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صخمل
ى أعضاء ھیئة التدریس في الجامعات ھدفت الدراسة إلى تحدید أھم تقنیات التعلیم الناشئة لد

ولتحقیق .العواملبعض اختالف في ضوءالسعودیة، ومن ثَمَّ تحدید مدى استخدامھا، ودوافعھ
) أجزاء. وقد تكونت العینة من 4ت استبانة مغلقة من إعداد الباحثة تكونت من (مَ خدِ ذلك استُ 

كانت تقنیات -دراسة كما یلي: أھم نتائج الوجاءتء ھیئة التدریس. ا) عضواً من أعض149(
التعلیم المتنقل أھم التقنیات الناشئة من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس؛ فیما كانت تقنیات 

في درجة دالة إحصائیاً م تكن ھناك فروق ل- المحادثة الفوریة أكثر التقنیات الناشئة استخداماً.
دالة والتخصص، فیما ظھرت فروق استخدام تقنیات التعلیم الناشئة، تعود الختالف الجنس

في درجة استخدام تقنیات التعلیم الناشئة بین درجتي أستاذ مشارك وأستاذ، وذلك لصالح إحصائیاً 
كان أھم دوافع أعضاء ھیئة التدریس نحو استخدام تقنیات التعلیم الناشئة أنھا -درجة أستاذ. 

دوافع استخدام في دالة إحصائیاً فروقظھرت-الحالي من المتعلمین. یلجالتناسب طبیعة 
تقنیات التعلیم الناشئة، تعود الختالف الجنس والتخصص لصالح اإلناث والتخصصات األدبیة؛ 

تعود الختالف الدرجة العلمیة.  دالة إحصائیاً فیما لم تظھر فروق

التدریس، تقنیات التعلیم الناشئة، تقنیات التعلیم، الدوافع، أعضاء ھیئة:الكلمات المفتاحیة
الجامعات السعودیة.

Abstract
This study aimed to determine the most important emerging

instructional technologies to faculty members in Saudi Universities.
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Hence, it aimed to determine the range of using those emerging
instructional technologies, and the motives of using them in light of some
factors. To achieve this aim a closed questionnaire, which was developed
by the researcher, and consisted of (4) sections was used. The sample of
the study composed of (149) faculty members. The major findings of the
study were as follows: - the mobile learning technologies were the most
important emerging instructional technologies from the perspective of
faculty members, while the most used emerging instructional technology
was instant messaging. - there were no statistically significant differences
in the degree of using emerging instructional technologies, due to
different sex and specialty, while there have been statistically significant
differences between the rank of associate professor and professor, for the
benefit of the rank of professor. - the most important motive of faculty
members to use emerging instructional technologies was their fitting to
the nature of the current generation of learners. - there were statistically
significant differences in the motives of using emerging instructional
technologies due to different sex and specialty in favor of females and
literary specialties; while there were no statistically significant
differences due to different academic rank.

Keywords: Emerging Technologies, Instructional Technologies,
Motives, Faculty Members, Saudi Universities.

الدراسة وخلفیتھا النظریةمقدمة
المضطرد تطور التأثیر تحت ویعاد تشكیلھ في جمیع مراحلھ، الیوم، التعلیمیتغیر مفھوم 

شبكة الجیل الثاني من وتطبیقات ،المتنقلةتقنیات االتصاالت الرقمیة للتقنیات الناشئة، مثل: 
ھذه تعدُّ الذینص المتعلمین مع تغیر خصائجنباً إلى جنب وذلك ، واسعة االنتشاراإلنترنت 

اآلفوتوقدیبدأون دراستھم الجامعیة ؛ فھمفي التفاعلوسیلتھم األساسیةالتقنیات والتطبیقات 
.بسھولة في إدارة شؤون حیاتھم وتعلمھماستخدامھاقدرة ملحوظة على واكتسبوا، ھامع

لحرص على إلى امدفوعین یجد أعضاء ھیئة التدریس أنفسھم؛في ضوء ھذا الوضعو
واالستفادة منھا في إدارة عملیة التعلیم وتوجیھھا الوجھة تلك التقنیات الناشئة،استخدام

إذا استُخِدمت مع استراتیجیات -الدور الذي تقوم بھأسباب منھا:ویرجع ذلك إلى.الصحیحة
نتباه جذب اإضافة إلى وتشجیع الحوار، والتعاون، في تحقیق األھداف التعلیمیة، -مناسبة 

المتعلمین، وتحفیزھم، وتغییر أدوارھم من متلقین سلبیین إلى مشاركین نشطین في عملیة التعلم، 
.(McLoughlin & Lee, 2010; Shaqour, 2013)ومنتجین للمعرفة بأسالیبھم الخاصة
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ینتحدیأمام أعضاء ھیئة التدریس الناشئةالتعلیمتقنیاتفي مجال التطور المتسارع ویضع
ي فھااستخداماً نحوإیجابیاتجاھاً و،عنایة حقیقیةوارظھِ أن یُ في ضرورة ا:مأولھیتمثل،نیریكب

في ظلھا، وأُطلَق علیھم بسبب ذلك لقب المواطنین نشأواالذین ممتعلمیھاٍء مع اتصاٍل بنَّ إنشاء
ھؤالء ات ، یلبي حاجفعاالً دمجاً ھافي دمج:آخرھمافیما یتمثل . (Digital natives)الرقمیین

المتعلمین، ویسھم في إعدادھم لطبیعة الحیاة في القرن الحادي والعشرین التي تمثل المعرفة 
,Filiz)ومھارات بنائھا جوھرھا  et al. 2013; Spector, 2014).

–، فإن دوافعھ تلعبعضو ھیئة التدریسومھما كان التحدي الذي تمثلھ تلك التقنیات ل
اعتماد ، إضافة إلى عوامل أخرى من بینھا: ھافي نجاح استخدامساسیاً أدوراً –بالدرجة األولى 

ا في ، ومدى مشاركتھقیادة المؤسسة التعلیمیة التي ینتمي لھاموقف ، والستخدامھامدخل محدد
.(Ahmadi & Keshavarzi, 2013)ذلك

حیاتھ من المؤثرات األساسیة التي تحكم سلوك اإلنسان في–بشكل عام –وتعتبر الدوافع 
وھي أن:، وترتبط بعدد من النقاط التي یجب وضعھا في االعتبار الیومیة

.درجة حماس اإلنسان تتأثر بوجود مثیرات سواًء كانت داخلیة أو خارجیة

 السلوك الدافع سلوٌك موجھٌ في اتجاه محدٍد، قد یكون ھدفاً یسعى اإلنسان إلى تحقیقھ، أو
حاجة یسعى إلى إشباعھا.

ھذه الحاجة قد تؤدي إلى تكرار السلوك، أو تغییره، أو تثبیتھ، أو تحویلھ إلى درجة إشباع
سلوك آخر ھادف.

المعادلة بیِّنھاتومن ھنا، یمكن القول بأن السلوك أو األداء محصلةُ مجموعٍة من العوامل 
ر القدرة . ویتضح من ھذه المعادلة أن توافالرغبة)Xالقدرة Xالسلوك/ األداء = الدافع اآلتیة: (

,Ad-Daba'n)لذلكإال إذا توافر الدافعالعالیة، والظروف المناسبة لن یؤدي إلى أداء عالٍ 
2005).

نحو استخدام تقنیات التعلیم أعضاء ھیئة التدریسدوافعدراسة أھمیة یبیِّن لعل ما سبق و
إذ؛ندرتھتھ بل قل–حسب اطالعھا –؛ وھو ما الحظت الباحثة وضرورة العنایة بفھمھاالناشئة، 

، ودورھا، الناشئةالتعلیمتقنیاتاستكشاف بالمعنیة الدراسات واألبحاث منعددٌ یتوافر
دراسة الناھيعلى سبیل المثالمنھا واتجاھات البحث فیھا،واستخدامھا في التعلیم العالي، 

(An-Nahi, 2007)دراسة كاسیدي وآخرینو؛(Cassidy, et al. دراسةو؛(2011
,Alexandrov)وآخرینندروفألكس et al. ؛ (Spector, 2013)ودراسة سبیكتور ؛(2012

,Spector)سبیكتورودراسة ؛(Shaqour, 2013)ودراسة شقور الدراسات إال أن؛ (2014
قلیلةكانت التي أجریت عن دوافع عضو ھیئة التدریس الكامنة وراء ذلك وتوضیحھاواألبحاث 

.رغم أھمیتھا
حثة أن استكشاف تلك الدوافع سیساعد على فھمھا، ومن ثم تعزیزھا، أو العمل تعتقد الباو

انطالقاً وذلك ؛ على توجیھھا الوجھة المناسبة، األمر الذي قد ینعكس إیجابیاً على العملیة التعلیمیة
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، إذ یتحمل مسؤولیة مباشرة عن تنفیذ عضو ھیئة التدریس فیھاھیؤدیمن الدور الحیوي الذي 
، إضافة إلى إجراء األبحاث في إطار اللوائح المنظمة لذلكالتدریسیة الموكلة إلیھالمھمات 

.العلمیة، والسعي نحو حل مشكالت المجتمع

تقنیات التعلیم الناشئةمفھوم 
المعلومات واالتصاالتتقنیاتالمتسارع في مجال نموالظھرت التقنیات الناشئة نتیجة 

،دغیر محدیتمثل في أن مفھومھاھابتحدیات المرتبطة ن واحداً من الأ؛ غیر صاخعلى نحو 
یتباین من شخص إلى آخر، ومن مجال ، كما أنھ مفھوم نسبيٌ اء فھمھ في بعض األحیانسَ وقد یُ 

ویمكن تعریف التقنیات الناشئة ، فما یعتبره أحدھم ناشئاً قد ال یعتبره شخص آخر كذلك.إلى آخر
ي تطویرھا في الوقت الحالي، أو سیجري تطویرھا خاللأي تقنیة یجربأنھا:–بصفة عامة –

,Conway, 2013; Gachago)) أعوام مقبلة 10- 5فترة تتراوح بین ( et al. في .(2013
، أن تؤثر على مجالي التعلیم والتعلملُ مَ تَ حْ أي تقنیة یُ حین یشیر مفھوم تقنیات التعلیم الناشئة إلى 

إلى: –من جانب آخر –كما أنھ یشیر .حدأقصىلى ع) أعوام5-1خالل فترة تتراوح بین (
لتحقیق أھداف تعلیمیة ستخدم في بیئات تعلیمیة متنوعةاألدوات والمفاھیم واالبتكارات والتي تُ 

).(Veletsianos, 2010مختلفة

منظومة متكاملة تشمل كل ما ھو –في ضوء ما سبق –الناشئةالتعلیمیةالتقنیاتوتعد 
ات، وبیئات تعلیمیة، ـات، وتطبیقـقنیات التعلیم من: أجھزة تعلیمیة، وبرمجیجدید في مجال ت

لرفع مستوى العملیة التعلیمیة، وزیادة فعالیتھا وكفاءتھا على أسس ومفاھیم، ،وأسالیب عمل
ھيوثَمَّ خمس سمات تساعد على تمییز تلك التقنیات عن غیرھا.(An-Najar, 2009)علمیة

,Veletsianosأنھا 2010)(:

األلعاب عبر شبكة اإلنترنت ف؛ ناشئة ضمن سیاقھا المحدد، إذ قد ال تكون كذلك خارجھ
ما یربو موجودان منذ - على سبیل المثال-(Online gaming and Twitter)وتویتر
لحداثة استخدامھما عتبران تقنیتین ناشئتین في مرحلة التعلیم العاليت، لكنھما ) أعوام5عن (

.افیھ

الممارسات المرتبطة بھایجري صقل طور تدریجیاً، أي أنھا تتمیز بحیویتھا، إذ تتغیر وتت
بصفة متتابعة.

التأثیر، یلیھ وتفعیلھا واستخدامھا، ثم النضج، تبدأ بنشوة اكتشافھا، فتبنیھا، اتتمر بدور
.والحماس تجاھھا الذي قد یصل إلى حد االفتتان بھا

أنھا قد فھمھا فھماً دقیقاً، بسبب حداثتھا، وھذا ما یفسر بعمق یساعد علىبعدلم تُدَرس
االستفادة منھا على الوجھ الصحیح.تحول دون قد تستخدم بطرق مألوفة ومعتادة 

 ،فإن ھذه القدرة لم تُدَرك أو تُستََغل كما رغم قدرتھا على تغییر الممارسات التعلیمیة السائدة
توفره من فرص قد تغیر أنماط بما ) 2,0الویب (تقنیات ولعل أوضح مثال على ذلك ؛ ینبغي
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ذات ، والمحاضراتعبر نقلھما من سیاق القاعات الدراسیة،التعلیم والتعلم وطرقھما
إلى سیاق یتحكم فیھ المتعلم بما یناسبھ.المواعید المحددة، 

لى إلىویجري استخدام تقنیات التعلیم الناشئة في اتجاھین، یسیر األول منھما من األع
ممثلة في الجامعات ،األسفل، عندما تعتمدھا الخطط االستراتیجیة لمؤسسات التعلیم العالي

ا والكلیات والمعاھد، أو الخطط الوطنیة المرتبطة برسم سیاسة التعلیم العالي في أي بلد. أمَّ
من أعضاء ھیئة أو مجموعاتاالتجاه اآلخر فیسیر من أسفل إلى أعلى، عندما یبادر أفراد 

مدفوعین بدوافع ،في مؤسسات التعلیم العالي إلى استخدام تلك التقنیات وتجریبھادریسالت
.(Backhouse, 2013)شخصیة أو مھنیة أو مادیة

خصائص تقنیات التعلیم الناشئة
،المرتبطة بھمھاراتالوتنمي التعلیمتعززو،یةالتعلیمالعملیة تقنیات التعلیم الناشئة تدعم

تعید صیاغة سیاسة التعلیم واستراتیجیاتھ وبرامجھ ومعاییره ومؤشراتھقد أنھا ، كما لھاوتسھ
(Alshehri, 2013).استخدامھا من تبررتتمیز بعدد من الخصائص التي یرجع ذلك إلى أنھا و

McLoughlin)أھمھا & Lee, 2008; An-Najar, 2009):

التفاعلیة(Interactivity):د االتجاھات بین المعلم متعدوسریععبر توفیر اتصال
داخل المؤسسة التعلیمیة أو والمتعلم، وبین المتعلم وأقرانھ، وبین مجموعات المتعلمین 

خارجھا.

الكونیة(Globality): إذ تتیح ھذه التقنیات للمتعلم أن یستفید من مصادر المعلومات في
أيتخصصھ، أو فيأنحاء مختلفة من العالم، إضافة إلى اطالعھ على أھم المستجدات في 

مجال آخر. 

الرقمنة(Digitalization): وتعني عملیة تحویل عناصر المعلومات من أصوات
من صورتھا التناظریة إلى رموز رقمیة قابلة للمعالجة اآللیة ،ونصوص ورسوم وصور

كي تكون مفھومة من قِبَل الحاسوب، ویسھل حفظھا وتخزینھا ومعالجتھا عند ؛المعلوماتیة
جة.الحا

 واالجتماعیةالفردانیة(Personalization & socialization): إذ في الوقت الذي
تتیح فیھ ھذه التقنیات للمتعلم التفاعل االجتماعي مع عدد كبیر من األقران، والخبراء، 

تتمیز في الوقت نفسھ بمحافظتھا على فردانیتھ من خالل والمجموعات التعلیمیة، فإنھا 
وتلبیة حاجاتھ ومیولھ وحمایة ،بناء ھویتھ الشخصیةعده على خیارات وبدائل تسا

خصوصیتھ.

التنوع(Diversity): قدرات تحفزبصورة یساعد في عرض المحتویات التعلیمیة الذي
المتعلم صوراً إذ یشاھد ،المختلفةھمن خالل المثیرات التي تخاطب حواس،المتعلم العقلیة

والموسیقا والمؤثرات ،وص المكتوبة والمسموعةیتعامل مع النصو،متحركة أو ثابتة
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تقنیات الواقع االفتراضيإضافة إلى ،والرسوم والتكوینات الخطیة بجمیع أشكالھا،الصوتیة
(Virtual Reality Technology)تبدو لمتعلم أن یمر بخبرة شبھ حقیقةلالتي تتیح

واقعي.ھ الفي عالمكما لو كانتفیھااألشیاء الثابتة والمتحركة

دوافع أعضاء ھیئة التدریس نحو استخدام تقنیات التعلیم الناشئة
طوعيٍ العملیات النفسیة التي تحفز اإلنسان على القیام بجھدٍ یشیر مفھوم الدوافع إلى 

بصفة عامة؛ فإن ثَمَّ ثالثة عناصر ترتبط بالدوافع ھي: االستقالل ویعني وإلنجاز مھمة ما. 
تقان أمر یھتم بھ اإلنسان، والغرض أو الھدف إویشیر إلى الرغبة في االختیار الحر، والتمكن 

ویعني السعي إلى تحقیق ھدف أو أھداف معینة تضفي على الحیاة معنى. ویؤدي تحقق تلك 
).Pink, 2009لى االنتاج مع شعوره بالرضا (عالعناصر إلى تحفیز اإلنسان 

تتنوع؛ فإن دوافعھم التعلیم الناشئةتقنیات أعضاء ھیئة التدریس وفیما یرتبط باستخدام 
لك الدوافع إلىتنیفصتمكن ، غیر أن من الممن عضو ھیئة تدریس إلى آخروتختلف

(Fleagle, 2012):

سین التدریس، وتحفیز المتعلمین.منھا: تحدوافع مھنیة

واتجاه عضو ھیئة التدریس اإلیجابي نحو الحاجة إلى اإلنجاز:منھادوافع شخصیة ،
.ف التقنیات التعلیمیةتوظی

المادیة المرتبطة بتوظیف التقنیات التعلیمیة في التدریسالتمتع بالحوافز :منھادوافع مادیة ،
(االتصال بالھاتف في مقابل وتوفیر المال الذي قد یتطلبھ استخدام تقنیات تعلیمیة أخرى

على سبیل Whatsappاستخدام تطبیقات الرسائل والمحادثة المجانیة مثل تطبیق واتسآب 
. )المثال

التعلیم اتجاھات أعضاء ھیئة التدریس نحو تقنیاتویشیر عدد من الدراسات إلى أن
إضافة إلى توافر ؛، واستعدادھم للمخاطرة بتجریب أنماط جدیدة من التدریس تعتمد علیھاالناشئة

عوامل رئیسةعھاجمیشكلالمصادر، ونظام المكافآت والحوافز، والتدریب اإلداري والدعم، ت
;Van der Merwe & Mouton, 2005)و استخدامھا حتوجھھم نفي  Stensaker et al.,

2006; Brill & Galloway, 2007; Schneckenberg, 2010; Gautreau, 2011.(

استخدام تقنیات وفي سبیل إلقاء مزید من الضوء على دوافع أعضاء ھیئة التدریس نحو
دراسة : ، منھاعت الباحثة عدداً من الدراسات السابقة المرتبطة بالموضوعراجالتعلیم الناشئة، 

) التي ھدفت إلى تحدید أعلى خمسة دوافع ومثبطات نحو مشاركة 2000((Schifter)شیفتر 
أعضاء ھیئة التدریس في التعلیم غیر المتزامن والتعلیم عن بعد. استخدمت الدراسة مسحاً تكون 

ألول منھا بتحدید العالقة بین مشاركة أعضاء ھیئة التدریس في التعلیم من ثالثة أجزاء، اھتم ا
غیر المتزامن والتعلیم عن بعد والدوافع الذاتیة، في حین ُعني الثاني بتحدید العالقة بین مشاركة 
ا األخیر  أعضاء ھیئة التدریس في التعلیم غیر المتزامن والتعلیم عن بعد والدوافع الخارجیة، أمَّ
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تحدید العالقة بین مشاركة أعضاء ھیئة التدریس في التعلیم غیر المتزامن والتعلیم عن بعد فاھتم ب
) عضو ھیئة تدریس. وقد أظھرت نتائج الدراسة 263وبعض المثبطات. بلغ عدد عینة الدراسة (

أن أعلى خمسة دوافع نحو مشاركة أعضاء ھیئة التدریس في التعلیم غیر المتزامن والتعلیم عن 
اعتبارھا فرصة لتطویر أفكار وانت: الدوافع الشخصیة نحو استخدام التقنیات التعلیمیة، بعد ك

توفر مرونة أكبر واعتبارھا فرصة للتنویع، وفرصة لتحسین التدریس، كذلك اعتبارھا وجدیدة، 
للمتعلمین.

تحدید العوامل التي من شأنھا أن تحفز التي ھدفت إلى (Bruner, 2007)دراسة برونر و
عبر التعلیم عن التدریسة في ات األھلیة الصغیركلیالفي تثبط مشاركة أعضاء ھیئة التدریس أو

استخدمت الدراسة مسحاً . ، وعالقتھا بعاملي الخبرة بنظام إدارة التعلم، والخبرة بالحاسوببعد
كان من أھم) عضو ھیئة تدریس. وقد 61لتحدید تلك العوامل، جرى تطبیقھ على عینة بلغت (

صرف من خالل وتوافر الدعم الماديأن من أھم الدوافع توافر التدریب من قِبَل الكلیة، نتائجال
إضافة إلى تخفیف العبء التدریسي.في التعلیم عن بعد، رواتب أو بدالت في مقابل المشاركة

,Osika)وآخریندراسة أوسیكاثم  et al. تحدید العوامل المؤثرة التي ھدفت إلى(2009
Content Management)نظام إدارة المحتوى باستخدام ھیئة التدریس وعضقرار على 

System CMS)مسحاً لتحدید تلك . استخدمت الدراسة في التدریس عبر شبكة اإلنترنت
وقد بیّنت نتائج الدراسة أن من أھم ) عضو ھیئة تدریس. 36بِّق على عینة بلغت (ط،العوامل

النجاح في و ھیئة التدریس باستخدام نظام إدارة المحتوى: قرار عضالعوامل المؤثرة على
الوعي و، في تحدید الوقت والمكان المناسب لبدء التدریسالمرونةوتجربة تقنیات أخرى، 

مطالب المؤسسة التعلیمیة األقران، إضافة إلى وضغط ، والحوافز المادیة، بالحاجة إلى استخدامھ
التي ینتمي إلیھا عضو ھیئة التدریس.

التعرف على ما یجعل التي ھدفت إلى(Backhouse, 2011)باكھاوس دراسةتلیھا 
الناشئة أثناء التدریس. بلغ عدد عینة الدراسة محاضري التعلیم العالي یستخدمون التقنیات

الدراسة استخدمتوقد ) جامعة حكومیة.22) عضواً من أعضاء ھیئة التدریس في (262(
) جامعات في جنوب أفریقیا ومنظمة 8(ینتمون إلى ) باحثاً 18ي إعداده (مسحاً وطنیاً اشترك ف

ریر اھا تقت) تقنیة من التقنیات الناشئة التي حدد33یتضمن قائمة بـ (،دولیة غیر حكومیة واحدة
مثل: الرسائل الفوریة، )2011–2008خالل الفترة من ((Horizon Reports)ھورایزن 

، كي یحدد أعضاء ر التعلیمیة المفتوحة، وملفات اإلنجاز اإللكترونیةالمصادالمدونات، الویكي، 
.استخدام تلك التقنیاتوأسبابدوافععنسؤالٍ إضافة إلى ھیئة التدریس ما یستخدمونھ منھا؛ 

توفیر المواد التعلیمیة وأن من أھم الدوافع واألسباب: تعزیز التعلم التعاوني، وأظھرت النتائج
تسھیل طرق وفي عملیة التعلم، وانخراطھم زیادة مدى اندماج المتعلمینوطلب، للمتعلمین عند ال

االستجابة وتوفیر النفقات، و، ھاوأفضل منتلك المعتادة عنتوفیر مواد تعلم مختلفةوتعلم جدیدة، 
في أذھان بعض أعضاء المجتمع األكادیمياستخدامھا ارتباطولرغبة المتعلمین في استخدامھا، 

الرغبة في بناء سمعة حسنة في القسم.وأخیراً و ھیئة التدریس، عضكفاءةب
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الدوافع الذاتیة الكشف عن التي ھدفت إلى(Gautreau, 2011)دراسة غوتروو
Learning)والخارجیة التي قد تدفع أعضاء ھیئة التدریس إلى استخدام نظام إدارة التعلم 

Management System LMS) .مسحاً لتحدید تلك الدراسةاستخدمت أثناء التدریس
وقد أشارت نتائج الدراسة إلى ) عضو ھیئة تدریس.42الدوافع، جرى تطبیقھ على عینة بلغت (

، والسیاسة المتبعة في من أھم الدوافع: الراتب، والشعور بالمسؤولیة، والحاجة إلى اإلنجاز
المؤسسة التعلیمیة.

تي ھدفت إلى تحدید دوافع أعضاء ھیئة ال(Fleagle, 2012)دراسة فلیغل وتأتي بعد ذلك 
التدریس نحو زیادة استخدام تقنیات التعلیم الناشئة في التدریس في جامعة میدویسترن األھلیة 

(Midwestern University) استخدمت الدراسة مقابالت مقننة بأسئلة مفتوحة، إضافة إلى .
سابات أعضاء ھیئة التدریس على الوثائق التي تشمل السیرة الذاتیة، ومخططات المقررات، وح

وأي معلومات أخرى اضافیة. بلغ (Facebook & Blackboard)موقعي: فیسبوك وبالكبورد 
) أعضاء ھیئة تدریس. أوضحت نتائج الدراسة أن من أھم دوافع أعضاء 6عدد عینة الدراسة (

بة التغیر المتسارع في ھیئة التدریس نحو زیادة استخدام تقنیات التعلیم الناشئة في التدریس مواك
مجال التقنیات التعلیمیة مع دخول تقنیات وتطبیقات جدیدة إلى میدان التعلیم كالحواسیب اللوحیة، 
والسبورة الذكیة، وتطبیقات الجیل الثاني من شبكة اإلنترنت. یضاف إلى ذلك ضرورة مخاطبة 

ات وبناء المعرفة. كما أن المتعلمین من خالل أدوات تناسبھم وتناسب طرقھم في تلقي المعلوم
تلك التقنیات مریحة و توفر الوقت، وتتیح للمتعلمین التواصل معھم واالطالع على المحتوى في 

أي وقت من الیوم، وتتمیز بتنوعھا.

,Lewis)دراسة لویس وآخرین أخیراً و et al. 2013)تحدید العوامل التي ھدفت إلى
ھیئة التدریس لتقنیات التعلیم الشائعة والناشئةاستخدام عضووالظروف التي تؤثر على مدى 

ةالموحدلنظریةانموذج الدراسةت. وقد استخدمالجنس والعمرمع تفاعلھا، وأثناء التدریس
The Unified Theory of Acceptance and Use of)لقبول التقنیة واستخدامھا

Technology UTAUT) وآخرین ش یفینكاتالمصمم من قِبَل(Venkatesh, et al.) وذلك ،
ستة تألف النموذج من .لتحدید مدى تبني أعضاء ھیئة التدریس لتقنیات المعلومات واالتصال

عناصر أساسیة ھي: األداء المتوقع، الجھد المتوقع، التأثیر االجتماعي، التسھیالت الظرفیة، 
أن أكثر نت نتائج الدراسةوقد بیَّ ) عضو ھیئة تدریس. 46بلغ عدد عینة الدراسة (المتعة، العادة.

على التواليالعوامل تأثیراً على استخدام تقنیات التعلیم الشائعة والناشئة أثناء التدریس كانت
مع میل ھذه العوامل إلى التفاعل األداء المتوقع، والجھد المتوقع، والتأثیر االجتماعي، والعادة،

بدرجة أكبر مع متغیر الجنس لصالح الذكور.

عمع الدراسة الحالیة في تحدید دوافاتفاقھا الدراسات السابقةاستعراضمن خالل ظھر قد و
ھیئة التدریس نحو استخدام تقنیات التعلیم بصفة عامة، وتقنیات التعلیم الناشئة بصفة أعضاء
لتي تمثلت في أعضاء ھیئة التدریسعینتھا امع الدراسة الحالیة في ؛ إضافة إلى اتفاقھا خاصة
. واتفقت دراسة كل من شیفتر المسح (االستبانة) أداة لجمع البیانات، وفي استخدام كوراً إناثاً وذ

كما اتفقت دراسة كل من وبرونر في اھتمامھا بدوافع أعضاء ھیئة التدریس نحو التعلیم عن بعد،
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برونر وفلیغل في تطبیق دراستھما في كلیات أھلیة ولیست حكومیة، في حین تختلف الدراسة 
وتختلف دراسة برونر عن الدراسات السابقة ة عنھما في تطبیقھا في جامعات حكومیة. الحالی

بعاملي الخبرة بنظام إدارة التعلم، والخبرة والدراسة الحالیة في دراستھا للدوافع وارتباطھا 
وتتفق الدراسة الحالیة مع دراسة باكھاوس في سعیھا إلى تحدید أھم تقنیات التعلیم بالحاسوب. 

تتفق الدراسة الحالیة مع ھیئة التدریس ومدى استخدامھم لھا. كما ئة من وجھة نظر أعضاء الناش
الدراسة الحالیة عن تختلففي دراستھا للدوافع وارتباطھا بعامل الجنس؛ في حین لویسدراسة 

إضافة إلى وارتباطھا بعاملي الدرجة العلمیة والتخصصللدوافعالدراسات السابقة في دراستھا 
.ل الجنسعام

الدراسةأسئلة
سعت الدراسة الحالیة إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتیة:

في الجامعات السعودیةما أھم تقنیات التعلیم الناشئة من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس.1
؟بغض النظر عن استخدامھم إیاھا

لجامعات من قِبَل أعضاء ھیئة التدریس في اتقنیات التعلیم الناشئةما مدى استخدام.2
؟السعودیة

مدى استخدام تقنیات التعلیم الناشئة من قِبَل أعضاء ھل ھناك فروق ذات داللة إحصائیة في .3
(الجنس، العواملبعضاختالفتعزى إلىھیئة التدریس في الجامعات السعودیة 

؟التخصص، الدرجة العلمیة)
؟م تقنیات التعلیم الناشئةأعضاء ھیئة التدریس في الجامعات السعودیة نحو استخداما دوافع .4
دوافع أعضاء ھیئة التدریس في الجامعات ھل ھناك فروق ذات داللة إحصائیة في .5

(الجنس، العوامل بعض اختالف تعزى إلى السعودیة نحو استخدام تقنیات التعلیم الناشئة 
؟، الدرجة العلمیة)صالتخص

أھداف الدراسة
:تحدیدھدفت الدراسة الحالیة إلى

في الجامعات السعودیةات التعلیم الناشئة من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریسأھم تقنی.1
.إیاھابغض النظر عن استخدامھم 

.مدى استخدام تقنیات التعلیم الناشئة من قِبَل أعضاء ھیئة التدریس في الجامعات السعودیة.2

ي الجامعات استخدام تقنیات التعلیم الناشئة من قِبَل أعضاء ھیئة التدریس فالفروق في.3
.(الجنس، التخصص، الدرجة العلمیة)العوامل بعض اختالف التي تعزى إلى السعودیة 

.دوافع أعضاء ھیئة التدریس في الجامعات السعودیة نحو استخدام تقنیات التعلیم الناشئة.4
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دوافع أعضاء ھیئة التدریس في الجامعات السعودیة نحو استخدام تقنیات التعلیم الفروق في .5
.(الجنس، التخصص، الدرجة العلمیة)العوامل بعض اختالف التي تعزى إلى ئة الناش

أھمیة الدراسة
تكمن أھمیة الدراسة الحالیة في:

من عدة جوانب.توضیحھالتعریف بھ وتناولھا لمفھوم تقنیات التعلیم الناشئة، وسعیھا إلى .1
ھیئة التدریس في عنایتھا بتحدید أھم تقنیات التعلیم الناشئة من وجھة نظر أعضاء.2

دى مواكبتھم لما یستجد منھا.، ومالجامعات السعودیة
دوافع أعضاء ھیئة التدریس الذین یعدون عنصراً فاعالً في تحقیق أھداف بدراسة عنایتھا.3

.نحو استخدام تقنیات التعلیم الناشئة،العملیة التعلیمیة

من قِبَل أعضاء ھیئة ودوافعھةاستخدام تقنیات التعلیم الناشئالفروق في عنایتھا بدراسة .4
(الجنس، العوامل بعض اختالف التي تعزى إلى التدریس في الجامعات السعودیة 

.التخصص، الدرجة العلمیة)

أعضاء ھیئة التدریس في الجامعات رتبط بدوافع من معلومات تما قد تكشف عنھ نتائجھا .5
زھایعزتوھالذي قد یساعد على فھماألمر ا، السعودیة نحو استخدام تقنیات التعلیم الناشئة

.من قبل متخذي القرار في التعلیم العالي

حدود الدراسة
طُبِّقَِت الدراسة الحالیة وفق الحدود التالیة:

 أھم تقنیات التعلیم الناشئة من وجھة نظر أعضاء ھیئة اقتصرت الدراسة على تحدید
الفروق في مدى تحدید من ثَمَّ ؛ وات السعودیة، ومدى استخدامھم لھاالتدریس في الجامع

(الجنس، العوامل بعض اختالفالتي تعزى إلىودوافعھ ،تقنیات التعلیم الناشئةاستخدام 
).، الدرجة العلمیةالتخصص

) جامعة 24ینتمون إلى (ھیئة تدریساً من أعضاء) عضو149طُبِّقت الدراسة على (
حكومیة سعودیة. 

لتدریس في الجامعات الحكومیة دون األھلیة.اقتصرت الدراسة على أعضاء ھیئة ا
) :2013/2014نُفذِت الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي .(

مصطلحات الدراسة
على النحو التالي:التي یمكن تعریفھا تناولِت الدراسة الحالیة عدداً من المصطلحات 
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Emerging)تقنیات التعلیم الناشئة Instructional technologies): یعرفھا
بأنھا األدوات والمفاھیم واالبتكارات والتي تُستخدم في (Veletsianos, 2010)یانوسسفلیت

لتحقیق أھداف كالتعلیم عن بعد، والتعلیم وجھاً لوجھ، والتعلیم المدمج؛بیئات تعلیمیة متنوعة
تعلیمیة مختلفة.

جرى تطویرھا التعلیم الناشئة التيتمجموعة من تقنیافي الدراسة الحالیة اویقَصد بھ
تحظى باستخداٍم واسِع المدى من قِبَل و،أعوام)5زید عن (تال دمجھا في التعلیم منذ فترة و

تقنیات التدوین المصغر (تویتر)،، تتمثل في: أعضاء ھیئة التدریس في الجامعات السعودیة
، تقنیات الویكي)–التعاوني (المدونات ، تقنیات التعلمتقنیات المحادثة الفوریة (واتسآب، الین)
الحیاة الثانیة)، تقنیات االستطالع واالستفتاء (مونكي - الواقع االفتراضي (الفصول االفتراضیة 

مستندات غوغل)، تقنیات –نماذج غوغل)، تقنیات العروض الرقمیة (سالید شیر –سیرفي 
، تقنیات الحوسبة السحابیة (فورشیرد بنتریست)–فلیكر–انستغرام –تشارك المحتوى (یوتیوب 

–مایندمیستر –تقنیات إنشاء خرائط المفاھیم اإللكترونیة (فریمایند دروببوكس)،–میدیافایر –
الحواسیب –المساِعَدات الرقمیة الشخصیة –تقنیات التعلیم المتنقل (الھواتف الذكیة ببل.أص)،
اللوحیة).

حاجة غیر مشبَعة، بأنھ(Ad-Daba'an, 2005)ان الضبعایعرفھ:(Motives)الدوافع
تؤدي إلى سلوك الفرد سلوكاً معیناً.

أعضاء ھیئة التدریس نحو تحركالتي الداخلیة القوىفي الدراسة الحالیة اویقَصد بھ
، وتفسر ھمتحظى بدرجة كبیرة من تأییدو،استخدام تقنیات تعلیم ناشئة محددة أكثر من غیرھا

.م لتلك التقنیاتاستخدامھأسباب

وإجراءاتھاالدراسةمنھج
تعرض الباحثة فیما یأتي منھج الدراسة وإجراءاتھا:

منھج الدراسة
اتبعِت الدراسة الحالیة المنھج الوصفي الذي یعدُّ أحد أشكال التحلیل والتفسیر العلمي 

لومات وتصویرھا كمیاً عن طریق جمع بیانات ومع،المنظم، لوصف ظاھرة أو مشكلة محددة
.(Mulhem, 2002)مقننة عنھا، وتصنیفھا، وتحلیلھا، وإخضاعھا للدراسة الدقیقة

مجتمع الدراسة وعینتھا
یتكون مجتمع الدراسة من جمیع أعضاء ھیئة التدریس في الجامعات الحكومیة السعودیة، 

قد جرى ). أما عینة الدراسة ف2013/2014وذلك في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي (
المركز الوطني للتعلم اإللكتروني والتعلم عن بعد، الباحثةراسلت؛ إذ عشوائیةاختیارھا بطریقة 

االستبانة، فأرسلوه بدورھم إلى جمیع أعضاء ھیئة التدریس في برابطوزودت القائمین علیھ 
عضواً ) 149وقد استجاب (. المسجلین على قاعدة بیانات المركزالجامعات الحكومیة السعودیة
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) جامعة، كونوا عینة الدراسة التي وزَعت وفق عدد 24(من أعضاء ھیئة تدریس ینتمون إلى 
من الخصائص على النحو اآلتي:

.خصائص عینة الدراسة:)1(جدول

النسبةالعددالتصنیفالخصائص

%9463,1ذكرالجنس
%5536,9أنثى

%9463,1(كلیات إنسانیة)أدبيالتخصص
%5536,9(كلیات علمیة)علمي

الدرجة العلمیة
%3120,8أستاذ

%2315,4أستاذ مشارك
%9563,8أستاذ مساعد

%149100المجموع

الدراسةاةأد
مدى استخدام تقنیات التعلیم الناشئة ودوافعھ في لتحدیداستخدمت الدراسة الحالیة استبانة

بُنیَت االستبانة بعد . وقد في الجامعات السعودیةضوء بعض العوامل لدى أعضاء ھیئة التدریس
دراسة )، و(Schifter, 2000شیفتر الدراسة مثل مراجعة األدبیات التربویة المرتبطة بموضوع

جرى تنسیقھا و)، (Fleagle, 2010ودراسة فلیغل ،)(Backhouse, 2011باكھاوس 
جاءت على النحو أجزاء؛)4(وقد تكونت من ،(Google)إلكترونیاً باستخدام نماذج غوغل

اآلتي:
التخصص، (الجنس، الدرجة العلمیة،یة:ویُعنى ببیانات المستجیب األول:الجزء األول

الجامعة).
بتحدید أھم تقنیات التعلیم الناشئة من وجھة نظر أعضاء ھیئة ویُعنى:الجزء الثاني

وفق مقیاس خماسي التدریس في الجامعات السعودیة بغض النظر عن استخدامھم لھا،
) من 10وقد اشتمل على (، لسُت متأكداً، غیر مھمة، غیر مھمة أبداً)؛(مھمة جداً، مھمة

.تقنیات التعلیم الناشئة

ویُعنى بتحدید أھم تقنیات التعلیم الناشئة التي یستخدمھا أعضاء ھیئة :الجزء الثالث
لى تقنیات التعلیم الناشئةوقد اشتمل ع،التدریس في الجامعات السعودیة أثناء التدریس

(استخدمھا كثیراً، استخدمھا خماسيمقیاسوفق، الواردة في الجزء الثاني من االستبانة
.)عنھالم استخدمھا حتى اآلن، ال أعرف شیئاً استخدمتھا مرة واحدة، ، بین وقت وآخر

اشئة لدى دوافع استخدام تقنیات التعلیم النعبارة لتحدید) 30(یتضمنو:الجزء األخیر
2–3–4–5(وفق مقیاس خماسي مدرج أعضاء ھیئة التدریس في الجامعات السعودیة
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ا حصولھا ،تمتعھا بأھمیة عالیة) درجات إلى5، إذ یشیر حصول العبارة على ()1– أمَّ
.أھمیة متدنیةإلى على درجة واحدة فیشیر

وثباتھاصدق أداة الدراسة
من حساب الصدق الظاھري لھا، وذلك بعرضھا على عدد قُحِسَب صدق االستبانة عن طری

جرى تعدیلھا بناًء على ثم المحكمین في تخصص: تقنیات التعلیم، والمناھج وطرق التدریس، 
عن كذلكھا. كما ُحِسَب صدقالبیاناتملحوظاتھم بإعادة صیاغة بعض العبارات، وإضافة بعض 

ت ارتباط بیرسون لقیاس عالقة عبارات كل لتحدید معامالحساب صدق االتساق الداخليطریق
)، فقد تمتعت محاور االستبانة بمعامالت ارتباط 2(جدولمحور بدرجتھ الكلیة، وكما یظھر في 

.مطمئنة

(العینة بالدرجة الكلیة للمحور المنتمیة إلیھاالستبانةعباراتمعامالت ارتباط :)2(جدول
.)30االستطالعیة: ن=

معامل مالمحور
معامل مرتباطاال

معامل ماالرتباط
االرتباط

درجة أھمیة تقنیات التعلیم 
الناشئة

10,8145**50,6375**90,7072**
20,5686**60,6528**100,4915**
30,4123*70,6302**
40,5675**80,8179**

درجة استخدام تقنیات 
التعلیم الناشئة

10,6449**50,7520**90,8068**
20,7218**60,6212**100,7143**
30,8025**70,5591**
40,6815**80,7148**

دوافع استخدام تقنیات 
التعلیم الناشئة

10,7441**110,7720**210,7658**
20,7681**120,7930**220,5231**
30,7998**130,8488**230,8195**
40,6592**140,8422**240,7687**
50,7111**150,7469**250,5431**
60,6919**160,7086**260,7848**
70,6711**170,7234**270,7439**
80,5769**180,8002**280,7689**
90,6663**190,6882**290,7534**
100,8081**200,7603**300,8723**

0,01ة عند مستوى ** دال
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ا الثبات فقد  Cronbach's)عن طریق حساب معامل ألفا كرونباخ ھجرى حسابأمَّ
alpha)،إذ بلغ معامل المحور األول قد تمتعت محاور االستبانة بمعامالت ثبات مطمئنةو ،

.)0,97)، فیما بلغ معامل المحور األخیر (0,89وبلغ معامل المحور الثاني ()، 0,83(

اإلحصائیةالمعالجة
لإلجابة عن أسئلة الدراسة، لجأت الباحثة إلى برنامج الرزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 

)SPSSوالنسب المئویة،)، واستخدمت عدداً من األسالیب اإلحصائیة ھي: التكرارات،
ن ، واختبار تحلیل التبایواختبار (ت) لداللة الفروق،واالنحراف المعیاري،والمتوسط الحسابي

.واختبار شیفیھ لتوضیح مصدر الفروقاألحادي لداللة الفروق،

لبدائل وزن لأُعطي ،تحدید مستوى اإلجابة على عبارات االستبانةوولتسھیل تفسیر النتائج 
تلك اإلجابات إلى خمسة مستویات متساویة المدى من خالل المعادلة ُصنِّفَت ثم ، المستخدمة

التالیة:

0,80= 5) ÷ 1- 5= (االستبانةعدد بدائل ÷ أقل قیمة) -مةطول الفئة = (أكبر قی

:اآلتيعلى التصنیف للحصولوذلك 

.االستبانةفئات وفق التدرج المستخدم في التوزیع :)3(جدول

مدى المتوسطاتالوزنالوصفالوصفالوصف
5,00–554,21استخدمھا كثیراً مھمة جداً 

4,20–443,41استخدمھا من وقت ألخرمھمة
3,40–332,61استخدمتھا مرة واحدةلست متأكداً 
2,60–221,81لم استخدمھا حتى اآلنغیر مھمة

1,80–111,00ال أعرف شیئاً عنھاغیر مھمة أبداً 

نتائج الدراسة ومناقشتھا
یأتي:سعت الباحثة إلى اإلجابة عن كل سؤال من أسئلة الدراسة على حدة كما 

ؤال األول: ما أھم تقنیات التعلیم الناشئة من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس في الس
الجامعات السعودیة بغض النظر عن استخدامھم إیاھا؟

لإلجابة عن ھذا السؤال ُحسبت التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة 
لجدول التالي.واالنحراف المعیاري؛ ثم رتبت العبارات تنازلیاً، كما یظھر في ا
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من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس في الجامعات أھم تقنیات التعلیم الناشئة:)4(جدول
.مرتبة تنازلیاً السعودیة

التقنیات الناشئةم

درجة األھمیة
بي

سا
لح

ط ا
وس

مت
ال

ري
عیا

الم
ف 

حرا
الن

ا

یب
رت

الت

جداً 
ة 

ھم
م

مة
مھ

ت 
لس

كداً 
متأ

ر 
غی مة
مھ

ر 
غی

بداً 
ة أ

ھم
م

10

قنیات التعلیم ت
المتنقل (الھواتف 

–الذكیة
المساِعَدات الرقمیة 

–الشخصیة
الحواسیب اللوحیة)

875291ت

4,510,641
%

58,434,96,00,7

6
تقنیات العروض 

الرقمیة (سالید 
مستندات –شیر 

غوغل)

6965132ت
4,350,702 %

46,343,68,71,3

5
الستطالع تقنیات ا

واالستفتاء (مونكي
نماذج –سیرفي
غوغل)

725214101ت
4,230,933 %

48,334,99,46,70,7

4

تقنیات الواقع 
االفتراضي 

(الفصول 
- االفتراضیة 

الحیاة الثانیة)

6458216ت

4,210,834
%

43,038,914,14,0

7
تقنیات تشارك 

المحتوى (یوتیوب 
فلیكر –نستغراما–
بنتریست)–

566912111ت
4,130,905 %

37,646,38,17,40,7

3
تقنیات التعلم 

التعاوني (المدونات 
الویكي)–

4969238ت
4,070,846 %32,946,315,45,4

8
تقنیات الحوسبة 

السحابیة 
میدیا –(فورشیرد

دروببوكس)–فایر

5461259ت
4,070,886 %

36,240,916,86,0
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)4... تابع جدول رقم (

التقنیات الناشئةم

درجة األھمیة

بي
سا

لح
ط ا

وس
مت

ال

ري
عیا

الم
ف 

حرا
الن

ا

یب
رت

الت

مة 
مھ مةجداً 
مھ

ت 
لس

كداً 
متأ

ر 
غی مة
مھ

ر 
غی

بداً 
ة أ

ھم
م

2
تقنیات المحادثة 

الفوریة (واتسآب، 
الین)

566120102ت
4,070,956 %37,640,913,46,71,3

9

تقنیات إنشاء 
خرائط المفاھیم 

اإللكترونیة (فري 
–مایند

–مایندمیستر
ببل.أص)

46553783ت

3,890,979
%

30,936,924,85,42,0

1
تقنیات التدوین 

المصغر (تویتر)
326822243ت

3,681,0510 %21,545,614,816,12,0
4,12المتوسط* العام للمحور

.درجات)5(* المتوسط الحسابي من 

أھم تقنیات التعلیم الناشئة من وجھة نظر أعضاء ھیئة ) أن محور 4(جدولیتضح من 
التقنیات )؛ وأن 4,12متوسطاً مرتفعاً بلغ (–بشكل عام –حقق التدریس في الجامعات السعودیة

بغض النظر عن من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریسمھمة عتُبَرت االناشئة التي تضمنھا
لتقنیات التعلیم ) 4,51حققت متوسطات مرتفعة، تراوحت بین (كما أنھا قد ، إیاھااستخدامھم 

التي احتلت الحواسیب اللوحیة) –المساِعَدات الرقمیة الشخصیة–المتنقل (الھواتف الذكیة 
وذلك العاشرة، التي احتلت المرتبة التدوین المصغر (تویتر) تقنیات ل) 3,68المرتبة األولى؛ و(

.بدرجة أھمیة تراوحت بین مھمة جداً ومھمة

أعضاء ھیئة وعي بمنھا األولى ترتبط ، أكثر من زاویةویمكن تفسیر ھذه النتائج من 
تدعم التعلم یمكن أن بأھمیة ھذه التقنیات التعلیمیة الناشئة، والقیمة الكامنة وراءھا والتي التدریس

فترتبط بمدى مواكبة أعضاء ھیئة التدریس لما یجد من تقنیات األخرىأّما الزاویة . معاً میعلوالت
المساِعَدات الرقمیة –التعلیم المتنقل (الھواتف الذكیة تعلیمیة، ویدل على ذلك أن تقنیات

تعتبر ھذه إذ؛ الحواسیب اللوحیة) قد احتلت المرتبة األولى من وجھة نظرھم–الشخصیة
بدأت الدراسات واألبحاث في –خاصة على المستویین المحلي والعربي –التقنیات مجاالً ناشئاً 

.كما بدأت المؤتمرات في تخصیص محور لھ ضمن محاورھاالتوجھ نحوه، 
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مستندات غوغل) المرتبة الثانیة –ویبدو احتالل تقنیات العروض الرقمیة (سالید شیر 
خاصة في –من وجھة نظر الباحثة –منطقیاً وبدرجة مھمة جداً،)4,35عاٍل بلغ (بمتوسط

من قِبَل عدد كبیر من أعضاء ھیئة التدریس في عرض ضوء شیوع استخدام ھذه التقنیة
محاضراتھم، وتوفیرھا عبر اإلنترنت.

ة وبدرج)4,07بمتوسط مرتفع بلغ (من جانب آخر، فقد احتلت ثالثة تقنیات المرتبة السادسة 
الحوسبة وتقنیات–الویكي) –ھي على التتابع: تقنیات التعلم التعاوني (المدونات ، مھمة

، وتقنیات المحادثة الفوریة (واتسآب، الین)–دروببوكس)–میدیا فایر–السحابیة (فورشیرد
ممتعة، إذ توفر تقنیات المحادثة ، وتجعل منھ تجربة وھي تقنیات تتمیز بخصائص تثري التعلم

لمعلم وریة قدراً من الخصوصیة یمكن للمتعلم في ضوئھ أن یطرح أسئلتھ واستفساراتھ على االف
دون أن یشعر بالحرج الذي قد یرافق ذلك فیما لو طرحھا في القاعة الدراسیة أمام زمالئھ، 

أّما تقنیات الحوسبة السحابیة فتمكن المعلم من توفیر مصادر وفوریتھا.یضاف إلى ذلك سرعتھا 
البحث عن لم لجمیع المتعلمین في مكان واحد یمكنھم الوصول إلیھ، بل ویمكن إشراكھم في التع

تقدیم معیاٍر مصادر جدیدة وتشاركھا مع أقرانھم. في حین تساعد تقنیات التعلم التعاوني على 
ما یطرأ على تعلمھم من تحسن.، وتوجیھ خطواتھم، ومتابعةیسمح بالتمییز بین قدرات المتعلمین

ببل.أص)، –مایندمیستر–تقنیات إنشاء خرائط المفاھیم اإللكترونیة (فري مایندحتلتوا
و ) 3,89(على التتابعبلغمرتفعبمتوسط وتقنیات التدوین المصغر (تویتر) المرتبتین األخیرتین

بعض أعضاء إلمامولعل ذلك یرجع إلى سببین یتعلق األول منھما بعدم ) وبدرجة مھمة،3,68(
، وھو ما یمكن استشفافھ من إجابة لتدریس بتقنیات إنشاء خرائط المفاھیم اإللكترونیةھیئة ا

السؤال الثاني في الدراسة الحالیة، في حین قد یتعلق السبب اآلخر بتحفظ بعض أعضاء ھیئة 
أنعلى توظیف تقنیات التدوین المصغر (تویتر) في التعلیم والتعلم ألسباٍب منھا: التدریس 
متناقضاً مع الكتابة العلمیة التي تتطلب التفصیل یبدو –من الناحیة العلمیة –مصغر التدوین ال
ن إنشاء رسائل نصیة قصیرة ال تتجاوز (ھذه التقنیةتیحتإذ ؛والرصانة ) حرفاً، تظھر 140للمدوِّ

على الموقع الذي یستخدمھ لتسجیل تدویناتھ على شبكة اإلنترنت في ترتیب تنازلي من مباشرة 
الحدیث إلى القدیم؛ بغرض اإلجابة عن سؤال فحواه: ماذا تفعل اآلن؟ وقد یحول ھذا القید بین 

.عمیقعلمي المستخدم وبین تقدیم محتوى 

قِبَل أعضاء ھیئة التدریس في السؤال الثاني: ما مدى استخدام تقنیات التعلیم الناشئة من 
الجامعات السعودیة؟

لإلجابة عن ھذا السؤال ُحسبت التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة 
واالنحراف المعیاري؛ ثم رتبت العبارات تنازلیاً، كما یظھر في الجدول التالي.
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یئة التدریس في الجامعات من قِبَل أعضاء ھمدى استخدام تقنیات التعلیم الناشئة:)5(جدول
.السعودیة

التقنیات الناشئةم

درجة االستخدام
بي

سا
لح

ط ا
وس

مت
ال

ري
عیا

الم
ف 

حرا
الن

ا

یب
رت

الت

ھا 
دم

تخ
اس

یراً 
كث

ن 
 بی

ھا
دم

تخ
اس

خر
وآ

ت 
وق

ھا 
مت

خد
ست

ا
دة

اح
 و

رة
م

ھا 
دم

تخ
اس

لم 
آلن

ى ا
حت

ئاً 
شی

ف 
عر

ال أ
ھا

عن

2

تقنیات 
المحادثة 
الفوریة 

(واتسآب، 
الین)

8738420ت

4,291,041 %58,425,52,713,4

10

تقنیات التعلیم 
المتنقل 

(الھواتف 
–الذكیة 

المساِعَدات 
الرقمیة 

–الشخصیة
الحواسیب 

اللوحیة)

794115131ت

4,231,002 %53,027,510,18,70,7

6

تقنیات 
العروض 

الرقمیة 
(سالید شیر 

مستندات –
غوغل)

615412175ت

4,001,123
%40,936,28,111,43,4

7

تقنیات 
تشارك 

المحتوى 
–(یوتیوب 
–انستغرام

–فلیكر 
بنتریست)

525612281ت

3,871,114
%34,937,68,118,80,7

1
تقنیات 

التدوین 
المصغر 
(تویتر)

317014322ت
3,641,085 %20,847,09,421,51,3
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2016)، 2(30مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانیة) المجلد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)5... تابع جدول رقم (

التقنیات الناشئةم

درجة االستخدام

بي
سا

لح
ط ا

وس
مت

ال

ري
عیا

الم
ف 

حرا
الن

ا

یب
رت

الت

ھا 
دم

تخ
اس

یراً 
كث

ن 
 بی

ھا
دم

تخ
اس

خر
وآ

ت 
وق

ھا 
مت

خد
ست

ا
دة

اح
 و

رة
م

ھا 
دم

تخ
اس

لم 
آلن

ى ا
حت

ئاً 
شی

ف 
عر

ال أ
ھا

عن

5

تقنیات 
االستطالع 
واالستفتاء 

(مونكي
–یرفيس

نماذج 
غوغل)

346617257ت

3,641,155
%22,844,311,416,84,7

8

تقنیات 
الحوسبة 
السحابیة 

–(فورشیرد
–میدیافایر

دروببوكس)

4249163012ت

3,531,317
%28,232,910,720,18,1

3
تقنیات التعلم 

التعاوني 
–(المدونات 

الویكي)

256717364ت
3,491,118 %16,845,011,424,22,7

4

تقنیات الواقع 
االفتراضي 

(الفصول 
- االفتراضیة 

الحیاة الثانیة)

295628315ت
3,491,128

%19,537,618,820,83,4

9

تقنیات إنشاء 
خرائط 

المفاھیم 
اإللكترونیة 

–(فریمایند
–مایندمیستر
ببل.أص)

1944205115ت

3,011,2510 %12,829,513,434,210,1

3,72المتوسط* العام للمحور

درجات7)5(* المتوسط الحسابي من 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2016)، 2(30مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانیة) المجلد 

مدى استخدام تقنیات التعلیم الناشئة من قِبَل أعضاء ھیئة ) أن محور 5(جدولیتضح من 
التقنیات )؛ وأن 3,72متوسطاً مرتفعاً بلغ (–بشكل عام –حقق التدریس في الجامعات السعودیة 

أعضاء ھیئة التدریس، وحققت كذلك قِبَل من الناشئة التي تضمنھا قد استخدمت بشكل عام 
لتقنیات المحادثة الفوریة (واتسآب، الین)) 4,29، تراوحت بین (مرتفعة إلى متوسطةمتوسطات 

المفاھیم لتقنیات إنشاء خرائط ) 3,01؛ و(بدرجة مھمة جداً التي احتلت المرتبة األولى
شرة.اعالالتي احتلت المرتبة ببل.أص)–مایندمیستر–اإللكترونیة (فریمایند

أھمیة تقنیات التعلیم الناشئة فيإلى تباین بین أراء أعضاء ھیئة التدریس ھذه النتائجوتشیر
إذ في حین احتلت تقنیات المحادثة الفوریة (واتسآب، .موضوع الدراسة، ومدى استخدامھم لھا

؛ فقد قفزت ) وبدرجة مھمة4,07بمتوسط مرتفع بلغ () المرتبة السادسة في درجة األھمیةالین
وقد جداً.) وبدرجة مھمة4,29في مدى استخدامھا لتحتل المرتبة األولى بمتوسط مرتفع بلغ (

، إذ تساعد ھذه التقنیات على التواصل الفوري مع المتعلم، إلى طبیعة استخدامھایرجع ذلك 
موضوعات ترتبط بمواعید المحاضرات والقاعات إرشادات معینة، أو إبالغھ بوتزویده ب

لذا جاء بالنسبة للمعلم والمتعلم على حدٍّ سواء؛وھي أمور مھمة الدراسیة وما إلى ذلك،
،وینطبق األمر نفسھ على تقنیات التدوین المصغر (تویتر).استخدامھا في المرتبة األولى

مرتبة الخامسة اللتین احتلتا النماذج غوغل)–سیرفيفتاء (مونكيوتقنیات االستطالع واالست
)، وفي حین تقدمت تقنیات التدوین من المرتبة العاشرة في درجة األھمیة إلى 3,64بمتوسط بلغ (

الخامسة في درجة االستخدام، فقد تراجعت تقنیات االستطالع واالستفتاء من المرتبة الثالثة إلى 
.المرتبة الخامسة

–المساِعَدات الرقمیة الشخصیة–قد حافظت تقنیات التعلیم المتنقل (الھواتف الذكیة و
مستندات غوغل) على مراتب –، وتقنیات العروض الرقمیة (سالید شیر الحواسیب اللوحیة)

. جداً، ومھمةوبدرجة مھمة) 4,00و() 4,23ھي الثانیة والثالثة بمتوسط مرتفع بلغ (متقدمة
وتعدیلھ.وتشاركھ بأنماط مختلفة، المحتوىلك بأنھا تقنیات تساعد على تقدیم ویمكن تفسیر ذ

المرتبة ببل.أص)–مایندمیستر–واحتلت تقنیات إنشاء خرائط المفاھیم اإللكترونیة (فریمایند
)، ولعل ذلك یرجع إلى عدم إلمام بعض أعضاء ھیئة 3,01العاشرة واألخیرة بمتوسط بلغ (

مع تخصصات فاعلیتھاعدم ب، أو اعتقادھم اء خرائط المفاھیم اإللكترونیةالتدریس بتقنیات إنش
.وموضوعات معینة

ھل ھناك فروق ذات داللة إحصائیة في مدى استخدام تقنیات التعلیم السؤال الثالث: 
بعض اختالف الناشئة من قِبَل أعضاء ھیئة التدریس في الجامعات السعودیة تعزى إلى 

صص، الدرجة العلمیة)؟(الجنس، التخالعوامل
اختبار (ت) لداللة الفروق في استجابات عینة الدراسة حول طُبِّقَ لإلجابة عن ھذا السؤال 

، كما یظھر في الجدول التالي.والتخصصدرجة استخدام تقنیات التعلیم الناشئة باختالف الجنس
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2016)، 2(30مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانیة) المجلد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رجة استخدام تقنیات حول داختبار (ت) لداللة الفروق في استجابات عینة الدراسة:)6(جدول
.والتخصصالتعلیم الناشئة باختالف الجنس

المتوسط العددالتصنیفالعامل
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

قیمة 
ت

مستوى 
التعلیقالداللة

943,640,82ذكرالجنس
1,710,090

غیر 
دالة 553,850,67أنثى

التخصص

أدبي
(كلیات 
إنسانیة)

943,760,79

0,940,351
غیر 
دالة علمي

(كلیات 
علمیة)

553,640,74

) أن قیمة (ت) غیر دالة، مما یشیر إلى عدم وجود فروق ذات داللة 6(جدولیتضح من 
إحصائیة بین استجابات عینة الدراسة حول درجة استخدام تقنیات التعلیم الناشئة، تعود الختالف 

.والتخصصجنسال

الناشئة موضوع الدراسة، وتوافر معظمھا عبر قنیات التعلیموقد یرجع ذلك إلى طبیعة ت
كالھواتف الذكیة والمساِعَدات الرقمیة الشخصیة والحواسیب شبكة اإلنترنت أو األجھزة المتنقلة 

نتیجة عن وتختلف ھذه الالتي یمتلك معظم أعضاء ھیئة التدریس واحداً أو أكثر منھا.اللوحیة
تأثیر عامل الجنس على مدى استخدام عضو ھیئة تي أشارت إلى نتیجة دراسة لویس وآخرین ال

التي التدریس لتقنیات التعلیم الشائعة والناشئة أثناء التدریس، وقد یرجع ھذا إلى اختالف البیئة
فیھا تلك الدراسة.أجریت

ول اختبار تحلیل التباین األحادي لداللة الفروق في استجابات عینة الدراسة حبعد ذلك طُبَِّق 
.درجة استخدام تقنیات التعلیم الناشئة باختالف الدرجة العلمیة، كما یظھر في الجدول التالي

الدراسة حول درجة اختبار تحلیل التباین األحادي لداللة الفروق في استجابات عینة:)7(جدول
.باختالف الدرجة العلمیةاستخدام تقنیات التعلیم الناشئة

مجموع مصدر التباین
عاتالمرب

درجات 
الحریة

متوسط 
المربعات

قیمة 
ف

مستوى 
التعلیقالداللة

4,3322,17بین المجموعات
3,750,026

دالة عند 
0,05مستوى  84,341460,58داخل المجموعات

مما یشیر إلى وجود فروق )0,05() أن قیمة (ف) دالة عند مستوى 7(جدولیتضح من 
ات عینة الدراسة حول درجة استخدام تقنیات التعلیم الناشئة، تعود ذات داللة إحصائیة بین استجاب
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للكشف عن مصدر تلك (Scheffe’ Test)اختبار شیفیھامَ خدِ استُ قد العلمیة. وةدرجالالختالف 
كما یظھر في الجدول التالي.الفروق 

ة حول درجاختبار شیفیھ لتوضیح مصدر الفروق في استجابات عینة الدراسة:)8(جدول
.باختالف الدرجة العلمیةاستخدام تقنیات التعلیم الناشئة

الفرق لصالحأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذالمتوسط الحسابيالدرجة العلمیة
أستاذ*4,02أستاذ

3,47أستاذ مشارك
3,68أستاذ مساعد

)0,05(* تعني وجود فروق دالة عند مستوى 

في درجة استخدام تقنیات التعلیم 0,05ود فروق دالة عند مستوى ) وج8(جدولیتضح من 
الناشئة بین أفراد العینة برتبة (أستاذ مشارك)، وبین أفراد العینة برتبة (أستاذ)، وذلك لصالح 

أفراد العینة برتبة (أستاذ).

في ضوء الخبرة التي یتمتع بھا أعضاء ھیئة التدریس بدرجةویمكن تفسیر ھذه النتیجة
في أھمیة استخدام األساتذة واألساتذة المشاركونستاذ مقارنة بدرجة أستاذ مشارك، إذ ال یختلف أ

باإلضافة إلى األساتذة المساعدین، لكنھا تبرز تقنیات التعلیم الناشئة، فھي قاسم مشترك بینھم
مواكبة ما أعضاء ھیئة التدریس بدرجة أستاذ؛ نظراً لخبرتھ الممتدة واقتناعھ بضرورة أكثر لدى

یجد في المجال.

ما دوافع استخدام تقنیات التعلیم الناشئة لدى أعضاء ھیئة التدریس في السؤال الرابع: 
الجامعات السعودیة؟

لإلجابة عن ھذا السؤال ُحسبت التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة 
الجدول التالي.واالنحراف المعیاري؛ ثم رتبت العبارات تنازلیاً، كما یظھر في

لدى أعضاء ھیئة التدریس في الجامعات دوافع استخدام تقنیات التعلیم الناشئة:)9(جدول
.السعودیة

التقنیات الناشئةم
درجة األھمیة

ط 
وس

مت
ال

بي
سا

لح
ا

ف 
حرا

الن
ا

ري
عیا

الم

یب
رت

الت

54321

12
تناسب طبیعة 

الجیل الحالي من 
المتعلمین

10334732ت
4,560,791 %69,122,84,72,01,3

983611224,520,802تتدعم التعلم1 %65,824,27,41,31,3
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)9... تابع جدول رقم (

التقنیات الناشئةم
درجة األھمیة

ط 
وس

مت
ال

بي
سا

لح
ا

ف 
حرا

الن
ا

ري
عیا

الم

یب
رت

الت

54321

تتمیز بسرعتھا 5
وفوریتھا

934210314,500,773ت %62,428,26,72,00,7

894610224,460,794تتحفز المتعلمین2 %59,730,96,71,31,3

30

تمكنني من 
االطالع على 

انجاز المتعلمین 
في أي وقت ومن 

أي مكان خارج 
القاعات الدراسیة

87411614ت

4,380,905
%58,427,510,70,72,7

تدعم أدائي 3
وتحسنھ

754919334,280,916ت %50,332,912,82,02,0

23
تساعدني على 
تقدیم المحتوى 

بطرق وأسالیب 
جدیدة وجذابة

75491933ت
4,280,916

%50,332,912,82,02,0

27

تلبي رغبتي في 
أن أكون مواكباً 

جال لما یجد في م
التعلیم من تقنیات 

وتطبیقات

80471246ت

4,281,016
%53,731,58,12,74,0

تساعدني على 7
سرعة اإلنجاز

754621434,250,949ت %50,330,914,12,72,0

14
تناسب طبیعة 

بعض المقررات 
التي أدرسھا

69551294ت
4,181,0010 %46,336,98,16,02,7

15
تتمیز بجدتھا 

ولدي میل إلى 
تجریب كل جدید

70521575ت
4,171,0211 %47,034,910,14,73,4

29

تمكنني من توفیر 
محتوى التعلم 

لجمیع المتعلمین 
مرة واحدة وفي 

موقع واحد

73432355ت

4,171,0311
%49,028,915,43,43,4

ناسب طبیعة ت4
تخصصي

753922944,151,0613ت %50,326,214,86,02,7
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)9... تابع جدول رقم (

التقنیات الناشئةم
درجة األھمیة

ط 
وس

مت
ال

بي
سا

لح
ا

ف 
حرا

الن
ا

ري
عیا

الم

یب
رت

الت
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13
تساعدني على 
شحذ أفكاري 
وتحدي نفسي

63562235ت
4,130,9714 %42,337,614,82,03,4

16
ضرورة یفرضھا 

العصر ولیست 
خیاراً أمامي

64492682ت
4,110,9715 %43,032,917,45,41,3

10
تشعرني بكفاءتي 

وتمكني من 
التدریس

60542744ت
4,090,9716 %40,336,218,12,72,7

8
تساعدني على 

توفیر الوقت 
المالو

664325105ت
4,041,0917 %44,328,916,86,73,4

21
تساعدني على 

تقویم المتعلمین 
بطرق مختلفة 

وعادلة

574828115ت
3,951,0818 %38,332,218,87,43,4

تخفف عني أعباء 6
التدریس

515429963,911,0719ت %34,236,219,56,04,0

9
تساعدني على 

بناء سمعة حسنة 
عني

44563775ت
3,851,0120 %29,537,624,84,73,4

17
تأتي استجابة مني 

لرغبات 
المتعلمین في ذلك

45563657ت
3,851,0420 %30,237,624,23,44,7

28

تساعدني على 
التعامل مع 
المتعلمین 
المتأخرین 

والتفاعل دراسیاً 
معھم

465433106ت

3,831,0722
%30,936,222,16,74,0

26

تعینني على 
متابعة أداء 
المتعلمین 

ومالحظة ما 
یطرأ علیھ من 

تغیر

485331710ت

3,821,1423
%32,235,620,84,76,7
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)9... تابع جدول رقم (

التقنیات الناشئةم
ةدرجة األھمی

ط 
وس

مت
ال

بي
سا

لح
ا

ف 
حرا

الن
ا

ري
عیا

الم

یب
رت

الت

54321

20
تساعدني على 

مراعاة الفروق 
الفردیة بین 

المتعلمین

435731135ت
3,811,0624 %28,938,320,88,73,4

11
من التقنیات التي 

تدربت على 
استخدامھا

4547341013ت
3,681,2225 %30,231,522,86,78,7

24
ُعرضت في عدد 
من ورش العمل 

والمؤتمرات التي 
حضرتھا

4744321313ت
3,661,2526 %31,529,521,58,78,7

18
ساعدت بعض 
زمالئي على 
تحقیق نتائج 

إیجابیة 

375728189ت
3,641,1627 %24,838,318,812,16,0

22
متوافرة على 

ظام إدارة التعلم ن
الذي تستخدمھ 

جامعتي

3935402114ت
3,431,2728 %26,223,526,814,19,4

19
تأتي التزاماً مني 

بتعلیمات القسم 
الذي أنتمي لھ

2831462519ت
3,161,2729 %18,820,830,916,812,8

25
تضمن لي التمتع 

ببعض المزایا 
-التالمادیة (بد

مكافآت)- جوائز

2324282648ت
2,651,4630

%15,416,118,817,432,2

3,99المتوسط* العام للمحور

.درجات)5(* المتوسط الحسابي من 

دوافع استخدام تقنیات التعلیم الناشئة لدى أعضاء ھیئة ) أن محور 9(جدولیتضح من 
)؛ وأن عباراتھ 3,99متوسطاً مرتفعاً بلغ (–كل عام بش–حقق التدریس في الجامعات السعودیة 

من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس، وحققت دوافع الستخدام تقنیات التعلیم الناشئة قد اعتُبَرت 
تناسب طبیعة الجیل في عبارة:(بدرجة مھمة جداً،)4,56، تراوحت بین (متباینةمتوسطات 

في عبارة:بدرجة غیر مھمة، ) 2,65األولى؛ و() التي احتلت المرتبةالحالي من المتعلمین
.الثالثین) التي احتلت المرتبة "مكافآت-جوائز-بدالت"تضمن لي التمتع ببعض المزایا المادیة (
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: الدوافع المھنیة، والدوافع الشخصیة، ویمكن إدراج ھذه العبارات تحت ثالثة أنماط من الدوافع
والدوافع المادیة.

التي احتلت المراتب الخمس األولى بمتوسطات مرتفعة تراوحت بین ویُالحظ أن الدوافع
وھي: ،مھنیةالدوافع التندرج تحت نمطو) بدرجة مھمة جداً ترتبط بالمتعلم4,38() و 4,56(

تحفز -تتمیز بسرعتھا وفوریتھا - تدعم التعلم -(تناسب طبیعة الجیل الحالي من المتعلمین 
ع على انجاز المتعلمین في أي وقت ومن أي مكان خارج القاعات تمكنني من االطال- المتعلمین 
الدراسیة).

فیما جاءت بقیة الدوافع المھنیة في مراتب متباینة من الثامنة عشرة إلى التاسعة والعشرین 
یرتبط بعضھا بالمتعلم، فیما )، 3,16) و (3,95مكرر، وبمتوسطات مختلفة تراوحت بین (

وھي: (تساعدني على تقویم المتعلمین بطرق ھیئة التدریس نفسھ؛ یرتبط بعضھا اآلخر بعضو 
- تأتي استجابة مني لرغبات المتعلمین في ذلك - تخفف عني أعباء التدریس -مختلفة وعادلة 

تعینني على متابعة أداء -تساعدني على التعامل مع المتعلمین المتأخرین دراسیاً والتفاعل معھم 
تساعدني على مراعاة الفروق الفردیة بین -أ علیھ من تغیر المتعلمین ومالحظة ما یطر

ُعرضت في عدد من ورش العمل -من التقنیات التي تدربت على استخدامھا - المتعلمین 
متوافرة على - ساعدت بعض زمالئي على تحقیق نتائج إیجابیة - والمؤتمرات التي حضرتھا 

التزاماً مني بتعلیمات القسم الذي أنتمي لھ). تأتي-نظام إدارة التعلم الذي تستخدمھ جامعتي 
بدرجة ھیئة التدریس باالنطالق من زاویة المتعلممدى عنایة أعضاء ھذه الدوافعوتوضح
.، األمر الذي یعكس وعیاً جیداً بتغیر خصائص ھذا الجیل وضرورة مراعاتھاملحوظة

عشرة بمتوسطات السادسةالسادسة حتى كما یُالحظ أن الدوافع التي احتلت المراتب من 
بعضو ھیئة التدریس ترتبط ؛ومھمة) بدرجة مھمة جداً 4,09) و (4,28مرتفعة تراوحت بین (

تساعدني على تقدیم - ، وھي: (تدعم أدائي وتحسنھ شخصیةالدوافع وتندرج تحت النفسھ، 
ي مجال تلبي رغبتي في أن أكون مواكباً لما یجد ف-المحتوى بطرق وأسالیب جدیدة وجذابة 

تناسب طبیعة بعض المقررات -تساعدني على سرعة اإلنجاز -التعلیم من تقنیات وتطبیقات 
تمكنني من توفیر محتوى التعلم - تتمیز بجدتھا ولدي میل إلى تجریب كل جدید - التي أدرسھا 

تساعدني على شحذ - تناسب طبیعة تخصصي -لجمیع المتعلمین مرة واحدة وفي موقع واحد 
تشعرني بكفاءتي -ضرورة یفرضھا العصر ولیست خیاراً أمامي -ي وتحدي نفسي أفكار

ویمكن فھم ھذه .، مع اإلشارة إلى أن بعضھا قد احتل مراتب متكررة)وتمكني من التدریس
. یضاف إلى ما سبق الدوافع في ضوء حرص عضو ھیئة التدریس على تحسین أدائھ وتطویره

ھا تسھل كونبو،بسھولة استخدامھاة موضوع الدراسة تتمیز أن معظم تقنیات التعلیم الناشئ
التفاعل مع المتعلمین وإشراكھم في عملیة التعلیم.

المرتبتین السابعة عشرة والثالثین ااحتلتفي العبارتین اللتینتأتي الدوافع المادیةوأخیراً 
تساعدني على (مھمة وغیر مھمة، وھما: ) بدرجة2,65) و (4,04بمتوسطات متباینة بلغت (

، مما )"مكافآت- جوائز-بدالت"تضمن لي التمتع ببعض المزایا المادیة -توفیر الوقت والمال 
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ال تؤثر تأثیراً ملموساً وحاسماً على قرار استخدام تقنیات التعلیم ة یالمادالدوافع یدل على أن 
قد في التعلیم، كما إلى عدم تخصیص جوائز الستخدامھا استخداماً بناءً الناشئة، وقد یرجع ذلك 

قراراً عضو ھیئة التدریساتخاذ یرجع ذلك إلى أن الفائدة التربویة تشكل عامالً أولیاً في 
أو عدم استخدامھا.باستخدام تقنیات التعلیم الناشئة

التي أشارت إلى أن أعلى دوافع أعضاء ھیئة وتتفق ھذه النتائج مع نتائج دراسة شیفتر
الشخصیة نحو استخدام التقنیات التعلیمیة، اعتبارھا فرصة لتطویر أفكار التدریس كانت: الدوافع

. جدیدة، اعتبارھا فرصة لتحسین التدریس، اعتبارھا فرصة للتنویع، توفر مرونة أكبر للمتعلمین
كما تتفق مع نتائج دراسة باكھاوس التي أظھرت أن من أھم الدوافع: تعزیز التعلم التعاوني، 

علیمیة للمتعلمین عند الطلب، زیادة مدى اندماج المتعلمین وانخراطھم في عملیة توفیر المواد الت
التعلم، تسھیل طرق تعلم جدیدة، توفیر النفقات، االستجابة لرغبة المتعلمین في استخدامھا، 
ارتباط استخدامھا في أذھان بعض أعضاء المجتمع األكادیمي بكفاءة عضو ھیئة التدریس، 

أوضحت أن من وتتفق كذلك مع نتائج ودراسة فلیغل التي. ة حسنة في القسمالرغبة في بناء سمع
أھم دوافع أعضاء ھیئة التدریس نحو زیادة استخدام تقنیات التعلیم الناشئة في التدریس كانت 
مواكبة التغیر المتسارع في مجال التقنیات التعلیمیة، مع دخول تقنیات وتطبیقات جدیدة إلى 

واسیب اللوحیة، والسبورة الذكیة، وتطبیقات الجیل الثاني من شبكة اإلنترنت. میدان التعلیم كالح
یضاف إلى ذلك ضرورة مخاطبة المتعلمین من خالل أدوات تناسبھم وتناسب طرقھم في تلقي 
المعلومات وبناء المعرفة. كما أن تلك التقنیات مریحة و توفر الوقت، وتتیح للمتعلمین التواصل 

ى المحتوى في أي وقت من الیوم، وتتمیز بتنوعھا.معھم واالطالع عل
ھل ھناك فروق ذات داللة إحصائیة في دوافع أعضاء ھیئة التدریس في السؤال األخیر:

العواملبعض اختالف الجامعات السعودیة نحو استخدام تقنیات التعلیم الناشئة تعزى إلى 
؟(الجنس، التخصص، الدرجة العلمیة)

السؤال طُبَِّق اختبار (ت) لداللة الفروق في استجابات عینة الدراسة حول لإلجابة عن ھذا 
.، كما یظھر في الجدول التاليوالتخصصدرجة استخدام تقنیات التعلیم الناشئة باختالف الجنس

اختبار (ت) لداللة الفروق في استجابات عینة الدراسة حول دوافع استخدام تقنیات :)10(جدول
.باختالف الجنس والتخصصالتعلیم الناشئة

المتوسط العددالتصنیفالعامل
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

قیمة 
ت

مستوى 
التعلیقالداللة

دالة عند 943,850,783,180,002ذكرالجنس
0,01مستوى  554,230,55أنثى

التخصص

أدبي
(كلیات 
إنسانیة)

944,090,64

دالة عند 2,220,028
0,05مستوى  علمي

(كلیات 
علمیة)

553,820,83
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مما یشیر إلى وجود فروق )0,01() أن قیمة (ت) دالة عند مستوى 10(جدولیتضح من 
ذات داللة إحصائیة بین استجابات عینة الدراسة حول دوافع استخدام تقنیات التعلیم الناشئة، تعود 

دبیة.الختالف الجنس والتخصص، لصالح اإلناث والتخصصات األ

الذي تدعمھ بعض ملفتة في ضوء االعتقاد الشائع -فیما یرتبط بالجنس- وتبدو ھذه النتیجة 
في توظیف التقنیات الناشئة واستخدامھا في مجال التعلیم وغیره بتفوق الذكوراإلحصائیات 

(Vota, 2009; Business Insider, 2013).إلى توافر معظم ویمكن أن تعزى ھذه النتیجة
وسھولة الوصول إلیھا والتعامل ،عبر شبكة اإلنترنتت التعلیم الناشئة موضوع الدراسةتقنیا

كما أن معظمھا باستخدام الھواتف المتنقلة والحواسیب المحمولة واللوحیة. ، معھا من قِبَل المرأة
، وتجریبھكل جدید سعي معظم النساء وراء إلى، إضافة ال یتطلب تدریباً مكثفاً لالستفادة منھ

. لیس بعیداً عن ذلكمجال تقنیات التعلیمو

أّما فیما یرتبط بالتخصص فیمكن إرجاع ذلك إلى اعتماد التخصصات العلمیة على تقنیات 
مھارات التعلم المنشودة أكثر من تقنیات التعلیم قائمة على الممارسة والتطبیق العملي الكتساب 
یمثل التيعلم، وذلك بعكس التخصصات األدبیة الناشئة موضوع الدراسة التي تستخدم لمساندة الت

استخدام تقنیات التعلیم بصفة عامة، وتقنیات التعلیم الناشئة بصفة خاصة دعامة أساسیة، یمكن 
التعلیمیة، وتقدیمھا بطریقة مشوقة وجذابة.ألعضاء ھیئة التدریس من خاللھا تنویع الخبرات

حادي لداللة الفروق في استجابات عینة الدراسة حول اختبار تحلیل التباین األبعد ذلكطُبِّقَ 
.دوافع استخدام تقنیات التعلیم الناشئة باختالف الدرجة العلمیة، كما یظھر في الجدول التالي

الدراسة حول اختبار تحلیل التباین األحادي لداللة الفروق في استجابات عینة:)11(جدول
.باختالف الدرجة العلمیةدوافع استخدام تقنیات التعلیم الناشئة

مجموع مصدر التباین
المربعات

درجات 
الحریة

متوسط 
المربعات

قیمة 
ف

مستوى 
التعلیقالداللة

2,8221,41بین المجموعات
2,740,068

غیر 
دالة 75,031460,51داخل المجموعات

ذات داللة وق) أن قیمة (ف) غیر دالة، مما یشیر إلى عدم وجود فر11(جدولیتضح من 
عینة الدراسة حول دوافع استخدام تقنیات التعلیم الناشئة، تعود الختالف إحصائیة بین استجابات 

درجتھم العلمیة.

استخدام تقنیات أن أعضاء ھیئة التدریس مدفوعون إلى ویمكن إرجاع ھذه النتیجة إلى
الجامعي، بات التدریس تماشیاً مع متطل،بغض النظر عن درجاتھم العلمیةالتعلیم الناشئة

من تقنیاٍت تعلیمیة.مواكبة ما یجد والحاجة الملحة إلى 



235ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلیلى الجھني 
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التوصیات
في ضوء ما توصلت إلیھ الدراسة من نتائج، توصي الباحثة بما یأتي:

، وتوسیع العنایة بدراسة دوافع أعضاء ھیئة التدریس نحو استخدام تقنیات التعلیم الناشئة.1
باللجان المسؤولة قسام العلمیة داخل الكلیات المختلفة، وانتھاًء دائرة الوعي بھا بدءاً من األ

عن إقرار سیاسة التعلیم.

تحمیلھا على الھواتف الذكیة تتوافر لھا تطبیقات یمكن أنظمة إدارة التعلیم التياستخدام .2
من وجھةموضوع الدراسة أن تقنیات التعلیم المتنقل كانت أھم التقنیات الناشئة انطالقاً من 

.نظر أعضاء ھیئة التدریس

تحفیز أعضاء ھیئة التدریس على تجریب تقنیات التعلیم الناشئة موضوع الدراسة .3
واستخدامھا في التعلیم، من خالل عقد دورات تدریبیة منتظمة، وورش عمل لتعریفھم بھا.

م تضمین مقررات أقسام تقنیات التعلیم في الجامعات السعودیة موضوعات عن تقنیات التعلی.4
، ومفھومھا، وكیفیة توظیفھا في العملیة التعلیمیة.   موضوع الدراسةالناشئة

من موضوع الدراسة إنشاء جوائز تمنح للمتمیزین في استخدام تقنیات التعلیم الناشئة .5
أعضاء ھیئة التدریس، على مستوى الكلیات والجامعات المختلفة.

ما یلبي حاجاتھم، ویواكب ما یطرأ تعزیز برامج تدریب وتطویر أعضاء ھیئة التدریس ب.6
على مجال تقنیات التعلیم من جدید.

الدراسات المقترحة
:إجراء الدراسات اآلتیةالباحثة بنتائج، توصيفي ضوء ما توصلت إلیھ الدراسة من 

لقیاس اتجاھات المتعلمین من الذكور واإلناث نحو استخدام تقنیات التعلیم الناشئة في دراسة .1
تعلیمھم.

اسة لقیاس مدى وعي أعضاء ھیئة التدریس من الجنسین بمفھوم تقنیات التعلیم الناشئة.در.2
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1ملحق 

اشئة موضوع الدراسة قائمة بتقنیات التعلیم الن

التعریف بھاتقنیات التعلیم الناشئةم

تقنیات التدوین المصغر (تویتر)1

) حرفاً عن أي 140تقنیات تسمح بإرسال رسائل قصیرة بحد أقصى (
موضوع من الموضوعات، وبشكل أكثر تلخیصاً یمكن القول إن 

ي التدوین المصغر عبارة عن تحدیثات كتابیة تصف األحداث الت
یعاصرھا اإلنسان في یومھ على مدار الساعة؛ ومن أمثلتھا موقع: 

/https://twitter.comتویتر 

2
تقنیات المحادثة الفوریة (واتسآب، 

الین)

عبارة عن مجموعة من التقنیات التي تتیح إمكانیة التواصل النصي 
الفوري بین اثنین أو أكثر من المشاركین عبر شبكة اإلنترنت أو أي 

من الشبكة الداخلیة / اإلنترانت. وتختلف المحادثة الفوریة  عن شكل 
البرید اإللكتروني أو غیره من وسائل التواصل في تزامنھا المحسوس 

من قبل المستخدم، إذ تحدث بشكل فوري؛ ومن أمثلتھا: تطبیق 
، وتطبیق الالین http://www.whatsapp.com/?l=arواتسآب

http://line.me/en /

3
–یات التعلم التعاوني (المدونات تقن

الویكي)

تقنیات تطبق أسلوب التعلیم التعاوني، وھو أسلوب تعلیمي یتفاعل فیھ 
مجموعة من المتعلمین الذین تتباین سماتھم الفردیة، داخل بیئة تعلیمیة 

). 1مثلتھا: لتحقیق ھدف محدد تحت إشراف وتوجیھ المعلم؛ ومن أ
http://bit.ly/1desOh4لوغر) المدونات مثل مدونات غوغل (ب

). والویكي http://ar.wordpress.com /2ومدونات ووردبرس 
http://www.wikispaces.com أو /

http://www.pbworks.com/education

4
تقنیات الواقع االفتراضي (الفصول 

الحیاة الثانیة)- االفتراضیة 

ي إلى واقع تقنیات تستطیع االنتقال بالمستخدم من واقعھ الماد
عبر التالعب بحواسھ –دون أن یعني ذلك انتقالھ جسدیاً –افتراضي 

بطریقة تجعلھ ینغمس بدرجات متباینة في شدتھا في الواقع 
االفتراضي الذي ینتقل إلیھ حتى یتحول إلى جزٍء من العالم المادي 
الذي یحیط بھ، من خالل نموذج على الحاسوب یتحكم في العملیة 

مثلتھا: الفصول االفتراضیة التي تتوافر عبر عدد من ومن أكلھا، 
، وسنترا (Blackboard)أنظمة إدارة التعلم منھا: بالكبورد 

(Centra) وجسور ،(Jusur) ویزأي كیو ،(WizIQ) وموقع ،
/http://secondlife.comالحیاة الثانیة 

5
تقنیات االستطالع واالستفتاء 

نماذج غوغل)–(مونكي سیرفي 

عن تقنیات تسمح بطرح سؤال أو أسئلة على مجموعة من عبارة
المتعلمین الستطالع رأیھم عن موضوع معین، أو تحدید خبراتھم 

؛ ومن أمثلتھا: موقع إیزي بولز عنھ، أو اتجاھھم نحوه
https://www.easypolls.net وموقع سیرفي مونكي ،/

https://www.surveymonkey.com/mp/online-polls /

6
یات العروض الرقمیة (سالید تقن

مستندات غوغل)–شیر 

تقنیات لتقدیم وعرض المعلومات والبیانات ونتائج األبحاث، تستخدم 
في قاعات التدریس والمؤتمرات واالجتماعات العامة والخاصة 

لعرض موضوع ما امام مجموعة من الحضور. وتستخدم برامج 
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التعریف بھاتقنیات التعلیم الناشئةم
رنامج باور بوینت الحاسوب في إعداد مثل ھذه العروض وتحدیداً ب

وأوبن أوفس إمبرس وكینوت والعدید من البرامج األخرى، ثم یجري 
تحمیلھا على مواقع مخصصة لعرضھا مثل: سالید شیر 

http://www.slideshare.net ومستندات غوغل ، /
http://bit.ly/1jYEuVh

7
تقنیات تشارك المحتوى (یوتیوب 

بنتریست)–فلیكر –انستغرام –

تسمح بتحمیل المحتوى وتشاركھ سواًء كان نصاً مكتوباً أو تقنیات
رسوماً أو صوراً أو مقاطع فیدیو أو ملفات صوت، ومن أمثلتھا: 

، وتطبیق انستغرام http://www.youtube.comموقع یوتیوب 
http://instagram.com وموقع فلیكر ،/

http://www.flickr.com وتطبیق بنتریست ،/
http://www.pinterest.com  /

8
تقنیات الحوسبة السحابیة 

–میدیافایر –(فورشیرد 
دروببوكس)

تقنیات تسمح للمستخدم بتخزین ملفاتھ ومستنداتھ والمصادر التي 
یحتاجھا سواًء كانت برمجیات أو تطبیقات أو خدمات أو بنیة تحتیة، 

واستخدامھا عبر شبكة اإلنترنت دون أن یضطر لتحمیلھا على 
اص، أو یتحمل تكلفة شرائھا، ومن أمثلتھا: موقع حاسوبھ الخ
/، وموقع میدیافایر http://www.4shared.comفورشیرد 

http://www.mediafire.com وموقع دروببوكس ،/
https://www.dropbox.com/

9
تقنیات إنشاء خرائط المفاھیم 

–اإللكترونیة (فریمایند 
ببل.أص)–مایندمیستر 

ألفكار والحقائق أو المفاھیم، وإظھار تطبیقات تسمح بعرض ا
العالقات بینھا مرسومة على حیز مكاني بحیث تُدَرك بالعین، ومن 

، موقع وتطبیق مایندمیستر (FreeMind)أمثلتھا: برنامج فریمایند 
http://www.mindmeister.com موقع ببل.أص ،/

http://bubbl.us/

10
تقنیات التعلیم المتنقل (الھواتف 

المساِعَدات الرقمیة  –الذكیة
الحواسیب اللوحیة)–الشخصیة 

تقنیات یجري فیھا التعلم باستخدام األجھزة المحمولة الصغیرة، مثل: 
، والمساِعَدات الرقمیة  الشخصیة (Smart phones)الھواتف الذكیة 

(Personal digital assistants) والحواسیب اللوحیة ،(Tablet
PCs)


