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رتصو مق��ح لتطو�ر مقر دمج التقنية �� ب $ئات التعلم ب لية ال��بية �� جامعة امللك سعود ر

  )ISTE( وفق معاي&� الـ

ق ب5ت ع�2 املال ي    وشر

;ستخصص ر املنا?< وطر التد   .جامعة Bمام دمحم بن سعود Bسالمية، ق

  b3d.b3d@gmail.com: ال�Jيد Iلك��وGي

  : املWXص

اسة  إ��  وضع تصو مق��ح لتطو�ر مقر دمج التقني ر�دفت الد ر ة "! ب+ئات التعلم ب%لية ال��بية "! ر

 وسـل دمـج 242(ر، وذلك من خالل تقييم الطالبـات ملقـر ) ISTE(جامعة امللك سعود وفق معاي-� الـ

بتعبئـة LسـKبانة ليـتم التعـرف عGـ� مـدى تـوافر معـاي-� اDEمعيـة الدوليـة ) التقنية "! ب+ئـات الـتعلم 

، )الوضــع الــرا�ن) ( وســل242(نيــة "ــ! ب+ئــات الــتعلم ر"ــ! مقــر دمــج التق) ISTE(لتكنولوجيــا التعلــيم 

ا  ومعرفــة الوضــع الــذي ترغــب الطالبــات بتــوافره "ــ! �ــذا املقــر مــن خــالل نفــس LســKبانة، وتحقيقــ
ً

ر

ـــــــع  ـــــــــKبانة DEمــــ ــــ� Lســ ـــــاد عGـــــــ ـــن]Z الوصـــــــــــفي باالعتمـــــ ــــة املــــــــ ـــــة؛ اســـــــــــتخدمت الباحثــــــ ــــ اســ َأل�ــــــــــداف الد َ
ر

اسة من,البيانات روت%و مجتمع الد
َ

ن وت%ونت عينة ,  hلية ال��بية بجامعة امللك سعودجميع طالبات: َّ

اسة من  اسة إ�� عدد مـن ) 96(رالد �م بطر�قة عشوائية طبقية، وقد توصلت الد رطالبة تم اختيا ر

ق ذات داللـــة إحـــصائية بـــ-ن الوضـــع الـــرا�ن واملرغـــوب "ـــ! تـــوافر معـــاي-� : النتـــائج؛ أ�مnـــا وتوجـــد فـــر

، ) وســل242(ر"ــ! مقــر دمــج التقنيــة "ــ! ب+ئــات الــتعلم ) ISTE(اDEمعيــة الدوليــة لتكنولوجيــا التعلــيم 

روجميعnــا "ــ! hافــة املعــاي-� تتجــھ لــصاtE الوضــع املرغــوب لتطــو�ر املقــر وsعــد ذلــك تــم وضــع مالمــح 

مق��حـة وفقــا ملعــاي-� اDEمعيــة vمر�كيــة لتكنولوجيــا التعلــيم 
ً

)ISTE ( توصــلت wــxــ� النتــائج الGًبنــاء ع

اسة لتصو املق��ح ل رلnا الد   . رتطو�ر املقرر

  .)ISTE(  وفق معاي-� الـ، ب+ئات التعلم،ر مقر دمج التقنية،رتصو مق��ح: ال لمات املفتاحية
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A Suggested Proposal for Developing Technology Inclusion 
Syllabus in the Learning Environment at King Saud University in 

Accordance with the (ISTE) Standards 

Shorouk bint Ali Al-Malaky  

Curriculum and Instruction Department, King Saud Islamic 
University. 

E-mail: b3d.b3d@gmail.com  

ABSTRACT  

This study aimed to develop a proposed vision for the development of the 

course of integrating technology into learning environments at the College of 

Education at King Saud University in accordance with the standards of 

(ISTE) by  evaluating the students registering in the course (242 and the 
ways to integrate technology into learning environments) by filling out a 

questionnaire in order to identify the availability of the association’s 
standards International Society for Technology in Education (ISTE) in the 

course Integrating Technology in Learning Environments (242 WSL) (the 
status-quo). The study also aimed to identify the situation that the students 

want to have in this course through the same questionnaire, and to achieve 
the objectives of the study. The researcher used the descriptive approach 

based on a questionnaire to collect data, and the study population consisted 

of: all students of the College of Education at King Saud University. The 

study sample consisted of (96) students who were chosen in a stratified 

random manner. The study results reveled that there were statistically 

significant differences between the current and desired situation in the 

availability of the standards of the International Society for Technology in 

Education (ISTE) in the decision to integrate technology in learning 

environments (242 WSL). The proposed features were developed according 

to the standards of the American Society for Educational Technology (ISTE) 

based on the findings of the study to visualize the proposed course 

development. 

Keywords: A Suggested Proposal, Technology Inclusion Syllabus, the 

(ISTE) Standards. 
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اسةمقدمة ا   : رلد

قميــة ملموسـة "ــ! شــx| ا}Dـاالت، فمنــذ دخــو  ل�ـشnد ا}Dتمــع "ـ! vلفيــة الثالثــة �غ-ـ�ات  ر
ا�Eاسب ��! و�رامجھ التطبيقية، وال��مجيات التعليمية ل��ياة ال�شر�ة، أصبح ا}Dتمع �ع+ش "! 

Dـــاالت، ومـــن ب+ئـــة إلك��ونيـــة متغ-ـــ�ة، ومـــؤثرة "ـــ! الوقـــت ذاتـــھ عGـــ� hافـــة أفـــراد ا}Dتمـــع "ـــ! hافـــة ا}
ا}Dــاالت املnمــة ل��بيــة جيــل واع يتما�ــ�| مــع متغ-ــ�ات الب+ئــة ا}�يطــة بــھ، مجــال ال��بيــة والتعلــيم، 
ات التقنية املعرفية، لتوف-� �عليم  رفتقع ع�G عاتق املؤسسات ال��بو�ة تحديات ملواكبة تلك التطو

و�علم مر يتوافق مع حاجات العصر الرق�w املتغ-�، لتحقيق غايات و
ُ

أ�داف املؤسسات ال��بو�ـة ن
  .بكفاءة وفاعلية عاليت-ن

لية  وو���تب ع�G �ـذه التحـديات امل��ايـدة "ـ! واقـع ال��بيـة والتعلـيم ال��امـات تتعـدى مـسؤ
ة دمــج التقنيـة "ــ! التعلـيم والــتعلم كيفيــا ونوعيـا، نظر�ــا وتطبيقيـا،  تلــك �ــ!  نقـل املعرفــة، إ�ـ� ضــر

ً ً ً ً
ور

�ــة تـــؤدي لتحـــس-ن مــن Lف��اضـــات الxــw تؤكـــد عGــ� دو ر �ـــذه التقنيـــات "ــ! إيجـــاد ب+ئــات �علـــم ابت%ا ر
ىعمليات التعليم والتعلم، و�سnيل الوصو }�تو ��م من املعلومات �سا�م "! إكساب املتعلم  ل
رعGـــ� اكKـــساب املفــــا�يم بطر�قـــة مـــشوقة، ودو �ــــذه التقنيـــات "ـــ! �عز�ــــز اســـ��اتيجيات قائمـــة عGــــ� 

hاس��اتجيات التعلم التعاو¤ي، حيث �ستطيع املتعلم Lتصال ) Learner-based Learning(التعلم 
ات دمج التقنيـة "ـ! )2014( واملشاركة والعمل ¥ش%ل �عاو¤ي "! ب+ئة �علم تفاعلية فو  ر، إال أن مباد

ت العديــــد مــــن  رالـــتعلم تواجــــھ صـــعو�ات "ــــ! تحقيــــق أ�ـــدافnا تحــــس-ن مخرجـــات الــــتعلم، وقــــد أشـــا
اســات إ�ــ� غيــاب أدلــة ملموســة  & قــل .  (ر أو قــصو "ــ! اســتخدام �ــذه التقنيــات ¥ــش%ل فعــال–رالد

  ).2010داقرانو، 

رإن أحــد أك»ــ� امل�ـــ�رات شــيوعا "ـــ! vدب النظــر والxــw تفـــسر قــصو التقنيـــة "ــ! تحقيـــق  ي
ً

ا  ¬س ونظر�ــات الــتعلم وتطو¬عnــ رأ�ــدافnا �ــو ال��ك-ــ� عGــ� اDEانــب التقــw وإ�مــال تفعيــل طــر التــد ق
ــــش-� جــــــونز ى�Eدمــــــة ا}�تــــــو التعلي�ــــــw املــــــ ــــث �ــ ــــھ للمتعلمــــــ-ن، حيــ  إ�ــــــ� أن Jones) 2001(راد تقديمــ

اسـية ±°ـا، حيـث �ـش-�  ُالتوظيف الفعال لnذه التقنيات ال يـتم بمجـرد شـراؤ�ا وتجn-ـ� القاعـات الد ر
مة ). 2013(مي�µيبل  ات التقنية الال زإ�� إن الدمج النا·t يتطلب جا�ز�ة من ال��بو�-ن وت%و�ن املnا ر

¬س املتنوعة، وا���Eة التطبيقية الwx تمكنھ من مواكبة النمو واملعرفة بنظر�ات  رالتعلم وطر التد ق
 tEـــسية، وذلـــك مـــا يؤ�ـــده  الـــصا¬ راملKــسارع لnـــذه التقنيـــات وتوظيفnـــا ¥ـــش%ل فعـــال "ــ! أ¤ـــشطتھ التد

مش-�ا إ�� أ�مية تكييف التقنية لتالئم أنماط العمليات التعليمية السائدة "! املؤسسات ) م2000(
ً ُ

ـــي يتطلـــــب إعـــــدادا Hall’s) 2009( ليميـــــة، كمـــــا  قـــــال �ـــــالز التع ـــذ التعلـــــيم ½لك��و¤ــ  إن نجـــــاح تنفيــ
ً

ـــاس والتقــــو�م، و�و�ــــt خــــان  وتخطيطــــا إســــ��اتيجيا، وا�ــــv t�ــــداف القابلــــة للقيـ
ً ً

 )Khan(2007 
ما�يــة ½عــداد والتخطـــيط Lســ��اتيÂ! "ـــ! تطبيــق التعلــيم ½لك��و¤ـــي بتحديــد الـــدقيق  مــن خـــالل 

اجــــر .   التـــصميم التعلي�ـــw ملواجnـــة تحـــديات العـــصر الرق�ـــw املعر"ـــ!اتبـــاع ووذكـــر hـــل مـــن قـــاجن و
ــــر  ـــــوالس وكيلــــ ــــــة نظــــــــم التــــــــصميم التعلي�ـــــــــGagne,Wager, Golas &Keller) 2005  w(وقـــ  أ�ميــ

Instructional System Design) ISD ( لونظر�اتــــھ واســــ��اتيجياتھ "ــــ! تقــــديم حلــــو للمــــشكالت
التعليميـــة، واملـــساعدة "ـــ

ُ
! بنـــاء النمـــوذج vساÍـــ�w لب+ئـــات التعلـــيم والـــتعلم، لتجعـــل طلـــب املعرفــــة 
ة أك»ـــ� فاعليـــة، حيـــث �عت�ـــ� التـــصميم التعلي�ـــw تقنيـــة �Eلـــق خ�ـــ�ات و�+ئـــات �عليميـــة فعالـــة  ّواملnـــا ُ ر

ـــالح التعلـــــيم  , 2008(للمتعلمــــ-ن، مـــــن خـــــالل تـــــصميم، وتنفيـــــذ، وتقـــــو�م، ب+ئـــــات الـــــتعلم ±°ـــــدف إصــ
National Educational Technology Standards.(  
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اسـة   :رمش لة الد

ات التقنية  ات �سا�م "! إكسابھ املnا رمن v�مية أن تتضمن برامج إعداد املعلم-ن مقر ر
عة وت�نÓ°ــــــا وتــــــصميم  ات التقنيـــــة املKــــــسا ــــو ــــن متا¥عــــــة التطــ رواملعرفـــــة البيداغوجيــــــة الxــــــw تمكنـــــھ مــ ر

!Gتفــــــاع wـــديم محتـــــو �علي�ــــــ ــة لتقـــ ات املتعلقــــــة عـــــالوة. ىv¤ـــــشطة التعليميــــ ر عGــــــ� ذلــــــك فـــــإن املقــــــر
ف النظر�ـة بـل يÖبÕـ! أن  �ـد املعلـم باملعـا رباستخدام التقنية "ـ! التعلـيم يجـب أن ال تقتـصر عGـ� تز و
ات متنوعـة لتمكـ×°م مـن توظيفnـا التوظيـف vمثـل داخـل  رت��افق مع أ¤شطة تطبيقية  تكسØ°م مnا

اسية  ��يل، (رالقاعات الد   ).2013زمند

ع�ــــ�اف مؤســــسات التعلــــيم العــــا�! املــــسئولة عــــن تقــــديم بــــرامج إعــــداد وعGــــ� الــــرغم مــــن ا
اسات �ـش-� إ�ـ� أن  اw�Í إال أن الد راملعلم-ن بأ�مية إعداد املعلم الستخدام التقنية "! الفصل الد ر
ات املتعلقـــة بتقنيـــات التعلـــيم لـــم يـــتم تـــصميمnا بطر�قـــة تحقـــق ½م%انـــات الواعـــدة للتقنيـــة  راملقـــر

�+ــنج و�ــان� إ�ــ� أنــھ عGــ� الــرغم مــن أن اDEامعــات أ¤ــشات أقــساما أhاديميــة  )2001(نق زحيــث �ــش-� 
ً

ات تتعلق باستخدام التقنيات "! التعليم إال أن �ناك عدد من املشاhل تتعلق بال��ك-�  رتقدم مقر
!Ûانـب البيـداغوDEمــال ا�وإ wانـب التقـDEـ� اGات بطر�قـة نظر�ـة دو إبــراز , ع ¬س �ــذه املقـر نوتـد ر ر

اســـيةفوائـــد�ا التطبي ات تطبيقيـــة داخـــل القاعـــة الد رقيـــة، وعـــدم إكـــساب الطـــالب مnـــا حيـــث إن . ر
¬سnا ¥ش%ل منفصل  ات تقنيات التعليم شيوعا �و تد رإحدى أك»� املشاhل "! مقر

ً
 Stand alone(ر

course ( س ومبادئ علم النفس ال��بو¬ يبمعز عن مواد التخصص وطر التد ق ن( رل , وبرا�س وآخر
ات تقنيــات التعلــيم فجــوة بــ-ن ما�علمــھ حــو التقنيــة و�ــ-ن نــتج عــن �ــذا ال).  2012 لقــصو "ــ! مقــر ر ر

اسية  ساتھ "! القاعة الد رمما ن، (ر وتونديو وآخر ن:  2011ر   )  2012, وبرا�س وآخر

ن  وولتجاو �ذه الصعو�ات �ش-� برا�س وآخـر  إ�ـ� أن Watson and Prestridge) 2012(ز
ات تقنيـات  التعلـيم �ـو تكييـف وتبـw املعـاي-� املوثقـة ¥ـش%ل رأحد املـداخل الـشاàعة "ـ! تطـو�ر مقـر

ـــات ) Well-illustrated standards(جيــــد  ـــات Lعتمـــــاد hvـــــادي�w أو اDEمعيــ ـــw تـــــضعnا منظمــ والxــ
ا}�تصة "! �ذا الشأن،  فع�G س�يل املثال تصمم انتل والwx تقدم برامج عديدة "! إعداد املعلم-ن 

السـتخدام التقنيـات  برامجnــا وفقـا ملـا 
ً

 The(تتطلبــھ معـاي-� اDEمعيــة الدوليـة لتكنولوجيـا التعلــيم 
International Society for Technology in Education ,ISTE.(  

اسـة سـKبحث "ـ! , و"! ضوء ما تقدم رومن أجـل ½سـnام "ـ! إثـراء البحـث العل�ـw، فـإن الد
ربناء تصو مق�ـ�ح لتطـو�ر مقـر دمـج التقنيـة "ـ! ب+ئـات الـتعلم ب%ليـة ال��ب يـة "ـ! جامعـة امللـك سـعود ر

  ).ISTE(وفق معاي-� الـ

اسـة   :رأسئلـة الد

ر"ــ! مقــر دمــج التقنيــة "ــ! ) ISTE(مــا مــدى تــوافر معــاي-� اDEمعيــة الدوليــة لتكنولوجيــا التعلــيم  .1
  ؟)الوضع الرا�ن والوضع املرغوب) ( وسل242(ب+ئات التعلم 

رمــا التـــصو مق�ــ�ح لتطـــو�ر مقــر دمـــج التقنيـــة "ــ! ب+ئـــات الــتعلم .2 ب%ليــة ال��بيـــة "ـــ! )  وســـل242 (ر
  ؟)ISTE(جامعة امللك سعود وفق معاي-� الـ
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اسـة اسة لتحقيق v�داف التالية:رأ_داف الد   :ر سعت الد

ر"ـــ! مقـــر دمـــج التقنيـــة "ـــ! ب+ئـــات ) ISTE(التعـــرف عGـــ� مـــدى تـــوافر معـــاي-� اDEمعيـــة vمر�كيـــة  .1
  ). وسل242(التعلم 

روضــع تــصو مق�ــ�ح لتطــو�ر مقــر دمــج التقن .2 ب%ليــة ال��بيــة "ــ! )  وســل242(يــة "ــ! ب+ئــات الــتعلم ر
  ).ISTE(جامعة امللك سعود وفق معاي-� الـ

اسـة   :رأ_مية الد

ال �نـــاك مــــن  زبـــالرغم مـــن ا}�ـــاوالت اDEــــادة لتطـــو�ر بـــرامج تقنيـــات التعلــــيم، إال إنـــھ مـــا
�ر ما �ش-� إ�� ا�Eاجة إ�� مز�د من اnDEود املركزة لتطو�ر برامج hلية ال�� بية من ناحية تقنية رالتقا

نوذلـــك مـــا �ـــش-� إليـــھ وا�ـــسو و�رســـتج بـــأن خطـــط إصـــالح التعلـــيم تتطلـــب إعـــادة صـــياغة ) 2001(  ُ
مفnوم التعليم وتتطلب من املعلم توظيف التقنية ¥ـش%ل فعـال لتحـس-ن مخرجـات الـتعلم، بحيـث 

ن يتعــرف معلــم يـؤدي ذلــك لتــوافر الكفــاءة العلميــة واملnنيــة لــدى ال��بــو�-ن،  فnنــاك حاجــة م��ــة أل
املــستقبل عGــ� vســاليب التكنولوجيــة ا�Eديثــة الxــw أدخلــت واســتخدمت "ــ! ا}Dــال التعلي�ــw مثــل 
تحليـل الـنظم، وتحليـل التفاعــل، وتـصميم التعلـيم، وتفر�ـد التعلــيم، والكمبيـوتر التعلي�ـw، وغ-��ــا 

¬سية سات التد رمن املستحدثات ال��بو�ة الwx �ساعد ع�G القضاء ع�G املما  التقليدية الxـw تجعـل ر
مــن الكتـــاب املقـــر مرجعـــا وحيـــدا يل�ــ�م بـــھ الطـــالب واملعلـــم عGـــ� الــسواء وذلـــك مـــا يؤكـــده املـــشاعلھ 

ً ً
ر

بأنھ ع�G الرغم مـن �ـسارع التغ-ـ� Lجتمـاã! والتكنولـوÛ! باسـتمرار، نمـوذج الـتعلم بقـي "ـ! ) 2014(
أساسھ ثابتا
ً

نالش%ل vساw�Í املعلمو يتحدثو ب+نما �ستم.     . ع الطلبةن

اسة ا�Eالية، ا�Eاجة الدائمة إ�� مراجعـة ال�ـ�امج ال��بو�ـة ¥ـش%ل  رومما يدعم أ�مية الد
عــــام، واDEوانــــب املتعلقــــة بمجــــال تقنيــــات التعلــــيم "ــــ! �ــــذه ال�ــــ�امج بخاصــــة، إذ إن مجــــال تقنيــــات 

  .رالتعليم يرتبط بالعلوم والتقانة، وقد أصبح كال�ما ميدان-ن دائ�w التطو من يوم آلخر

اسـة   :رحدود الد

ــــوعية .1 ـــاي-� اDEمعيــــــة vمر�كيــــــة :اcdــــــدود املوضــ ــــوافر معـــ "ــــــ! تــــــوافر معــــــاي-� ) ISTE( مــــــدى تــ
 242(ر"ــ! مقــر دمــج التقنيــة "ــ! ب+ئــات الــتعلم ) ISTE(اDEمعيــة الدوليــة لتكنولوجيــا التعلــيم 

  ).وسل

  . hلية ال��بية "! جامعة امللك سعود:اcdدود امل انية .2

اw�Í الثا¤ي من عام  الفصل :اcdدود الزمانية .3   . �ـ1437رالد

ســن مقـر : اcdـدود الgــشر�ة .4 ر طالبـات hليــة ال��بيـة الال�ــي يد "ـ! جامعــة امللــك )  وســل 242(ر
  .سعود

اسـة   :رمصطcXات الد

ات اسـæ°ا عGـ� الطالـب ) 2014( يو��nا مDåم املعا¤ي : راملقر بأè°ا  مجموعة موضـوعات يفـرض د
َّ ُ ر ُ َ ُ ُ

ٍ"! مادة ما "! مرحلة معينة
َ َّ ٍ.  
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�ــو منظومــة مت%املــة مــن vســس وv�ــداف :  ربرنــامج مقــر تقنيــات التعلــيم: ِالتعر�ــف Bجراhــي لـــ
ــــو�م واملعـــــاي-�  ــــاليب التقـ ¬س وv¤ـــــشطة والوســـــائط التعليميـــــة وأسـ روا}�تـــــو واســـــ��اتيجيات التـــــد ى

ات اDEامعية   . راملتبعة "! التقييم والتقو�م واملستÖبطة من توصيف املقر

 �و نموذج لألداء يحدد بمعرفة أفراد او �يئات علمية ومnنية متخصصة وتأ�ي : Standardاملعيار 
فnـــو قابـــل للتطبيـــق وقاعـــدة أساســـية مرشـــدة ,ىصــياغة املعيـــار ل%ـــي �ع�ـــ� عـــن محتـــو عل�ـــw وعمGـــ! 

!ëامDEللعمل ا .  

�Instructional technology :   |�ìKتكنولوجيا التعليم  �تا  اسيلز، و �ا ر �عرفnا با ر  ع�G )1998(رر
يعلــــم نظـــر تطبيقــــي، î°ـــتم بتــــصميم مـــصادر التعلــــيم وعملياتـــھ وتطو�ر�ــــا " أن تكنولوجيـــا التعلـــيم 

ï°ـا وتقو�مnـا  اسـة والتطبيـق ”   عرفnـا مولنـدا و�انوفـس%ي بأè°ـا 2008و"ـ! عـام ".  روتوظيفnـا وإدا رالد
ـــس-� الـــــتعلم وتحـــــس-ن vداء مـــــن خـــــالل ابت%ـــــار العمليـــــات واملـــــصادر التق نيـــــة املناســـــبة vخالñــــ! لت+ــ

  . “  واستخدامnا 

ــ ات تــصف نمــاذج vداء التكنولــوÛ! املعتمــد :معــاي&� uداء التكنولــو�s: ِالتعر�ــف Bجراhــي لـ ر عبــا
ة مت%املــة تجمـع بــ-ن  رأhاديميـا لــضمان جـودة ا}�رجــات وذلـك مــن خـالل تطبيــق تلـك املعــاي-� بـصو

ً

ف النظر�ــة لتكنولوجيـا التعلــيم والتطبيقـات العم يليــة لæ°يئــة الطالـب ال��بــو ملnنـة التعلــيم "ــ! راملعـا
  . جامعة امللك سعود

  :يBطار النظر

  : التقنية �� ب$ئات التعلم

افــــد ½صــــالح ال��بــــو املعتمــــد عGــــ� التقنيــــة  افــــدا مــــن ر ي�عــــد دمــــج التقنيــــة "ــــ! التعلــــيم  و ً ر ُ

Z[ديثــــة؛ لتــــصبح جــــزءا ال يتجــــزأ مــــن ب+ئــــة الــــتعلم بجميــــع م%ونــــات املــــن�Eُا ُّ
ِ

َّ َ ً َ  بمــــا يــــضم مــــن أســــاليب ُ
ة، وما يرتبط ±°ذه امل%ونات من مدخالت وعمليات ومخرجات رالتعلم، والتقو�م، و½دا

ُّ
 .  

إ�� أنھ البد أن تصبح التقنية جزءا ال يتجزأ من �عليم و�علم ) 2007(يفقد أشار الظف-� 
ً

، لدمج التقنية نالتالميذ، وذلك ي%و بتخطيط مسبق، وتحديد دقيق لأل�داف وvولو�ات املطلو�ة
بــالتعليم، لكـــيال ت%ـــو التقنيــة مـــضافة لألبÖيـــة التقليديـــة، وvجnــزة ½لك��ونيـــة، دو أن تـــدمج "ـــ! 

ُ ن ن
اسية رطبيعة املnام الwx يؤدî°ا املعلمو والتالميذ "! قاعاï°م الد   . ن

 tطيــب، ( كمــا يو�ــ�Eديثـــة مــن أدوار تختلــف عـــن ) 2003ا�Eإ�ـــ� مــا تتطلبــھ التقنيــات ا
ه ال حا ملعلومـــــات الكتـــــاب رأدوا اســـــية، شــــا ة "ــــ! hـــــو املعلــــم محـــــددا للمــــادة الد تقليديــــة ا}�ـــــصو

ً ً
ر ر ن ر

ـــيط العمليــــــة التعليميــــــة  ه يرتكــــــز عGــــــ� تخطـــ ات التقليديــــــة، ليــــــصبح دو اضــــــعا لالختبــــــا Íـــــ�w و راملد ر ر
ً

و
وتــصميمnا وإعــداد�ا، عــالوة عGــ� hونــھ مــشرفا ومرشــدا وموجnــا ومقيمــا لnــا، فــاملعلم ±°ــذه الطر�قــة 

ً ً ً ً

د الطــالب لي%ونـوا معتمــدين عGـ� أنفــسnم، ¤ــشيط-ن، مبتكـر�ن وصــا¤ë! قـرار و�تعلمــو ذاتيــا �ـساع
ً

ن
ــــيم ا�Eديثـــــة  ـــق نظر�ـــــات التعلـ ــــوا مـــــستقبل-ن ســـــلبي-ن للمعلومـــــات، فبـــــذلك تتحقــ بـــــدال مـــــن أن ي%ونـ

ً

أن توظيــــف ) 2011(ُاملتمركــــزة عGــــ� املــــتعلم وتحقــــق أســــلوب الــــتعلم الــــذا�ي لــــھ، حيــــث �ــــش-� جــــاد 
ســم خــصائص جيـل املــستقبل وفـق آمــال الفــرد التقنيـة التع رليميــة مـن أ�ــم املتغ-ــ�ات الxـw تــؤثر "ـ! 

د . وا}Dتمــع وطموحاï°مـــا وتطلعاï°مـــا رو�ؤكــد hـــل مـــن �ــو و�ـــو  ¥ـــش%ل كب-ـــ� Hall & Hord) 2009(ل
وال يمكــن ألي فــرد أن î°ــرب م×°ــا ســواء "ــ! , لعGــ� املقولــة الxــw تقــو إن التغ-ــ�ات تحــدث "ــ! أي م%ــان
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أن التعلــيم والتقنيـة �مــا طر�ـق املــستقبل، وقـد بــدأت ) 2011(وذكــر جـاد . اتــھ ا�Eاصـةعملـھ أو حي
التقنيـــة "ـــ! العمـــل عGـــ� إعـــادة �ـــشكيل ب+ئـــات الـــتعلم وإحـــداث �غي-ـــ�ات جو�ر�ـــة "ـــ! عالقـــة املـــتعلم 

, بــاملعلم واملـــن]Z و"ــ! آليـــة Lتــصال وتبـــادل املعلومــات، و"ـــ! كيفيــة حـــدوث عمليxــw التعلـــيم والـــتعلم
ّأ�ميـــة التوظيــف الفعــال لتقنيــات التعلـــيم ½لك��و¤ــي لتحقيــق مبـــدأ )  2005( عبــد ا�Eميــد و�ؤكــد

من v�داف ال��بو�ة الwx �عد دمج التقنية "! التعليم ) 2006(و�و�t فر�حات , اDEودة "! التعليم
اسية: (داعمة "! تحقيقnا ات أساسية للنجاح "! , رتحس-ن �عليم و�علم املواد الد ب+ئات رتطو�ر مnا

و�غي-ـ� التنظـيم Lجتمـاã! , ز�ادة الدافعية نحو التعلم, إعداد متعلم �عتمد ع�G ذاتھ, عمل حديثة
اسية بحيث ت%و متمركزة حو الطالب لللقاعات الد ن   ).تحف-� ½بداع, ر

 Hodges, Thomas, Conner, Elizabeth) 2011(و¬ش-� �ودج وتومـاس وhونـو وإل-�اب+ـث 
ــw أك»ـــ� مـــن مجــــرد أدوات �عليميـــة جديـــدةإ�ـــ� أن دمـــج التقنيــــة "ـــ! و�ــــ! فرصـــة إلعــــادة ,  التعلـــيم �عــ

فيمــا يتطلبــھ دمــج التقنيــة "ــ! التعلــيم مــن ) 2006(و�ــو مــا يــراه فر�حــات , �عر�ــف مــا �عنيــھ التعلــيم
�ــة  اســية ومـا يــرتبط ±°ـا، و�ــذه الر ؤ�ــة املعلــم للقاعـة الد �ــة "ـ! hــل مـن أنمــاط التعلـيم و ؤنقلـة جذ ر رر

وتأكيـد  ا�Eاجـة إ�ـ� حـل مـشكالت، والتغي-ـ� "ـ! , رو املعلم "! إعدام أسـلوب التلقـ-ناDEديدة �غ-� د
¬س  وتخطيطـــــھ وتـــــصميمھ وكيفيـــــة التقـــــو�م ـــد ـــو , رأســـــاليب التــ اســـــة العطيــ يو�ـــــو مـــــا توùـــــ�w بـــــھ د ر

سية املناسبة لدمج التقنية) 2008( وما توw�ù , ربالعمل ع�G إعداد مواصفات الب+ئة التعليمية املد
v تــــصال بــــھ النــــدوةLتمــــام بــــدمج املــــستحدثات ) 2010(و�ــــ� "ــــ! تطبيقــــات تقنيــــة املعلومــــات و�باال

ة متا¥عة تطو�ر�ا ملسايرة التقدم العل�w وال×°وض با}Dتمعات املعرفية   .ورالتقنية مع ضر

�نـــو  دمـــج تقنيـــة املعلومـــات وLتـــصاالت "ـــ! ) 2005(زوقـــد عـــرف حكـــيم وســـالمة وســـرايا و
ُ َ

ِمــــدخل يركــــ: "التعلـــيم بأنــــھ
ّ ز عGـــ� LنKــــشار املــــنظم الnــــادف للتقنيـــات املــــستحدثة داخــــل املنظومــــة ٌ

َ َ َ َّ

ـــددة؛ بحيـــــث تـــــصبح �ــــذه التقنيـــــات مندمجـــــة فÓ°ـــــا،  التعليميــــة ب%امـــــل عناصـــــر�ا، وفقـــــا ملعــــاي-� محــ
ً ُ ً ََّّ

ِ
ْ

�ــادة فاعليæ°ــا وكفاءï°ــا فــع مــستو �ــذه املنظومــة، و تباطــا حيو�ــا، ±°ــدف  زومرتبطــة ±°ــا ا ى ُ ر üر ً ً
لــذا �عــد ".

ن عديــــدة، فnـــو يركـــز عGــــ� الـــر�ط بــــ-ن أنمـــاط وأ¤ــــشطة الـــ ســــھ املعلمـــو امللnمــــو لقـــر ودمج فنـــا ما ن ن ر
ً

.  ومـصادر �علــم مختلفــة "ــ! إطــار ب+ئــات �علــم يمكـن للمتعلمــ-ن مــن خاللnــا التفاعــل وت%ــو�ن vف%ــار
ففي العقود القليلة املاضية طو الـتعلم املـدمج اسـ��اتيجيات الـتعلم متيحـا فرصـا ألنمـاط ال

ً ً
تعلـيم ر

ة ع�G الطرائق التقليدية   . ر½لك��و¤ي والتعلم عن ¥عد والثو

إ�ـــ� أنـــھ لــــم يحـــرك الـــتعلم التقليــــدي Lســـتخدام لتقنيــــات ) 2012(ُو¬ـــش-� ال��hـــي وســــرايا 
 wــxـ! ال� wـشأت خـارج منظومــة التعلـيم الرسـ�¤ wـxديثـة ال�Eــات ا�تجاL ديثـة "ـ! الـتعلم، ولكـن�Eا

حت vجnـزة ½لك��ونيــة والnواتــف املتنقلــة وأجnــزة ا�Eاســوب سـاقت �ــذه التحــديثات، حيــث أصــب
وقد غ-�ت أحدث Lخ��اعات "! مجال ال��مجيات Lجتماعية من . واسعة LنKشار ومألوفة للطالب

متحديـة العـادات Lجتماعيـة، حيـث أتاحـت الفـرص أمـام بـث .  طرائق التالñ! والتفاعـل بـ-ن النـاس
ــــش��كالبيانــــــات ال�þــــــصية استكــــــشاف ا ــــام املــ ـــــا يــــــتم حاليــــــا صــــــياغة .  ملوضــــــوعات ذات L�تمــ كمـ

ً

  .توقعات الطالب بفعل التغ-�ات الwx طرت ع�G استخدام التقنيات "! مجال التعليم

نوالبــد أن ي%ــو ل%ــل ذلــك تــأث-� "ــ! عمليــات دمــج التقنيــة "ــ! التعلــيم "ــ! ب+ئــات الــتعلم لــئال 
ئت%و بمعز عن التغ-� الطار "! التقنيات املتجد ل دة بل يتم دمجnا بفن و�خطـوات وأسـس علميـة ن

ات دمج التقنية "ـ! ب+ئـات  ر"! ب+ئات التعلم وفق ما تحتاجھ املؤسسات التعليمية، لnذا تحتاج مقر
ات ¥ش%ل مستمر وم��امن مع تلك التجديدات   .رالتعلم إ�� فر�ق عمل �س�ë لتطو�ر تلك املقر
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  :مزايا دمج التقنية �� التعليم

ُإ�� أن التعلم ½لك��و¤ي املدمج يمكن من �غي-� اتجا�اتنا ل+س ) 2012(رايا ُ�ش-� ال��hي وس

سـة الــتعلم، ولكـن اتجــاه نوعيـة املـصادر وvدوات الxــw تـدعم الــتعلم  مـان مما رفقـط اتجـاه م%ــان و ز
فدمج التقنية "! ب+ئات التعلم تKيح أ¥عادا جديدة لتعلم .  النوã! املnتم بكيفية استخدام التقنيات

ً

مــــان وم%ـــــان و�الكيفيــــة v¤ـــــسب لطـــــالب امل نـــــة الــــتعلم "ـــــ! hـــــل  ـــا تـــــوفره مــــن مر زتنقــــل مـــــن خــــالل مــ و
ـــا تفيــــد "ــــ! التوســــع "ــــ! مــــصادر الوســــائط الxــــw يمكــــن اســــتخدامnا "ــــ! عمليــــة الــــتعلم  املتعلمــــ-ن، كمـ

ُ

و�ـذا الـدمج بـ-ن امل%ـان والزمـان والوسـائط يـوفر إم%انـات جديـدة مـن .  بمنظومة مت%املة ومتنوعة
نماط v¤ـشطة الxـw يمكـن للطـالب القيـام ±°ـا والطرائـق الxـw تمكـ×°م مـن التعـاو فيمـا بيـ×°م حيث أن

مستخدم-ن vدوات ½لك��ونية املتاحة، لذا فدمج التقنية "! ب+ئات لتعلم والتعلم املدمج يضيف 
أ¥عـــادا جديـــدة لعمليـــة الـــتعلم أيـــضا
ً

ح مـــن و¬عـــw الـــر�ط بـــ-ن الفـــضاء املـــادي و½لك��و¤ـــي أنـــھ أصـــب. 
�ا فيمـا قبــل، حيـث يــوفر  راملمكـن للمجتمعـات أن تKــش%ل وتتفاعـل بطرائــق hـان مــن الـصعب تــصو

فرصا للتفاعل امل��امن 
ً

نجنبا إ�� جنب مع فرص التÖسيق والتعاو غ-� امل��امن ) "! ذات الوقت(
ً

) !"
ه �ـــسمح باســـتطالع أشـــ%ال ا�Eـــوار ا}�تلفـــة، و.  خـــالل ف�ـــ�ة مـــا) أوقـــات مختلفـــة كــــذلك رو�ـــذا بــــدو

وتفـــتح املـــصادر وvدوات ½عالميـــة الـــسبل أمـــام الطـــالب، لت%ـــو�ن بنـــوك .  أنمـــاط الـــتعلم اDEديـــدة
نمـصادر الـتعلم ا�Eاصــة ±°ـم، حيــث يـدمجو إبـداعاï°م مــع مـواد علميــة تـم جمعnـا مــن املكتبـات "ــ! 

مــن :  للو�ث-ــ� �ــذا vذ�ــان �ــساؤالت حــو ¥عــض مــن قــيم ال��بيــة التقليديــة، مثــ.  hــل أنحــاء العــالم
الــذي يملــك و¬ــسيطر عGـــ� مــصادر املعرفــة؟ فاألنمـــاط ا�Eديثــة أل¤ــشطة الـــتعلم تتحــدى مــا �عودنـــا 
عليـــــھ فيمـــــا يتعلـــــق بكيفيـــــة تـــــوف-� الـــــتعلم، و�ـــــشكيل القواعـــــد و�داب اDEديـــــدة لعمليـــــة التعليمـــــة 

  . التعلم، ونقل التحكم من املعلم إ�� املتعلم

  :ISTE Standardsليم معاي&� اxdمعية الدولية لتكنولوجيا التع

ت اDEمعة الدولية لتكنولوجيا التعلـيم مجموعـة مـن املعـاي-�  الxـw تـم ) Standards(رطو
ï°ـدف �ــذه . ىLع�ـ�اف ±°ـا وت�نÓ°ــا مـن قبــل املؤسـسات ال��بو�ـة عGــ� نطـاق واســع عGـ� مـستو العــالم

سـات الxــï w°ــدف لتحـس-ن عمليــات التعلــيم والـتعلم و½ ة والــدعم "ــ! راملعـاي-� لوضــع أفــضل املما ردا
wـا املؤسـسة مـن . عصر  التعلم الرق�nمعيـة إ�ـ� عـدة فوائـد تتعلـق بتحـس-ن الـتعلم تحققDEو�ش-� ا
  ):ISTE, 2014(اعتماد �ذه املعاي-�  

ات حـــل املـــشكالت  • ات التفك-ـــ� العليـــا مثـــل مnـــا رتطـــو�ر مnـــا ، ) Problem-solving strategies(ر
  ).Critical thinking(والتفك-� الناقد 

، و�علم قائم عstudent-centered learning( �G(تصميم اس��اتجيات �علم قائمة ع�G املتعلم  •
ع    ."! ب+ئات التعلم ½لك��ونية) Project-based Learning(واملشر

ات  • رفـع مـستو جا�ز�ـة الطـالب ملواجnـة ســو العمـل التنافـ��w والـذي يتطلـب اكKـساب مnــا قر ى
  .رتواكب التطو التقw املKسارع

س إلحداث التغي-� املنظم البت%ار ب+ئات �عليمية محسنة بالتقنيةرإ •   .رشاد املدا

• wب امل�� ، و�رامج التد سات التعاو رتحس-ن مما   .   نر
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ـــق  ـــتم تحقيـــ ــــ| يــ ــــذه املعـــــاي-� ¥ــــــش%ل مت%امـــــل حxــ ة تطبيـــــق �ــ وروتؤكـــــد اDEمعيــــــة عGـــــ� ضــــــر
  :Lستفادة املث�G، و�شمل �ذه املعاي-� اDEوانب التالية

أوال
ً

  :�ISTE Standards•S اxdمعية الدولية لتكنولوجيا التعليم للطالب معاي&: 

ات الطــالب عGــ� الــتعلم بكفــاءة "ــ! عــصر الــتعلم  رï°ــدف �ــذه املعــاي-� تقــو�م معرفــة ومnــا
wئ+ـسة , الرق� ات الطالب "ـ! سـتة جوانـب  ر�شمل �ذه املعاي-� تقو�م مnا تتعلـق ).  معيـار فرãـ!24(ر

ة الطالـب : �ذه املعاي-� "ـ! تـھ عGـ� التفاعـل ,عGـ� ½بـداع وLبت%ـار باسـتخدام التقنيـةرقـد رومـدى قد
ة الطالــب "ــ! البحـــث وجمــع وتقيــيم املعلومـــات , نوLتــصال والتعــاو مــع �خـــر�ن ¥ــش%ل فعــال رومnـــا

�ر حـو مواضـيع مناســبة للفئـة العمر�ـة لواسـتخدامnا "ـ! كتابـة التقــا ات , ر تــھ عGـ� توظيـف مnــا روقد ر
ومــدى إملــام , كالت وصــنع القــرار عنــد اســتخدامھ ملــصادر الــتعلم الرق�ــwالتفك-ــ� الناقــد وحــل املــش

الطالب بثقافة املواطنة الرقمية والï wx°دف ل��و�ده باملعاي-� vخالقية وLستخدام �من ملصادر 
لية وتنميــة Lتجا�ــات Lيجابيــة عنــد اســتخدام التقنيــة فــع حــس املــسؤ والـتعلم الرق�ــw و تــھ , ر روقد

اتـــھ "ـــ! �علـــم تطبيقـــات التقنيـــات ا�Eديثـــة عGـــ� �ـــشغيل وف معـــاي-� اDEمعيـــة الدوليـــة (رnـــم ونقـــل مnا
  ).  2007طالب، -لتكنولوجيا التعليم

ثانيا
ً

  :ISTE Standardمعاي&� اxdمعية الدولية لتكنولوجيا التعليم للمعلم&ن : 

ات ï°ــــدف معــــاي-� اDEمعيــــة الدوليــــة لتكنولوجيــــا التعلــــيم املتعلقــــة بــــاملعلم-ن لتقــــو�م مع ررفــــة ومnــــا
عا  ¬س والتطو�ر امل�w والتعاو "! مجتمع �شnد تزايدا مKسا مة للقيام ¥عمليات التد املعلم-ن الال
ً ً

ر ر نز
ئ+ـسة . "! التقنيـات ا�Eديثـة ات املعلمـ-ن "ـ! خمـسة جوانـب  ر�ـشمل �ـذه املعـاي-� تقـو�م مnـا سـ+تم (ر

اسة ة املعلم ع�G استخدام تتعلق �ذا  املعا). رالتعرض لnا بالتفصيل "! جزء الحق من الد ري-� بقد
ة بالتقنيـــة اتـــھ �ـــسnيل وتحف-ـــ� إبـــداع الطـــالب "ـــ! ب+ئـــات الـــتعلم املعـــز زمnا تـــصميم وإنتـــاج مـــصادر , ر

استغالل املصادر التقنية لتقديم نموذج فعال "! التعليم ,  التعلم الرق�w وتطبيقات تقو�م التعلم
ـــ! اســــتخدام التقنيــــة ونقــــل امل مــــة "ـ ات لــــتعلم تقنيــــات أك»ــــ� حداثــــةزوإظnــــار الكفــــاءة الال �عز�ــــز , رnــــا

¬س  ـــة بالتــــد ـــة املتعلقـ فــــع الــــوã! بالقــــضايا القانونيـ راملواطنــــة الرقميــــة وتنميــــة املعــــاي-� vخالقيــــة و ر
قباســتخدام املــصادر الرقميــة مثــل قــوان-ن حقــو امللكيــة  الفكر�ــة، واملــشاركة "ــ! مجتمــع �ــسا�م "ــ! 

 wات والتطو�ر امل����Eتبادل ا)Eمعية الدولية لتكنولوجيا التعليممعاي-� اD- ،2008معلم-ن .(  

ثالثا
ً

�&ن :    :ISTE Standards•Aرمعاي&� اxdمعية الدولية لتكنولوجيا التعليم لإلدا

 wـــxــة التحـــديات املتعلقــة الnـــ� مواجGم ع°ïن إ�ـــ� مــساعد-� رï°ــدف املعــاي-� املتعلقـــة بــاإلدا
س  è°اأو املؤســــسات التعليميــــة الxــــw(ريواجnوè°ــــا "ــــ! املــــدا ـــدير ـــق ) و يـ عنــــد محــــاوالت تخطــــيط وتطبيـ

ات املتعلقة بدمج التقنية "! التعليم يتتعلق �ذه املعاي-� ع�G دمج ذو العالقة ¥عملية صنع . راملباد
ســـة، وتـــوف-�   ة عGـــ� تــوف-� و�عز�ـــز ثقافـــة متعلقــة بالتقنيـــة "ـــ! مختلــف مـــستو�ات املد رالقــرار، القـــد ر

مــة لـدمج املعلمــ-ن ة عGــ� املراجعــة املــستمرة  زاملـصادر وا�Eــوافز الال ر "ــ! بـرامج التطــو�ر امل�ــw، والقـد
�-ن، -معاي-� اDEمعية الدولية لتكنولوجيا التعليم(ل��طط وتطو�ر عمليات التطبيق    ). 2009رإدا

ـــــا ا�عــــــ
ً

�&ن : ر ـــــــــد ـــــيم للمــ ـــــــــا التعلــــــ ــــــــة الدوليـــــــــــة لتكنولوجيــ ــــــاي&� اxdمعيـــ  ISTE) املـــــــــــشرف&ن(رمعـــــ
Standards•C:  

شـــــاد ودعـــــم ï°ــــدف املعـــــاي-� املتعلقـــــة  اï°م "ـــــ! إ فـــــع مnــــا رباملـــــشرف-ن إ�ــــ� مـــــساعدï°م عGـــــ�  ر ر
ات  ســات "ــ! دمـج التقنيــة "ــ! التعلــيم، وتتــضمن �ـذه املعــاي-� عGــ� تقــو�م مnــا راملعلمـ-ن ألفــضل املما ر



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يناير، )3(، الجزء )193: (العدد

 

 

601 

�ــة وصــنع القــرار املتعلــق بالتقنيــة واملــسا�مة "ــ! اق�ــ�اح , ؤاملــشرف-ن "ــ! مــدى مــشاركæ°م "ــ! وضــع الر
ضع Lس��اتيجيات وتطبي شـاد املعلمـ-ن ألفـضل وو رقnا وتقو�مnا ع�G مستو املنطقـة التعليميـة، وإ ى

لطر التعليم والتقييم باستخدام التقنية، وإ¤شاء نمـاذج مثاليـة لفـصو مجnـزة بالتقنيـة �ـستطيع  ق
ï°ـا واتخاذ�ـا كمثـال �ـستطيع تطبيقـھ بفعاليـة �ا راملعلم  واملـسا�مة "ـ! إ¤ـشاء مجتمعـات إلك��ونيـة , ز

اء وvف%ـــــار يـــــتم مـــــن خاللnـــــا ت ـــاي-� اDEمعيـــــة الدوليـــــة لتكنولوجيـــــا التعلـــــيم(ربـــــادل � مـــــشرف-ن، -معــ
2011 .(  

اسات السابقة   :رالد

اســة   اســة):  2011(ن اي�ــw �و�ش+ــسو Amy Hutchisonرد اك : ر�ــدفت الد راســتطالع إد
كتابـة، "ـ! �علـيم القـراءة وال) ICTs(معل�w القراءة والكتابة لـدمج تكنولوجيـا املعلومـات وLتـصاالت 

اســـة  مـــن معل�ـــw القــــراءة 1.441يمـــس�! وصـــفي حيـــث تــــم اســـتخالص عينـــة �ـــساو : روان مـــن]Z الد
ع-ن عGـــ� hافــة املـــساحات اDEغرافيـــة مــن الواليـــات املتحـــدة �م عـــن طر�ـــق . زوالكتابــة مـــو رتــم اختيـــا

	t امل%ـو مـن vسـئلة الnادفـة عGـ� الnـواء .  اDEمعيـة القوميـة للقـراءة  3ملــدة نوقـد تـم إنـزال بنـاء املــ
ســال الــدعوات لإلجابــة عGــ! املــ	t ع�ــ� ال��يــد Lلك��و¤ــي واتخــاذ hافــة ½جــراءات . أشــnر روقــد تــم إ

اســة رالKـDþيعية، ومـن أبــر نتـائج الد قأوجـد مـن تحليــل النتـائج أنــھ �نـاك معيقـان لــم يـتم التطــر : ز
س ا}�وسبة م للتخطيط للدر ولnما سابقا و�ما التطو امل�w ونقص الوقت الال زر ّ.  

اســة فــرج  اســة إ�ــ� تطــو�ر مقــر إلك��و¤ــي "ــ! تكنولوجيــا التعلـــيم ): 2012(رد ر �ــدفت الد ر
تــھ مــن خــالل  رلتنميــة مفــا�يم تكنولوجيــا الــتعلم ½لك��و¤ــي لــدى طــالب املعلمــ-ن ب%ليــة ال��بيــة وإدا

اسية  ات الد رنظام املقر  ثم قياس فاعليتھ "! تحصيل الطالب املعلمـ-ن واتجا�ـاï°م نحـو Moodleر
اســة امل اســة املــن]Z التطــو�ر "ــ! تكنولوجيــا التعلــيم، والــذي �عتمــد عGــ� الد ، واســتخدمت الد رقــر ير ر

املنظوميـة لتــصميم وتطـو�ر وتقــو�م ال�ــ�امج التعليميـة والعمليــات واملنتوجــات الxـw يجــب أن تحقــق 
يـــد معــاي-� �Lــساق الــداخG! والفعاليــة، و�ــتم ذلــك مـــن خــالل إتبــاع املــن]Z الوصــفي التحليGــ! لتحد

 wالتجر��ـ Z[يم تكنولوجيا التعليم ½لك��و¤ي لطالب الفرقة الثالثة ب%لية ال��بية، وكذلك املـن�مفا
¬س مفــا�يم تكنولوجيــا التعلــيم ½لك��و¤ــي مــن خــالل املقــر املق�ــ�ح، ودلــت  رللتأكــد مــن فعاليــة تــد ر

جــات ا}Dمــوعت ق ذات داللــة إحــصائية بــ-ن متوســطي د اســة إ�ــ� وجــود فــر رنتــائج الد -ن التجر��يــة ور
 tEيم تكنولوجيــا الــتعلم ½لك��و¤ــي لـــصا�ملفــا !Gوالــضابطة "ــ! التطبيــق البعــدي لالختبــار التحـــصي

جات ا}Dموعت-ن التجر��ية .  ا}Dموعة التجر��ية ق دالة إحصائيا ً ب-ن متوسطي د ركما وجدت فر و
ـــيم ــــالب روالـــــضابطة "ـــــ! التطبيـــــق البعــــــدي ملقيـــــاس Lتجـــــاه نحـــــو مقــــــر تكنولوجيـــــا التعلــ ــــصاtE طــ  لـ

  . ا}Dموعة التجر��ية

اســــة أبــــو عظمــــة  اســــة إ�ــــ�):  2012(رد شــــاد وتوجيــــھ القــــائم-ن عGــــ� بــــرامج : ر�ــــدفت الد رإ
اسـات العليــا للطالبــات ب%ليــات ال��بيــة،نحو تطــو�ر وسـائل وأنظمــة التعلــيم والتعلــيم مــن ¥عــد،  رالد

"ـــ! الباحــــث ا�Eـــا�! للـــتعلم املوجــــھ  لـــدى عينـــة مــــن طالبـــات hليــــة اختبـــار وتجر�ـــب النمــــوذج املق�ـــ�ح 
اســات  ¬س لطالبــات الد رال��بيــة، البحــث "ــ! اســتخدام املــداخل التقنيــة والرقميــة ا�Eديثــة "ــ! التــد ر
اســــة ا�Eاليــــة  ــا؛ لتطــــو�ر أنظمــــة واســــ��اتيجيات وأســــاليب الــــتعلم مــــن ¥عــــد، واســــتخدمت الد رالعليــ

اسة من عدد  البات املاجست-� تخصص طالبة، من ط) 18(راملن]Z التجر��w، حيث ت%ونت عينة الد
اسة إ�� أن النموذج املق��ح والذي اتبعھ البحث للتعلم املوجھ من ¥عد  ¬س، وتوصلت الد رطر تد ر ق
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نة وإتاحة فرص  ات الطالبات عينة البحث نظرا التصافھ بالفاعلية واملر وقد أدى ع�G تحس-ن مnا
ً

ر
تفــاع مــستو vداء لــدî°ن "ـــ! ىالــتعلم عــن ¥عــد للطالبــات، مـــا أدى ا ى تــصميم ا}�تــو التعلي�ــw مـــن ر

  .¥عد

اسـة ياســ-ن  اســة إ�ـ� التعــرف عGـ� فاعليــة تـصميم بــصر �علي�ــw ):  2013(رد ي�ـدفت الد ر
ات التفك-� البصر "!  يبالوسائط املتعددة قائم ع�G نظر�ة التعلم املسKند إ�� الدماغ "! تنمية مnا ر

ت ال��بو�ـــة "ـــ! جامعـــة صـــالح الـــدين، مـــادة التقنيـــات ال��بو�ـــة لـــدى طلبـــة املرحلـــة الثالثـــة "ـــ! ال%ليـــا
اسـة اتبعـت الباحثـة املــن]Z البنـاàي والتجر��ـw، حيـث ت%ونـت العينـة مــن  ) 59(رولتحقيـق أ�ـداف الد

اسة إ��  عت ع�G مجموعت-ن الضابطة والتجر��ية وsش%ل عشواàي، وتوصلت الد رطالب وطالبة، و ز
جات ا}Dموعة ق ذات داللة إحصائية ب-ن متوسطي ود روجود فر  التجر��ية والضابطة "! Lختبار و

ات  ـــة مnـــــا ــــھ "ـــــ! تنميــ ــــصاtE ا}Dموعـــــة التجر��يـــــة واتـــــصف التـــــصميم التعلي�ـــــw بفاعليتـ رالبعـــــدي ولـ
  .يالتفك-� البصر

اسة العتيق  اسة إ��):  2015(رد التعرف ع�G برامج إعداد املعلم-ن املتعلقة :  ر�دفت الد
�ر�طانيــا( مختلفــ-ن باســتخدام التقنيــة "ــ! التعلــيم "ــ! ســياق-ن ثقــافي-ن نــة بــ-ن )والــسعودية و ر، املقا

ــــداد املعلمــــــ-ن املتعلقــــــة باســــــتخدام التقنيــــــة "ــــــ! التعلــــــيم "ــــــ! ســــــياق-ن ثقــــــافي-ن مختلفــــــ-ن  بــــــرامج إعــ
ــــا( �ر�طانيــ ـــــ-ن املتعلقــــــة )والــــــسعودية و ـــــرامج إعــــــداد املعلمـ ــــ! بـ ســــــات الفعالــــــة "ــ ــــ� املما ر، التعــــــرف عGــ

، )Comparative Analysis(ناسـة التحليـل املقـار رباسـتخدام التقنيـة "ـ! التعلـيم، واسـتخدمت الد
ة عـن اDEمعيـة  اسة مدى تطبيق معاي-� vداء التكنولـوÛ! الـصاد رحيث تم اختيار عينة قصدية د ر

ـــة "ــــ! بــــرامج hليــــة ال��بيــــة  ) ISTE(الدوليــــة لتكنولوجيــــا التعلــــيم  إلعــــداد املعلــــم "ــــ! بــــرامج hليــــة ال��بيـ
عة امللك سعود "! اململكة العر�ية السعودية، وhان من نتائج نDEامعة ساو�°امبتو ال��يطانية وجام

اســة ات املتعلقــة باإلعــداد التقــw للمعلــم "ــ! hليــة ال��بيــة "ــ! جامعــة امللــك ســعود ال :  رالد رأن املقــر
ــاي-� اDEمعيـــة الدوليـــة لتكنولوجيــــا التعلـــيم �t ذلــــك ¥عـــدم وجـــود مفــــردات أو , تتواكـــب مـــع معــ و�تـــ

ا  20 أصــل  مــن17ىمحتـو �علي�ــw يحقــق    معيــا
ً
ممــا �ــش-� بوضــوح إ�ــ� , )مــن املعــاي-� % 85بÖــسبة (ر

, رقصو ال��نامج "! مواكبة ما تضمنتھ املعاي-� من توظيف التقنية "! �Dþيع وتحف-� إبداع الطالب
ات املواطنـــة الرقميــة وتنــو�ر�م بالقــضايا vخالقيـــة عنــد اســتخدام وســـائط  روإكــساب الطــالب مnــا

 ،!ãجتماL ات تطـو�ر ب+ئـات التواصل �t مـن اDEـدو غيـاب تـام إلكـساب الطالـب مnـا روكذلك يتـ ل
قميــة ت+ــسر الــتعلم الــذا�ي لطالبــھ ات القياديــة, ر�علـم  ات النمــو امل�ــw الــذا�ي واملnــا رومnــا وإكــسابھ , ر

مـــة الxـــw تجعــل مـــن]Z مواكبـــا للبحـــوث املتعلقــة با}Dال،كمـــا اتـــ�t أن  ال��نـــامج  Lســ��اتيجات الال
ً

ز
ات املتعلقـة بثالثـة معـاي-� مــن املعـاي-�  املتعلقـة بتـصميم وإنتــاج اقتـصر عGـ� ر إكـساب الطالـب املnــا

مــــة , واســــتخدام التقنيــــة ات الال زممــــا �ــــش-� إ�ــــ� أن ال��نــــامج الxــــw تركــــز عGــــ� إكــــساب الطــــالب املnــــا ر
ُ

 wـــ�Íا ات ) Classroom technologies(رالســـتخدام التقنيـــة داخــــل الفـــصل الد ردو التعـــرض ملnــــا ن
ـــة عGــــ� Lن��نـــــت ىأخــــر ت ســـــائط الــــتعلم Lجتمــــاã! القائمـ عة بتقنيــــات و ات املKــــسا وتطلØ°ــــا التطــــو رر

)Web-based technologies( ـــوالDEـــال مـــن قفـــزة كب-ـــ�ة "ـــ! الـــتعلم اD{ده اnوما�ـــش ،)Mobile 
learning  .(  

اسة الس+سا¤ي  اسة إ��): 2015(رد / التعرف ع�G فاعلية التـصميم التعلي�ـw: ر�دفت الد
w ملــادة الف-�يــاء وفــق أنمــوذج كمــب باســتخدام الوســائط املتعــددة "ــ! تنميــة التفك-ــ� الناقــد، التعل�ــ

wــــ� فاعليــــة التــــصميم التعلي�ــــGـــادة الف-�يــــاء وفــــق أنمــــوذج كمــــب باســــتخدام / التعــــرف ع ـــw ملـ التعل�ـ
wــم تــأث-� التــصميم التعلي�ــD� تجــاه نحــو التعلــيم الــذا�ي، معرفــةL الوســائط املتعــددة "ــ! تنميــة /

اسة تمت ال رتعل�w "! تنمية التفك-� الناقد وتنمية Lتجاه نحو التعلم الذا�ي، ولتحقيق أ�داف الد
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طالبا وطالبـة بطر�قـة قـصدية مـن مجتمـع ) 72(وتم اختيار عينة مؤلفة من , صياغة �سع فرضيات
ً

ي وتألف vو�� تمثلت بأعداد مقياس لالتجاه نحو التعليم الذا�, كذلك تطلب إعداد أدات-ن, البحث
أما vداة الثانية فتمثلت بأعداد مقياس التفك-� الناقد ل وتألف , فقرة بصيغتھ ال×°ائية) 72(من  
عة ع�G ) 73(من  ات فرعية لقياس التفك-� الناقد و�! ) 5(زفقرة مو , تقو�م اL ,Z��EستÖتاج(رمnا

اس-ن وثباï°ما اللذين hانا ، وقد تم التأكد من صدق املقي)LستÖباط والتفس-�, معرفة Lف��اضات
ـــ-ن ــــتخدم البــــــاحث-ن من]Dــ ــــة واســ ـــائط , ضـــــمن ا�Eــــــدود املقبولـ ــــة الوســـ املــــــن]Z البنــــــاàي إلنتـــــاج برمجيــ

sعة v ا°Øا جوانnموعة , راملتعددة بمراحلD{ا �Gالذي تطلب اختيار تصميم قائم ع w��التجر Z[واملن
�Gالبعدي، ودلت النتائج ع !Gختبار القبL ات التفك-� فا: الواحدة ذي رعلية التصميم "! تنمية مnا

  . ماعدا مجال التفس-� وكذلك فاعلية التصميم "! تنمية Lتجاه نحو التعليم الذا�ي, الناقد ك%ل

اسات السابقة   :رمناقشة البحوث والد

اســـات الـــسابقة الxـــw عرضـــت ســـابقا؛ فـــيمكن إيـــضاح  ربـــالنظر إ�ـــ� مجمـــوع البحـــوث والد
اسة ا�Eالية من خالل ت��يص أوجھ العالقة بي×°ا و�-ن البحوث أوجھ العالقة و½فادة م×° را مع الد

!Gاسات السابقة فيما ي   :روالد

دة "! مجال دمج التقنية "! التعلـيم إ�ـ� وجـود معيقـات تحـو دو  اسات الوا نأكدت الد ل ر ر
م ـــل التطــــــو امل�ــــــw ونقــــــص الوقــــــت الــــــال ــــات الـــــتعلم مثـــ ــــا التعلــــــيم "ــــــ! ب+ئــ ـــج املعلمــــــ-ن لتكنولوجيــ زدمــ ر ّ 

س ا}�وسبة   .وللتخطيط للدر

اســـات إ�ـــ� فاعليـــة  ت جميـــع الد اســـات التـــصميم التعلي�ـــw فقـــد أشـــا رأمـــا فيمـــا يخـــص د ر ر
ات التفك-ــ� أو  رالتــصميم التعلي�ــw عGــ� جميــع املتغ-ــ�ات التا¥عــة ســواء "ــ! التحــصيل العل�ــw أو مnــا

اســة الس+ــسا¤ي  ليــة التــصميم "ـــ! نحــو فاع) 2015(رLتجــاه والــتعلم الــذا�ي و�ــو مــا توصــلت إليــھ د
ات التفك-� الناقد ك%ل ماعدا مجال التفس-� وكذلك فاعلية التصميم "! تنمية Lتجاه , رتنمية مnا

اسـة ياسـ-ن  فيمـا اتـصف التـصميم التعلي�ـw بفاعليتـھ "ـ! ) 2013(رنحو التعلـيم الـذا�ي ومـا تؤ�ـده د
اســة  أبــو عظمــة  ، كمــا توصــلت د ات التفك-ــ� البــصر رتنميــة مnــا � أن  النمــوذج املق�ــ�ح إ�ــ) 2012(ير

ات الطالبــات عينــة البحــث  روالــذي اتبعــھ البحــث للــتعلم املوجــھ مــن ¥عــد قــد أدى عGــ� تحــس-ن مnــا
تفـاع مــستو  نـة وإتاحـة فــرص الـتعلم عــن ¥عـد للطالبـات، مــا أدى ا ىنظـرا التـصافھ بالفاعليــة واملر ر و

ً

  . ىvداء لدî°ن "! تصميم ا}�تو التعلي�w من ¥عد

ات فقـــد توصـــلت جميـــع أمـــا فيمـــا يخـــص تطـــ رو�ر مقـــر تقنيـــات التعلـــيم وغ-ـــ�ه مـــن املقـــر ر
اسـات إ�ــ� بنـاء وتــصميم ¥عـد تطــو�ر مقــر مق�ـ�ح وفــق نمـوذج معــ-ن أو معـاي-� اDEــودة أو تا¥عــة  رالد ر

اسية ات الد رلتعليم ½لك��و¤ي وغ-�ه وفق نموذج مت%امل "! ضوء أسلوب النظم لتطو�ر املقر   .ر

اسة وإجراءا��ا   :رمن�xية الد

اسة اسـة �ـو املـن]Z الوصـفي، و�ـو املـن]Z املـستخدم "ـ! :رمن�< الد ر تب-ن أن املن]Z املالئم لnذا الد
اسـة أو عينـة م×°ـا ±°ـدف  اسæ°ا بواسطة استجواب جميع أفـراد مجتمـع الد روصف الظا�رة املراد د ر

جة وجود�ا سة من حيث طبيعæ°ا ود روصف الظا�رة املدر   .و
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اسة ن ت%و مجتمـع ال:رمجتمع الد اسـة مـن جميـع طالبـات جامعـة امللـك سـعود الال�ـي سـبق وأن ّ رد
سوا "! فصل-ن سابق-ن  "! hلية ال��بية ملقر  رد   ).  وسل دمج التقنية "! ب+ئات التعلم242(ر

اســـة ســات "ــ! :رعينـة الد ر تـم اختيــار عينــة عـشوائية طبقيــة مــن طالبـات جامعــة امللــك سـعود الدا
مــن ا}Dتمـــع،  % 60نوســـت%و بÖــسبة ) قنيــة "ـــ! ب+ئــات الــتعلم وســـل دمــج الت242(رhليــة ال��بيــة ملقــر 

¬عnــا، حيــث تــم اســKبعاد 120 اســKبانة مــن أصــل 96حيــث قامــت الباحثــة باختيــار   ز اســKبانة تــم تو
  . اسKبانة وذلك ¥س�ب عدم اكتمال البنات) 24(

اســة اسـة، وقـد قـام الباحثـة بتـصمي:رأداة الد مnا لتتــضمن ر LسـKبانة �ـ! vداة الرئ+ـسة لnـذه الد
ة عن معاي-� اDEمعية الدولية لتكنولوجيا التعليم) 6(ست  رمحاو �! عبا    ا�Eاصـة بـالطالب ISTEر

ر"ـ! مقـر دمـج التقنيـة ) ISTE(للتعرف ع�G مدى توافر معاي-� اDEمعية الدوليـة لتكنولوجيـا التعلـيم 
بتـوافره الطالبـات "ـ! ، والوضـع املرغـوب الـذي ترغـب )الوضـع الـرا�ن) ( وسـل242("! ب+ئات التعلم 

نـــة بــــ-ن الوضـــع الـــرا�ن واملرغـــوب حيـــث أنــــھ   ر�ـــذا املقـــر مـــن خـــالل نفــــس LســـKبانة، ومـــن ثـــم املقا ر
اسة بيانات �سا�م "! تصميم تصو مق��ح لتطو�ر مقر دمج التقنية "! ب+ئات التعلم  رستوفر الد ر ر

، مــن خـــالل الوقـــوف عGـــ� )ISTE(ب%ليـــة ال��بيـــة "ــ! جامعـــة امللـــك ســـعود وفــق معـــاي-� الــــ)  وســل242(
ا التعلــــيم  ـــة الدوليــــة لتكنولوجيــــ æ°م  ) ISTE(تقيــــيم الطالبــــات املبــــw عGــــ� معــــاي-� اDEمعيـ اســــ ر¥عــــد د

  .  رللمقر

  :صدق Iس�بانة

 حيـــث قامـــت الباحثـــة ¥عـــرض LســـKبانة عGـــ� مجموعـــة مـــن ا}�كمـــ-ن ملعرفـــة :يالـــصدق الظـــا_ر
ت الباحثـــــة محكمـــــ-ن  رالـــــصدق الظـــــا�ر لnـــــا، وقـــــد اختـــــا ¬س باDEامعـــــات ي رمـــــن أعـــــضاء �يئـــــة التـــــد

ـــم،  تــــم vخــــذ بالتعــــديالت  أî°ـ ـــاء عGــــ�  ــة بــــدمج التقنيــــة "ــــ! التعلــــيم، و�نـ اســ رالــــسعودية املnتمــــ-ن بد َر

  . املناسبة

تــم قيــاس صــدق �Lــساق الــداخG! لــألداة مــن خــالل بيانــات اســتجابات أفــراد  :الــصدق الــداخ�2
ة  تباط ب-ن hل عبا L اسة بحساب معامالت رالد ر جة ال%لية للمحـو الـذي ر ات ا}�و والد رمن عبا رر ر

  .تÖت�w إليھ

أوال
ً

  الوضع الرا_ن: 
  ) 1(لجدو 

جة ال%لية للمحو الذي تÖت�w إليھ ات ا}�و بالد ة من عبا تباط ل%ل عبا L رمعامالت رر ر ر   ر
 معامل الثبات

Bبداع  م
 والتفك&�

Iتصال 
ك  روال�شا

البحوث 
والطالقة 
 املعلوماتية

التفك&� 
لناقد وحل ا

املشكالت 
واتخاذ 
ات  رالقرا

املواطنة 
 الرقمية

العمليات واملفا_يم 
 التكنولوجية

1 0.906** 0.817** 0.737** 0.905** 0.717** 0.839** 

2 0.755** 0.673** 0.705** 0.871** 0.813** 0.735** 

3 0.829** 0.813** 0.805** 0.862** 0.829** 0.876** 

4 0.798** 0.559** 0.662** 0.817** 0.770** 0.790** 
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قــــم  �t مــــن اDEــــدو  ريتــــ تبــــاط دالــــة إحــــصائيا عنــــد مــــستو ) 1(ل L ىأن جميــــع معــــامالت
ً

ر
جة ال%لية للمحو)0.01( ر، مما �ش-� إ�� �Lساق الداخG! ب-ن فقرات ا}�و والد   .رر

ثانيا
ً

  الوضع املرغوب: 

  ) 2(لجدو 

ات ا}�و ة من عبا تباط ل%ل عبا L رمعامالت ر ر جة ال%لية للمحو الذي تÖت�w إليھر ر بالد   ر

 معامل الثبات
 م

لا}�و vو  را}�و السادسرا}�و ا�Eامس را}�و الرا¥ع را}�و الثالث را}�و الثا¤ي ر

1 0.816** 0.885** 0.800** 0.827** 0.818** 0.891** 

2 0.610** 0.671** 0.883** 0.896** 0.897** 0.756** 

3 0.819** 0.852** 0.786** 0.874** 0.831** 0.802** 

4 0.771** 0.757** 0.941** 0.824** 0.866** 0.761** 

قــــم  �t مــــن اDEــــدو  ريتــــ تبــــاط دالــــة إحــــصائيا عنــــد مــــستو ) 2(ل L ىأن جميــــع معــــامالت
ً

ر
جة ال%لية للمحو)0.01( ر، مما �ش-� إ�� �Lساق الداخG! ب-ن فقرات ا}�و والد   .رر

قــم تـم   :ثبات Iس�بانة نبـاخ و�و�ــt اDEـدو  رحـساب ثبــات vداة باسـتخدام معادلــة ألفـا كر ل و
  .قيمة معامل الثبات ل%ل جزء من أجزاء LسKبانة) 3(

  )3(لاDEدو 

ر قيم معامالت الثبات ل%ل محو من محاو LسKبانة   ر

 معامل الثبات
 را}�و

 الطالب vعضاء

 0.748 0.838 ½بداع والتفك-�

ك  0.806 0.683 رLتصال والKشا

 0.876 0.703 البحوث والطالقة املعلوماتية

ات  0.877 0.887 رالتفك-� الناقد وحل املشكالت واتخاذ القرا

 0.868 0.787 املواطنة الرقمية

 0.808 0.825 العمليات واملفا�يم التكنولوجية
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قم  ريت�t من اDEدو  سـت�يان أن قيم معامالت الثبات مرتفعـة ممـا يـدل عGـ� أن L) 3(ل
جة عالية من الثبات   .ريتمتع بد

ر"! مقـر ) ISTE(ما مدى توافر معاي-� اDEمعية الدولية لتكنولوجيا التعليم  :لإجابة السؤال uو
  ؟)الوضع الرا�ن والوضع املرغوب) ( وسل242(دمج التقنية "! ب+ئات التعلم 

أوال
ً

  Bبداع والتفك&�: 

  )4(لجدو 

لأي أفراد العينة حو Bبداع    والتفك&�ر

جة املوافقة  رد

  أوافق

 تماما
ً

 
 ال أوافق محايد أوافق

  ال أوافق

 إطالقا
ً

 
 م

  

ة  رالعبا

 % ك % ك % ك % ك % ك

ط
س

تو
امل

ار 
عي

امل
ف 

را
ح

Iن
ي  

ب
�ت$

ال�
 

 2 1.12 3.25 9.4 9 18.8 18 15.6 15 50 48 6.3 6 الرا_ن

1 

أعتقد بأن¥¤ 
أستطيع تطبيق 
ف اcdالية  راملعا

لتوليد أف ار 
قوتصميم§ا بطر 

�ة  .رابت ا

 3 0.984 3.90 0 0 9.4 9 25 24 31.3 30 34.4 33 املرغوب

 4 1.20 3.06 15.6 15 12.5 12 31.3 30 31.3 30 9.4 9 الرا_ن

2 

أعتقد بأن¥¤ 
أستطيع تصميم 
أعمال متنوعة 

�ش ل ) مبتكرة(
 .فردي أو جما¨�

 1 0.861 4.12 0 0 3.1 3 21.9 21 34.4 33 40.6 39 املرغوب

 3 1.09 3.15 9.4 9 15.6 15 34.4 33 31.3 30 9.4 9 الرا_ن

3 

تم استخدام 
النماذج واcªا©اة 

الستكشاف أنظمة 
وتطبيقات التقنية 

 .اcdديثة

 2 1.005 4 3.1 3 3.1 3 21.9 21 34.4 33 37.5 36 املرغوب

 1 1.28 3.46 9.4 9 15.6 15 18.8 18 31.3 30 25 24 الرا_ن

4 

أعتقد أن¥¤ 
أستطيع الت5بؤ 

باالتجا_ات 
 اcdديثة �� مجال

 .تقنيات التعليم

 4 1.19 3.68 6.3 6 9.4 9 25 24 28.1 27 31.3 30 املرغوب

 0.965= ي، Iنحراف املعيار العام 3.22= املتوسط اcdساي العام  الوضع الرا_ن

 0.767= ياف املعيار العام ، Iنحر3.92= املتوسط اcdساي العام  الوضع املرغوب

ات ½بــداع والتفك-ــ� مــن وجnــة نظــر أفــراد العينــة "ــ! ) 4(لمــن اDEــدو  �t لنــا أن عبــا ريتــ
  :الوضع الرا�ن والوضع املرغوب ت��تب وفق ال��ت+ب التا�!



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يناير، )3(، الجزء )193: (العدد
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أعتقــــد أنـــــw أســــتطيع التÖبـــــؤ باالتجا�ــــات ا�Eديثـــــة "ــــ! مجـــــال تقنيــــات التعلـــــيم حــــصلت عGـــــ�  •
"ــ! الوضـــ ممــا يـــدل أفــراد العينـــة ) 3.46(ع الــرا�ن حيـــث بلــغ املتوســط ا�Eـــساsي لال��ت+ــب vو 

ـــع املرغــــوب حيــــث بلــــغ املتوســــط  مــــوافق-ن عGــــ� ذلــــك، وحــــصلت عGــــ� ال��ت+ــــب الرا¥ــــع "ــــ! الوضـ
  .مما يدل ع�G أن أفراد العينة موافق-ن ع�G ذلك) 3.68(ا�Eساsي 

ف ا�Eاليـة لتوليـد أف%ـار وتـصميم • �ـة حـصلت رأعتقد بأنw أستطيع تطبيق املعـا رnا بطـر ابت%ا ق
ــا يـــدل أفــــراد ) 3.25(عGـــ� ال��ت+ـــب الثــــا¤ي "ـــ! الوضـــع الــــرا�ن حيـــث بلــــغ املتوســـط ا�Eـــساsي  ممــ

ـــوب حيـــــث بلـــــغ  ـــب الثالـــــث "ـــــ! الوضـــــع املرغــ العينـــــة محايـــــدين عGـــــ� ذلـــــك، وحـــــصلت عGـــــ� ال��ت+ــ
  .مما يدل ع�G أن أفراد العينة موافق-ن ع�G ذلك) 3.90(املتوسط ا�Eساsي 

لنمــاذج وا}�اhـاة الستكــشاف أنظمـة وتطبيقــات التقنيـة ا�Eديثــة حـصلت عGــ� تـم اسـتخدام ا •
ممـا يــدل أفـراد العينــة ) 3.15(ال��ت+ـب الثالـث "ــ! الوضـع الـرا�ن حيــث بلـغ املتوســط ا�Eـساsي 

محايــــدين عGــــ� ذلــــك، وحــــصلت عGــــ� ال��ت+ــــب الثــــا¤ي "ــــ! الوضــــع املرغــــوب حيــــث بلــــغ املتوســــط 
  . العينة موافق-ن ع�G ذلكمما يدل ع�G أن أفراد) 4(ا�Eساsي 

¥ــش%ل فــردي أو جمــاã! حــصلت عGـــ� ) مبتكــرة(أعتقــد بــأنw أســتطيع تــصميم أعمــال متنوعــة  •
غ املتوســط ا�Eــساsي  ممــا يــدل أفــراد العينــة ) 3.06(ال��ت+ــب الرا¥ــع "ــ! الوضــع الــرا�ن حيــث بلــ

ـــ! الوضــــع املرغـــــوب حيــــث بلـــــغ املتوســـــط  لمحايــــدين عGـــــ� ذلــــك، وحـــــصلت عGــــ� ال��ت+ـــــب vو "ــ
  .مما يدل ع�G أن أفراد العينة موافق-ن ع�G ذلك) 4.12(ا�Eساsي 

ـــام للوضــــع الــــرا�ن والبــــالغ  �t مــــن املتوســــط ا�Eــــساsي العـ أن أفــــراد العينــــة ) 3.22(و�تــــ
�t مــن املتوســط ا�Eــساsي العــام للوضــع املرغــوب والبــالغ  ، و�تــ ات �ــذا ا}�ــو رمحايــدين عGــ� عبــا ر

ات �ذا ا}�وأن أفراد العينة موافق-ن ع�G ع) 3.92( ربا   .ر

ـــؤ باالتجا�ـــــات  �t أن طــــالب املقــــر "ـــــ! الوضــــع الــــرا�ن �ـــــستطيعو التÖبـ ـــ نومــــن ذلــــك يتــ ر
ُ

نا�Eديثـــة "ــــ! مجـــال تقنيــــات التعلـــيم، ب+نمــــا يرغبـــو أن يــــصممو أعمـــال متنوعــــة  ¥ــــش%ل ) مبتكـــرة(ن
  . نفردي أو جماã!، وذلك ي%و بوضع خيار وعدم إجبار الطلبة عv �Gعمال اDEماعية

ثانيا
ً

ك:    رIتصال وال�شا
  )5(لجدو 

ك أي أفراد العينة حو Iتصال وال�شا ر    لر
جة املوافقة  رد

  أوافق 

تماما
ً

 
 ال أوافق محايد أوافق

  ال أوافق

إطالقا
ً

 
 م

  

ة  رالعبا

 % ك % ك % ك % ك % ك

ط
س

تو
امل

ار 
عي

امل
ف 

را
ح

Iن
ي  

ب
�ت$

ال�
 

ـــــــل،  1 1.03 3.50 3.1 3 18.8 18 15.6 15 50 48 12.5 12 الرا_ن ـــتم التفاعــ يــــــ
ك،  ــــشا ـــــــــ ــــــــ ــــــــ روال�ــــ
ــــــــع  ــــــــ ــــــشر مـــ ـــــــــ وال5ـــ
ــــران،  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـ uقــــ

dـــــــــ�اء، وا ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ JWـ

 3 1.19 3.81 6.3 6 6.3 6 25 24 25 24 37.5 36 املرغوب
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جة املوافقة  رد

  أوافق 

تماما
ً

 
 ال أوافق محايد أوافق

  ال أوافق

إطالقا
ً

 
 م

  

ة  رالعبا

 % ك % ك % ك % ك % ك

ط
س

تو
امل

ار 
عي

امل
ف 

را
ح

Iن
ي  

ب
�ت$

ال�
 

ـــر�ن،  ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ̄خــــ و
ـــــــتخدام  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ باســـ
ـــــن  ــــــــ ــــــــد مــــ العديـــــــــ
ـــــات  ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـ الب$ئـــــ
ـــائل  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ والوســــ

 .الرقمية

ـــــــتطيع  3 0.973 3.25 3.1 3 18.8 18 37.5 36 31.3 30 9.4 9 الرا_ن ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــ أســـ
ـــــــيل  ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ توصــــــــــــــ
ـــــات  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ املعلومــــــــ
وuف ار بفاعلية 
ـــــــــو  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ رلxXم§ــــــ
ـــــــدد  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ املتعـــــــــــــــ
ـــــــتخدام  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ باســـ
ــــــــــ ال  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــ ــــ أشـــــــــ
ـــــات  ـــــــــ ــــــــ ومجموعــــــ

ـــــن م ــــــــ ــة مــ ـــــــــ تنوعــــ
وســــائط Bعــــالم 

 .الرق±¤

 1 0.988 4.03 0 0 9.4 9 18.8 18 31.3 30 40.6 39 املرغوب

ــــو�ر ف§ــــــم  4 1.10 3.18 9.4 9 15.6 15 31.3 30 34.4 33 9.4 9 الرا_ن تـــــم تطــ
ـــــــــ�  ¨ــــــــ ــــا�� و ــــــــ وثقـــــ
عال±¤ من خـالل 
ــــــــع  ــــــــ ــــــل مـــــ ــــــــ العمـــــــ
ــــن  ــــــ&ن مــــــــ متعلمــــــ
ـــــات  ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ الثقافــــ

 .ىuخر

 4 1.15 3.75 3.1 3 12.5 12 25 24 25 24 34.4 33 املرغوب

ــر  2 1.07 3.28 9.4 9 12.5 12 25 24 46.9 45 6.3 6 الرا_ن ــــــــ ـــوفر املقـــــــ ــــــــ ريــــــ
ـــ§ام  ـــرص لإلســـ فـــ
ق�ـــــ� فـــــر العمـــــل 
ــــاج أعمــــــــــال  إلنتــــــ
ــــيلة  ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـ ـــــــ أصــــــ

ـــــــرة( ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ، )مبتكـــــــ
ـــــــــ�  ــــشاركة �ـــ واملــــــــ

 .حل املشكالت

 2 1.05 3.87 3.1 3 6.3 6 25 24 31.3 30 34.4 33 املرغوب

 0.750= ي، Iنحراف املعيار العام 3.30= املتوسط اcdساي العام  الوضع الرا_ن

 0.875= ي، Iنحراف املعيار العام 3.86= املتوسط اcdساي العام  الوضع املرغوب

ات ½بــداع والتفك-ــ� مــن وجnــة نظــر أفــراد العينــة) 5(لمــن اDEــدو  �t لنــا أن عبــا  "ــ! ريتــ
  :الوضع الرا�ن والوضع املرغوب ت��تب وفق ال��ت+ب التا�!



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يناير، )3(، الجزء )193: (العدد

 

 

609 

ك، والÖـــشر مــــع vقـــران، وا��Eــــ�اء، و�خـــر�ن، باســــتخدام العديـــد مــــن  • ريـــتم التفاعـــل، والKــــشا
غ املتوســط  لالب+ئــات والوســائل الرقميــة حــصلت عGــ� ال��ت+ــب vو "ــ! الوضــع الــرا�ن حيــث بلــ

وافق-ن عGــ� ذلــك، وحــصلت عGــ� ال��ت+ــب الثالــث "ــ! ممــا يــدل أفــراد العينــة مــ) 3.50(ا�Eــساsي 
ممـا يــدل عGـ� أن أفــراد العينـة مــوافق-ن ) 3.81(الوضـع املرغـوب حيــث بلـغ املتوســط ا�Eـساsي 

  .ع�G ذلك

قيــوفر املقــر فــرص لإلســnام "ــ! فــر العمــل إلنتــاج أعمــال أصــيلة  • ، واملــشاركة "ــ! حــل )مبتكــرة(ر
) 3.28(ع الـرا�ن حيـث بلـغ املتوسـط ا�Eــساsي املـشكالت حـصلت عGـ� ال��ت+ـب الثـا¤ي "ــ! الوضـ

ممــا يــدل أفــراد العينــة محايــدين عGــ� ذلــك، وحــصلت عGــ� ال��ت+ــب الثــا¤ي "ــ! الوضــع املرغــوب 
  .مما يدل ع�G أن أفراد العينة موافق-ن ع�G ذلك) 3.87(حيث بلغ املتوسط ا�Eساsي 

خدام أشـ%ال ومجموعـات رأستطيع توصيل املعلومات وvف%ار بفاعلية ل�Dمnـو املتعـدد باسـت •
غ  متنوعـة مــن وســائط ½عــالم الرق�ــw حــصلت عGــ� ال��ت+ــب الثالــث "ــ! الوضــع الــرا�ن حيــث بلــ

ممــا يــدل أفــراد العينــة محايــدين عGــ� ذلــك، وحــصلت عGــ� ال��ت+ــب ) 3.25(املتوســط ا�Eــساsي 
ينــة ممــا يــدل عGــ� أن أفــراد الع) 4.03(لvو "ــ! الوضــع املرغــوب حيــث بلــغ املتوســط ا�Eــساsي 

  .موافق-ن ع�G ذلك

ã! عـال�w مـن خـالل العمـل مـع متعلمـ-ن مـن الثقافـات vخـر حـصلت  • ىتم تطو�ر فnم ثقا"! و و
ــا يـــدل أفــــراد ) 3.18(عGـــ� ال��ت+ـــب الرا¥ــــع "ـــ! الوضـــع الــــرا�ن حيـــث بلــــغ املتوســـط ا�Eـــساsي  ممــ

توسط العينة محايدين ع�G ذلك، وحصلت ع�G ال��ت+ب الرا¥ع "! الوضع املرغوب حيث بلغ امل
  .مما يدل ع�G أن أفراد العينة موافق-ن ع�G ذلك) 3.75(ا�Eساsي 

ـــام للوضــــع الــــرا�ن والبــــالغ  �t مــــن املتوســــط ا�Eــــساsي العـ أن أفــــراد العينــــة ) 3.30(و�تــــ
�t مــن املتوســط ا�Eــساsي العــام للوضــع املرغــوب والبــالغ  ، و�تــ ات �ــذا ا}�ــو رمحايــدين عGــ� عبــا ر

ات �ذا ا}�وأن أفراد العينة موافق-ن ) 3.86( رع�G عبا   .ر

ك، والÖـشر مـع  رو من ذلك يت�t أيضا  أن املقر يوفر لطلبـة خاصـية  التفاعـل، والKـشا ر
ً

vقــران، وا��Eــ�اء، و�خـــر�ن، باســتخدام العديــد مـــن الب+ئــات والوســائل الرقميـــة وذلــك مــن خـــالل 
�ب املـستمر  عGـ� توصـيل املعلومـات راملتطلبات املقدمة، و"ـ! الوقـت ذاتـھ يرغـب أفـراد العينـة بالتـد

ـــائط ½عــــالم  ـــة مــــن وسـ روvف%ــــار بفاعليــــة ل�Dمnــــو املتعــــدد باســــتخدام أشــــ%ال ومجموعــــات متنوعـ
wالرق�.  
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ثالثا
ً

  البحوث والطالقة املعلوماتية: 

  )6(لجدو 

أي أفراد العينة حو البحوث والطالقة املعلوماتية ل    ر

جة املوافقة  رد

أوافق تماما
ً

 ال أوافق محايد أوافق 
  ال أوافق 

إطالقا
ً

 م 
  

ة  رالعبا

 % ك % ك % ك % ك % ك
ط

س
تو

امل
ملع 

ف ا
را

ح
Iن

ار
ي

ي  

ب
�ت$

ال�
 

 4 0.943 2.84 12.5 12 15.6 15 46.9 45 25 24 0 0 الرا_ن

1 

يتم تطبيق 
اس��اتيجيات 

¶س§م �� توليد 
 .ال�ساؤالت لدي

 4 1.09 3.50 3.1 3 12.5 12 40.9 39 18.8 18 25 24املرغوب

 3 1.08 2.87 9.4 9 31.1 30 28.1 27 25 24 6.3 6 الرا_ن

2 

أقدم متطلبات 
ُ

بحثية قائمة 
ات  رع¹2 م§ا

 .البحث العل±¤
 3 1.29 3.65 9.4 9 9.4 9 21.9 21 25 24 34.4 33املرغوب

 1 1.16 3.34 12.5 12 6.3 6 28.1 27 40.6 39 12.5 12 الرا_ن

3 

أقوم بتقييم 
واختيار مصادر 

املعلومات 
البحثية، 
وuدوات 

الرقمية، �� 
ضوء مالءم«�ا 

داء امل§ام أل
املطلو�ة �� 

 .راملقر

 1 1.07 3.90 6.3 6 0 0 25 23 34.4 33 34.4 33املرغوب

 2 1.03 2.93 9.4 9 25 24 31.3 30 31.3 30 3.1 3 الرا_ن

4 

أقوم بمعاxdة 
البيانات 

البحثية وكتابة 
تقر�ر عن 

 .النتائج

 2 1.24 3.68 6.3 6 12.5 12 21.9 21 25 24 34.4 33املرغوب

 0.772= ي، Iنحراف املعيار العام 3= املتوسط اcdساي العام  الوضع الرا_ن

 1.009= ي، Iنحراف املعيار العام 3.68= املتوسط اcdساي العام  الوضع املرغوب

ات البحــوث والطالقــة امل) 6(لمــن اDEــدو  �t أن عبــا علوماتيــة مــن وجnــة نظــر أفــراد ريتــ
  :العينة "! الوضع الرا�ن والوضع املرغوب ت��تب وفق ال��ت+ب التا�!

أقــوم بتقيــيم واختيــار مــصادر املعلومــات البحثيــة، وvدوات الرقميــة، "ــ! ضــوء مالءمæ°ــا ألداء  •
لاملnـــام املطلو�ـــة "ــــ! املقـــر حـــصلت عGــــ� ال��ت+ـــب vو "ــــ! الوضـــع الـــرا�ن حيــــث بلـــغ املتوســــط  ر

لممــا يـــدل أفــراد العينـــة محايــدين عGــ� ذلـــك، وحــصلت عGـــ� ال��ت+ــب vو "ـــ! ) 3.24(ا�Eــساsي 
ممـا يــدل عGـ� أن أفــراد العينـة مــوافق-ن ) 3.90(الوضـع املرغـوب حيــث بلـغ املتوســط ا�Eـساsي 

  .ع�G ذلك
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أقــــوم بمعاDEــــة البيانــــات البحثيــــة وكتابــــة تقر�ــــر عــــن النتــــائج حــــصلت عGــــ� ال��ت+ــــب الثــــا¤ي "ــــ!  •
مما يدل أفراد العينة محايدين ع�G ذلك، ) 2.93(ع الرا�ن حيث بلغ املتوسط ا�Eساsي الوض

ممـا يـدل ) 3.68(وحصلت ع�G ال��ت+ب الثا¤ي "! الوضع املرغوب حيـث بلـغ املتوسـط ا�Eـساsي 
  .ع�G أن أفراد العينة موافق-ن ع�G ذلك

ات البحث العل�w حصلت ع�G ا • رأقدم متطلبات بحثية قائمة ع�G مnا
ُ

ل��ت+ب الثالث "! الوضع 
ـــة محايـــــدين عGـــــ� ذلـــــك، ) 2.87(الــــرا�ن حيـــــث بلـــــغ املتوســـــط ا�Eـــــساsي  ممـــــا يــــدل أفـــــراد العينــ

مما يدل ) 3.65(وحصلت ع�G ال��ت+ب الثالث "! الوضع املرغوب حيث بلغ املتوسط ا�Eساsي 
  .ع�G أن أفراد العينة موافق-ن ع�G ذلك

• Kم "! توليد الnال��ت+ب الرا¥ع "! الوضع يتم تطبيق اس��اتيجيات �س �Gساؤالت لدي حصلت ع
ـــة محايـــــدين عGـــــ� ذلـــــك، ) 2.84(الــــرا�ن حيـــــث بلـــــغ املتوســـــط ا�Eـــــساsي  ممـــــا يــــدل أفـــــراد العينــ

ممـا يـدل ) 3.50(وحصلت ع�G ال��ت+ب الرا¥ع "! الوضع املرغوب حيـث بلـغ املتوسـط ا�Eـساsي 
  .ع�G أن أفراد العينة موافق-ن ع�G ذلك

نع أفراد العينة يتفقو ع�G توافر جميع املعاي-� "! الوضع الرا�ن من ذلك يت�t أن جمي
�ا ركما يرغبو باستمرا   .ن

�t مـــن املتوســـط ا�Eـــساsي العـــام للوضـــع الـــرا�ن والبـــالغ  أن أفـــراد العينــــة ) 3(كمـــا و�تـــ
�t مــن املتوســط ا�Eــساsي العــام للوضــع املرغــوب والبــالغ  ، و�تــ ات �ــذا ا}�ــو رمحايــدين عGــ� عبــا ر

ات �ذا ا}�وأن أ) 3.68( رفراد العينة موافق-ن ع�G عبا   .ر

ا�عا
ً

ات: ر   رالتفك&� الناقد وحل املشكالت واتخاذ القرا

  )7(لجدو 

ات أي أفراد العينة حو التفك-� الناقد وحل املشكالت واتخاذ القرا ر    لر

جة املوافقة  رد

  أوافق

 تماما
ً

 
 ال أوافق دمحاي أوافق

  ال أوافق

 إطالقا
ً

 
 م

  

ة  رالعبا

 % ك % ك % ك % ك % ك

ط
س

تو
امل

ار 
عي

امل
ف 

را
ح

Iن
ي  

ب
�ت$

ال�
 

 1 1.14 3.40 6.3 6 18.8 18 18.8 18 40.6 39 15.6 15 الرا_ن

1 

أقوم بتحديد 
و¶عر�ف املشكالت 
اcdقيقية وuسئلة 
امل§مة قبل البدء 

 .بأي متطلب

 4 1.03 3.84 0 0 9.4 9 34.4 33 18.8 18 37.5 36 املرغوب

 2 1.08 3.37 6.3 6 12.5 12 34.4 33 31.3 30 15.6 15 الرا_ن

2 

 بتخطيط أقوم
ة Guشطة  روإدا
املتطلبة لتطو�ر 
لاcdلو وإكمال 

 3 1.11 3.87 0 0 15.6 15 21.9 21 21.9 21 40.6 39 املرغوب
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جة املوافقة  رد

  أوافق

 تماما
ً

 
 ال أوافق دمحاي أوافق

  ال أوافق

 إطالقا
ً

 
 م

  

ة  رالعبا

 % ك % ك % ك % ك % ك

ط
س

تو
امل

ار 
عي

امل
ف 

را
ح

Iن
ي  

ب
�ت$

ال�
 

;ع  .راملشا

 3 1.17 3.12 9.4 9 18.8 18 37.5 36 18.8 18 15.6 15 الرا_ن

3 

أقوم بجمع وتحليل 
البيانات لتحديد 

لاcdلو 
اتخاذ )أو(و

ات  .رالقرا

 1 1.18 3.90 3.1 3 15.6 15 9.4 9 31.3 30 40.6 39 املرغوب

 4 1.07 2.81 9.4 9 34.4 33 28.1 27 21.9 21 6.3 6 الرا_ن

4 

استخدمت 
املعاxdات 

ى  ؤاملتعددة والر
اWªتلفة 

الستكشاف 
 .لاcdلو البديلة

 2 0.965 3.87 0 0 6.3 6 34.4 33 25 24 34.4 33 املرغوب

 0.969= ي، Iنحراف املعيار العام 3.17= املتوسط اcdساي العام  الوضع الرا_ن

 0.923= ي، Iنحراف املعيار العام 3.87= املتوسط اcdساي العام  الوضع املرغوب

ات التفك-� الناقد وحل املشكالت واتخاذ القرا) 7(لمن اDEدو  رات من ريت�t لنا أن عبا
  :وجnة نظر أفراد العينة "! الوضع الرا�ن والوضع املرغوب ت��تب وفق ال��ت+ب التا�!

أقــوم بتحديــد و�عر�ــف املــشكالت ا�Eقيقيــة وvســئلة املnمــة قبــل البــدء بــأي متطلــب حــصلت  •
مما يدل أفراد العينة ) 3.40(لع�G ال��ت+ب vو "! الوضع الرا�ن حيث بلغ املتوسط ا�Eساsي 

ن عGــــ� ذلــــك، وحــــصلت عGــــ� ال��ت+ــــب الرا¥ــــع "ــــ! الوضــــع املرغــــوب حيــــث بلــــغ املتوســــط محايــــدي
  .مما يدل ع�G أن أفراد العينة موافق-ن ع�G ذلك) 3.84(ا�Eساsي 

¬ع حصلت ع�G ال��ت+ب  • ة v¤شطة املتطلبة لتطو�ر ا�Eلو وإكمال املشا رأقوم بتخطيط وإدا لر
ممـا يـدل أفـراد العينـة محايـدين ) s)3.37ي الثا¤ي "! الوضع الرا�ن حيـث بلـغ املتوسـط ا�Eـسا

عGـــ� ذلــــك، وحـــصلت عGــــ� ال��ت+ــــب الثالـــث "ــــ! الوضـــع املرغــــوب حيــــث بلـــغ املتوســــط ا�Eــــساsي 
  .مما يدل ع�G أن أفراد العينة موافق-ن ع�G ذلك) 3.87(

ات حصلت ع�G ال��ت+ب الثالث )أو(لأقوم بجمع وتحليل البيانات لتحديد ا�Eلو و • راتخاذ القرا
ممــا يــدل أفــراد العينــة محايــدين عGــ� ) 3.12(ضــع الــرا�ن حيــث بلــغ املتوســط ا�Eــساsي "ــ! الو

ممـا ) 3.90(لذلك، وحصلت ع�G ال��ت+ب vو "! الوضع املرغوب حيث بلغ املتوسط ا�Eساsي 
  .يدل ع�G أن أفراد العينة موافق-ن ع�G ذلك

ى ا}�تلفـــة الستكـــشاف ا�Eلـــو ا • لاســـتخدمت املعاDEـــات املتعـــددة والـــر لبديلـــة حـــصلت عGــــ� ؤ
غ املتوســط ا�Eــساsي  ممــا يــدل أفــراد العينــة ) 2.81(ال��ت+ــب الرا¥ــع "ــ! الوضــع الــرا�ن حيــث بلــ

محايــــدين عGــــ� ذلــــك، وحــــصلت عGــــ� ال��ت+ــــب الثــــا¤ي "ــــ! الوضــــع املرغــــوب حيــــث بلــــغ املتوســــط 
  .مما يدل ع�G أن أفراد العينة موافق-ن ع�G ذلك) 3.87(ا�Eساsي 
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راملقـر إلم%انيـة تحديـد و�عر�ـف املـشكالت ا�Eقيقيـة وvسـئلة من ذلك يت�t ع�G توف-� 
راملnمـــة قبـــل البـــدء بــــأي متطلـــب، كمـــا و�رغبــــو بـــأن يتـــوفر بـــاملقر خاصــــية جمـــع وتحليـــل البيانــــات  ن

ات)أو(للتحديد ا�Eلو و   . راتخاذ القرا

أن أفـراد العينـة ) 3.17(كما و�ت�t من املتوسط ا�Eساsي العـام للوضـع الـرا�ن والبـالغ 
�t مــن املتوســط ا�Eــساsي العــام للوضــع املرغــوب والبــالغ م ، و�تــ ات �ــذا ا}�ــو رحايــدين عGــ� عبــا ر
ات �ذا ا}�و) 3.87( رأن أفراد العينة موافق-ن ع�G عبا   .ر

خامسا
ً

  املواطنة الرقمية: 

  ) 8(لجدو 

لأي أفراد العينة حو املواطنة الرقمية   ر

جة املوافقة  رد

أوافق تماما
ً

ال أوافق إطالقا ال أوافق محايد أوافق 
ً

 م
  

ة  رالعبا
ط % ك % ك % ك % ك % ك

س
تو

امل
ملع 

ف ا
را

ح
Iن

ار
ي

ي  

ب
�ت$

ال�
 

 3 0.973 3.25 3.1 3 18.8 18 37.5 36 31.3 30 9.4 9 الرا_ن

1 

ُيقدم لنا نصائح 
ـــــــــ�  ــــــــ ــــــــمنية �ـــ ـــــــــ ضـــ
ــــــــة  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ القاعـــــــــــــــــ
ـــــــــ¹  ـــية إ¾ـ اســـــــ رالد
̄منة،  سة  راملما
ــــــــــة،  ــــــــ ــــــــ والقانونيـــ
ـــــــتخدام  ــــــــ ـــــــــ وIســ
ـــسئو  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــ لاملـــ
ـــــات  ـــــــــ ــــــــ ــــــــ للمعلومـ

 .والتقنية

 1 0.799 4.15 0 0 0 0 25 24 34.4 33 40.6 39املرغوب

 2 1.09 3.50 6.3 6 6.3 6 40.6 39 25 24 21.9 21 الرا_ن

2 

أي  ــــــــر  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ رنظ§ــ
ُ

ــــاه  ــــــــاي تجـــــــــ إيجـــــ
ـــــــتخدام  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ اســــــــ
التقنيــة �ــ� دعــم 
ك،  ــــشا ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ رال�ــ
ــــــــــتعلم  ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــ ــــــ والــ

 .وBنتاجية

 4 1.15 3.75 3.1 3 15.6 15 15.6 15 34.4 33 31.3 30املرغوب

 1 1.14 3.56 6.3 6 15.6 15 12.5 12 46.9 45 18.8 18 الرا_ن

3 

لــــدي املــــسئولية 
ــــــــــصية  ــــــــ ــــــــ الWÀــــــــ
ـــــــــــدى  ــــتعلم مــ للـــــــــ

 .اcdياة
 2 1.16 4.03 6.3 6 6.3 6 9.4 9 34.4 33 43.8 42املرغوب

 4 1.25 3.25 15.6 15 9.4 9 21.9 21 40.6 39 12.5 12 الرا_ن
4 

ات  ـــا ـــــــدي م§ــــــــــ رلـــــ
ـــــــــ�  ــــــــ ـــة �ـــــ ــــــــ ـــــــــ قياديــ
ـــــــتخدام  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ اســــــــ

 3 1.16 3.90 3.1 3 12.5 12 15.6 15 28.1 27 40.6 39املرغوب
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جة املوافقة  رد

أوافق تماما
ً

ال أوافق إطالقا ال أوافق محايد أوافق 
ً

 م
  

ة  رالعبا
ط % ك % ك % ك % ك % ك

س
تو

امل
ملع 

ف ا
را

ح
Iن

ار
ي

ي  

ب
�ت$

ال�
 

 . التقنية

 0.877= ي، Iنحراف املعيار العام 3.39= املتوسط اcdساي العام  الوضع الرا_ن

 0.915= ي، Iنحراف املعيار العام 3.96= املتوسط اcdساي العام  الوضع املرغوب

ات املواطنــــة ا) 8(لمــــن اDEــــدو  �t أن عبــــا لرقميــــة مــــن وجnــــة نظــــر أفــــراد العينــــة "ــــ! ريتــــ
  :الوضع الرا�ن والوضع املرغوب ت��تب وفق ال��ت+ب التا�!

للــدي املــسئولية ال�þــصية للــتعلم مــدى ا�Eيــاة حــصلت عGــ� ال��ت+ــب vو "ــ! الوضــع الــرا�ن  •
ممـا يـدل أفـراد العينـة مـوافق-ن عGـ� ذلـك، وحـصلت عGـ� ) 3.56(حيث بلغ املتوسـط ا�Eـساsي 

ممـا يـدل عGـ� أن أفـراد ) 4.03(لثا¤ي "! الوضع املرغوب حيـث بلـغ املتوسـط ا�Eـساsي ال��ت+ب ا
  .العينة موافق-ن ع�G ذلك

ك، والـتعلم و½نتاجيــة حـصلت عGــ�  • أي إيجـاsي تجــاه اسـتخدام التقنيــة "ـ! دعـم الKــشا رنظnـر  ر
ُ

 العينــة ممــا يــدل أفــراد) 3.50(ال��ت+ــب الثــا¤ي "ــ! الوضــع الــرا�ن حيــث بلــغ املتوســط ا�Eــساsي 
ـــع املرغــــوب حيــــث بلــــغ املتوســــط  مــــوافق-ن عGــــ� ذلــــك، وحــــصلت عGــــ� ال��ت+ــــب الرا¥ــــع "ــــ! الوضـ

  .مما يدل ع�G أن أفراد العينة موافق-ن ع�G ذلك) 3.75(ا�Eساsي 

ســـة �منـــة، والقانونيـــة، وLســـتخدام  • اســـية إ�ـــ� املما ريقـــدم لنـــا نـــصائح ضـــمنية "ـــ! القاعـــة الد ر ُ

ل للمعلومـــــات والتقنيـــــة حـــــ صلت عGـــــ� ال��ت+ـــــب الثالـــــث "ـــــ! الوضـــــع الـــــرا�ن حيـــــث بلـــــغ واملـــــسؤ
ممــا يــدل أفــراد العينــة محايــدين عGــ� ذلــك، وحــصلت عGــ� ال��ت+ــب ) 3.25(املتوســط ا�Eــساsي 

ممــا يــدل عGــ� أن أفــراد العينــة ) 4.15(لvو "ــ! الوضــع املرغــوب حيــث بلــغ املتوســط ا�Eــساsي 
  .موافق-ن ع�G ذلك

ات قيادية "! استخدام ال • تقنيـة حـصلت عGـ� ال��ت+ـب الرا¥ـع "ـ! الوضـع الـرا�ن حيـث رلدي مnا
ممـــــا يــــدل أفــــراد العينــــة محايـــــدين عGــــ� ذلــــك، وحــــصلت عGـــــ� ) 3.25(بلــــغ املتوســــط ا�Eــــساsي 

مما يدل ع�G أن أفـراد ) 3.90(ال��ت+ب الثالث "! الوضع املرغوب حيث بلغ املتوسط ا�Eساsي 
  .العينة موافق-ن ع�G ذلك

د العينة ع�G توفر املـسئولية ال�þـصية للـتعلم مـدى ا�Eيـاة ومن ذلك يت�t اتفاق أفرا
اســية إ�ــ�  رلــدî°م "ــ! الوضــع الــرا�ن كمــا يرغبــو أن يقــدم املقــر لnــم  نــصائح ضــمنية "ــ! القاعــة الد ر ُ ن

ل للمعلومات والتقنية سة �منة، والقانونية، وLستخدام املسؤ واملما   .ر

ـــام للوضــــع الــــرا�ن و �t مــــن املتوســــط ا�Eــــساsي العـ أن أفــــراد العينــــة ) 3.39(البــــالغ و�تــــ
�t مــن املتوســط ا�Eــساsي العــام للوضــع املرغــوب والبــالغ  ، و�تــ ات �ــذا ا}�ــو رمحايــدين عGــ� عبــا ر

ات �ذا ا}�و) 3.96( رأن أفراد العينة موافق-ن ع�G عبا   .ر

  

  



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يناير، )3(، الجزء )193: (العدد

 

 

615 

سادسا
ً

  العمليات واملفا_يم التكنولوجية: 

  )9(لجدو 

أي أفراد العينة حو العمليات واملفا_ ل    يم التكنولوجيةر

جة املوافقة  رد

  أوافق

 تماما
ً

 
ال أوافق إطالقا ال أوافق محايد أوافق

ً
 م

  

ة  رالعبا

 % ك % ك % ك % ك % ك

ط
س

تو
امل

ار 
عي

امل
ف 

را
ح

Iن
ي  

ب
�ت$

ال�
 

 2 1.01 3.09 9.4 9 0 0 18.8 18 25 24 46.9 45 الرا_ن

1 

� التام ��  لدي ال̈و
استخدم uنظمة 
التكنولوجية �� 

 .التعليم
 2 0.847 4.09 0 0 6.3 6 12.5 12 46.9 45 34.4 33 املرغوب

 1 0.939 3.46 3.1 3 9.4 9 37.5 36 37.5 36 12.5 12 الرا_ن

2 

ة ع¹2  رأملك القد
اختيار واستخدام 

التطبيقات 
التكنولوجية  

بفاعلية وش ل 
 .منتج

 1 0.954 4.18 3.1 3 0 0 1.8 18 31.3 30 46.9 45 املرغوب

 4 1.13 2.90 15.6 15 15.6 15 37.5 36 25 24 6.3 6 الرا_ن

3 

ة  رأملك م§ا
استكشاف uنظمة 
والتطبيقات وحل 

 .مشكال��ا
 3 0.971 3.93 0 0 9.4 9 21.9 21 34.4 33 34.4 33 املرغوب

 3 1.16 3.09 12.5 12 15.6 15 31.3 30 31.3 30 9.4 9 الرا_ن

4 

أستطيع نقل 
ف  روتحو�ل املعا
اcdالية إ¾¹ ¶علم 
 .التقنيات اxdديدة

 4 1.03 3.84 0 0 12.5 12 25 24 28.1 27 34.4 33 املرغوب

 0.863= ي، Lنحراف املعيار العام 3.14= املتوسط ا�Eساsي العام  الوضع الرا�ن

 0.763= ي، Lنحراف املعيار العام 4.01= املتوسط ا�Eساsي العام  الوضع املرغوب

Eــدو مــن اDــة نظــر ) 9(لnيم التكنولوجيــة مــن وج�ات العمليــات واملفــا �t لنــا أن عبــا ريتــ
  :أفراد العينة "! الوضع الرا�ن والوضع املرغوب ت��تب وفق ال��ت+ب التا�!

ة ع�G اختيـار واسـتخدام التطبيقـات التكنولوجيـة  بفاعليـة وsـش%ل منـتج حـصلت  • رأملك القد
مما يدل أفراد العينة ) 3.46(ث بلغ املتوسط ا�Eساsي لع�G ال��ت+ب vو "! الوضع الرا�ن حي

ــــك، وحـــــصلت عGـــــ� ال��ت+ـــــب vو "ـــــ! الوضـــــع املرغـــــوب حيـــــث بلـــــغ املتوســـــط  ـــ� ذلـ لمـــــوافق-ن عGــ
  .مما يدل ع�G أن أفراد العينة موافق-ن ع�G ذلك) 4.18(ا�Eساsي 
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ب الثـا¤ي "ـ! لدي الوã! التام "ـ! اسـتخدم vنظمـة التكنولوجيـة "ـ! التعلـيم حـصلت عGـ� ال��ت+ـ •
مما يدل أفراد العينة محايدين ع�G ذلك، ) 3.09(الوضع الرا�ن حيث بلغ املتوسط ا�Eساsي 

ممـا يـدل ) 4.09(وحصلت ع�G ال��ت+ب الثا¤ي "! الوضع املرغوب حيـث بلـغ املتوسـط ا�Eـساsي 
  .ع�G أن أفراد العينة موافق-ن ع�G ذلك

ف ا�Eالية إ�� �علم ا • لتقنيات اDEديدة حصلت ع�G ال��ت+ب الثالث رأستطيع نقل وتحو�ل املعا
ممــا يــدل أفــراد العينــة محايــدين عGــ� ) 3.09("ــ! الوضــع الــرا�ن حيــث بلــغ املتوســط ا�Eــساsي 

مما ) 3.84(ذلك، وحصلت ع�G ال��ت+ب الرا¥ع "! الوضع املرغوب حيث بلغ املتوسط ا�Eساsي 
  .يدل ع�G أن أفراد العينة موافق-ن ع�G ذلك

ة اس • تكــشاف vنظمــة والتطبيقــات وحــل مــشكالï°ا حــصلت عGــ� ال��ت+ــب الرا¥ــع "ـــ! رأملــك مnــا
مما يدل أفراد العينة محايدين ع�G ذلك، ) 2.90(الوضع الرا�ن حيث بلغ املتوسط ا�Eساsي 

ممـا يـدل ) 3.93(وحصلت ع�G ال��ت+ب الرا¥ع "! الوضع املرغوب حيـث بلـغ املتوسـط ا�Eـساsي 
  .ع�G ذلكع�G أن أفراد العينة موافق-ن 

ة عGـ� اختيـار واسـتخدام  ريتفق أفراد العينة أن املقر "! الوضع الرا�ن يقـدم لnـم  القـد ر
�ا "! املقر املق��ح رالتطبيقات التكنولوجية  بفاعلية وsش%ل منتج، كما يرغبو باستمرا ر   .ن

ـــام للوضــــع الــــرا�ن والبــــالغ  �t مــــن املتوســــط ا�Eــــساsي العـ أن أفــــراد العينــــة ) 3.14(و�تــــ
�t مــن املتوســط ا�Eــساsي العــام للوضــع املرغــوب والبــالغ محايــدين ، و�تــ ات �ــذا ا}�ــو ر عGــ� عبــا ر

ات �ذا ا}�و) 4.01( رأن أفراد العينة موافق-ن ع�G عبا   .ر

رمـــا التـــصو املق�ــــ�ح لتطـــو�ر مقــــر دمـــج التقنيـــة �ــــ� ب$ئـــات الــــتعلم : إجابـــة الـــسؤال الثــــاGي ر
  ؟)ISTE(ق معاي&� الـب لية ال��بية �� جامعة امللك سعود وف)  وسل242(

أوال 
ً

  :رفلسفة التصو املق��ح/

 wـــxساســـية الv نـــا �ـــ! املنطلقـــات الفكر�ـــة واملبـــادئ�راملقـــصود بفلـــسفة التـــصو املق�ـــ�ح 
ــــادئ  ــــل مفــــــردات وعناصــــــر التــــــصو املق�ــــــ�ح، وأ�ــــــم املبــ ــــ! ضــــــو�°ا hــ ـــات عامــــــة يــــــأ�ي "ــ ر�عمــــــل كموجnـــ

!Gذا التصو املق��ح ما يnرواملنطلقات الفكر�ة ل  :  

) ISTE(¥¤ نموذج تصميم ¶علي±¤  لتطبيق معاي&� اxdمعية uمر�كية لتكنولوجيا التعليم تب •
س بمكونيھ النظر والتطبيقي، والÃ¤ تؤكد ع¹2 التا¾� ي�� تصميم ©ل د ر

ُ
  :  

ة الطالب ع�G ½بداع وLبت%ار باستخدام التقنية �   .رقد

تھ ع�G التفاعل وLتصال والتعاو مع �خر�ن ¥ش% � ن مدى قد   . ل فعالر

ـــو  � �ر حـ ة الطالــــب "ــــ! البحــــث وجمــــع وتقيــــيم املعلومــــات واســــتخدامnا "ــــ! كتابــــة التقــــا لمnــــا ر ر
  .مواضيع مناسبة للفئة العمر�ة

ات التفك-ـ� الناقــد وحــل املــشكالت وصـنع القــرار عنــد اســتخدامھ  � ة عGــ� توظيــف مnــا رالقـد ر
wملصادر التعلم الرق�.  
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� xسـتخدام  إملام الطالب بثقافة املواطنة الرقمية والLخالقيـة وv �-دف ل��و�ده باملعـاي°ï w
ــــات Lيجابيـــــة عنـــــد  ــــة Lتجا�ـ لية وتنميـ فـــــع حـــــس املـــــسؤ ــــتعلم الرق�ـــــw و و�مـــــن ملـــــصادر الـ ر

  .استخدام التقنية

اتھ "! �علم تطبيقات التقنيات ا�Eديثة � ة ع�G �شغيل وفnم ونقل مnا ر القد   .ر

  . يالت امل ب&ن اxdانب النظر واxdانب التطبيقي •

نياثا
ً

  : نموذج التصميم التعلي±¤ املق��ح اتباعھ �� تصميم اcªاضرات uسبوعية/ 

¥عـــد إجـــراء �عـــديالت ) ADDIE Model(وذلـــك باتبـــاع نمـــوذج التـــصميم التعلي�ـــw العـــام 
ف �عـد مـن  وإجرائية عليھ، حيث  أن نموذج التحليـل والتـصميم والتطـو�ر والتنفيـذ والتقـو�م املعـر

دنا ,  املستخدمة ع�G نطاق واسع "! أوساط التصميم التعلي�wأك»� النماذج املن]Dية ووذلك ألنھ يز
بإطـار نظـامي وشــامل لعمليـة التــصميم التعلي�ـw الxــw يمكـن تطبيقnــا عGـ� hافــة  vنظمـة التعليميــة 
ـــا �عــــد أنواعــــا ¥ــــسيطة مــــن  ـــw املــــستخدمة حاليـ ســــائطnا،كما أن معظــــم نمــــاذج التــــصميم التعلي�ـ و

ً ً
و

نــة عاليـة)ADDIE Model(نمـوذج "ــ! إم%انيـات التعــديل  و، وذلـك ملــا يتمتـع بــھ �ـذا النمــوذج مـن مر
  :حسب ا�Eاجة

  
  نموذج التصميم التعلي�w املق��ح اتباعھ "! تصميم ا}�اضرات vسبوعية  )1(ش ل 
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ثالثا
ً

  : رأ_داف التصو املق��ح/ 

يـــا التعلـــيم اxdمعيـــة uمر�كيـــة لتكنلوج رأ_ـــداف تطـــو�ر املقـــر مـــن خـــالل تطبيـــق معـــاي&�.أ
)ISTE (ة سابقا س بمكونيھ النظر والتطبيقي املذكو �� تصميم ©ل د

ً
ر ي ر

ُ
 .  

  :أ_داف معرفية تتمثل بالتا¾�.ب

��! لتقنيات التعليم وvسس النظر�ة الwx تقوم علÓ°ا • ر½ملام بمراحل التطو التا   .ر

  .التعرف ع�G عملية Lتصال ونماذجnا وعالقæ°ا بتقنيات التعليم •

  .د اختيار أنواع التقنيات التعليمية املالئمة للدمجnا "! ب+ئة التعلم�شرح قواع •

  . التعرف ع�G معاي-� دمج التقنية ا�Eاصة باملدير واملعلم واملتعلم •

•      wـــــ� اســـــ��اتيجيات التخطـــــيط التقـــــGالتعـــــرف عTechnology planning ـــــ! الب+ئــــــة" 
  .التعليمية

  .ئة التعليميةالتعرف ع�G اس��اتيجيات دمج التقنية "! الب+ •

  .التعرف ع�G مفnوم أسلوب النظم وعالقتھ بالتصميم التعلي�w وتقنيات التعليم •

ـــات  • ــــادئ التـــــصميم التعلي�ــــــw وتطبيقاï°ـــــا "ـــــ! إنتـــــاج واســـــتخدام ال��مجيـــ التعـــــرف عGـــــ� مبـ
  .التعليمية

�ا "! العملية التعليمية •   .رمفnوم الوسائط املتعددة ودو

، Authoring Tools: ودمجnا  "! الب+ئة التعليمية مثلLملام ب��امج التاليف والتطبيقات  •
Flash ،Photoshop ،Advanced PowerPoint  

"ــــ! تـــصميم ال��مجيــــات  • معرفـــة عناصــــر وأساســـيات التــــصميم الفـــw اDEمــــا�! وتطبيقاï°ـــا 
  .التعليمية

  .معرفة أساسيات التصو�ر الرق�w ودمجnا "! ال��مجيات التعليمية •

ا�عا
ً

  : رتصو املق��حمخرجات التعلم ال/ ر

�خ ومراحل تطو تقنيات التعليم و½تصال • رتKبع تا   .ر

  .معرفة معاي-� دمج التقنية •

• wمعرفة أساسيات اس��اتجيات التخطيط التق.  

  .تحديد معاي-� التقنيات املناسبة لدمجnا "! ب+ئة التعلم •

 تطبيــــق مبــــادئ التــــصميم التعلي�ــــw "ــــ! تــــصميم وتطــــو�ر واســــتخدام التقنيــــات "ــــ! الب+ئــــة •
  .التعليمية

  .استخدام أساسيات التصميم الفw اDEما�! "! ال��مجيات التعليمية •
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  .رتطبيق أساسيات التصو�ر الرق�w "! الصو التعليمية وال��مجيات التعليمية •

  . برمجيات ¶عليميةوإنتاجتصميم  •

خامسا
ً

  املراجع املق��حة/ 

 سنة الÖشر اسم الناشر اسم املؤلف اسم الكتاب

د إي ماير ئط املتعددةالتعلم بالوسا ر�Kشا  م2005 مكتبة العبي%ان ر

التكنولوجيا والتعلم ½لك��و¤ي 
 والتعليم عن ¥عد

 م2008 مكتبة العبي%ان بيKس) طو¤ي.(و.أ

تكنوDEيا التعليم التعر�ف وم%ونات 
 ا}Dال

w�ìK� �تا  �ا سيلز و ربا  م1998 يمكتبة الشقر رر

Integrating Technology 
into the Curriculum 

Shelly Frei, Amy 
Gammill and Sally 
Iron. 

Shell 
Education 

م2007  

Technology Integration 
for Meaningful 
Classroom use 

Katherine S. 
Cennamo.  John D. 
Ross.  Peggy A. 
Ertmer. 

Wadsworth 
Cengage 
Learning 

م2010  

Integrated Technologies, 
Innovative Learning 
Insights from the PT3 
Program 

Steve Rhine & Mark 
Bailey 

ISTE 
Publications 

م2005  

The Non Designer's 
Design Book 

Robin Williams Peachpit 
Press 
Berkeley 
California. 

م2004  

Using Technology in the 
Classroom 

Gary G. Bitter & Jane 
M. Legacy 

Pearson 2008م  

اسة، البد من عـرض التوصـيات واملق��حـات¥عد عر ذات  رض ومناقشة وتحليل نتائج الد
ات تقنيـــات التعلـــيم بمـــا تتطلبـــھ مـــستحدثات التقنيـــة  رالعالقـــة ±°ـــا  لالســـتفادة م×°ـــا "ـــ! تطـــو�ر مقـــر
فــق أصــو علميــة وتنظـيم عل�ــw قــائم عGــ� نظر�ـة الــنظم والتــصميم التعلي�ــw وليــتمكن  لاملتجـددة و و

nرا "! املقر¥عد ذلك من تطبيق.  
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    :التوصيات

            !Gالباحثة بما ي w�ùالية تو�Eاسة ا "! ضوء النتائج الwx توصلت إلÓ°ا الد
َ

ِ ِ ِِ
ُ ُ

ر
ّ َّْ َ َّ َ:  

ات تقنيـــات ) ISTE(تبـــw معـــاي-� اDEمعيـــة vمر�كيـــة لتكنلوجيـــا التعلـــيم  • ر"ـــ! تـــصميم مقـــر
  .التعليم

• wباستخدام التقنية املعلوماتيةتصميم متطلبات توجھ الطالب نحو البحث العل�  .  

ات التفك-ـــ� الناقـــد و½بـــداã! مـــن خـــالل محتـــو ا}�اضـــرات ومـــا تقدمـــھ مـــن  • ىتنميـــة مnـــا ر
  . متطلبات

ك ا}�G! والعال�w لتبادل الثقافات النوعية •   . رتصميم ب+ئات �علم ��صية تدعو للKشا

• D{ي تبعا للمستحدثات "! ا تطو�ر املفا�يم التكنولوجية ¥ش%ل دو
ً

  . الر

ربث الوã! التقv wمw الوطw ¥ش%ل م��امن وغ-� م��امن "! مضمو املقر •   . ن

إعادة توصيف املقر تبعا لتخصص لتنوع ا}Dال وحاجاتھ •
ً

  . ر

س، وتطبيـــــق �عر�ـــــف امل%ونـــــات  • ــــ! hـــــل د ¬س وذلـــــك "ـ ــــw لتـــــد رتبـــــw نمـــــوذج تـــــصميم �علي�ـ ر
ُ

  . ½جرائية

ات •   .  يتم تحديثھ باستمرار للطلبةرتنو¬ع أساليب التقو�م الفردية وفق  Dل مnا

س ومتطلباتھ • ¬س "! الد رالتنو¬ع باستخدام اس��اتيجيات التد   . ر

  : املق��حات

¬س ملعاي-� الـ • اسة واقع تطبيق أعضاء �يئة التد رد ر"! مقر دمج التقنية "! ب+ئات )  ISTE(ر
  . ب%لية ال��بية "! جامعة امللك سعود)  وسل242(التعلم 

ق�ـــw ملقـــ •  Z[رر دمـــج التقنيـــة "ـــ! ب+ئـــات الـــتعلم وفـــق معـــاي-� الــــرتـــصميم مـــن)ISTE ( وقيـــاس
!ãة التفك-� ½بدا   . رفاعلية ع�G تنمية مnا

رتصو مق��ح لتطو�ر مقر إنتاج الوسائل التعليمية  • ب%لية ال��بية "! جامعة )  وسل250(ر
  ).ISTE(امللك سعود وفق معاي-� الـ

  

  

  

  

  

  



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يناير، )3(، الجزء )193: (العدد

 

 

621 

  :قائمة املراجع

  : العر�يةاملراجع: أوال

رفاعلية نموذج مق��ح للتعلم املوجھ عن ¥عد "! مقر تقنيات ). 2012. (أبو عظمة، نجيب بن حمزة
ات تصميم ا}�تو التعلي�w لدى طالبات املاجست-� "ـ! تخـصص طـر  قالتعليم لتنمية مnا ى ر

ة باململكــة العر�يــة الــسعودية ¬س ب%ليــة ال��بيــة جامعــة طيبــة باملدينــة املنــو رالتــد ( ال��بيـــة . ر
�ر جام v مصر). زعة.  

�ا "ـ! تطـو�ر ). 2011. (�ا¤ي أبو الفتوح, جاد رتوظيف التقنية التعليمية "! منظومة اDEامعات ودو
شـة العمــل دمـج التقنيــة "ـ! التعلــيم اDEـامv .!ëداء اسـة مقدمــة لو رد . مفــا�يم وتطبيقــات: ر

  .جامعة حائل. hلية ال��بية

،أ ـــة عثمـــــان ال��hـــــي  وعـــــادل (لك��و¤ـــــي املـــــدمج ½عـــــداد لـــــتعلم ½). م2012. (و��Dـــــر، ك. نجـــــو ترجمــ
  .جامعة امللك سعود.  الر�اض).سرايا

�نـــو، عبـــد اللطيـــف حقيبـــة ). ــــ2005. (زحكـــيم، أحمـــد؛ وســـالمة، عبـــد ا�Eـــافظ ؛ وســـرايا، عـــادل ؛ و
��ية "! مجال دمج التقنية "! التعليم َّتد ة ال��بية والتعليم: الر�اض. ر ا رو   .ز

¬ع. 1ط. العملية ال��بو�ة "! ظل العلومة). 2003. (دمحم أحمد, ا�Eطيب . زدار الفضاءات لÖشر والتو
  .عمان

  .الر�اض. مكتبة الرشد. 1ط. منظومة تكنولوجيا التعليم). 2003(أحمد , أحمد وسرايا, سالم

ـــد ا�Eـــــافظ دمحم والــــــدايل, ســـــالمة • ـــا ). 2008(ســـــعد عبــــــد الـــــرحمن , عبـــ مــــــدخل إ�ـــــ� تكنولوجيـــ
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