؽـقظقجقاماظؿعؾقؿموهدؼدماالحؿقاجاتماظؿدرؼؾقةمؼبم
ضقءماٌعاؼريماظقرـقةمظؿؽـقظقجقاماظؿعؾقؿمظؾؿعؾؿنيم(،)NETS-Tمعـمخاللماإلجابةمسؾكماألدؽؾةماآلتقة :م
 .1عامدرجةماعؿالكمععؾؿلماظؾغةماإلنؾقزؼةمباٌرحؾةماظـاغقؼةمؼبماٌدؼـةماٌـقرةمظؽػاؼاتمتؽـقظقجقاماظؿعؾقؿم=
 .2عاماالحؿقاجاتماظؿدرؼؾقةمؼبمضقءمطػاؼاتمتؽـقظقجقاماظؿعؾقؿمٌعؾؿلماظؾغةماإلنؾقزؼةمباٌرحؾةماظـاغقؼةمؼبماٌدؼـةماٌـقرةمحلبم
اٌعاؼريماٌعؿؿدةم=
ّ .3ػؾ متقجد مصروق مذات مدالظة مإحصائقة مسـد معلؿقى م( <م )0.05بني معؿقدطات مدرجة ماعؿالك مأصراد ماظعقـة مظؽػاؼاتم
تؽـقظقجقاماظؿعؾقؿمتعزىمٌؿغرييماًربةمواظدوراتماظؿدرؼؾقةم=
 .4ػؾمتقجدمصروقمذاتمدالظةمإحصائقةمسـدمعلؿقىم(<م )0.05بنيمعؿقدطاتمدرجةماالحؿقاجاتماظؿدرؼؾقةمألصرادماظعقـةم
تعزىمٌؿغرييماًربةمواظدوراتماظؿدرؼؾقةم=
أهؿقةّالدرادةّ :
ممممم تؽؿـمأػؿقةمػذهماظدرادةمبأغفامعـماظدراداتماظيتمتلعكمظؿقدؼدمدرجةماعؿالكمععؾؿلماظؾغةماإلنؾقزؼةمباٌرحؾةماظـاغقؼةمؼبم
اٌدؼـةماٌـقرةمظؽػاؼاتمتؽـقظقجقاماظؿعؾقؿ مواالحؿقاجاتماظؿدرؼؾقةمؼبمضقءمععاؼريمععؿؿدةمدوظقاً;موػذامؼعطلماظدرادةمأػؿقةموضقةم
ؼبماالدؿػادةمعـمغؿائففاموتقصقاتفامظؿدرؼبماٌعؾؿنيمواظذيمضدمؼـعؽسماصباباًمسؾلمزبرجاتماظعؿؾقةماظؿعؾقؿة;مباالضاصةمإظبم
تؼدؼؿمتغذؼفمراجعةمظؾففاتماٌلؤظفمسـمتؽقؼـماٌعؾؿنيم(مطؾقاتماظرتبقةم)مظؿـػقذماالجراءماظالزممظرصعمعلؿقىمتأػقؾماٌعؾؿنيمضؾؾم
اًدعة .مسالوة مسؾك مذظؽ مصفل متػؿح ماجملال مظؾؾاحـني مبإجراء مدرادات ممماثؾة موعقدعة مؼب ماظؿعؾقؿ ماظعام مواًاص مظؿقدؼدم
احؿقاجاتماٌعؾؿنيماظؿدرؼؾقةمؼبماظؿكصصاتماٌكؿؾػة .م
م
أهدافّالدرادةّ :
مممممتلعك مػذه ماظدرادة مإظب ماظؽشػ مسـ م درجة ماعؿالك مععؾؿل ماظؾغة ماإلنؾقزؼة مباٌرحؾة ماظـاغقؼة مؼب ماٌدؼـة ماٌـقرة مظؽػاؼاتم
تؽـقظقجقاماظؿعؾقؿ،موهدؼدماالحؿقاجاتماظؿدرؼؾقةمؼبمضقءماٌعاؼريماظقرـقةمؼبمتؽـقظقجقاماظؿعؾقؿمظؾؿعؾؿني( .)NETS-Tم
مصطؾَاتّالدرادةّ :
ّّ -1كػاواتّتؽـولوجقاّالًعؾقمّ:ػلمذبؿقسةمعـ اٌفاراتمواٌعارفمواالواػاتمؼبمذباالتمتؽـقظقجقاماظؿعؾقؿمواظيتمتؼاسم
باألداةماظيتمصؿؿتمظذظؽ.
126
اجملؾةّالعربقةّلؾدراداتّالرتبووةّوّاالجًؿاعقة ّ
العددّالٌانيّّ:وـاورّ3102

ّ

ّ ّ

ّ

ّ

ّ

ّ ّ

درجةماعؿالكمععؾؿلماظؾغةماالنؾقزؼةمباٌرحؾةماظـاغقؼةمؼبماٌدؼـةماٌـقرةمظؽػقاتمتؽـقظقجقاماظؿعؾقؿمواحؿقاجاتفؿّاظؿدرؼؾقة
 -2درجةّامًالكّكػاواتّتؽـولوجقاّالًعؾقمّ:درجةمتقاصرمطػاؼاتمتؽـقظقجقاماظؿعؾقؿمظدىمععؾؿلماظؾغةماإلنؾقزؼةمباٌرحؾةم
اظـاغقؼةمباٌدؼـةماٌـقرةمواظيتمتؼاسمباألداةماظيتمأسدتمهلذاماظغرض.
 -3االحًقاجاتّالًدرويقةّ:ػلمذبؿقسةمعـماٌفاراتمواٌعارفمواالواػاتمؼبممذبالمتؽـقظقجقاماظؿعؾقؿماظيتمضبؿاجمإظقفام
ععؾؿلماظؾغةماإلنؾقزؼةمؼبماٌرحؾةماظـاغقؼةمباٌدؼـةماٌـقرةمظؾؿدربمسؾقفامظرصعمأدائفؿ.
 -4ادلعاوريّادلعًؿدةّ:ػلمعؼاؼقسماىؿعقةماظدوظقةمظؾؿؽـقظقجقامؼبماظرتبقةم) (ISTEموتؿؾكصمؼبماٌعقارماظقرينمظؿؽـقظقجقام
اظؿعؾقؿمظؾؿعؾؿني()NETS-T- 2000موتـؼلؿمػذهماٌعاؼريمإظبمدؿةمذباالتمطاظؿاظلّ :
 اظعؿؾقاتماظؿؽـقظقجقةمواٌػاػقؿ م
 دبطقطموتصؿقؿمخرباتماظؿعؾؿ م
 اظؿعؾقؿمواظؿعؾؿمواٌـفجماظدرادل م
 اظؿؼققؿ م
 اإلغؿاجقةممواٌؿاردةماٌفـقةم
 اظؼضاؼاماإلغلاغقةمواالجؿؿاسقةمواألخالضقةمواظؼاغقغقة.
ّّ -5ادلرحؾةّالٌانووةّ:ػلماٌرحؾةماألخريةمؼبماظـظامماظؿعؾقؿلمباٌؿؾؽةماظعربقةماظلعقدؼةموتؿؽقنمعـمثالثمدـقاتموتؽقنمأسؿارم
اظطالبمعـ15مإظب18مدـة.
 -6معؾؿيّالؾغةّاإلْؾقزوة ّ:ػؿماٌعؾؿقنماظذؼـمؼعؿؾقنمبقزارةماظرتبقةمواظؿعؾقؿممبـطؼةماٌدؼـةماٌـقرةمواياصؾنيمسؾكمعؤػالتم
تعؾقؿقةمظؿدرؼسماظؾغةماإلنؾقزؼةمؼبماٌرحؾةماظـاغقؼة.
م
حدودّالدرادة ّ
ؼؿقددمتعؿقؿمغؿائجماظدرادةمؼبمضقءمعامؼأتل :م
احملددّاليشريّ:اضؿصرتماظدرادةمسؾك ّععؾؿلماظؾغةماإلنؾقزؼةماظعاعؾنيمؼبماٌدارسمايؽقعقةمماظؿابعةمإلدارةماظرتبقةمواظؿعؾقؿم
مبـطؼةماٌدؼـةماٌـقرةّ .
احملددّادلؽاني:ماضؿصرتماظدرادةمسؾكماٌدارسماظـاغقؼةمايؽقعقةمؼبمعـطؼةماٌدؼـةماٌـقرةمؼبماٌؿؾؽةماظعربقةماظلعقدؼة .م
احملددّالزماني:ممتمتطؾقؼمػذهماظدرادةمؼبماظػصؾماظدرادلماألولمعـماظعامماظدرادلم .2012\2011م
حمددّاألداةّادلًُِدمة :م عؼقاسمدرجةماعؿالكمععؾؿلماظؾغةماإلنؾقزؼةمباٌرحؾةماظـاغقؼةمواحؿقاجاتفؿماظؿدرؼؾقةمحلبماٌعاؼريم
اظقرـقةمظؿؽـقظقجقاماظؿعؾقؿمظؾؿعؾؿني،مواظذيمضامماظؾاحثمبؿطقؼره .م
ّ
ّ
ّ
ّ
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دّ.أمينّأمحدّصاحلّّاحلادريممممممممممممممممممممممم ّ

م

الػصلّالٌالث م
الطروؼةّواإلجراءات ّ

مممممػدصتمػذهماظدرادةمإظبماظؽشػمسـمدرجةماعؿالكمععؾؿلماظؾغةماإلنؾقزؼةمباٌرحؾةماظـاغقؼةمؼبماٌدؼـةماٌـقرةمظؽػاؼات م
متؽـقظقجقاماظؿعؾقؿ مواحؿقاجاتفؿ ماظؿدرؼؾقةمؼبمضقءماٌعاؼريماٌعؿؿدة .موؼشؿؿؾمػذاماظػصؾمسؾكموصػمجملؿؿعماظدرادةموسقـؿفام
وررؼؼةماخؿقارػامواألداةماٌلؿكدعة،مواػؿماٌراحؾماظيتمعرتمبفامسؿؾقةمتطقؼرماألداةموصدضفاموثؾاتفامواظطرقماإلحصائقةماظيتم
ادؿكدعتمؼبمهؾقؾماظؾقاغاتمالدؿكراجماظـؿائجّ .
جمًؿعّالدرادةّ :
مممممتؽقنمذبؿؿعماظدرادةمعـمعبقع مععؾؿلماظؾغةماإلنؾقزؼةمباٌرحؾةماظـاغقؼةمباٌدؼـةماٌـقرةممواظؾاظغمسددػؿم()220مععؾؿاًموصؼم
إحصائقةمإدارةماظرتبقةمواظؿعؾقؿمؼبمعـطؼةماٌدؼـةماٌـقرةمظعامم .2012/2011م
عقـةّالدرادةّ :
مممممتؽقغتمسقـةماظدرادةمعـم()142مععؾؿممتماخؿقارػؿمباظطرؼؼةماظعشقائقة،مواىدولم()1مؼؾنيمتقزؼعمأصرادمسقـةم ماظدرادةم
حلبماًربةمواظدوراتماظؿدرؼؾقة .م
جدول( )1م
اظؿؽراراتمحلبمعؿغرياتماظدرادة م
اظػؽات

اظؿؽرار

م
اًربة

10دـقاتمصؿامدون

51

م

أطـرمعـم10مدـقات

91

اظدوراتماظؿدرؼؾقة م

اضؾمعـم3مدورات

58

عـم5-3مدورات

40

أطـرمعـم5مدورات

44

اجملؿقع م

142

م
مـفٍقةّالدرادةّ :
ممممم متمادؿكدامماٌـفجماظقصػلمظؽقغفمأطـرمعالئؿةمظطؾقعةماظدرادةماياظقةمٌعرصةمدرجةماعؿالكمععؾؿل اظؾغة اإلنؾقزؼةمباٌرحؾةم
اظـاغقؼةمباٌدؼـةماٌـقرةمظؽػاؼاتمتؽـقظقجقاماظؿعؾقؿّواحؿقاجاتفؿماظؿدرؼؾقة .م
أداةّالدرادةّ :
ظؿقؼقؼمػدفماظدرادةمضامماظؾاحثمبؿطقؼرمأداةمظؾدرادةم(ماالدؿؾاغةم)موذظؽموصؼماًطقاتماظؾقـقةماآلتقة :م
 -1ممعراجعةمضائؿةماٌعاؼريماظقرـقةمظؿؽـقظقجقاماظؿعؾقؿمظؾؿعؾؿنيم()NETS-Tمواظصادرةمسـماىؿعقةماظدوظقةمظؾؿؽـقظقجقامؼبم
اظرتبقةم(.)ISTE
 -2ترعبةماٌعاؼريماظقرـقةمظؿؽـقظقجقاماظؿعؾقؿمظؾؿعؾؿنيمبشؽؾمعؾدئلممبامؼؿـادبمواظؾقؽةماظلعقدؼة.
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درجةماعؿالكمععؾؿلماظؾغةماالنؾقزؼةمباٌرحؾةماظـاغقؼةمؼبماٌدؼـةماٌـقرةمظؽػقاتمتؽـقظقجقاماظؿعؾقؿمواحؿقاجاتفؿّاظؿدرؼؾقة
 -3االرالعمسؾكمبعضماظدراداتماظلابؼةمذاتماظعالضةممبقضقعماظدرادةماياظقةمعـؾمدرادةمبريضاطصم
)(Bergacs,2008مودرادةمؼـؼؿان م). (Youngman, 2010
 -4إسدادماالدؿؾاغةمبصقرةمأوظقةمحقثمتؽقغتمعـم()46مصؼرةمعقزسةمسؾكمدؿةمذباالتمػلمطاظؿاظل :م
 اظعؿؾقاتماظؿؽـقظقجقةمواٌػاػقؿموظفم()12مصؼرة م
 دبطقطموتصؿقؿمخرباتماظؿعؾؿموظفم()9مصؼرات م
 اظؿعؾقؿمواظؿعؾؿمواٌـفجماظدرادلموظفم()6مصؼرات م
 اظؿؼققؿموظفم()7مصؼرات م
 اإلغؿاجقةممواٌؿاردةماٌفـقةموظفم()5مصؼراتم
 اظؼضاؼاماإلغلاغقةمواالجؿؿاسقةمواألخالضقةمواظؼاغقغقةموظفم()7مصؼرات.
واٌؾقؼمرضؿم()2مؼؾنيمأداةماظدرادةمبصقرتفاماألوظقةّ .
صدقّأداةّالدرادةّ :
ممممم ظؾؿأطد معـ ماظصدق ماظظاػري مألداة ماظدرادة مضام ماظؾاحث مبعرضفا مسؾك مذبؿقسة معـ ماحملؽؿني مباىاععات معـ ماًرباءم
واٌكؿصنيمؼبمذبالمتؽـقظقجقاماظؿعؾقؿمواظؼقاسمواظؿؼقؼؿمواظؾغةماظعربقة.موؼؾنيمعؾقؼمرضؿم()1مضائؿةماحملؽؿني،موذظؽمبفدفم
اظؿأطدمعـ :م
 -1وضقحمصؼراتماألداةمعـماظـاحقةماظعؾؿقة.
 -2دضةماظصقاشةماظؾػظقةمظؾػؼرات.
 -3أؼةمعالحظاتمأومإضاصاتمأخرىمعـادؾة.
وؼبمضقءماضرتاحاتماحملؽؿنيممتمتعدؼؾماظصقاشةماظؾغقؼةمظؾعضماظػؼراتمواٌؾقؼمرضؿم3مؼؾنيماالدؿؾاغةمبصقرتفاماظـفائقة .م
ثياتّأداةّالدرادة :م
ممممم ظؾؿأطدمعـمثؾاتماألداة،ممتمحلابماالتلاقماظداخؾلمسؾكمسقـةمادؿطالسقةمعـمخارجمسقـةماظدرادةمسددػام()40مععؾؿمحلبم
ععادظةمطروغؾاخمأظػا،مواىدولمأدغاهمؼؾنيمػذهماٌعاعالت،مواسؿربتمػذهماظؼقؿمعـادؾةمظغاؼاتمػذهماظدرادة .م
اجلدولّ(ّ )2
ققمّمعاملّاالتِاقّالداخؾيّبادًُدامّكرونياخّالػاّلؽلّجمالّمنّجماالتّاألداةّ ّ
االتِاقّالداخؾي ّ

اجملال ّ
العؿؾقاتّالًؽـولوجقةّوادلػاهقم

ّ 0.86

ختطقطّوتصؿقمّخرباتّالًعؾم

0.84

الًعؾقمّوالًعؾمّوادلـفج

0.84

الًؼققم ّ

0.85

اإلنًاجقةّّوادلؿاردةّادلفـقة

0.86

الؼضاواّاالجًؿاعقةّواإلنِانقةّواألخالققةّوالؼانونقة

0.81
ّ 0.91

األداةّكؽل ّ
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دّ.أمينّأمحدّصاحلّّاحلادريممممممممممممممممممممممم ّ

م

تصَقحّأداةّالدرادة ّ

ممممممتماسؿؿادمدؾؿمظقؽرت ماًؿادلمظؿصققحمأداةماظدرادة،محبقثمتعطكماإلجابةم( مطؾريةمجدا،مػبسمدرجات،مواإلجابةم
طؾريةمأربعمدرجات،مواإلجابةمعؿقدطةمثالثمدرجات،موماإلجابةمضؾقؾةمدرجؿان،مواإلجابةمضؾقؾةمجدًمدرجةمواحدةم)ممواىدولم
اظؿاظلمؼؾنيمذظؽ .م
م
جدولّرقمّ(ّ )3
مًودط ّققم ّدرجة ّامًالك ّمعؾؿي ّالؾغة ّاإلْؾقزوة ّبادلرحؾة ّالٌانووة ّلؽػاوات ّتؽـولوجقا ّالًعؾقم ّودرجة ّاالحًقاجاتّ
الًدرويقةّوفؼاًّدلؼقاسّلقؽرتّاخلؿادي ّ
درجةماالعؿالك/مدرجةماالحؿقاجات

اٌؿقدطمايلابل

درجةمضؾقؾةمجداً

-1م1.79
-1.8م2.59

درجةمضؾقؾة م
درجةمعؿقدطة

3.39–2.6

درجةمطؾرية

-3.4م4.19

درجةمطؾريةمجداً

5–4.2

ّ
إجراءاتّالدرادةّّ :
اسؿؿدماظؾاحثماًطقاتماظؿاظقةمىؿعماظؾقاغاتمعـمسقـةماظدرادة :م
 .1هدؼدمذبؿؿعماظدرادةموسقـؿفامعـمععؾؿلماظؾغةماإلنؾقزؼةمعـماٌدارسمايؽقعقةمممبـطؼةماٌدؼـةماٌـقرةماظؿعؾقؿقةمؼبماٌؿؾؽةم
اظعربقةماظلعقدؼة.
 .2ممبـاءمأداةماظدرادةمواظؿأطدمعـمصدضفاموثؾاتفا.
 .3مايصقلمسؾكماٌقاصؼةماظرمسقةمظؿطؾقؼماظدرادةمعؾقؼمرضؿم()4مومعؾقؼمرضؿم(.)5
 .4متطؾقؼماألداةمسؾكمأصرادماظعقـةمحقثمأدؿغرقمتطؾقؼماألداةم()32مؼقعامهتمإذرافماظؾاحثمغػلفموذظؽموصؼماآلتل:
 اظؿؼكماظؾاحثمععمأصرادماظعقـةماٌلؿفدصنيمؼبماظدرادةمحقثمذرحمهلؿمػدفماظدرادة.م ذرحماظؾاحثمإلصرادماظعقـةمطقػقةماإلجابةمسؾكمصؼراتماألداة. وسدماظؾاحثمأصرادماظعقـةمبأنمتؽقنمأجابؿفؿمعقضعمدرؼةموالمتلؿكدممإالمألشراضماظؾقثماظعؾؿل. أسطاءماٌعؾؿنيمؼقممظؿعؾؽةماالدؿؾاغةمحقثمضامماظؾاحثمبؿقزؼعفامؼبماظققمماألولموادؿعادتفامؼبماظققمماظؿاظل. متمادؿؾعادم()8مادؿؾقاغات م بعدماظؿطؾقؼموذظؽمظعدممصالحقؿفاموسدمموضقحماإلجابةمسؾكمبعضماظػؼرات،مصؼدمتؾنيمأنمبعضماٌعؾؿنيمأسطقامبعضماظػؼراتمأطـرمعـمإجابة.
 .5تػرؼغماالدؿؾقاغاتماٌلرتجعةمسؾكممنقذجمخاصمبايادقبمحلبمغظامم) .(SPSSم
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درجةماعؿالكمععؾؿلماظؾغةماالنؾقزؼةمباٌرحؾةماظـاغقؼةمؼبماٌدؼـةماٌـقرةمظؽػقاتمتؽـقظقجقاماظؿعؾقؿمواحؿقاجاتفؿّاظؿدرؼؾقة
مًغرياتّالدرادةّ :
اذؿؿؾتمػذهماظدرادةمسؾكماٌؿغرياتماآلتقة :م
أوالّ:اٌؿغرياتماٌلؿؼؾةّ :
 اظدوراتماظؿدرؼؾقةموهلامثالثمعلؿقؼات:مأضؾمعـم3مدورات،مممعـم5-3مدورات،ممأطـرمعـم5مدورات .م
 اًربةموهلامعلؿقؼانم:10مدـقاتمصؿامدون،مأطـرمعـم10مدـقاتّ .
ثانقاّ:اٌؿغرياتماظؿابعة :م
مدرجةماالعؿالك .ممدرجةماالحؿقاجاتماظؿدرؼؾقة.ّ
ادلعاجلةّاإلحصائقةّ :
ادؿكدمماظؾاحثماألداظقبماإلحصائقةماآلتقة :م
اظلؤالماألولمواظـاغل:مظإلجابةمسـمػذؼـماظلؤاظنيمممتمادؿكدامماٌؿقدطاتمايلابقةمواالسبراصاتماٌعقارؼة.
اظلؤالماظـاظثمواظرابع:مظإلجابةمسـمػذؼـماظلؤاظنيممتمادؿكداممهؾقؾماظؿؾاؼـماٌؿعددمظؾؿفاالتموهؾقؾماظؿؾاؼـماظــائلمظألداةم م
طؽؾ،موعـمثؿمادؿكدامماٌؼارغاتماظؾعدؼةمبطرؼؼةمذقػقف.
الػصلّاخلامس ّ
مـاقشةّنًائجّالدرادة ّ
مممممتـاوظتمػذهماظدرادةم" م درجةماعؿالكمععؾؿلماظؾغةماإلنؾقزؼةمباٌرحؾةماظـاغقؼةمؼبماٌدؼـةماٌـقرةمظؽػاؼاتمتؽـقظقجقاماظؿعؾقؿم
واحؿقاجاتفؿماظؿدرؼؾقةّ"،مصقؿامؼؾلمعـاضشةمظـؿائجماظدرادة .م
أوالًّ:مـاقشةّنًائجّالِؤالّاألول" ّماّدرجةّامًالكّمعؾؿيّالؾغةّاإلْؾقزوةّبادلرحؾةّالٌانووةّيفّادلدوـة ّادلـورةّلؽػاواتّ
تؽـولوجقاّالًعؾقم" .م
ممممممأزفرتماظـؿائجماٌؿعؾؼةمبفذاماظلؤالمذبالماظعؿؾقاتماظؿؽـقظقجقةمواٌػاػقؿمؼبماٌرتؾةماألوظبمتالهمؼبماٌرتؾةماظـاغقةمذبالم
اظؼضاؼا ماالجؿؿاسقة مواإلغلاغقة مواألخالضقة مواظؼاغقغقة ،متاله مؼب ماٌرتؾة ماظـاظـة مذباالت مدبطقط موتصؿقؿ مخربات ماظؿعؾؿ موذبالم
اظؿعؾقؿمواظؿعؾؿمواٌـفج موذبال ماإلغؿاجقةممواٌؿاردةماٌفـقة،مبقـؿامجاءمذبالماظؿؼققؿمؼبماٌرتؾةماألخرية،موبؾغماٌؿقدطمايلابلم
ظالعؿالكمطؽؾم()3.30موػقمؼؼابؾماظؿؼدؼرمبدرجةماعؿالكمعؿقدطة،موؼعزوماظؾاحثمذظؽمظألدؾابماآلتقةم :م
 .1ضعػمعلؿقىماإلسدادماألطادميلمؼبمذبالمتؽـقظقجقاماظؿعؾقؿمإذمأنماظربغاعجماألطادميلمٌعؾؿلماظؾغةماإلنؾقزؼةمؼبمطؾقةماظرتبقةم
المضبؿقىمأالمسؾكمعؼررؼـمؼبماظؿؼـقاتماظؿعؾقؿة .م
 .2ضؾةماظدوراتماظؿدرؼؾقةمؼبمػذاماجملالمأومرمبامػـاكمضصقرمؼبماظدوراتماٌؼدعةمعـمخاللمعراطزماظؿدرؼبماظرتبقيماظيتمالم
دبضعمظالحؿقاجاتماظػعؾقةمظؾؿعؾؿني .م
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دّ.أمينّأمحدّصاحلّّاحلادريممممممممممممممممممممممم ّ

م
ممودبؿؾػماظـؿقفةماظلابؼةمععمعامتقصؾتمدرادةمطؾمعـماظلـقدي ) ) 2000مومدرادةماٌعقظلم( 2000م)مومدرادةمطـلارةم
( 2007م) مودرادةماٌقعينم( م 2008م)مواظيتمغؿفتمإظب مأنمدرجةماالعؿالكمطاغت مساظقة موؼػلرماظؾاحثمػذاماالخؿالفم
باالتل :م

 -أنماظدراداتماظلابؼةمضدمأجرؼتمسؾكمسقـاتمدبؿؾػمسـمسقـةمػذهماظدرادة .م

 رمبامخضعمأصرادمسقـةماظدراداتماظلابؼةمظدوراتمتدرؼؾقةمأطـرمممامخضعمظفمأصرادمسقـةماظدرادةماياظقة.ممممموضؿـمذبالم" ّالعؿؾقاتّالًؽـولوجقةّوادلػاهقم" مجاءتماظػؼرة مرضؿم()1مواظيتمتـصمسؾك م" مظديماٌعرصةمؼبموصػماٌشاطؾم
األدادقةموتـػقذماإلجراءاتماألدادقةمظؾقادقب "مؼبماٌرتؾةماألوظب،مبقـؿامجاءتماظػؼرة مرضؿم()2موغصفام"ادؿطقعمادؿكدامم
اظربؼدماإلظؽرتوغلم" "Emailممباٌرتؾةماظـاغقة.موجاءتمباٌرتؾةماألخريةماظػؼرةم()4مواظيتمتـصمسؾكم"ظديماظؼدرةمسؾكمإغؿاجم
سرضمتؼدميلم"صقتموصقرة"،موؼػلرماظؾاحثمذظؽمبأنمػـاكمحرصامعـمضؾؾمأدارةماظؿعؾقؿمباٌدؼـةماٌـقرةمسؾكمتقصريماظدوراتم
األدادقةمظؿؽـقظقجقاماظؿعؾقؿمواظيتمعـمذأغفامتدرؼبماٌعؾؿمسؾكمطقػقةماظؿعاعؾمععماظؿؽـقظقجقاموتشكقصماٌشؽالتماألدادقةم
إضاصة مإظبم أنمادؿكدامماظربؼدماإلظؽرتوغلمالمؼؿطؾبمعفاراتمتؽـقظقجقةمساظقة،مإضاصةمإظبمذققعمصؽرةماعؿالكماظربؼدماإلظؽرتوغلم
باسؿؾارهمودقؾةمتلفؾمسؿؾقةمتؾادلماٌعؾقعاتمأوماظؾقاغاتمبنيماألذكاص،موباظؿاظلمميؽـماظؼقلمبأنمدفقظةموؼلرمادؿكدامماظربؼدم
اإلظؽرتوغل مواظػاسؾقة ماظعاظق ة مالدؿكداعف مصإغف مأصؾح مضرورةمال مشـك مسـفا .موصقؿا مؼؿعؾؼ مباظػؼرة مرضؿ م( )4موظيت مجاءت مباٌرتؾةم
األخريةمصقؿؽـماظؼقلمبأنمإغؿاجماظصقرمودعجماظصقتمععفامؼؿطؾبمعفاراتمساظقةمرمبامالمتؿقصرمظدىماٌعؾؿمأومملمؼؿدربقامسؾكم
عقغؿاجماألصقات .م
ممممموصقؿا مؼؿعؾؼ ممبفال م"ختطقط ّوتصؿقم ّخربات ّالًعؾم" مصؼد مجاءت ماظػؼرة مرضؿ م( )1مواظيت متـص مسؾك م" مادؿطقع مدعجم
اظؿؽـقظقجقا مؼب مخطة ماظدرس" مؼب ماٌرتؾة ماألوظب ،متؾؿفا ماظػؼرة مرضؿ م( )2مواظيت متـص مسؾك م" مادؿكدم ماظؿؽـقظقجقا مظؿقلنيم
ادرتاتقفقاتماظؿدرؼس"،مبقـؿامجاءتماظػؼرةمرضؿم()9موغصفام"ارؾعمسؾكمأحدثماألحباثمؼبمذبالماظؿؽـقظقجقامواظؿعؾقؿ"مباٌرتؾةم
األخرية.مصقؿؽـمتػلريماظـؿقفةماظلابؼةمبأنموزارةماظرتبقةموماظؿعؾقؿمهرصمسؾكمتقصريمتؽـقظقجقاماظؿعؾقؿمؼبماٌدارس ماألعرماظذيم
صرضمسؾكماٌعؾؿنيمععرصةمطقػقةماظؿعاعؾمععماظؿؽـقظقجقاماٌؿقصرةمؼبماٌدارسمبطرؼؼةمصقققة،مإضاصةمإظبمأنمادؿكداممتؽـقظقجقام م
اظؿعؾقؿموعؾمعـماٌعؾؿمعـظؿامظؾعؿؾقةماظؿعؾقؿقةمممامؼزؼدمعـمصاسؾقةماظؿعؾقؿ .موتؿػؼماظـؿقفةماظلابؼةمجزئقامععمعامتقصؾتمإظقفم
درادةماظشرؼػم()2005مواظيتمأزفرتمأنمأػؿماظؽػاؼاتماظؿؽـقظقجقةماظيتممياردفاماٌعؾؿنيمػلماظؼقاممبعرضماظقدقؾةماظؿعؾقؿقةم
بطرؼؼةمواضقةموجقدة .م
ممممموصقؿامؼؿعؾؼممبفال م"جمالّالًعؾقمّوالًعؾمّوادلـفج"مصؼدمجاءتماظػؼرة مرضؿم()5مواظيتمتـصمسؾك م"أدؿكدمماظؿؽـقظقجقام
إلدارةماألغشطةماظصػقة"مؼبماٌرتؾةماألوظب،مبقـؿامجاءتماظػؼرةمرضؿم()4موغصفام"مادؿكدمماظؿؽـقظقجقامظزؼادةمعفاراتماظؿػؽريماظعؾقام
ظدىماظطالب"مباٌرتؾةماظـاغقة،مبقـؿامجاءتماظػؼرة مرضؿم()6موغصفام"تؽـقظقجقاماظؿعؾقؿمجزءمالمؼؿفزأمعـمعـففلماظؿدرؼلل"م
باٌرتؾةماألخرية.موميؽـمتػلريماظـؿقفةماظلابؼةمبأنمإدارةماظؿعؾقؿمتقصرماظربذبقاتمذاتماظعالضةمباألغشطةماٌؿضؿـةمؼبماٌـفاجم
وؼؽقنمدورماٌعؾؿمسرضمتؾؽماألغشطةماحملقدؾةمظذامصأنماٌعؾؿمالمصبدمصعقبةمؼبمتـػقذماألغشطةماظصػقةمعـمخاللماظؿؽـقظقجقامممام
ؼلاسدمؼبمتـؿقةماٌفاراتماظعؼؾقةماٌكؿؾػة.موصقؿامؼؿعؾؼمباظػؼرةماألخريةمصقؿؽـماظؼقلمأنمدؾبمذظؽمؼعقدمإظبمرؾقعةماٌـفجموظذيم
ؼؿضؿـمبعضماظدروسماظيتمالمميؽـمتـػقذػامعـمخاللماظؿؽـقظقجقا .م
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درجةماعؿالكمععؾؿلماظؾغةماالنؾقزؼةمباٌرحؾةماظـاغقؼةمؼبماٌدؼـةماٌـقرةمظؽػقاتمتؽـقظقجقاماظؿعؾقؿمواحؿقاجاتفؿّاظؿدرؼؾقة
موصقؿامؼؿعؾؼ"جمالّالًؼققم"مصؼدمجاءتماظػؼرة مرضؿم()6مواظيتمتـصمسؾك م"اعؿؾؽمعفارةمتقصقؾمغؿائجماظؿؼققؿمظؾطالبمسـمررؼؼم
اظؿؽـقظقجقا"مؼبماٌرتؾةماألوظب،مبقـؿامجاءتماظػؼرةمرضؿم()2موغصفام"ادؿكدمماظؿؽـقظقجقامظؿقؾقؾموتػلريماظؾقاغاتمبفدفمهلنيم
أداءماظطالب"م باٌرتؾةماألخرية.موتؾدوماظـؿقفةماظلابؼةمعـطؼقةمغقسامعامصأشؾبماٌعؾؿنيمؼؼقممبرصدمسالعاتماظطؾؾةمسؾكماٌقضعم
اإلظؽرتوغلمظؾؿدردةمممامؼلفؾمظؾطاظبموطذظؽموظلماألعرماالرالعمسؾكمغؿائجماالخؿؾاراتماظيتمورؼفاماٌدردة،مأالمأنمادؿكدامم
اظؿؽـقظقجقامظؿقؾقؾموتػلريماظـؿائجمأعرمطبؿؾػممتاعامسـمسؿؾقةمرصدماظـؿائجمإذمؼؿطؾبمادؿكداممبراعجمذاتمسالضةمبؿػلريم
اظـؿائجمعـؾمبرغاعجماإلطلؾم( EXCELم) .م
ممممموصقؿامؼؿعؾؼم"مبٍالّاإلنًاجقةّوادلؿاردةّادلفـقة"مصؼدمجاءتماظػؼرةمرضؿم()1مواظيتمتـصمسؾكم"ادؿكدمماٌصادرماإلظؽرتوغقةم
ظؿطقؼرمعلؿقايماٌفين"مؼبماٌرتؾةماألوظب،مبقـؿامجاءتماظػؼرةمرضؿم()5موغصفام"ادؿكدمماظؿؽـقظقجقامظؿؼؾقؾموضتماألغشطةمواٌفامم
وزؼادةمصاسؾقةماٌدرس"مباٌرتؾةماألخرية،موؼػلرماظؾاحثماظـؿائجماٌؿعؾؼةمباظػؼرةماألوظبمذظؽمبأنمععؾؿلماظؾغةماإلنؾقزؼةموبلؾبم
اعؿالطفؿمظؾغةماإلنؾقزؼةمدفؾمسؾقفؿمسؿؾقةماالرالعمسؾكمزبؿؾػماٌقاضعماظؿعؾقؿقة ،ماألعرماظذيماغعؽسمبشؽؾماصبابلمسؾكم
علؿقاػؿماٌفين.موصقؿامؼؿعؾؼمباظػؼرةماألخريةمؼعزوماظؾاحثمذظؽمأنمأسدادماظطؾؾةمتشؽؾمسائؼمؼبمبعضماألحقانمضبقلمدونمتػعقؾم
ا ألغشطةماظصػقةمعـمحقثماٌؾدأمإضاصةمإظبمأنمػـاكماظعدؼدمعـماألغشطةمواظيتمتؿطؾبمادؿكداممغقعممععقـامعـماظؿؼـقاتمالمؼؿقصرم
ؼبماٌدردة .م
ممممموصقؿامؼؿعؾؼممبفالماظؼضاؼاماالجؿؿاسقةمواإلغلاغقةمواألخالضقةمواظؼاغقغقة"،محقثمجاءتماظػؼرة مرضؿم()1مواظيتمتـصمسؾكم
"سؾكمدراؼةمباالدؿكدامماألخالضلمظؾؿؽـقظقجقا"مؼبماٌرتؾةماألوظبّ .تالػامؼبماٌرتؾةماظـاغقةماظػؼرةمرضؿم()2موغصفام"أذفعماظؿالعقذم
سؾكماالدؿكدامماآلعـمواظلؾقؿمظؾؿؽـقظقجقاّ.بقـؿامجاءتماظػؼرةمرضؿم()6موغصفام"أضقممبإغشاءمدقاداتمداخؾماظصػمتؽػؾمحؼققم
اظـشرمواالدؿكدامماظعادلمواًصقصقة"مباٌرتؾةماألخريةّ.صقػلرماظؾاحثمذظؽمبقسلمععؾؿلماظؾغةماإلنؾقزؼةمباٌكاررماظـاوةمسـم
اظؿؽـقظقجقامدقاءمسؾكماظصعقدماظؼقؿلمواألخالضلمأومسؾكماظصعقدماظػؽري.موصقؿامؼؿعؾؼمباظػؼرةماظـاغقةمميؽـماظؼقلمبأنمععؾؿلم
اظؾغةماإلنؾقزؼةمسؾكموسلمبؽقػقةمتشغقؾماألجفزةماظؿؽـقظقجقةموطقػتماظؿعاعؾمععفاموباظؿاظلمصفؿمضادرونمسؾكمإرذادماظطؾؾةم
سؾلمطقػقةماظؿعاعؾماآلعـمععمتؾؽماظؿؼـقة.مصقؿامؼؿعؾؼمحبؼققماظـشرمصأنمواضعماظؿعؾقؿمؼبماٌؿؾؽةماظعربقةماظلعقدؼةمؼشريمسؾكمسدمم م
تؽؾقػ ماظطؾؾة مبأسؿال محبـقة ،موصقؿا مؼؿعؾؼ مباالدؿكدام ماظعادل مصقؿؽـ ماظؼقل مبأن ماالسؿؼاد ماظلائد مظدى ماٌعؾؿني مبأن معلؤوظقةم
اظؿقسقةمبادؿكدامماظؿؽـقظقجقامخارجمإرارماٌدردةمرمبامتؽقنمعلؤوظقةماألدرةمواإلسالممأطـرمعـمأغفامعلؤوظقةماٌعؾؿ.مصقؿامؼؿعؾؼم
باىاغبماألخالضلمصقؿؽـماظؼقلمبأنماظطابعماظعاممظؾؿفؿؿعماظلعقديمأغفمذبؿؿعمرباصظموباظؿاظلمصرمبامأسؿؼدماٌعؾؿقنمأغفمالم
ضرورةمظالػؿؿاممبفذاماىاغبمبلؾبماظؿـشؽةماظدؼـقةمظؾطاظب .م
ّّّّّمـاقشة ّالـًائج ّادلًعؾؼة ّبالِؤال ّالٌاني"ّ :ما ّاالحًقاجات ّالًدرويقة ّيف ّضوء ّكػاوات ّتؽـولوجقا ّالًعؾقم ّدلعؾؿي ّالؾغةّ
اإلْؾقزوةّبادلرحؾةّالٌانووةّيفّادلدوـةّادلـورةّحِبّادلعاوريّادلعًؿدةّ؟ م
مممممطشػتماظـؿائجماٌؿعؾؼةمبفذاماظلؤالمأنمػـاكماحؿقاجامتدرؼؾقاًمطؾريامجملالماظؿؼققؿممؼبمحنيمإنمػـاكماحؿقاجامتدرؼؾقاًم
عؿقدطاممظؽؾمعـ:مذبالمدبطقطموتصؿقؿمخربات،موذبالماظؿعؾقؿمواظؿعؾؿمواٌـفج،موذبالماإلغؿاجقةممواٌؿاردةماٌفـقةمبقـؿامملم
ؼظفرمػـاكماحؿقاجامتدرؼؾقاًمؼؿعؾؼممبفالماظعؿؾقاتماظؿؽـقظقجقةمواٌػاػقؿ،موذبالماظؼضاؼاماالجؿؿاسقةمواإلغلاغقةمواألخالضقةم
واظؼاغقغقة.م م
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دّ.أمينّأمحدّصاحلّّاحلادريممممممممممممممممممممممم ّ

م
مممممم وؼػلرماظؾاحثماظـؿقفةماظلابؼةمبأنمععؾؿلماظؾغةماإلنؾقزؼةمملمؼؿؾؼقاماظؿدرؼبماظؽاؼبمسؾكمطقػقةماالدؿػادةمعـماظؿؽـقظقجقام
ؼبمتؼققؿمأداءما ظطاظبمصالمؼؿؿمعـالماالدؿػادةمعـمغؿائجماظؿؼققؿمظؿقلنيماظؿدرؼسموأداءماظطؾؾةموباظؿاظلمصأنمعفاراتماٌعؾؿنيمؼبمػذام
اجملالمالزاظتمدونماٌلؿقىماٌطؾقبمممامؼلؿدسلمتدرؼؾفؿمسؾكمذظؽ .م
ممممموصقؿامؼؿعؾؼمبؽؾمعـمذبال:مدبطقطموتصؿقؿمخربات،مو ماظؿعؾقؿمواظؿعؾؿمواٌـفج،مواإلغؿاجقةممواٌؿاردةماٌفـقة مصقالحظمأنم
ػـاكماحؿقاجامتدرؼؾقامعؿقدطامورمبامتعزىماظـؿقفةماظلابؼةمإظبمأنممماردةماٌعؾؿنيماٌلؿؿرةمظؾؿعؾقؿمبأبعادهماٌكؿؾػةمضدموظدتم
ظدؼفؿمخربةمتعؾقؿقةمعؿقدطةمداسدتفؿمسؾكماالدؿػادةمعـماظؿؼـقاتمؼبماجملاالتماظلابؼةمأالمأنمتؾؽماًربةمالزاظتمدونماٌلؿقىم
اٌطؾقب ممما مؼلؿدسل متدرؼؾفؿ مسؾك متؾؽ ماجملاالت محبقث مؼؿؿ متعزؼز مجقاغب ماظؼقة مظدؼفؿ موععاىة مجقاغب ماظؼصقر ماٌؿعؾؼةم
جبزئقاتمتؾؽماجملاالت .م
ممممموصقؿامؼؿعؾؼممبفاظل ّاظعؿؾقاتماظؿؽـقظقجقةمواٌػاػقؿموذبالماظؼضاؼاماالجؿؿاسقةمواإلغلاغقةمواألخالضقةمواظؼاغقغقة،مملمؼظفرم
أيماحؿقاجامتدرؼؾقامؼؿعؾؼمبفذؼـماجملاظنيمورمبامؼعزىمذظؽمإظبمأنماظدورات ّاظيتمتعؼدػامعراطزماظؿدرؼبماظؿابعةمإلدارةماظؿعؾقؿم
باٌدؼـةمتقصرماًربةماظؽاصقةمؼبماظؼضاؼامذاتماظعالضةمباجملاالتماظؿؽـقظقجقةمواٌػاػقؿمأيماظرتطقزمسؾكمأدادقاتماظؿؽـقظقجقةم
وعػاػقؿفا مبدال معـ مادؿكداعفا موتقزقػفا مظألػداف ماظؿعؾقؿقة .مإضاصة مإظب مأن مرؾقعة ماجملؿؿع ماظلعقدي ماحملاصظ متػرض مضققدام
أخالضقة مسؾك مطقػقة ماالدؿكدام ماظلؾقؿ مظؾؿؽـقظقجقا .موتؿػؼ ماظـؿقفة ماظلابؼة مغلؾقا معع متقصؾت مإظقف مدرادة مربؿقد موسـؿانم
()2000مواظيتمطشػتمسـمأنماٌعؾؿنيمحباجةمإظبم()39ماحؿقاجاًمتدرؼؾقاًمؼبمذبالمتقزقػمتؽـقظقجقاماظؿعؾقؿمؼبماظعؿؾقةماظؿعؾقؿقةم
عـمأصؾم(.)40مطؿامتؿػؼماظـؿقفةماظلابؼةمععمعامتقصؾتمإظقةمدرادةمصؾؾقؾلم(  Filippelli, 2003م)محقثمطشػتمسـم
وجقدمحاجةمٌزؼدمعـماظؿدرؼبمؼبمذبالمتؽـقظقجقاماظؿعؾقؿ.موتؿػؼمأؼضامععمدرادةمايربلم(  2006م)مواظيتمطشػتمسـم
وجقدمحاجةمظؿدرؼبمععؾؿلموععؾؿاتماظؾغةماإلنؾقزؼةمباظؼصقؿّ .
الِؤالّالٌالثّ:هلّتوجدّفروقّذاتّداللةّإحصائقةّعـدّمًِوىّ( ّّ)ّ αّ=ّ 0.05بني مًودطات ّدرجةّامًالكّأفرادّ
العقـةّلؽػاواتّتؽـولوجقاّالًعؾقمّتعزىّدلًغرييّاخلربةّوالدوراتّالًدرويقةّ؟ّ ّ
ّ
أوالّّ:والدوراتّالًدرويقة ّ
ممممممبقـتماظـؿائجموجقدمصروقمذاتمدالظةمإحصائقةم(<م )0.05مبنيمأضؾمعـم 3مدوراتمعـمجفةموطؾمعـم 5-3مدوراتموأطـرم
عـم 5مدورات،موجاءتماظػروقمظصاحلمطؾمعـم -3م 5مدوراتموأطـرمعـم 5مدورات،مؼبمذبالماظعؿؾقاتماظؿؽـقظقجقةمواٌػاػقؿم
واظؿعؾقؿمواظؿعؾؿمواٌـفجموؼبماالعؿالكمطؽؾ.موتؾدوماظـؿقفةماظلابؼةمعـطؼقةموتـلفؿمععمواضعمتدرؼبماٌعؾؿنيمالنماعؿالكماٌعؾؿم
ظؾؽػاؼاتماظؿؽـقظقجقةمؼؿـادبمرردؼامععمسددماظدوراتماظؿدرؼؾقةمصؽؾؿامزادماظؿدرؼبمزادماعؿالكماٌعؾؿمظؾؽػاؼاتّ ،وتؿػؼمػذهم
اظـؿقفةمععمدرادةماظشرؼػم(.)2005
ثانقاّّ:اخلربة ّ
مممممسدم موجقد مصروقمذات مدالظة مإحصائقة م( <م )0.05متعزى مألثر ماًربة مؼب معبقع ماجملاالتموؼب ماالعؿالك مطؽؾ مبادؿــاءم
ذباظلماظؿؼققؿ ،مواإلغؿاجقةممواٌؿاردةماٌفـقة ،موجاءتماظػروقمظصاحلمصؽةماًربةم 10مدـقاتمصؿامدون،موؼػلرماظؾاحثمذظؽم
حبداثةمإدخالمتؽـقظقجقاماظؿعؾقؿمٌدراسماٌؿؾؽة ،ماألعرماظذيموصرمظؾؿعؾؿنيمذويماًربةماظؼؾقؾةمماظػرصةمظؾؿدربمسؾكمتؽـقظقجقام
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درجةماعؿالكمععؾؿلماظؾغةماالنؾقزؼةمباٌرحؾةماظـاغقؼةمؼبماٌدؼـةماٌـقرةمظؽػقاتمتؽـقظقجقاماظؿعؾقؿمواحؿقاجاتفؿّاظؿدرؼؾقة
اظؿعؾقؿ موذظؽمخبالفماٌعؾؿنيمذويماًربةماظطقؼؾةماظؾذؼـمملمتؿقصرمهلؿمصرصة ماظؿدرؼبمسؾكمعـؾمتؾؽماظؿؽـقظقجقاّ ،وتؿػؼمػذهم
اظـؿقفةمععمدرادةماظشرؼػم( .)2005م
الِؤال ّالرابعّ :هل ّتوجد ّفروق ّذات ّداللة ّإحصائقة ّعـد ّمًِوى ّ(ّ )αّ =ّ 0.05بني ّمًودطات ّدرجة ّاالحًقاجاتّ
الًدرويقةّألفرادّالعقـةّتعزىّدلًغرييّاخلربةّوالدوراتّالًدرويقةّ؟ ّ
أوالّ:الدوراتّالًدرويقة ّ
مممممصؼدمأزفرتماظـؿائجموجقدمصروقمظصاحلممبنيماضؾمعـم3مدوراتمعـمجفةموطؾمعـم5-3مدوراتموأطـرمعـم5مدورات،موجاءتم
اظػروقمظصاحلماضؾمعـم3مدوراتمؼبمذباظلماظعؿؾقاتماظؿؽـقظقجقةمواٌػاػقؿ،مواظؿعؾؿمواظؿعؾقؿمواٌـفج،موؼبماالحؿقاجاتماظؿدرؼؾقةم
طؽؾ.مطؿامأزفرتماظـؿائجموجقدمصروقمذاتمدالظةمإحصائقةم(<م )0.05مبنيماضؾمعـم 3مدوراتموأطـرمعـم 5مدورات،موجاءتم
اظػروقمظصاحلماضؾمعـم 3مدوراتمؼبمذبالماإلغؿاجقةمواٌؿاردةماٌفـقة.موؼػلرماظؾاحثمذظؽمأغفمطؾؿامزادمتدرؼبماٌعؾؿمزادتم
خربتفموباظؿاظلمصأنماالحؿقاجاتماظؿدرؼؾقةمظذويماًربةماألضؾمتؾدومعـطؼقةمإذمأنماظدوراتماظؿدرؼؾقةمعـمذأغفاماٌلاػؿةمؼبمتعزؼزم
اعؿالكمطػاؼاتمتؽـقظقجقاماظؿعؾقؿمبأبعادػاماٌكؿؾػة .م
ّ
ثانقاّ:اخلربة ّ
ّمممممسدمموجقدمصروقمذاتمدالظةمإحصائقةم(<م)0.05متعزىمألثرماًربةمؼبمعبقعماجملاالتموؼبماالحؿقاجاتماظؿدرؼؾقةمطؽؾم
بادؿــاءمذبالماظؿؼققؿ.موجاءتماظػروقمظصاحلمأطـرمعـم10مدـقات.موؼػلرماظؾاحثمذظؽمبأنمذويماًربةمأطـرمعـم10مدـقاتمملم
تؿقصرمظدؼفؿماظؿأػقؾماألطادميلمواظؿدرؼبموباظؿاظلمطانمأدائفؿمدونماٌلؿقىماٌطؾقبمعؼارغةمععمزعالئفؿمذويماًربةماألضؾ.
الًوصقاتّوادلؼرتحات ّ
 .1متقسقةماٌعؾؿنيمبأػؿقةمتؽـقظقجقاماظؿعؾقؿمواٌعاؼريماظقرـقةمظؿؽـقظقجقاماظؿعؾقؿ.
 .2مسؼد مدورات متدرؼؾقة مٌعؾؿل ماظؾغة ماإلنؾقزؼة مظؿدرؼؾفؿ مأثـاء ماًدعة مسؾك مطػاؼات متؽـقظقجقا ماظؿعؾقؿ محلب ماٌعاؼري ماظقرـقةم
ظؿؽـقظقجقاماظؿعؾقؿ.
 .3متؼدؼؿمدوراتمرارئةمؼبمذبالماظؿؼققؿمٌعؾؿلماظؾغةماالنؾقزؼة.
 .4ماظؿؼؾقؾمعـماظدوراتماظؿدرؼؾقةمؼبمأدادقاتمايادقبمواٌػاػقؿماظؿؽـقظقجقة.
 .5متدرؼبماٌعؾؿنيمسؾكمطقػقةمادؿكدامماالدرتاتقفقاتمايدؼـةمؼبماظؿدرؼس.
 .6مإجراءمدراداتمحقلمعدىمطػاؼةماظرباعجماظؿدرؼؾقةماٌؼدعةمظؾؿعؾؿنيمؼبمذبالمتؽـقظقجقاماظؿعؾقؿ.
 .7معراساةماالحؿقاجاتماظؿدرؼؾقةماظػعؾقةمظؾؿعؾؿنيمسـدماظؿكطقطمظرباعجمتدرؼؾقةمؼبمتؽـقظقجقاماظؿعؾقؿ.
 .8مإجراءماٌزؼدمعـماظدراداتمسؾكمعراحؾماظؿعؾقؿماٌكؿؾػةمؼبمذبالمتؽـقظقجقاماظؿعؾقؿ.
م
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