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برنامج تدريبي مقرتح إلعداد املعلمني أثناء 
اخلدمة تقنيًا وفق معايري اجلمعية الدولية للتقنية 

 ISTE (NETS-T)يف التعليم 
 ** هشام بن مصطفى محمد الطيب شريفي     *             عبدالرحمن بن جديع الجديع 

 

  

للمعلمين لتأهيلهم لتوظيف ودمج التقنية  تي تقدمها مراكز التدريب التربوي _ سعت الدراسة للكشف عن مدى كفاية البرامج التدريبية الامللخص

، كما ISTEليم في التعليم، واقتراح برنامج تدريبي لتعزيز الكفايات التقنية للمعلمين أثناء الخدمة في ضوء معايير الجمعية الدولية للتقنية في التع

برامج التدريبية املقدمة لهم باختالف متغيراتهم الوظيفية، واستخدم الباحثان مدى كفاية الالدراسة حول هدف للتعرف على الفروق في آراء عينة 

معلما بمحافظة الزلفي في اململكة العربية السعودية، وأظهرت النتائج عدم كفاية البرامج التدريبية    77املنهج الوصفي، من خالل استبانة أجاب عنها  

 ذات داللةلباحثان فروقاملقدمة لهم، كما وجد ا
ً
إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة باختالف متغير املؤهل العلمي، لصالح حملة  ا

 ذات داللة إحصائية باختالف متغير  5املاجستير، وكذلك باختالف متغير سنوات الخبرة لصالح ذوي الخبرة أقل من 
ً
سنوات، كما لم يجدا فروقا

التخصص، ويوص ي الباحثان ببناء معايير وطنية أصيلة أو اعتماد معايير عاملية للكفايات التقنية علم، ومتغير ي يدرسها املاملرحلة الدراسية الت

املباشر   للمعلمين في برامج إعداد املعلمين وفي تطويرهم مهنيا أثناء الخدمة، وتحديثها بشكل دوري، وتطوير منصة إلكترونية للتدريب اإللكتروني

زيد من الدراسات حول قياس مدى تمكن املعلمين أثناء إعدادهم أو خدمتهم من الكفايات التقنية في ضوء معايير ، وإجراء امل اشر للمعلمينوغير املب

 أصيلة.

 : التدريب التربوي، التدريب اإللكتروني، املعايير التقنية، الكفايات التقنية.الكلمات املفتاحية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.يمالقص  جامعة  - دكتوراهباحث *  

 . جامعة امللك سعود -كلية التربية  -مناهج وطرق تدريس الحاسب اآللي أستاذ **
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  الخدمة أثناء املعلمين  إلعداد مقترح تدريبي  برنامج
 
 الجمعية معايير  وفق تقنيا

 ISTE (NETS-T) التعليم في  للتقنية الدولية
 مشكلة الدراسة . 1

عدة مجاالت على رأسها التعليم، أضحى من املعلوم أن تطور األمم مبني على        

و رأس هرم العملية التعليمية بما يملكه من كفايات وما يقوم به من واملعلم ه

خل الكفايات أحد  [ إلى أن مد 1أدوار في مختلف املجاالت، وقد أشارت الباقر ]

أهم االتجاهات في إعداد املعلم وتدريبه قبل وأثناء الخدمة، وتعد كليات التربية 

لكة العربية السعودية املسؤولة عن إعداد املعلم )ما قبل الخدمة( في في املم

قيام بمهمته في التعليم، وقد أشارت مختلف املجاالت التي يحتاج إليها لل 

جود قصور في الكفايات التقنية للمعلمين وضعف العديد من الدراسات إلى و 

[  5[، ] 4[، آل محيا ] 3[، علواني ] 2التأهيل التقني في كليات التربية منها شريفي ] 

Kelly ومن خطوات وأدوات عالج هذا القصور البرامج التدريبية أثناء الخدمة ،

،  [7]  [، أبو املجد6حيث أوصت كثير من الدراسات بالعناية به. املحيسن ]

[ إلى "وجود حاجة 10[، وأشارت نتائج دراسة الحارثي ]9[، الذبياني ]8قادي ]

جال التقني"، وبما أن مستجدات التقنية مستمرة ماسة لتدريب املعلمين في امل

ومستجدات  ومتسارعة فالفجوة بين الكفايات التقنية الحالية للمعلمين 

 مع الوقت.
ً
 التقنية تزداد اتساعا

 الدراسة أسئلة أ. 

السؤال األول: هل البرامج التدريبية التقنية املقدمة للمعلمين من خالل مراكز 

 أهيلهم لتوظيف التقنية في التعليم؟التدريب التربوي كافية لت

السؤال الثاني: ما هي البرامج التدريبية التقنية املقترحة لتطوير الكفايات 

الجمعية الدولية للتقنية في التقنية للمعلمين أثناء الخدمة في ضوء معايير 

 ؟ISTE (NETS-T)التعليم 

ينة الدراسة السؤال الثالث: هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين آراء ع

دمة للمعلمين من خالل مراكز حول مدى كفاية البرامج التدريبية التقنية املق

م التدريب التربوي لتأهيلهم في توظيف التقنية بالتعليم باختالف متغيراته

 التخصص(.-املرحلة الدراسية-املؤهل-الوظيفية )الخبرة

 أهمية الدراسة ب. 

 تظهر أهمية الدراسة في عدة جوانب منها:

تحقيق أساس من أسس سياسات التعليم في اململكة وهو "ربط التربية  -

والتعليم في جميع املراحل بخطط التنمية للمملكة" ومن خطط التنمية 

والذي يؤكد على أهمية التطوير املنهي  2020الحالية برنامج التحول الوطني 

 للمعلم. 

ريب املعلمين "تدتحقيق أساس من أسس سياسات التعليم في اململكة وهو  -

 خطة لتدريبهم وتأهيلهم كما 
ً
عملية مستمرة وتوضع لغير املؤهلين مسلكيا

 توضع خطة للمؤهلين لرفع مستواهم وتجديد معلوماتهم وخبراتهم".

قصور املعايير الوطنية لكفايات املعلمين التقنية عند إعدادهم أو تدريبهم  -

ن معلومات من املركز الوطني ن مأثناء الخدمة وذلك بناء على ما جمعه الباحثا

 للقياس والتقويم وتم مناقشتها في هذه الدراسة. 

 بعد زيارة الباحثين لبعض إدارات التدريب التابعة لوزارة التربية والتعليم  -

- 36بمدينة الرياض واطالعهما على خطط التدريب التربوي للعام الهجري 

عزيز الكفايات التقنية لت هـ اتضح عدم وجود خطة تدريبية1438- 37هـ 1437

 مبنية في ضوء معايير معتمدة في مراكز التدريب التربوي.

عدم وجود بيانات متاحة لتقويم الكفايات التقنية للمعلمين الذين هم على  -

 رأس العمل وقدرتهم على دمج التقنية في التعليم.

هم على ين  الحاجة الى إجراء دراسات لتحديد الكفايات التقنية للمعلمين الذ  -

 رأس العمل في ضوء معايير عاملية لكفايات املعلمين التقنية.

 حدود الدراسة:

مجتمع البحث: معلمي املرحلة املتوسطة والثانوية بمدينة الزلفي في اململكة 

 معلم. 591العربية السعودية البالغ عددهم 

 معلم.  77عينة الدراسة: عينة عشوائية يبلغ عددها 

 الحدود الزمانية:

 ه1438-1437صل الدراس ي الثاني من العام الف

 الحدود املوضوعية:

 وفق معايير      
ً
 لبرنامج تدريبي لتأهيل املعلمين تقنيا

ً
 مقترحا

ً
يقدم البحث تصورا

( لإلدارة العامة للتدريب NETS-T) ISTEالجمعية الدولية للتقنية في التعليم 

التربوي ليصبح املركز  ريبواالبتعاث بوزارة التعليم والذي استقل فيه التد

 الوطني للتطوير املنهي التعليمي في آخر اجراءات البحث.

 مصطلحات الدراسة:

، كما NCATE[ 11املعايير: توقع مكتوب يصف مستوى محدد من األداء ]

عرفها قاموس أكسفورد بأنها مستوى محدد من التميز في األداء أو درجة من 

أو كمقياس ملا هو مطلوب تحقيقيه قا سابالجودة ينظر إليها كهدف محدد 

[ بأنها عبارات تحدد شروطا ومواصفات ومتطلبات 13]  [. ويرى الناقة12]  مرعي

قياسية لش يء أو عمل أو أداء ما بحيث تصف هذه املعايير الش يء أو العمل أو 

 األداء في أجود صورة وأكملها في ظل ظروف وسياقات معينة. 

عارف التي يجب أن يتمكن منها طالب املدرسة واملات املعايير التقنية: الكفاي

في مجال تقنيات الحاسب، واملعرفة واملهارة املرتبطة  واإلداريون ومعلموها 

 [. 2بالحصول على املعلومات واستخدامها ]

جمع كفاية وهي القدرة على االنجاز، وأيضا هي القدرة على إنجاز  -الكفايات: 

 [. 14د والوقت والنفقات] لجه ي االنتائج املرغوبة مع اقتصاد ف

الجهود املنظمة واملخططة لتطوير معارف، وخبرات،  -التدريب التربوي: 

 [. 15واتجاهات املتدربين، وذلك بجعلهم أكثر فاعلية في أداء مهامهم ]

 الدراسات السابقة . 2

تناولت هذه الدراسة الكفايات التقنية للمعلمين بمختلف التخصصات  -

راسات التي تناولت تخصصات محددة كدراسة املعمري الدلب  واختلفت مع أغ

[ التي تناولت الكفايات التقنية ملعلمي الدراسات االجتماعية، 16واملسروري ]

[ التي تناولت الكفايات التقنية ملعلمي الرياضيات، 17ودراسة القضاة ]

سة درا[ التي تناولت الكفايات التقنية ملعلمي العلوم، و 18ودراسة بني دومي ]

[ التي تناولت الكفايات التقنية ملعلمي اللغة اإلنجليزية، ودراسة 19الحاسري ]

[ التي تكونت العينة فيها من معلمي الدراسات 20جولباهار وجوفن ]
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[ حيث 7االجتماعية في املدارس االبتدائية، واتفقت مع دراسة أبو املجد ]

بالحاسب،  صين تخصشملت الكفايات التقنية للمدراء واملعلمين غير امل

[ التي تناولت الكفايات التقنية ملعلمي املرحلة الثانوية، 21ودراسة العنزي ]

[ التي تناولت الكفايات التقنية لدى معلمي ومعلمات 22ودراسة الشريف ] 

 املرحلة املتوسطة.

 لبرنامج تدريبي للمعلمين أثناء الخدمة  -
ً
 مقترحا

ً
قدمت هذه الدراسة تصورا

[ على 23لخدمة بينما اقتصرت دراسة الشرفي ]أثناء ا التخصصاتبمختلف 

معرفة االحتياجات التدريبية في مجال الحاسب ملعلمي مواد العلوم الشرعية، 

[ فاعلية برنامج تدريبي مقترح لتنمية مفاهيم 24وتناولت دراسة خليفة ]

اني الحاسب اآللي ملعلمي الدراسات االجتماعية، بينما هدفت دراسة القحط

ير املهارات التقنية ملعلمي املوهوبين في ضوء حاجتهم التدريبية، إلى تطو  [25]

[ إلى معرفة أثر استخدام برنامج تدريب مقترح 26وسعت دراسة آل مبارك ]

[ إلى تقديم برنامج تدريبي 27ملعلمات التربية الفنية، وهدفت دراسة الشهري ]

لصف لدى ي بيئة التقنية فمقترح لتنمية مهارات استخدام املستحدثات ا

 الطالب )املعلم(.

[ مع هذه الدراسة باعتمادها على معايير 19توافقت دراسة الحاسري ] -

للكفايات التقنية، واستهدفت  NETS-Tالجمعية الدولية للتقنية في التعليم 

معلمي اللغة اإلنجليزية للمرحلة الثانوية واختلفت معها هذه  دراسة الحاسري 

لمي املرحلة املتوسطة والثانوية في جميع التخصصات، الدراسة بتناولها مع

الكشف عن درجة امتالك املعلمين  كما اقتصرت دراسة الحاسري على

 للمعل
ً
 تقنيا

ً
 تدريبيأ

ً
مين للكفايات التقنية، بينما قدمت هذه الدراسة برنامجا

 .ISTE NETS-Tوفق معايير الجمعية الدولية للتقنية 

الكفايات التقنية  [ بتناولها2راسة شريفي ]توافقت هذه الدراسة مع د -

، واختلفتا في كون دراسة شريفي قاست أثر ISTE NETS-Tواعتماد معايير 

ساعة قدم لطالب كلية التربية، وهذه الدراسة  40تطبيق برنامج تدريبي مدته 

 هة للمعلمين الذين هم على رأس الخدمة.موج

اج التدريبي من عدة ة تحديد االحتي[ إلى ضرور 28]   الحربيأشارت نتائج دراسة    -

مصادر وعدم تحديدها من وجهة نظر املتدربين فقط، وهذا ما الحظه 

الباحثان على أغلب الدراسات حيث يتم تحديد االحتياج للكفايات التقنية 

وفي هذه الدراسة تم االعتماد على معايير الجمعية  بحسب رأي املتدربين،

 الدولية للتقنية في التعليم.

استخدمت الدراسات السابقة املنهج الوصفي ماعدا دراسات الشريف  -

[ فقد 2[، شريفي ]28] الحربي[، 26آل مبارك ] ,[29] [، عبدالسالم22]

بعد تطبيقه، استخدمت املنهج شبه التجريبي حيث قاست أثر برنامج تدريبي 

وهذه الدراسة استخدمت املنهج الوصفي ملناسبته ملوضوع الدراسة حيث 

 على معايير الجمعية الدولية للتقنية في التعليم وفي قد
ً
 مبنيا

ً
 مقترحا

ً
مت تصورا

 ء ما توصلت له من نتائج في أداة الدراسة.ضو

منهجية استفاد الباحثان من الدراسات السابقة في كتابة اإلطار النظري و  -

[ في تصميم 2[ ودراسة شريفي ]19الدراسة واستفادا من دراسة الحاسري ]

 ر املقترح.التصو 

[ أن الكفايات التقنية كانت 16أوضحت نتائج دراسة املعمري واملسروري ] -

  33كفاية بدرجة عالية و  35[ توافرت  17بدرجة متوسطة. وفي دراسة القضاة ]

كفاية، وفي دراسة بني  70ة من أصل بدرجة متوسطة وكفايتان بدرجة ضعيف

 31كفاية بدرجة كبيرة و  84[ أظهرت النتائج امتالك معلمي العلوم 18دومي ]

كفاية  116كفاية بدرجة متوسطة وكفاية واحد بدرجة منخفضة من أصل 

[ أظهرت النتائج أن درجة 21موزعة على سبعة مجاالت، وفي دراسة العنزي ]

 علومات واالتصاالت مرتفعة.املمارسة لكفايات تقنية امل

ير املنهي للمعلم في أشارت توصيات أغلب الدراسات إلى أهمية تفعيل التطو  -

النظر في البرامج الحالية املقدمة سواء قبل أو  مجال الكفايات التقنية وإعادة

 أثناء الخدمة.

 اإلطار النظري . 3

 املحور األول: الكفايات التقنية: 

[ بأنها مجموعة 10]  وردت عدة مفاهيم للكفايات ومن ذلك ما ذكره الحارثي      

لم، درات واالتجاهات التي ينبغي امتالكها من املعمن املعارف واملهارات والق

 على تطبيقها بفاعلية، وإتقانها أثناء التدريس، ويتم اكتسابها من 
ً
ويكون قادرا

ل برامج اإلعداد قبل الخدمة، والتدريب، والتوجيه أثناء الخدمة، وترى خال

قيقا، [ ضرورة ربط الكفايات بأدوار املعلم ليكون تحديد الكفاية د21العنزي]

ويمكن تحديد قوائم الكفايات بناء على ما تم تحديده من أدوار، فال يمكن 

الدور. وقد أورد كل من للمعلم أن يؤدي دوره دون امتالكه كفايات للقيام بهذا 

[ مصادر الشتقاق وتحديد الكفايات 31]  [، السيف30] [ وإبراهيم13] الناقة

ه املصادر: القوائم الجاهزة وهي وفقا لطبيعة البرنامج وما يهدف إليه ومن هذ

ت تربوية، وقد حددت نتاج املحاوالت العلمية سواء من أشخاص أو مؤسسا

هتمة باملعلم مثل املجلس القومي العتماد برامج الكثير من الهيئات العاملية امل

 National Council of Accreditation for Teacherإعداد املعلمين 

Education (NCATEواملنظ ،)ة للتقنيات في التعليم مة الدوليInternational 

Society for Technology in Education عدة معايير مرتبطة بتقنيات ،

حقيقها، يجب على املعلمين أن يلموا بها وأن يعرفوها التعليم ومؤشرات ت

 في العملية التعليمية من خالل برامج إعدادهم حسن
ً
[، 32]  ويوظفوها جيدا

فايات التعلم اإللكتروني وذكرت أن [ عدة تصنيفات لك31]وأوردت السيف 

عضو هيئة التدريس الكفؤ يتميز بسمات شخصية وكفايات تدريسية مهنية 

عامة لجميع أعضاء هيئة التدريس بمختلف التخصصات مثل سواء كانت 

الكفايات التدريسية والشخصية أو كفايات تخصصية حسب التخصص. 

ت العاملية والعربية لتصنيف كفايات دمج التقنية وهناك العديد من املحاوال 

[، وتصنيف 31[ وتصنيف السيف ]33في التعليم مثل تصنيف جمال الدين ]

 [.35ف زين الدين ][، وتصني34شانك ]

 املحور الثاني: املعايير: 

، واملعايير NCATE[ 11هي توقع مكتوب يصف مستوى محدد من األداء ]     

الب املدرسة واملعارف التي يجب أن يتمكن منها طالتقنية هي: الكفايات 

ومعلموها وإداريوها في مجال تقنيات الحاسوب، واملعرفة واملهارة املرتبطة 

[ املعايير إلى 36[، وقسم زايد ]2ى املعلومات واستخدامها شريفي]بالحصول عل

معايير  –املعايير الوطنية  –املعايير اإلقليمية  –أربعة أنواع: املعايير الدولية 

غير   -[ إلى خصائص للمعايير ومما ذكر أنها: عامة37الشركات، وأشار األسطل ]

 صادقة. –واضحة  –مستقلة  –ثابتة  –محسوسة 

 ة ملعايير عاملية في كفايات املعلم التقنية:أمثل

 National Council for معايير املجلس الوطني العتماد برامج إعداد املعلم •

Accreditation of Teacher Education (NCATE) 

 international Society for: معايير الجمعية الدولية للتقنية في التعليم •

Technology in Education (ISTE.) 
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 معايير اليونسكو لكفاءة املعلمين في مجال تقنية املعلومات واالتصال. •

الجدد( في والية معايير تطبيقات التقنية للمعلمين املبتدئين لجميع املراحل ) •

 Technology Applications Standards for All Teachers. Stateتكساس 

Board for Educator Certification (SBEC .) 

 International Society forمعايير الجمعية الدولية للتقنية في التعليم: 

Technology in Education (ISTE :) 

ام يم منظمة غير ربحية وتدعو لالستخدالجمعية الدولية للتقنية في التعل

األمثل للتقنية في دعم وتطوير عمليتي التعليم والتعلم، وقدموا حتى اآلن ست 

ر الوطنية لتقنيات التعليم، وتم اعتماد هذه املعايير من مجموعات للمعايي

 قبل:

وجعلها من شروط  NCATEاملجلس الوطني العتماد برامج إعداد املعلمين  -

 [. 11] لواليات املتحدة أو خارجهاامج إعداد املعلمين داخل ااعتماد بر 

 Preparingمشروع إعداد معلمي املستقبل الستخدام التقنية في التعليم  -

Tomorrow's Teachers to Use Technology (PT3 وجعل تطبيقها شرطا )

 . [38] لصرف املنح املالية لجامعات وكليات إعداد املعلمين 

معايير كفاءة املعلمين في مجال تقنية  خدمها لتحديداليونسكو تست -

 [. 39املعلومات واالتصاالت ] 

 International Society forمعايير الجمعية الدولية للتقنية في التعليم 

Technology in Education (ISTE:) 

 National Educationalمعايير الجمعية الدولية للتقنية في التعليم للطالب  -

Technology Standards For Students NETS-S . 

 Nationalيم للمعلمين معايير الجمعية الدولية للتقنية في التعل -

Educational Technology Standards For Teachers NETS-T وهذه املعايير :

تم تعديل املسمى إلى:  2017التي ستتناولها هذه الدراسة وفي النسخة املحدثة 

THE ISTE STANDARDS FOR EDUCATORS  ولم يتنس ى للباحثين العمل

اسة قبل إصدارها وعدم اكتمال على النسخة املحدثة لبداية العمل بالدر 

 مستويات األداء ملؤشرات املعايير.

 National Educationalمعايير الجمعية الدولية للتقنية في التعليم للمدراء  -

Technology Standards For Administrators NETS-A. 

 National Educationalمعايير الجمعية الدولية للتقنية في التعليم للمدربين    -

Technology Standards For Coaches NETS-C ويقصد بهم املدربين :

 التقنيين

 Nationalمعايير الجمعية الدولية للتقنية في التعليم ملعلمي الحاسب اآللي  -

Educational Technology Standards For Computer Science Educators 

NETS-CSE  

التربويون يأخذون هذه املعايير بعين االعتبار في ولكفاءة هذه املعايير أصبح      

الواليات املتحدة وفي أنحاء كثيرة من العالم ويضعون البرامج والخطط 

لتحقيقها، كما قامت الكثير من الجامعات وكليات التربية بوضح معاييرهم 

ضوء هذه املعايير وتحديد الكفايات التي يجب توافرها في املعلم في الخاصة في 

هذه املعايير بما يناسب خطتها املستقبلية وامكاناتها البشرية واملادية ضوء 

[11 .] 

وقد اعتمد الباحثان على هذه املعايير في تحديد املهارات التقنية للمعلمين      

 2008صالتها، واختار الباحثان معايير  ثم بناء التصور املقترح وذلك لكفاءتها وأ

ووضوحها، والحصول على النسخة املطبوعة واعتمدا عليها الكتمال مؤشراتها 

منها متضمنة املؤشرات ومقاييس األداء لكل مؤشر حيث تم اعتماد املقاييس 

محترف(، تم ذلك بعد مراسلة الجمعية للحصول على -خبير-متقدم-)مبتدأ

( ومن ثم ترجمتها واستخدامها في بناء 1عايير ملحق )النسخة املطبوعة من امل

تم  2017بة التصور املقترح للبرنامج التدريبي، وفي عام أداة الدراسة وكتا

تحديث املعايير )أثناء كتابة هذه الدراسة لكن لم يتم االعتماد عليها لعدم 

 اكتمال املؤشرات ومقاييس األداء لكل مؤشر.

 1جدول 

 ISTE NETS-T 2008معايير 

وإ  بداعهمتيسير وتحفيز تعلم الطالب 

الطالب وإبداعهم وابتكارهم في كل من  املعيار األول: يستخدم املعلمون معرفتهم بمادة التعلم، وطرق التدريس، وأساليب التعلم، والتقنية لتيسير الخبرات التي تحسن من تعلم 

 صوص بما يلي: بيئات التعلم الحقيقية واالفتراضية، ويقومون على وجه الخ

 الجديدة. الرقمية املنتجات  وتقييم وتطوير  املعرفة وبناء اإلبداعي، التفكير  إظهار من الطالب تمكين  •

 املشكالت.  هذه  حل في واإلبداعي الناقد التفكير  تطبيق وتسهيل الواقعية املشكالت عن البحث في الطالب وإشراك التقنية على القائم التعلم أنشطة تطوير  •

 التعاونية. والبيئات  التقنية األدوات خالل من اآلخرين مع األفكار ومشاركة أفكارهم، وتوضيح التفكير  في الطالب وإشراك ودعم يلتسه  •

 والخبراء.  واألقران الطالب مع الواقعية املشكالت حل في واملساهمة أو االفتراضية الحقيقية التعلم بيئات في اإلبداعي والتفكير  املعرفة بناء  •

 وتقييم للطالب تواكب العصر الرقمي  تصميم وتطوير ممارسات تعلم

ستفادة القصوى من تعلم املحتوى املعيار الثاني: يصمم املعلمون ويطورون ويقيمون خبرات وتجارب التعلم الحقيقي، ويدمجونها مع األدوات واملوارد املعاصرة، من أجل اال 

 : ون على وجه الخصوص بما يليبشكل واقعي لتحسين املعارف واملهارات، ويقوم

 ويقدمونه اإلبداعية الحلول  ويقترحون  ويصممون  عنها ويتحرون بهم خاصة مشكلة ويحددون  العاملية املشكالت عن يبحثون  حيث التعاوني، التعلم في الطالب إشراك  •

 للمجتمع.  التقنية األدواتباستخدام 

. هم ونتائج تقدمهم وتقييم التعلم الستراتيجيات والتخطيط بهم الخاصة التعلم أهداف إلدارة  لمستق بشكل التقنية موارد استخدام من الطالب تمكين  •
ً
 ذاتيا

  للطالب الشخصية التعليمية الخبرات وتطوير تحديد  •
ً
 يناسب بما الرقمية واملوارد األدوات  استخدام استراتيجيات وتطوير لديهم املفضلة التعلم أساليب مع  تماشيا

 التعلم. خبرات

 التدريس. وطرق  التعلم لتحسين التقنية على املعتمدة  والختامية البنائية التقييمات وتحليل تطوير في الطالب اشراك  •

 تقديم أنموذج للعمل والتعليم في العصر الرقمي 

 ورقمي ويقومون على وجه الخصوص بما يلي: ي املعيار الثالث: يظهر املعلمون املعرفة، واملهارات، وخطوات العمل التي تمثل املهنية املبدعة في مجتمٍع عامل
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 االستخدام. أثناء تحدث التي والبرمجيات األجهزة  مشكالت وحل للتعلم، املناسبة التقنية والبرامج األدوات  عن البحث في الطالب مشاركة  •

 املشتركة. املشكالت وحل املعلومات وتبادل األعمال إنتاج في رى األخ البلدان من املتعلمين مع اإلعالم ووسائل الرقمية البيئات في الفعال والتعاون  التواصل  •

 الخارجي.  وللعالم األمور  وأولياء للطالب واألفكار املعلومات إليصال واملوارد الرقمية األدوات من مجموعة واستخدام تقييم  •

 األمور. وأولياء الطالب مع النتائج وتبادل لتعلماو  البحث لدعم وفعالية بكفاءة  والجديدة  الحالية الرقمية واملوارد األدوات  استخدام  •

 تشجيع وتقديم أنموذج املواطنة واملسؤولية الرقمية

ى وجه  املهنية ويقومون علقي في ممارساتهم املعيار الرابع: يفهم املعلمون قضايا ومسؤوليات املجتمع املحلية والعاملية في ثقافة رقمية ناشئة، ويظهرون السلوك القانوني واألخال

 لي: الخصوص بما ي

 مصادر استخدام سوء  ملعالجة نظام وتحديد الرقمية والتقنية للمعلومات واألخالقي والقانوني اآلمن االستخدام ورصد وتعليم لدعم نظام تطوير في الطالب إشراك  •

 التقنية.

 لتلبية املساعدة  التقنية واستخدام وتحديد واملنزل، واملجتمع املدارس بيئات في إليها الوصول  وتسهيل للتقنية العادل بالوصول  املتعلقة البحثية القضايا دراسة  •

 للطالب. املتنوعة االحتياجات

 الصحيح االستخدام واجراءات سياسات وضع في الطالب مع تعاوني بشكل والعمل واملوارد الرقمية لألدوات األمثل االستخدام مسؤوليات عن البحث في الطالب إشراك  •

 واملوارد املختلفة.  للتقنية

 العاملي.  الثقافي الفهم لتطوير األخرى  الدول  من والخبراء الطالب  مع والنشر التعاونية البحوث في الطالب إشراك  •

 املشاركة في النمو والقيادة املهنية

 في التعلم مدى الحيااملعيار الخامس: يستمر املعلمون في تطوير 
ً
طريق تشجيع  ة، ويظهرون القيادة في مدرستهم، وفي مجتمعهم املنهي، عن ممارستهم املهنية، ليكونوا أنموذجا

 االستخدام الفاعل ألدوات ومصادر التقنية الرقمية، ويقومون على وجه الخصوص بما يلي: 

 في  للتقنية األمثل االستخدام وتعزيز للتقنية اريةبتكاال  بالتطبيقات املتعلقة واألساليب األفكار لتبادل والعاملية املحلية التعليمية املجتمعات ودعم تطوير في املساهمة  •

 التعلم.

 اآلخرين.  لدى التقنية القيادة  مهارات تطوير  في واملساهمة القرار، صنع في اآلخرين مع  والعمل واملجتمع،  املدرسة في التقنية لدمج رؤية تطوير في املشاركة  •

  النتائج وتبادل النتائج وتقييم اإلجرائية، البحوث إجراء خالل من والتعلم مالتعلي لدعم للتقنية الفعال االستخدام في املساهمة  •
ً
. محليا

ً
 وعامليا

 والتعلم. التعليم لدعم املهنية للممارسات املستمر والتطوير واملجتمع، األمور  وأولياء املدارس قادة  مع الرقمية للموارد الفعال االستخدام أثر ومناقشة إظهار  •

بالبحث حول معايير وطنية تعنى بالجانب التقني  الباحثان وقد قام       

للمعلمين ووجدا معايير املركز الوطني للقياس والتقويم، حيث أصدر معايير 

ع التخصصات، ومعايير لكل تخصص، واستخرج الباحثان مشتركة بين جمي

املعايير التي تخص الكفايات التقنية للمعلم في املعايير املشتركة واملعايير 

التخصصية، ثم رأى الباحثان أن غالب هذه املعايير تجعل التعليم يتمحور 

 حول للمعلمين التي تجعل التعليم  ISTEحول املعلم مقارنة بمعايير 
ً
متمحورا

الطالب، كما تقتصر املعايير املحلية على املعرفة والفهم والتطبيق للمعلم دون 

ف ومشاركتها مع اآلخرين وابتكار املهارات التقنية املتقدمة كإنتاج ونشر للمعار 

املشاريع، وأيضا تفتقر إلى تسهيل هذه املهارات وتطويرها لدى الطالب، ودعم 

رق العمل، كما يالحظ التباين في املعايير التقنية في العمل الجماعي، وتكوين ف

التخصصات؛ لذا يرى الباحثان قصورها، وهذا ما دعاهما الختيار معايير أكثر 

 .ISTE NETS-Tمعايير الجمعية الدولية للتقنية في التعليم أصالة وهي 

 املحور الثالث: التدريب التربوي: أوص ى املؤتمر التربوي الثالث "نحو إعداد

م إلى تدعيم 2004أفضل ملعلم املستقبل" املنعقد في جامعة السلطان قابوس 

تهما اإليمان بأهمية العلوم والتقنية عند املعلمين وضرورة امتالك مهار 

[. وأوص ى املؤتمر السادس والثالثون 40] ومقومات التعامل معهما مدكور 

ات " املنعقد في دولة لجمعية املعلمين الكويتية "التعليم اإللكتروني آفاق وتحدي

إلى توفير الفرص التربوية املناسبة التي تمكن   2007( مارس  19- 17الكويت من ) 

علية في إطار تعامله مع املستجدات املعلم من امتالك الكفايات وتوظيفها بفا

[. ومع تسارع نمو املستحدثات التقنية 41الحديثة في العالم الرقمي عيس ى]

ة بين مستحدثات التقنية والواقع الفعلي أصبح من الضروري سد الفجو 

 لكفايات املعلمين الحالية من خالل التدريب التربوي.

لسعودية: تناول الباحثون مشكالت التدريب التربوي في اململكة العربية ا

ريب التربوي من عدة نواحي فمنهم من نظر الى مشكالت ومعوقات التد

[، 42] ب املعلمين الحراحشةاملشكالت من ناحية الجهة املسؤولة عن تدري

[، ومنهم من 43]   ومنهم من نظر الى املشكالت املتعلقة باملتدرب نفسه الضلعان 

[، ومن أهم 45]  [، الدخيل44] يبية رواسنظر إليها من ناحية األساليب التدر 

 ما ورد فيها:

 غياب أو عدم وضوح أهداف مؤسسات تدريب املعلم. •

الحاجات التدريبية إلى إحصائيات دقيقة عن املتدربين قلة االستناد في حصر    •

 وإمكاناتهم الخاصة املتعلقة باإلقامة والنقل من والى أماكن التدريب. 

ضوئها تحديد مدة تنفيذ وقياس ر وأسس علمية يتم في  عدم االستعانة بمعايي  •

 جودة مخرجات البرنامج التدريبي.

 ملتدربين.غياب معايير ترشيح واختيار املدربين وا •

األساليب التقليدية املستخدمة في البرامج التدريبية كأسلوب اإللقاء  •

 واملحاضرة. 

 لتدريب أثناء الخدمة.عدم إملام املدربين باالتجاهات الحديثة في مجال ا •

ضعف الدافعية لدى املعلمين لحضور برامج التدريب، أو االستفادة من  •

 املعارف واملهارات املكتسبة منها.

 ضعف الوعي بأهمية التدريب أثناء الخدمة. •

 التوقيت غير املناسب لبعض البرامج التدريبية مما يحول دون استفادة •

 املتدربين.

كأنظمة الويب والنقال في تدريب التقنيات الحديثة عدم االستفادة من  •

 املعلمين أثناء الخدمة.
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 األساليب التدريبية الحديثة:

الباحثين األساليب التدريبية إلى أساليب تدريبية قديمة صنف بعض       

وأساليب تدريبية حديثة، وتعتمد األساليب التدريبية القديمة على التدريب 

درب، وعلى األغلب ال تفي بمتطلبات التطور التي تمر النظري والتمحور حول امل

لندوة، بها املؤسسات في العصر الحديث ومن أبرزها: املحاضرة، املناقشة، ا

[، ومن 46]  املؤتمر، الحلقات الدراسية، ورش العمل، العصف الذهني آل ملهي 

فتوح، أبرز األساليب التدريبية الحديثة: التدريب بالتعلم املبرمج، التدريب امل

 ية.التدريب عن بعد، املحاكاة، تمثيل األدوار، دراسة الحالة، الزيارات امليدان

 ي التدريب: تطبيقات حديثة يمكن استخدامها ف

 Simulation or Visual Realityاملحاكاة أو الواقع االفتراض ي  -1

   Instructional Gamesاأللعاب التعليمية  -2

   Problem Solving Softwareتطبيقات حل املشكالت  -3

   Projectsتطبيقات التعلم القائم على املشاريع  -4

 E-Bookالكتاب اإللكترونية  -5

   E-Portfolioترونية السجالت اإللك -6

 E-Learningالتعليم اإللكتروني  -7

 Augmented realityالواقع املعزز  -8

 إللكتروني بأنه[ التدريب ا47] التدريب اإللكتروني: يعرف عبد املعطي وزراع

عملية تتم فيها تهيئة بيئة تفاعلية غنية بالتطبيقات املعتمدة على الحاسب 

ووسائطه املتعددة، وتمكن املعلم من بلوغ األهداف العملية اآللي وشبكاته 

التدريبية من خالل تفاعله مع مصادرها، وذلك في أقصر وقت ممكن وبأقل 

قيد بحدود الزمان واملكان. وترى جهد مبذول، وبأعلى مستويات الجودة من ت

[ أن التدريب اإللكتروني شكل من أشكال 48] الشمري، ونوبي، وعبد العزيز

لتدريب املخطط واملنظم، الذي يعتمد على استخدام الحاسوب ووسائل ا

االتصال املستحدثة في توصيل املحتوى التدريبي وعرضه من خالل توظيف 

ة بين املتدربين واملدرب من جهة، وبين الوسائط املتعددة وتوفير التفاعلي

عالة. املتدربين وبعضهم مع البعض من جهة أخرى، بما يحقق بيئة تدريبية ف

 United States Distanceوتعرفه الجمعية األمريكية للتعليم عن بعد 

Learning Association (USDLA)  بأنه "الحصول على املعرفة واملهارات من

تعليمية عبر التقنية وأشكال التدريب األخرى بحيث خالل وسائط معلوماتية 

عرفه بأنه "توصيل غير متواجد جغرافيا في مقر التدريب كما تيكون املتعلم 

وإدارة التدريب باستخدام أجهزة الحاسب والتقنية" وهذا التعريف يتضمن 

[. لذا يمكن للتدريب اإللكتروني 49استخدام أي تقنية لغرض التدريب ]

عديد من االستراتيجيات والتقنيات التي تعتمد على الحاسب اآللي استخدام ال

لشبكات التدريبية االفتراضية مما واملؤتمرات املرئية واألقمار الصناعية وا

[  51] ، ويعرفه العوفيPantazis[ 50يتيح تبادل أكبر للخبرات بين املتدربين ]

شكالها ملتدربين ال بأنه التدريب الذي يقدم من خالل تقنية املعلومات بشتى أ

 ين في نفس املكان أو الزمان.يشترط تواجدهم مع املدرب أو بقية املتدرب

 اإللكتروني: أنواع التدريب

: يعتمد على التدريب الجماعي على Synchronous Trainingالتدريب املتزامن    •

الشبكة في الوقت الفعلي من خالل املناقشات وحل املشكالت حيث يتواجد  

املتدربين على الشبكة في نفس الوقت من خالل مؤتمرات الفيديو املدرب و 

Video Conferencing  واملؤتمرات املسموعةAudio Conferencing  وغرف

 Chat Roomsالحوار. 

: يحصل املتدرب على املادة Asynchronous Trainingالتدريب غير املتزامن  •

خول إلى شبكة اإلنترنت في العلمية في املكان والوقت املناسب له فيقوم بالد 

نجاز املهام التي يكلف بها أوقات مختلفة لالطالع على البرنامج التدريبي أو إ

 [.  52] العمل في املشروعات مما يساعد على تبادل الخبرات بين املتدربينو 

 خصائص التدريب اإللكتروني:

لتدريب، تجاوز حدود الزمان واملكان: فاملتدرب ليس ملزما بالذهاب ملقر ا -1

 [. 53] مغادرتهاكما يمكن للمتدرب حضور برامج تدريبية خارج دولتهم دون 

[ ارتفاع التكلفة الثابتة وانخفاض التكلفة 54]  التكلفة: يرى الرشدان توفير    -2

 املتغيرة.

يزيد فاعلية املتدربين: فللحصول على نتيجة إيجابية يجب أن يكون املتدرب   -3

 [. 55ة ]إيجابيا ومتحمال للمسؤولي

تنمية التدريب التعاوني: وبالتالي تبادل الخبرات بين املتدربين وهذا من أهم  -4

أن التدريب اإللكتروني يوفر  Bates[ 56خصائص تعليم الكبار. وقد أكد ]

 مرونة عالية في هذا الجانب.

سهولة وسرعة الوصول للموارد التدريبية: وهذا نتيجة للتطور التقني  -5

كان املتدربين من أي مكان الحصول على املورد لتخزين فبإمووجود خوادم ا

[56 .] 

التحديث والتعديل الفوري للموارد التدريبية: عند تعديل أو تحديث أي  -6

مورد فالتعديل يصل للجميع مباشرة مما يوفر الوقت والتكلفة والجهد من 

كان واحد وهذه امليزة ستركز الجهود على م  [52]  طباعة ونقلها للمتدرب توفيق

 [. 57ن جهات متعددة وبالتالي ضمان تطوير مواد تدريبية ذات جودة عالية ]وم

توفير التغذية الراجعة: بما أن التدريب يصمم بطرق برمجية، فعلى االغلب   -7

سيتضمن تغذية راجعة فورية تبين للمدربين تقدم املتدربين بشكل صحيح 

[52 .] 

صوات والفيديو والصور يمكن دمج األ دمج الوسائط املتعددة في التدريب:  -8

 [.  58] في البرامج التدريبية وبالتالي فعالية أكبر

اختيار املتدرب ما يناسبه من برامج: نظرا لتوفرها بشكل إلكتروني وعدم  -9

اعتمادها على املدرب بشكل كبير، فيمكن للمتدرب أن يتدرب على أي برنامج 

ار ما يناسبه من برامج تيح له اختيمتاح دون النظر لجدولة البرنامج مما ي

 [.59تدريبية ]

استيعاب أعداد كبيرة: غالبا ال يكون هناك عدد معين من املتدربين  -10

 في البرامج التزامنية، وهذا يزيد من فاعلية هذه البرامج ]
ً
 [. 56خصوصا

تلقائية األعمال املصاحبة لعملية التدريب: النظام اإللكتروني املوحد  -11

له التسجيل والحذف واجراء االختبارات وإظهار النتائج ب يتم من خالللتدري

 [. 52بشكل آلي وفوري ] 

 أهمية تطبيق التدريب اإللكتروني ومبرراته:

والتي تمثل منهجا وخارطة  2030تبنت اململكة العربية السعودية رؤية       

مؤشرات طريق للتنمية، واحتوت الرؤية على عدد من األهداف االستراتيجية و 

س النتائج. وقام املجلس االقتصادي بتأسيس مكتب اإلدارة االستراتيجية لقيا

واملركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة، ومركز اإلنجاز والتدخل السريع، 

ومكتب إدارة املشروعات في مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية وغيرها. ومن 

هذه الرؤية ظهرت حقيق أهداف أجل بناء القدرات واإلمكانات الالزمة لت

جهة حكومية قائمة  24الحاجة إلطالق برنامج التحول الوطني على مستوى 

على القطاعات االقتصادية والتنموية في العام األول للبرنامج، ويحتوي 
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، 2020البرنامج على أهداف استراتيجية مرتبطة بمستهدفات مرحلية الى العام  

لتحقيق تلك األهداف  2016ي ي إطالقها فومرحلة أولى من املبادرات الت

واملستهدفات، على أن يتبعها مراحل تشمل جهات أخرى بشكل سنوي. وقد ورد 

أهداف استراتيجية لوزارة التعليم،  2020في وثيقة برنامج التحول الوطني 

وذكرت الهدف الثاني: تحسين استقطاب املعلمين وإعدادهم وتأهيلهم 

 : 2030رؤية  هدف مع هدفيوتطويرهم. ويلتقي هذا ال

 ترسيخ القيم االيجابية وبناء شخصية مستقلة لـأبناء الوطن. -1

تزويد املواطنين باملعارف واملهارات الالزمة ملوائمة احتياجات سوق العمل  -2

 املستقبلية. 

ويوضح الجدول التالي الهدف االستراتيجي الثاني لوزارة التعليم وارتباطه 

 [.  60ء ]ؤشرات األداوم 2030بأهداف رؤية 

 2جدول 

 2020من أهداف وزارة التعليم االستراتيجية الواردة في برنامج التحول الوطني 

 تحسين استقطاب املعلمين واعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم الهدف االستراتيجي الثاني 

واملهارات الالزمة ملوائمة  تزويد املواطنين باملعارف شخصية مستقلة ألبناء الوطنترسيخ القيم اإليجابية وبناء  2030االرتباط بأهداف رؤية 

 احتياجات سوق العمل املستقبلية

 معيار عاملي  معيار اقليمي  الوحدة  2020املستهدف  خط األساس  مؤشر األداء 

استكملها  التي املنهي التطوير ساعات عدد متوسط

 املعلمين 

 100 25 عدد ساعات 18 10

القيادة  في ينهامل  التطوير ساعات عدد متوسط

 املدارس  قادة  استكملها التي التعليمية

 21 39 عدد ساعات 20 5

ويرى الباحثان أن التدريب اإللكتروني والتدريب عن بعد سيسهم في رفع      

العديد من الدراسات مثل متوسط ساعات التطوير املنهي للمعلم، وقد أكدت 

[، على 63]  يكلسون ك دراسة ن[ وكذل62]   [ ودراسة الذيابي61]  دراسة الغامدي

أهمية استخدام التدريب عن بعد وفاعليته في تنمية املهارات املتعددة 

للمتدربين وخاصة املعلمين، حيث يسهم في التغلب على الكثير من مشكالت 

الستخدام وتوظيف الوسائط أثناء التدريب، كما التدريب التقليدية، إضافة 

 في ارتفاع مقدار الت
ً
علم مقارنة بما يتم اكتسابه بالتدريب التقليدي أن له دورا

 لوقت التدريبي. كما أوصت دراسة الزهرانيمع انخفاض التكاليف املادية وا

[ بتبني مشروع التدريب اإللكتروني من قبل الجهات الرسمية ومراكز 61]

ريب التقليدي باملناطق التعليمية ملا تبين من فوائد واتجاهات إيجابية له، التد

لك توظيف التقنيات واألساليب الحديثة واملتطورة، واستخدامها لتدريب وكذ

لمين أثناء الخدمة بحيث ال تقف أي عوائق في سبيل تدريب املعلم في كافة املع

[،  65]  [، عاشور 64]  لدبيان أي زمان ومكان. كما أشارت نتائج دراسات كل من ا

إلى أن  Latchem & Jung،[69] Gasaymeh[ 68[، ]67] [، النجار66] رضوان 

مؤسسات التعليم اإلقليمية والدولية أصبحت تنافس في توظيف التعلم 

اإللكتروني واستخدام تطبيقاته في تحسين عمليتي التعليم والتعلم، وأصبح 

أعضاء هيئة التدريس في توظيف هناك ضرورة لتنمية مهارات املعلمين و 

ستمر للكادر التعليمي التعليم اإللكتروني، كما أوصت بضرورة التدريب امل

الستخدامها في  طوال حياتهم املهنية، وتصميم مقررات إلكترونية تفاعلية

 أساليب التدريب عن بعد.

[ إلى التعرف على فعالية استخدام بيئات 70وقد هدفت دراسة املورعي ]     

لتعلم اإللكترونية في إكساب بعض املعارف واملهارات املرتبطة بمراكز مصادر ا

علم للمعلمين أثناء الخدمة وأثر هذه البيئات على اتجاههم نحو التدريب الت

لخدمة، وكان من توصياتها: إنشاء بوابة للتدريب اإللكتروني في مراكز أثناء ا

لتعلم اإللكترونية لحل املشكالت التدريب التربوي واالستفادة من تقنية بيئات ا

املعلمين وتوفير الجهد الحالية من عدم استيعاب مراكز التدريب لكافة 

ين تعنى بكيفية والتكلفة كما أوصت بوضع مقررات جديدة في مؤسسات املعلم

 االستفادة من الشبكة العاملية للمعلومات والتطبيقات التعليمية لها.

املهم ان يتم ايالء التدريب اإللكتروني االهتمام  [ أنه من71] ويرى القضاة     

من قيمة مضافة في توفير الوقت والجهد واملوارد الكبير في مؤسساتنا ملا له 

ها في التدريب سنويا وتوفير البنية التحتية املالئمة املالية التي يتم االستثمار في

دربين من إلطالق مشاريع التدريب اإللكتروني ووضع مميزات تشجيعية للمت

ى خالل الوسائل اإللكترونية فضال عن ايجاد جهة راعية لتلك املشاريع عل

الصعيد الوطني تقوم بتجميع وادارة قاعدة بيانات مركزية لجميع املواد 

 بية املنشورة واملستخدمة في التدريب اإللكتروني.التدري

 أدوار املعلم في عصر اإلنترنت:

ستخدمها املعلم في العملية التعليمية سيكون مع تغير األدوات والبيئة التي سي

إلملام بما سيمارسه منها لتغير أدواره هناك بعض األدوار التي يجب عليه ا

 [ وسيتم إيراد ما يراه الباحثان مهما في النقاط التالية:72] حسنين 

 تصميم التعليم: -1

، لكي يتسنى حيث أصبح لزاما على املعلم أن يتزود بمهارات املصمم التعليمي      

ب العصر له تصميم املادة الدراسية التي يدرسها، وتنظيمها وإعدادها، ليواك

التقني املتطور الذي يعيش فيه ويعتمد في جوهره على التخطيط والتنظيم 

 وباإلمكان تخصيص فرق عمل من قبل الوزارة للتصميم التعليمي.

 توظيف التقنية: -2

عد وحدث تغير هائل في عرض املعلومات حيث تطورت تقنية التعليم عن ب     

ت، وأصبح الدور الرئيس ملعلمي من حيث ترميزها ونقلها واتصاالت املعلوما

واألجهزة بفاعلية عند  التعليم عن بعد يتطلب استخدام تقنية املعلومات،

 تقديم التعليم.

 تشجيع تفاعل الطالب:  -3

، وهو كيفية تشجيع وهو مجال آخر يجب على املعلم عن بعد أن يؤديه     

نه تفاعل املتعلم تفاعل الطالب، واكتسابهم املعرفة في العملية التعليمية، وم

 مع نفسه.  –متعلم آخر   –املشرف  -مع: املحتوى 
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 تطوير التعلم الذاتي للطالب:  -4

ويعرف مفهوم التعلم الذاتي بأنه قدرة الطالب على املشاركة بنشاط في 

 تتضمن:تعليمهم، ومثل هذه القدرة 

التعبير  - التعلم اإلتقاني -امللكية  –الكفاءة الذاتية  -استراتيجيات املعرفة  -

 [.  73]  عن الذات

 مهارات استخدام شبكة اإلنترنت:

ويقصد بها مجموعة من القدرات التي تساعد على إنجاز املهام املتعلقة      

التعامل مع شبكة بسرعة ودقة وإتقان، والتي يستطيع املعلم من خاللها 

لة اإلنترنت، والتعرف على املتصفحات واستخدام محركات البحث وإرسال رسا

عبر البريد اإللكتروني، واالستفادة من ذلك في تعلمه الذاتي، وتطوير أساليب 

تدريسه، واالطالع على كل جديد في مجال تخصصه، والوعي بالقضايا وطرق 

 ائدة في املجتمع.االجتماعية والسياسية واالقتصادية الس

 وتتسم مهارات استخدام شبكة اإلنترنت بما يلي:

مع إمكانات الشبكة من أجهزة وبرامج  املعلم على التعامل االعتماد على قدرة -

 وغيره.

إمكانية التواصل والتفاهم بين األفراد أو الجماعات في أماكن متقاربة أو  -

 متباعدة حول موضوعات معينة تهمهم.

على خلفية معرفية لتحقيق التواصل واالستفادة من إمكانيات االعتماد  -

 وخدمات الشبكة.

 في شكل خبرة متكررة.تبنى تدريجمتعلمة و  -
ً
 يا

 نشاط تعليمي منظم ومتناسق مرتبط بتحقيق هدف معين. -

 وتتمثل جوانب التعلم ملهارات استخدام شبكة اإلنترنت فيما يلي: 

 السابقة لألداء والالزمة لتنفيذه.جانب معرفي: يتمثل في املعرفة  -

عن الفرد والقابلة جانب أدائي: يتمثل في السلوك واألفعال الصادرة  -

 كة وإمكاناتها.للمالحظة أثناء تعامله مع الشب

جانب انفعالي: يتمثل في الرغبة في االستفادة من إمكانات وخدمات اإلنترنت،  -

ص، وتنمية العالقة والتعاون وإحداث نوع من التواصل والتفاهم بين األشخا

 [. 74] فيما بينهم

 مراحل تعلم املهارات وتقييمها:

ولى: )اإلدراك(: وفيها يتعرف الفرد على املهارة املطلوب منه أداؤها، لة األ املرح

والتعبير لفظيا عما سيتعلمه، ووصف ما يتعلمه والخطوات املكونة للمهارة، 

 ه إنجازه.أي أنه في هذه املرحلة يسمي خططا توج

 املرحلة الثانية: )املمارسة(: وفيها يمارس الفرد السلوك الصحيح حتى تنخفض 

درجة االستجابات الخاطئة مستفيدا من التغذية الراجعة سواء من نفسه أو 

 اآلخرين. من

املرحلة الثالثة: )االستقالل(: وفيها تزداد بسرعة أداء الفرد للمهارة مع عدم 

 حدوث أخطاء.

 م هذه املهارات من خالل:ويمكن تقوي

ملفاهيم التي تقويم الجوانب املعرفية للمهارة، وذلك من خالل اختيار ا -1

 تنظمها املهارة.

تقويم الجوانب األدائية للمهارة في ضوء الناتج النهائي للمهارة، وهو ما يسمى   -2

بالطريقة الكلية، ولكن هذا األسلوب ال يتيح الفرصة للتعرف على جوانب 

ف في املهارة، أو يتم التقويم في ضوء تحليل املهارة إلى مكوناتها ومالحظة الضع

نات وهو ما يسمى بالطريقة التحليلية، ويتحقق ذلك عن طريق هذه املكو 

 ي القوة والضعف في األداء.بطاقة مالحظة تكشف عن نواح

تقويم الجوانب الوجدانية، ويتم ذلك من خالل مقاييس االتجاهات حول  -3

 [. 75] اإلنترنت وخدماتها وأوجه االستفادة شبكة

 مجتمع الدراسة:

سة من جميع معلمي هدافها تكون مجتمع الدرافي ضوء مشكلة الدراسة وأ

املرحلة املتوسطة والثانوية بمدينة الزلفي في اململكة العربية السعودية البالغ 

.  591عددهم 
ً
 معلما

 عينة الدراسة:

، تمثل ما نسبته 77شوائية عددها )قام الباحثان باختيار عينة ع
ً
( معلما

 %( من مجتمع الدراسة.13)

 للطبيعة الوصأداة الدراسة: نظ
ً
فية للدراسة فقد تم استخدام االستبانة را

كأداة لجمع البيانات الالزمة لتحقيق أهداف هذه الدراسة وملناسبتها للقيود 

 املفروضة على الدراسة.

لجمع البيانات من مجموعة من األفراد عن وتعرف االستبانة بأنها: "وسيلة 

حول موضوع معين دون  طريق إجابتهم عن مجموعة من األسئلة املكتوبة

 [. 25مساعدة الباحث لهم أو حضوره اثناء إجابتهم عنها"] 

وتم تصميم االستبانة من خالل مراجعة األدبيات والدراسات السابقة      

املتعلقة بموضوع معايير الجمعية الدولية للتقنية في التعليم، وتكونت من 

البيانات األولية ألفراد عينة جزأين على النحو التالي الجزء األول: ويشتمل على  

تخصص، سنوات الخبرة(، الدراسة، وهي )املؤهل العلمي، املرحلة الدراسية، ال

( عبارة تقيس الكفايات التقنية للمعلمين في 20والجزء الثاني: ويتكون من )

، ومقسمة على ISTE NETS-Tضوء معايير الجمعية الدولية للتقنية في التعليم  

سلوب التالي لتحديد يل تفسير النتائج تم استخدام األ أربعة أبعاد ولتسه 

األداة، فقد تم إعطاء درجة للبدائل على النحو التالي: مستوى اإلجابة على بنود  

(،، وقد تم اعتماد الشكل املغلق 1، مبتدئ=2، متقدم=3، خبير=4)محترف= 

(Closed Questionnaire في إعداد االستبانة والذي يحدد االستجابات )

أربعة متساوية املدى من ملحتملة لكل سؤال، وقد تم تصنيف اإلجابات إلى ا

أقل قيمة( ÷ عدد بدائل األداة   -ملعادلة التالية. طول الفئة = )أكبر قيمةخالل ا

 لنحصل على التصنيف التالي: 0.75=  4( ÷ 4-1= )

املراد ( يمثل )مبتدئ(، نحو كل عبارة من عبارات املحور  1.75( إلى )1.00من )  -1

 قياسه.

ت املحور املراد ( يمثل )متقدم(، نحو كل عبارة من عبارا2.50( إلى )1.76من )  -2

 قياسه.

( يمثل )خبير(، نحو كل عبارة من عبارات املحور املراد 3.25)4( إلى  2.51من )  -3

 قياسه.

( يمثل )محترف(، نحو كل عبارة من عبارات املحور 4.00( إلى )3.26من ) -4

 سه.املراد قيا

 صدق أداة الدراسة:

ضها على عدد من تم التأكد من صدق محتوى أداة الدراسة من خالل عر      

، ويحملون مؤهالت متفاوتة، وقد تفضل 30املحكمين وعددهم )
ً
( محكما

املحكمون بإبداء مالحظاتهم ومقترحاتهم حول محتويات االستبانة، وقد تم 

تبار للوصول إلى الصيغة النهائية أخذ هذه املالحظات واالقتراحات بعين االع

لداخلي من أجل التعرف على لالستبانة، كما تم التحقق من صدق االتساق ا
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مدى االتساق الداخلي لالستبانة، وذلك من خالل حساب معامل االرتباط 

 )بيرسون( بين كل فقرة من فقرات محور الدراسة والدرجة الكلية لها.

تراوحت قيمة  دام معامل ألفا كرونباخ حيثثبات أداة الدراسة: تم استخ     

(، في حين بلغ معامل 0.901إلى  0.809)معامل الثبات لفقرات األداة ما بين 

(، وهي قيمة ثبات عالية توضح 0.948الثبات الكلي لجميع فقرات االستبانة )

 صالحية أداة الدراسة للتطبيق امليداني.

 أساليب املعالجة االحصائية للبيانات:

 عن أسئلة الدراسة تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:ابة لإلج

( وذلك لحساب Pearson Correlation Coefficientط بيرسون )معامل ارتبا  .1

االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه لتقدير 

 صدق أداة الدراسة.

 لقياس ثبات أداة الدراسة.( Alpha Cronbachمعامل الفا كرونباخ ) .2

 األولية ملفردات الدراسة.التكرارات والنسب املئوية للتعرف على البيانات  .3

( ملعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض آراء أفراد Meanاملتوسط الحسابي ) .4

الدراسة عن كل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة الى جانب املحاور الرئيسة، 

من حيث درجة االستجابة حسب أعلى متوسط  وكذلك لترتيب العبارات

 حسابي.

( وذلك للتعرف على مدى انحراف Standard Deviationاالنحراف املعياري )  .5

آراء أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة عن متوسطها 

الحسابي. حيث يوضح االنحراف املعياري التشتت في آراء أفراد الدراسة لكل 

ن عبارات متغيرات الدراسة، فكلما اقتربت قيمته من الصفر كلما عبارة م

انخفض تشتتها عن املقياس، وكذلك لترتيب العبارات حسب تركزت اآلراء و 

 املتوسط الحسابي لصالح أقل تشتت عند تساوي املتوسط الحسابي.

( Independent Samples Testتم استخدام اختبار )ت( للعينات املستقلة )  .6

على داللة الفروق في استجابة أفراد عينة الدراسة نحو محورها وذلك للتعرف  

 متغيراتهم الشخصية والوظيفية التي تنقسم إلى فئتين.باختالف 

، وهو اختبار ال Kruskal Wallisتم استخدام اختبار كروسكال واليس  .7

 لوجود تم استخدامه كبديل عن اختبار تحليل التباين األحادي، ن  بارامتري 
ً
ظرا

تباين وعدم اعتدالية في توزيع فئات العينة وذلك فيما يتعلق بمتغيرات املؤهل 

 العلمي، والتخصص، وسنوات الخبرة.

 نتائج ومناقشتهاال. 4

 أوال: النتائج الخاصة بخصائص عينة الدراسة:

%(، من إجمالي أفراد 77.9لدراسة يمثلون ما نسبته )( من عينة ا60تبين أن )  •

 سة يحملون مؤهل البكالوريوس، وهم الفئة األكبر في عينة الدراسة.الدرا

%( من إجمالي أفراد 53.2( من عينة الدراسة يمثلون ما نسبته )41تبين أن ) •

 الدراسة يدرسون املرحلة املتوسطة، وهم الفئة األكبر في عينة الدراسة.

ن إجمالي أفراد %( م29.9( من عينة الدراسة يمثلون ما نسبته )23بين أن )ت •

 الدراسة يدرسون مواد التربية اإلسالمية، وهم الفئة األكبر في عينة الدراسة.

%( من إجمالي أفراد 64.9( من عينة الدراسة يمثلون ما نسبته )50تبين أن ) •

وهم الفئة األكبر في عينة سنوات،  10الدراسة بلغت سنوات خبرتهم أكثر من 

 الدراسة.

 

: اإلجابة عن
ً
 أسئلة الدراسة: ثانيا

السؤال األول: هل البرامج التدريبية التقنية املقدمة للمعلمين من خالل مراكز 

 التدريب التربوي كافية لتأهيلهم في توظيف التقنية في التعليم؟ 

التدريبية املقدمة من مراكز يرى أفراد عينة الدراسة عدم كفاية البرامج      

التقنية بالتعليم، حيث بلغ متوسط التدريب التربوي لتأهيلهم لتوظيف 

(، وهو املتوسط 4.00من  1.60موافقتهم على كفاية جميع البرامج التدريبية )

(، والتي تبين 1.75- 1.00الذي يقع في الفئة األولى من فئات املقياس الرباعي من )

د عينة الدراسة تشير إلى )مبتدئ( في أداة الدراسة، أن خيار موافقة أفرا

 على النحو التالي: وتفصيل ذلك

املعيار األول: يستخدم املعلمون معرفتهم بمادة التعلم وطرق التدريس 

وأساليب التعلم والتقنية لتيسير الخبرات التي تحسن من تعلم الطالب 

 واالفتراضية. وإبداعهم وابتكارهم في كل من بيئات التعلم الحقيقية

التدريبية املقدمة لتأهيلهم  يرى أفراد عينة الدراسة من املعلمين أن البرامج

لتوظيف التقنية بالتعليم واملتعلقة بهذا املعيار غير كافية على اإلطالق، 

 (، وأبرز بنود هذا املعيار ما يلي:4.00من  1.63بمتوسط )

وتوضيح أفكارهم، ومشاركة األفكار تسهيل ودعم وإشراك الطالب في التفكير    -

 والبيئات التعاونية. مع اآلخرين من خالل األدوات التقنية

تمكين الطالب من إظهار التفكير اإلبداعي، وبناء املعرفة وتطوير وتقييم  -

 املنتجات الرقمية الجديدة.

املعيار الثاني: يصمم املعلمون ويطورون ويقيمون خبرات وتجارب التعلم 

، ويدمجونها مع األدوات واملوارد املعاصرة، من أجل االستفادة الحقيقي

 من تعلم املحتوى بشكل واقعي، لتحسين املعرفة، واملهارات.القصوى 

تبين أن أفراد عينة الدراسة من املعلمين يرون أن البرامج التدريبية املقدمة 

، لتأهيلهم لتوظيف التقنية في التعليم واملتعلقة بهذا املعيار غير 
ً
كافية إطالقا

 ا يلي:(، وأبرز بنود هذا املعيار م4.00من  1.69بمتوسط بلغ )

تمكين الطالب من استخدام موارد التقنية بشكل مستقل إلدارة أهداف  -

التعلم الخاصة بهم، والتخطيط الستراتيجيات التعلم وتقييم تقدمهم والنتائج 

.
ً
 ذاتيا

حثون عن املشكالت العاملية، إشراك الطالب في التعلم التعاوني حيث يب -

 ممون ويقترحون الحلول  ويحددون مشكلة خاصة بهم ويتحرون عنها ويص

 اإلبداعية ويقدمونها في األدوات التقنية للمجتمع.

املعيار الثالث: يظهر املعلمون املعرفة، واملهارات، وخطوات العمل التي تمثل 

 املهنية املبدعة في مجتمٍع عاملي ورقمي.

ي د عينة الدراسة من املعلمين أن البرامج التدريبية املقدمة لتأهيلهم فيرى أفرا

توظيف التقنية في التعليم واملتعلقة بهذا املعيار غير كافية على اإلطالق، 

 (، وأبرز بنود هذا املعيار ما يلي:4.00من  1.60بمتوسط حسابي )

اسبة للتعلم، مشاركة الطالب في البحث عن األدوات والبرامج التقنية املن -

 ام.وحل مشكالت األجهزة والبرمجيات التي تحدث أثناء االستخد

التواصل والتعاون الفعال في البيئات الرقمية ووسائل اإلعالم مع املتعلمين  -

من البلدان األخرى في إنتاج األعمال وتبادل املعلومات وحل املشكالت 

 املشتركة.

سؤوليات املجتمع املحلية والعاملية في املعيار الرابع: يفهم املعلمون قضايا وم

سلوك القانوني واألخالقي في ممارساتهم ثقافة رقمية ناشئة، ويظهرون ال

 املهنية.
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يرى أفراد عينة الدراسة من املعلمين أن البرامج التدريبية املقدمة لتأهيلهم 

لتوظيف التقنية بالتعليم واملتعلقة بهذا املعيار غير كافية على اإلطالق، 

 (، وأبرز بنود هذا املعيار ما يلي:4.00من  1.47متوسط )ب

ب في البحوث التعاونية والنشر مع الطالب والخبراء من الدول إشراك الطال  -

 األخرى لتطوير الفهم الثقافي العاملي.

دراسة القضايا البحثية املتعلقة بالوصول العادل للتقنية وتسهيل الوصول   -

تمع واملنزل، وتحديد واستخدام التقنية املساعدة لها في بيئات املدارس واملج

 تنوعة للطالب.لتلبية االحتياجات امل

 
ً
املعيار الخامس: يستمر املعلمون في تطوير ممارساتهم املهنية ليكونوا أنموذجا

في التعلم مدى الحياة، ويظهرون القيادة في مدرستهم، وفي مجتمعهم املنهي عن 

 ألدوات ومصادر التقنية الرقمية.طريق تشجيع االستخدام الفاعل 

أن البرامج التدريبية املقدمة لتأهيلهم يرى أفراد عينة الدراسة من املعلمين 

، بمتوسط )
ً
من  1.61لتوظيف التقنية بالتعليم بهذا املعيار غير كافية إطالقا

 (، وأبرز بنود هذا املعيار ما يلي:4.00

رد الرقمية مع قادة املدارس إظهار ومناقشة أثر االستخدام الفعال للموا -

مر للممارسات املهنية لدعم التعليم وأولياء األمور واملجتمع، والتطوير املست

 والتعلم.

املشاركة في تطوير رؤية لدمج التقنية في املدرسة واملجتمع، والعمل مع  -

اآلخرين في صنع القرار، واملساهمة في تطوير مهارات القيادة في التقنية لدى 

 ن.اآلخري

: قام الباحثان بترتيب البرامج التدريبية حسب موافقة أفراد 
ً
العينة على ثالثا

 درجة توافرها وممارستهم لها على النحو التالي:

( وهي: )إظهار ومناقشة أثر االستخدام الفعال للموارد 20جاءت العبارة رقم )

مر الرقمية مع قادة املدارس وأولياء األمور واملجتمع، والتطوير املست

حيث موافقة   للممارسات املهنية لدعم التعليم والتعلم(، في املرتبة )األولى( من

من  1.87أفراد عينة الدراسة على درجة ممارستها، بمتوسط موافقة مقداره )

4.00 .) 

( وهي: )املشاركة في تطوير رؤية لدمج التقنية في املدرسة 18جاءت العبارة رقم )

في صنع القرار، واملساهمة في تطوير مهارات  واملجتمع، والعمل مع اآلخرين

آلخرين(، في املرتبة )الثانية( من حيث موافقة أفراد القيادة في التقنية لدى ا

 (. 4.00من    1.56عينة الدراسة على درجة ممارستها، بمتوسط موافقة مقداره )

( وهي: )املساهمة في االستخدام الفعال للتقنية لدعم 19جاءت العبارة رقم ) 

ادل التعليم والتعلم من خالل إجراء البحوث اإلجرائية، وتقييم النتائج وتب

(، في املرتبة )الثالثة( من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة 
ً
 وعامليا

ً
النتائج محليا

 (.  4.00من   1.55على درجة ممارستها، بمتوسط موافقة مقداره )

( وهي: )املساهمة في تطوير ودعم املجتمعات التعليمية 17جاءت العبارة رقم ) 

ملتعلقة بالتطبيقات االبتكارية املحلية والعاملية لتبادل األفكار واألساليب ا

للتقنية وتعزيز االستخدام األمثل للتقنية في التعلم(، في املرتبة )الرابعة( من 

رجة ممارستها، بمتوسط موافقة حيث موافقة أفراد عينة الدراسة على د

 (. 4.00من  1.45مقداره )

ة وقام الباحثان بترتيب هذه املعايير حسب متوسطات املوافقات على درج

 ممارستها من قبل عينة الدراسة على النحو التالي:

 3جدول 

وافقة استجابات أفراد الدراسة على جميع املعايير مرتبة   حسب متوسطات امل
 
 تنازليا

املتوسط   املعيار

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

درجة  

 املمارسة

 الترتيب

التدريس، وأساليب التعلم، والتقنية   املعيار األول: يستخدم املعلمون معرفتهم بمادة التعلم، وطرق 

من بيئات التعلم الحقيقية لتيسير الخبرات التي تحسن من تعلم الطالب، وإبداعهم وابتكارهم في كل 

 واالفتراضية. 

 2 مبتدئ 0.613 1.63

املعيار الثاني: يصمم املعلمون ويطورون ويقيمون خبرات وتجارب التعلم الحقيقي، ويدمجونها مع  

املوارد املعاصرة، من أجل االستفادة القصوى من تعلم املحتوى بشكل واقعي، لتحسين  األدوات و 

 واملهارات. املعرفة، 

 1 مبتدئ 0.683 1.69

املعيار الثالث: يظهر املعلمون املعرفة، واملهارات، وخطوات العمل، التي تمثل املهنية املبدعة في مجتمٍع 

 عاملي ورقمي. 

 4 مبتدئ 0.743 1.60

ناشئة، ر الرابع: يفهم املعلمون قضايا ومسؤوليات املجتمع املحلية والعاملية في ثقافة رقمية املعيا

 ويظهرون السلوك القانوني واألخالقي في ممارساتهم املهنية.

 5 مبتدئ 0.632 1.47

 في التعلم مدى الح
ً
ياة، املعيار الخامس: يستمر املعلمون في تطوير ممارستهم املهنية، ليكونوا أنموذجا

االستخدام الفاعل ألدوات  ويظهرون القيادة في مدرستهم، وفي مجتمعهم املنهي، عن طريق تشجيع 

 ومصادر التقنية الرقمية. 

 3 مبتدئ 0.778 1.61

 مبتدئ 0.598 1.60 املتوسط الكلي لجميع املعايير 

يتبين من الجدول السابق أن أفراد عينة الدراسة من املعلمين يرون أن      

لتأهيلهم لتوظيف التقنية بالتعليم غير كافية، حيث رامج التدريبية املقدمة  الب

(، 4.00من  1.60بلغ متوسط موافقتهم على كفاية جميع البرامج التدريبية )

- 1.00وهو املتوسط الذي يقع في الفئة األولى من فئات املقياس الرباعي من ) 

راسة على عبارات كفاية (، والتي تبين أن خيار موافقة أفراد عينة الد1.75

 لبرامج التدريبية تشير إلى )مبتدئ( في أداة الدراسة.ا

كما يتبين أن درجة كفاية املعيار الثاني املتعلق بقدرة املعلمين على تصميم       

وتطوير وتقييم خبرات وتجارب التعلم الحقيقي، ويدمجونها مع األدوات 
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 وى من تعلم املحتوى بشكل واملوارد املعاصرة، من أجل االستفادة القص

واقعي، لتحسين املعرفة، واملهارات، جاءت في املرتبة األولى، بمتوسط موافقة 

(، يليه البرامج التدريبية املتعلقة باملعيار األول وهو: 4.00من  1.69مقداره )

استخدام املعلمين معرفتهم بمادة التعلم، وطرق التدريس، وأساليب التعلم، 

لم الطالب، وإبداعهم وابتكارهم في الخبرات التي تحسن من تعوالتقنية لتيسير  

من  1.63كل من بيئات التعلم الحقيقية واالفتراضية، بمتوسط موافقة )

(، وفي املرتبة الثالثة جاءت البرامج التدريبية املتعلقة باملعيار الخامس 4.00

يكونوا وهو: قدرة املعلمين على االستمرار في تطوير ممارستهم املهنية، ل

 في التع
ً
لم مدى الحياة، ويظهرون القيادة في مدرستهم، وفي مجتمعهم أنموذجا

املنهي، عن طريق تشجيع االستخدام الفاعل ألدوات ومصادر التقنية الرقمية، 

(، وفي املرتبة الرابعة جاءت البرامج التدريبية 4.00من    1.61بمتوسط موافقة )

طوات العمل، التي املعرفة، واملهارات، وخ باملعيار الثالث وهو: إظهار املعلمون 

من  1.60تمثل املهنية املبدعة في مجتمٍع عاملي ورقمي، بمتوسط موافقة )

(، وفي املرتبة الرابعة جاءت البرامج التدريبية املتعلقة، وفي املرتبة 4.00

الخامسة جاءت البرامج التدريبية املتعلقة باملعيار الرابع وهو: فهم املعلمون 

حلية والعاملية في ثقافة رقمية ناشئة، ويظهرون يا ومسؤوليات املجتمع املقضا

السلوك القانوني واألخالقي في ممارساتهم املهنية، بمتوسط موافقة مقداره 

 (.4.00من  1.71)

تشير نتائج الجدول السابق إلى أن البرامج التدريبية التقنية املقدمة      

لهم في توظيف التربوي غير كافية لتأهيللمعلمين من خالل مراكز التدريب 

التقنية بالتعليم، وقد يرجع ذلك إلى ضعف مستوى املعلمين وتأهيلهم ملمارسة 

 مهارات التقنيات الحديثة في التعليم.

ويرى الباحثان أن النتائج بشكل عام تشير إلى قصور في برامج اعداد      

علمون القدر الكافي من املعلمين وتدريبهم أثناء الخدمة، فلم يكتسب امل

  77معلم من أصل  50لكفايات التقنية أثناء إعدادهم أو خدمتهم، كما أن ا

سنوات، وهذا يتفق مع نتائج بعض الدراسات  10معلم تجاوزت خدمتهم عن 

( تزداد عند Cyber phobiaالتي تشير إلى أن نسبة القلق من استخدام التقنية )

السبب في ذلك الخوف سنة، وقد يكون  30املعلمين الذين تزيد أعمارهم عن 

من التدقيق في األشياء وتحدي كامل التقنية والخوف من تغيير الثقافة 

 الحالية أو العادات االجتماعية.

[ التي توصلت 20]  واتفقت هذه النتيجة مع دراسة دراسة جولباهار وجوفن     

ت رد تقنية املعلوماإلى أنه بالرغم من أن املعلمين على استعداد الستخدام موا

واالتصاالت وعلى معرفة باإلمكانات املوجودة، فأنهم يواجهون مشكالت تتعلق 

بالقدرة على الوصول إلى موارد تقنية املعلومات واالتصاالت، وانعدام فرص 

 التدريب أثناء الخدمة.

احتياج تدريبي   25[ التي توصلت إلى وجود  23]  كما اتفقت مع دراسة الشرفي     

احتياج في مجال  31جات بدرجة متوسطة من مجموع احتيا 6جة كبيرة وبدر 

تطبيقات الحاسوب وفي مجال تطبيقات اإلنترنت، وقد أظهر جميع العينة 

 للتدريب في هذا املجال. 
ً
 كبيرا

ً
 احتياجا

[ التي توصلت إلى أن هناك حاجة 76] وكذلك اتفقت مع دراسة الداهوم

ستمرة من أهدافها تزويد وهي عملية تحسين ملتدريب املعلمين أثناء الخدمة، 

املعلمين باملعلومات واملهارات واملستجدات العلمية والتقنية والنظريات 

 التربوية الحديثة.

[ التي أشارت إلى الحاجة املاسة إلضافة برامج 2] كما اتفقت مع دراسة شريفي

ضمنة في معايير تدريبية أو مقررات دراسية تقنية تتناول املهارات التقنية املت

ISTE. 

[ التي أشارت إلى الحاجة إلكساب 28] الحربيوكذلك اتفقت مع دراسة       

لتنظيمي معلمي ومعلمات التربية الفنية الكفايات الالزمة في ضوء االتجاه ا

وإمكانية تصميم أنموذج للتدريب اإللكتروني وتفعيله على موقع على شبكة 

 ضرورة تحديد ا
ً
الحتياجات التدريبية من عدة مصادر وعدم اإلنترنت مراعيا

 االكتفاء بتحديدها من املتدربين.

[ التي توصلت إلى أن 16] واختلفت هذه النتيجة مع دراسة املعمري واملسروري 

 ة املعلومات واالتصاالت كانت بدرجة متوسطة.كفايات تقني

ات في [ التي توصلت إلى أن معلمي الرياضي17] كما اختلفت مع دراسة القضاة

كفاية بدرجة متوسطة  30كفاية بدرجة عالية و 34املرحلة الثانوية يمارسون 

 كفايات بدرجة ضعيفة من وجهة نظرهم. 6و

ي توصلت إلى أن معلمي العلوم [ الت18] وكذلك اختلفت مع دراسة بني دومي

كفاية بدرجة متوسطة وكفاية واحدة  31كفاية بدرجة كبيرة و 84يمتلكون 

 من وجهة نظرهم. بدرجة منخفضة

[ التي توصلت إلى أن درجة املمارسة 21]  وكذلك اختلفت مع دراسة العنزي 

 لكفايات تقنية املعلومات واالتصاالت مرتفعة.

االختالف لكون هذه الدراسات تقيس الكفايات ويعزي الباحثان هذا        

دولية التقنية وفق معايير مبنية بشكل ذاتي ولم يتم اعتماد معايير منظمات 

متخصصة في الكفايات التقنية التعليمية، فمن املحتمل أن يكون بناء 

االستبانة وفق املستوى الحالي للمعلمين أو وجهة نظرهم وليس املأمول وفق 

ية ومعاييرها العاملية التي تخضع للتحديث واملراجعة مستجدات التقن

 والتطوير بشكل مستمر.

يبية التقنية املقترحة لتطوير الكفايات السؤال الثاني: ما هي البرامج التدر 

التقنية للمعلمين أثناء الخدمة املبنية على معايير الجمعية الدولية للتقنية في 

 ؟ISTE (NETS-T)التعليم 

توصلت إليه هذه الدراسة، وما توصلت إليه بعض الدراسات وفقا ملا      

تدريب التربوي، السابقة في مجال الكفايات التقنية للمعلمين وفي مجال ال

 إلى اإلطار النظري لهذه الدراسة، وموافقة لرؤية اململكة 
ً
  2030واستنادا

حول التطوير املنهي للمعلم. قدم الباحثان  2020وبرنامج التحول الوطني 

 لتطوير الكفايات التقنية للمعلمين للمساهمة في صياغة برامج 
ً
 مقترحا

ً
تصورا

الكفايات التقنية، والتغلب على تدريب املعلمين لسد هذه الفجوة في 

الصعوبات الحالية في آلية تنفيذ برامج التدريب التربوي، لذا فإنه من املمكن 

ة باستخدام نماذج تطبيق هذا التصور في بيئة تدريب مباشر أو إلكتروني

 [ ونموذج الجزار77] تصميم تعليمي مناسبة التدريب مثل نموذج كاري ودك

[ ونموذج محمد رفعت وجمال 79] مصطفى[ ونموذج أكرم فتحي 78]

[ والذي خصصه لبيئات التعلم 81[ وكذلك نموذج الدسوقي ]80] الشرقاوي 

 اإللكتروني والتعلم املدمج.

على مزيج من هذه التصاميم ليكون أكثر فاعلية وقد اعتمد هذا التصور 

 مع مجال تقنية املعلومات واالتصاالت.
ً
 وتوافقا

 أهداف التصور املقترح:

 . 2020وبرنامج التحول الوطني   2030تحقيق أهداف رؤية اململكة  -1

 تطوير أهداف التدريب التربوي وفق معايير عاملية أصيلة. -2
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 وتفعيل أدواره.رفع كفاءة التدريب التربوي  -3

 التغلب على التحديات الحالية في تدريب املعلمين. -4

 تطوير كفايات املعلمين التقنية. -5

ولى: التحليل ودراسة الواقع الحالي: تم مناقشتها في اإلطار النظري املرحلة اال 

 والدراسات السابقة.

في اإلطار  املرحلة الثانية: تحديد املشكلة واختيار أفضل الحلول: تم مناقشتها

 النظري والدراسات السابقة.

 املرحلة الثالثة: مرحلة التصميم:

على تقنية املعلومات ودمجها في  يشير تقرير اليونسكو على أن تدريب املعلمين 

 التعليم يجب أن يتناول جانبين على األقل هما:

تدريب فني يتعلم فيه املعلمون كيفية استخدام وصيانة أجهزة وبرامج  -1

 ية الحديثة.التقن

 [. 39] التدريب على كيفية تضمين طرق استخدام هذه التقنية في املناهج -2

 للمهارات العملية في سيتناول الباحثان الجانب الثان
ً
ي ابتداء ليكون تمهيدا

الجانب األول، وليتجلى للمعلمين آلية تطبيق هذه األدوات في العملية 

 التعليمية.

 4جدول 

 البرنامج التدريبي املقترح 

 النظرية البنائية استراتيجيات ونظريات حديثة في التعليم

 التعلم القائم على املشاريع  

 التعلم التعاوني 

 21مهارات القرن  

 التفكير اإلبداعي والناقد  

 Clips أدوات اإلنتاج 

Audacity 

Piktochart 

iMovie 

TouchCast Studio 

Microsoft Photos 

GarageBand 

 MindNode بناء خرائط املفاهيم 

bubbl 

Coggle 

Lucidchart 

Sketchboard 

 Google Drive مشاركة امللفات 

Dropbox 

One Drive 

 Emaze تقديم العروض 

Haikudeck 

Nearpod 

Prezi 

Google Slide 

Sway 

Slide Share 

 Classcharts إدارة الفصل 

Google Classroom 

Classcraft 

Getalma 

Gonoodle 

 Microsoft Word التغذية الراجعة

Kaizena 

Google Drive 

 E-portfolio Bookcreatorاإللكتروني  إنشاء ملف اإلنجاز

seesaw 
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 النظرية البنائية استراتيجيات ونظريات حديثة في التعليم

OneNote 

 Facebook-Twitterأدوات التواصل غير املتزامن:   التواصل مع العالم الخارجي

 Google--Hangouts–Skype-Adobe Connect-Zoom أدوات التواصل املتزامن:

 االختبارات اإللكترونية التقييم اإللكتروني

 Google Forms نماذج قوقل

Peergrade 

plickers 

Socrative 

kiddom 

 الوصول الرقمي  املواطنة الرقمية

 االتصال الرقمي 

 القانون الرقمي 

 واملسؤوليات الرقمية الحقوق 

 الصحة والسالمة الرقمية

 األمن الرقمي )الحماية الذاتية(

 قواعد السلوك الرقمي

 الثقافة الرقمية

  التدريبي  البرنامج لتطبيق)والنشر البرمجة: لرابعةا املرحلة
ً
 (:إلكترونيا

 .التدريبية للبرامج إلكترونية منصة بناء أو اختيار -1

- األهداف: تتضمن التقنية للكفايات إلكترونية تدريبية مناهج تصميم -2

 . التقويم-ملحتوى ا

 تدريب. )انمك وأي وقت أي في املعلم عليها ليطلع املنصة على البرامج رفع -3

 (متزامن غير إلكتروني

 .املباشر اإللكتروني للتدريب افتراضية فصول  إضافة -4

 .وإدارتها االفتراضية الفصول  على املدربين  تدريب -5

 .اإلنترنت على اإللكترونية املنصة نشر -6

 .عنها الوعي ونشر باملنصة التعريف -7

 التطبيق: الخامسة املرحلة

 .استطالعية عينة على التقني  التدريبي  برنامجلل التجريبي  التطبيق -1

 .التقني  التدريبي  لبرنامج الفعلي التطبيق -2

 :التقويم: السادسة املرحلة

 .املتدربين  ملستويات البعدي القياس -1

 .اإلحصائية املعالجة -2

 .ومناقشتها النتائج تحليل -3

 وإعادة قنيةالت واملستحدثات السابقة النتائج ضوء في البرنامج تطوير -4

 .التطبيق

  الدراسة عينة آراء في إحصائية داللة ذات فروق هناك هل: الثالث السؤال

 مراكز خالل من للمعلمين املقدمة التقنية التدريبية البرامج كفاية مدى حول 

 متغيراتهم باختالف بالتعليم التقنية توظيف في لتأهيلهم التربوي  التدريب

 الوظيفية؟

 
ً
 :العلمي  املؤهل متغير تالفباخ الفروق: أوال

 متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق هناك كانت إذا ما على للتعرف      

 اختبار استخدام تم العلمي  املؤهل متغير باختالف الدراسة أفراد استجابات

   استخدامه  تم  البارامتري   اختبار  وهو  ،Kruskal Wallis  واليس  كروسكال
ً
 بديال

  األحادي، ينالتبا تحليل اختبار عن
ً
 الدراسة عينة توزيع في تباين لوجود نظرا

 
ً
 بين  إحصائية داللة ذات فروق وجود تبين  العلمي، املؤهل ملتغير وفقا

 التدريبية البرامج كفاية مدى حول  الدراسة أفراد استجابات متوسطات

 في لتأهيلهم التربوي  التدريب مراكز خالل من للمعلمين  املقدمة التقنية

 مؤهل  حملة لصالح العلمي، املؤهل متغير باختالف بالتعليم قنيةالت توظيف

 . املاجستير

 
ً
 :املعلم يدرسها التي  الدراسية املرحلة متغير باختالف الفروق: ثانيا

 متوسطات  بين  إحصائية داللة ذات فروق هناك كانت إذا ما على للتعرف     

 املعلم  يدرسها  التي   يةالدراس  املرحلة  متغير  باختالف  الدراسة  أفراد  استجابات

 ،(Independent Samples Test) املستقلة للعينات( T) اختبار استخدام تم

 متوسطات  بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم النتائج وأظهرت

 املقدمة التقنية التدريبية البرامج كفاية مدى حول  الدراسة أفراد استجابات

 التقنية توظيف في لتأهيلهم ي التربو  التدريب مراكز خالل من للمعلمين 

 جميع أن  حيث املعلم، يدرسها التي  الدراسية املرحلة متغير باختالف بالتعليم

 دال  تأثير وجود عدم يوضح ما وهو ،(0.05) من أكبر الداللة مستوى  قيم

 
ً
 .املعلم يدرسها التي  الدراسية املرحلة ملتغير إحصائيا

 
ً
 :التخصص متغير باختالف الفروق: ثالثا

 متوسطات  بين  إحصائية داللة ذات فروق هناك كانت إذا ما على للتعرف     

 اختبار استخدام تم التخصص متغير باختالف الدراسة أفراد استجابات

   استخدامه  تم  البارامتري   اختبار  وهو  ،Kruskal Wallis  واليس  كروسكال
ً
 بديال

  األحادي التباين تحليل اختبار عن
ً
 الدراسة عينة يعتوز  في تباين لوجود نظرا

 
ً
 بين  إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم وتبين التخصص ملتغير وفقا

 .التخصص متغير باختالف الدراسة أفراد استجابات متوسطات

 
ً
 :الخبرة سنوات متغير باختالف الفروق: رابعا
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 متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق هناك كانت إذا ما على للتعرف      

 اختبار  استخدام تم الخبرة سنوات متغير باختالف الدراسة دأفرا استجابات

   استخدامه  تم  البارامتري   اختبار  وهو  ،Kruskal Wallis  واليس  كروسكال
ً
 بديال

  األحادي التباين تحليل اختبار عن
ً
 الدراسة، عينة توزيع في تباين لوجود نظرا

 رادأف استجابات متوسطات بين  إحصائية داللة ذات فروق وجود وتبين 

 ذوي  من الدراسة عينة أفراد لصالح الخبرة، سنوات متغير باختالف الدراسة

 ذوي  من الدراسة عينة أفراد أن  إلى ذلك يرجع وقد. سنوات 5 من أقل الخبرة

 كفايات  لديهم وبالتالي حديثا تخرجوا الذين الجدد املعلمون  هم  األقل الخبرة

 ممارسة أكثر فهم وبالتالي ج،التخر  في سبقوهم الذين زمالئهم من أعلى تقنية

 .األعلى  الخبرة  ذوي   من  املعلمين   من  بزمالئهم  مقارنة  التعليم  في  للتقنية  وتوظيفا

 فروق  وجود إلى توصلت التي [ 18] دومي بني  دراسة مع  النتيجة هذه واتفقت 

 .مجاالت خمسة في الخبرة ملتغير تعزى  االمتالك درجة في احصائيا دالة

 التوصيات. 5

 :يلي بما باحثان ال يوص ي 

 في  التقنية دمج قضايا حول  الوطنية العمل وورش واللقاءات املؤتمرات عقد -

 مستوى  على به املتعلقة واملستجدات عقباته، متطلباته، واقعه، التعليم

 .التعليم إدارات مستوى  وعلى الوزارة

 نيةالتق للكفايات عاملية معايير على االعتماد أو أصيلة وطنية معايير بناء -

 املعلمين  إعداد برامج في واعتمادها املحلية بيئتنا لتناسب ومواءمتها للمعلمين 

 الجمعية معايير: مثل دوري، بشكل وتحديثها الخدمة أثناء املنهي  التطوير وفي

: املثال  سبيل  فعلى  نماذجها  بتكامل  تتميز  حيث  ISTE  التعليم  في  للتقنية  الدولية

 املعلمين تعزيز في يساهم NETS-A لتقنيةا  للكفايات املدرسة مدير امتالك

 التقنية الكفايات تعزيز وبالتالي NETS-T تطبيقها ويدعم التقنية لكفاياتهم

 .NETS- S وتطبيقها للطالب

 الكفايات  من التربية كليات في التدريس هيئات أعضاء لتمكين خطة إعداد -

 ذلك فيساهم ،تدريسهم أثناء لتطبيقها ودعمهم وتحفيزهم الالزمة التقنية

 .تخرجهم بعد وتطبيقها عملية نماذج خالل من املعلمين  للطالب بنقلها

  التعليم إلدارات التابعة التدريب مراكز في املدربين  إلعداد خطة إعداد -

 واعتمادها ISTE (NETS-C) للمدربين  التقنية املعايير معايير ضوء في املختلفة

 .التدريب وممارستهم لتعيينهم كشرط

 وغير املباشر للتدريب للمعلمين اإللكتروني للتدريب إلكترونية منصة طويرت -

 لتعزيز مباشرة غير ودروس معلوماتية وموارد بمصادر وتزويدها املباشر،

 لدعم املعلمين قبل من فيها اإلضافة وإتاحة للمعلمين، التقنية الكفايات

 دعم في املبادرين وتحفيز ودعم معتمدة، معايير وفق املجال هذا في املحتوى 

 .املحتوى 

 التقنية الكفايات لتعزيز تدريبي  برنامج لتطبيق مدعومة شاملة خطة إعداد -

 .لذلك مقترح تصور  بتقديم الباحثان  وقام للمعلمين 

 برامج في التقنية بالكفايات تعنى  تقويمية ودراسات تحليلية دراسات إجراء -

 .السعودية العربية اململكة في التربية بكليات اإلعداد

 امتالكهم مدى وقياس التربية كليات طالب على الدراسات من  املزيد إجراء -

 .التقنية الكفايات لقياس أصيلة معايير واعتماد التقنية للكفايات

 عن تقل خدمتهم الذين املعلمين  من عينة على الدراسات من املزيد  إجراء -

 .الدراسة أثناء لتقنيةا الكفايات لقياس أصيلة معايير واعتماد سنوات عشر

 املراجع 

 املراجع العربية أ. 

كفايات معلم الرياضيات الخاصة بتنفيذ  : (1993) نصرة رضا الباقر[ 1]

مجلة القطريات ,  االبتدائيةتوافرها في معلمات املرحلـة ى الدرس ومد

, املجلد الثامن , الجزء الثاني والخمسون , القاهرة ,   دراسات تربوية

 ية الحديثة . رابطة الترب

 

 التربية  كلية  طالب  إعداد  في  مقترح  تدريبي   برنامج  أثر (.  1430. )م.  ه  شريفي،[  2]

 الجمعية معايير وفق بالتعليم التقنية لدمج سعود امللك بجامعة

 .منشورة غير دكتوراه رسالة.ISTE التعليم في للتقنية الدولية

 (. 2005) علواني[ 3]

(: "مدى توافر كفايات تقنية 2002. )يحيى حسن ، عبدهللامحيا آل[ 4]

الحاسب واإلنترنت لدى طالب كلية املعلمين بأبها"، رسالة ماجستير، 

 جامعة امللك سعود، كلية التربية.

(. طالب التربية العملية بين إعداد 1997براهيم عبد هللا. )، املحيسن [ 6

ة ف لدى عينالجامعة وصدمة الواقع.. دراسة ألهم مشاكل إدارة الص

 .من طالب كلية التربية فرع جامعة امللك عبد العزيز باملدينة املنورة

  اآللي  الحاسب الستخدام األساسية الكفايات(. 2012. )م. ح. أ املجد،  أبو[ 7]

 في السعودية العربية باململكة الثانوية املدارس معلمي  لدى واالنترنت

 باإلسماعيلية  تربيةال  كلية  مجلة.  الشاملة  الجودة  إدارة  إلى  االتجاه  ضوء

 .106 - 53 ،24 ع مصر، -

 والتقنيات التعليمية الوسائل استخدام اقعو  ،(2007) إيمان  قادي،[ 8]

 نظر وجهة من املتوسطة املرحلة في االنجليزية اللغة تدريس في الحديثة

 ماجستير  رسالة  الحكومية،  املدارس  ومديرات  االنجليزية  اللغة  مشرفات

 .السعودية املكرمة، مكة القرى، مأ جامعة منشورة، غير

 تدريس في املعاصرة التقنيات واقع ،(2008) عبدهللا بن عابد الذبياني،[ 9]

 ماجستير  رسالة  ،املعلمين  نظر  وجهة  من  املتوسطة  باملرحلة  الرياضيات

 .السعودية املكرمة، مكة القرى، أم جامعة منشورة، غير

 كفايات  تطوير  في  التربوي   املشرف  ليةفاع(: "1993)  ردة  هللا  عبد  الحارثي،[  10]

 املعلمين نظر وجهة من املتوسطة باملرحلة االجتماعية املواد معلمي 

 كلية منشورة، غير ماجستير رسالة ،"التعليمية الطائف بمنطقة

 .املكرمة مكة القرى، أم جامعة: التربية

الفرقان   دار، الكفايات التعليمية في ضوء النظم(.  1983، توفيق. )مرعي  [  12]

 .للنشر والتوزيع

 أسسه الكفايات  على القائم  التعليمي  البرنامج(: " 1997) محمود الناقة،[ 13]

 .القاهرة: شمس عين  جامعة. التربية كلية"  وإجراءاته

( كفايات التدريس "املفهوم، 2003الفتالوي، سهيلة محسن كاظم)[ 14]

 .عمان األردن ،1الشروق النشر والتوزيع، ط دارالتدريب، األداء" 

 البرامج بناء وفعالياته، مفهومه: التدريب(. 2007. )أ. ح الطعاني،[ 15]

 .والتوزيع للنشر الشروق دار: وتقويمها التدريبية

 توافر  درجة(.  2013. )س.  ب.  س.  ب.  ف  املسروري،  و  ،.ن .  ب.  س  املعمري،[  16]

 الدراسات  معلمي  لدى واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا كفايات

 املحافظات بعض في األساس ي  بعد ما التعليم بمرحلة االجتماعية

 .92-34،60ع األمارات، - التربوية لألبحاث الدولية املجلة. العمانية
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 الرياضيات  معلمي   لدى  التعليمية  التقنية  الكفايات (.  2006. )خ  القضاة،[  17]

  باألردن  الشمال إقليم
ً
 تالدراسا معهد - لسانية أبحاث مجلة. نموذجا

 . 136-119  ،21,22ع  املغرب، - بالرباط  للتعريب واألبحاث

 الكرك  محافظة  في  العلوم  معلمي   امتالك  مدى(.  2010. )أ.  ع.  ح  دومي،  بني [  18]

 مج  ،االردن -  التربوية  العلوم  -  دراسات.  التعليمية  التكنولوجية  للكفايات

 . 272-252 ،1 ع, 37

 معلمي  امتالك درجة(. 2012. )س. م. ل ،والخطيب ،.ص. أ. أ الحاسري،[ 19]

 تكنولوجيا لكفايات املنورة املدينة في الثانوية باملرحلة اإلنجليزية اللغة

 جامعة(. منشورة غير ماجستير رسالة) التدريبية واحتياجاتهم التعليم

 . إربد اليرموك،

 تبوك في الثانوية املرحلة معلمي  ممارسة درجة( 2007. )صالح العنزي،[ 21]

 غير دكتوراه أطروحة واالتصاالت، املعلومات نولوجياتك لكفايات

 .األردن  األردنية، الجامعة منشورة،

 املرحلة ومعلمات معلمي  امتالك درجة(. 2005. )باسم الشريف،[ 22]

 لها، ممارستهم ودرجة التكنولوجية للكفايات املنورة باملدينة املتوسطة

 .ألردن ا األردنية، الجامعة منشورة، غير ماجستير رسالة

(. االحتياجات التدريبية 2012بن محمد بن علي. ) الشرفي، عبدالرحمن[ 23]

لدى معلمي العلوم الشرعية بمدارس التعليم العام بمدينة الباحة في 

رؤية   -املؤتمر العلمي الدولي األول  .واالنترنتمجال تطبيقات الحاسوب 

ضوء التغيرات إستشرافية ملستقبل التعليم في مصر والعالم العربي في 

كلية التربية ومركز الدراسات  -رة: جامعة املنصورة املجتمعية املعاص

جامعة املنصورة و  التربية،املنصورة: كلية  ،2املعرفية بالقاهرة، مج 

 . 1406 - 1367مركز الدراسات املعرفية، 

عبدالرحمن، محمد خليفة. "فاعلية برنامج تدريبي مقترح لتنمية مفاهيم [  24]

التدريس باستخدامه لدى معلمي الدراسات سب اآللي ومهارات الحا

كلية  -مجلة التربية: جامعة األزهر  ".االجتماعية في ضوء احتياجاتهم

 .99 – 71(: 2009) 1, ج 141ع  التربية

 معدي مذهب، وآل سليمان؛ أحمد والعامري، سعيد؛ سالم القحطاني،[ 25]

 العلوم في البحث منهج ،(م2004) الرحمن، عبد بدران  العمر، محمد؛

 .الرياض العبيكان، مكتبة السلوكية،

أثر استخدام برنامج تدريبي مقترح  (2006. )ريم إبراهيم مبارك،آل [ 26]

ملعلمات التربية الفنية على تنمية مهارات استخدام الحاسوب في تدريس  

  .التصميم الفنى ، كلية التربية

 مهارات لتنمية مقترح تدريبي  نامجبر (. 2014. )ا. م. ب. ع الشهري،[ 27]

  على (  املعلم)  الطالب   لدى  الصف  بيئة  في  التقنية  املستحدثات  استخدام

 مصر، -( بنها جامعة) التربية كلية مجلة. التدريبية احتياجاته ضوء

 . 251 – 223 ،100ع, 25مج

فعالية انموذج للتدريب االلكتروني هـ(. 1428الحربي، سهيل سالم، ) [28]

معلمي ومعلمات التربية الفنية الكفايات الالزمة في ضوء  إلكساب 

. رسالة دكتواره غير منشورة، كلية التربية، D.B.A.Eاالتجاه التنظيمي 

 جامعة أم القرى بمكة املكرمة.

عبدالسالم، أسامة محمد، و مصطفى عبدالسميع محمد. "فعالية [ 29]

رات املعلوماتية دريبي بواسطة الوسائط املتعددة لتنمية مهابرنامج ت

واالتصاالت واالتجاه نحو التعلم الذاتي لدي املعلمين" رسالة دكتوراه. 

  .2005جامعة القاهرة، القاهرة،  

 لتصميم الالزمة الكفايات لتنمية مقترح برنامج(: 2001) هاني إبراهيم،[ 30]

 رسالة". التعليم تكنولوجيا شعبة طالب لدى التعليمية املواقف

 .القاهرة: القاهرة جامعة نشورةم غير ماجستير

 ومعوقاتها  اإللكتروني  التعلم  كفايات  توافر  مدى(:"  2009)  منال  السيف،[  31]

 في التربية بكلية التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من تنميتها وأساليب

: سعود امللك جامعة. منشورة غير ماجستير رسالة" سعود امللك جامعة

 .الرياض

الجودة الشاملة فى التعليم  (.2006، )وى وآخرون حسين البيال  ،حسن[ 32]

 .بين مؤشرات التميز ومعايير اإلعتماد، عمان، دار املسيرة

رؤية حول -  بعد  عن  التعليم  اجتماعيات  في.    (2002).  نجوى   الدين،  جمال[  33]

 .اآلداب  مكتبة.  مواجهة مشكالت املجتمعواقع التعليم عن بعد ودوره في  

 . القاهرة

 اإللكتروني  التعلم  مع..  للمعلم  جديدة  أدوار(: "  2011)   محمد  لدين،ا   زين[  35] 

 .187 العدد اإللكترونية املعرفة مجلة". 

: الدار املعايير املوحدة للمكتبات واملعلومات(.  1998)  حمدم  سريةي   زايد،[  36]

 املصرية اللبنانية للطباعة والنشر والتوزيع.

راء وحدة البرمجة في مقرر تكنولوجيا (. “إث2009محمود زكريا. )  األسطل،[  37]

املعلومات في ضوء املعايير األدائية للبرمجة وأثره على مهارة البرمجة لدى 

رسالة ماجستير غير منشورة. كلية  ,عشر” طالب الصف الحادي 

 .غزةاإلسالمية،الجامعة  ،التربية

ية اليونسكو: "معايير اليونسكو بشأن كفاءة املعلمين في مجال تقن  [39]

تقنية املعلومات واالتصال في مجال التربية املعلومات واالتصال"، قسم  

 م. 2008والعلم والثقافة" باريس، 

 إعداد نحو: الثالث التربوي  املؤتمر توصيات(. 2004) أحمد  علي  مدكور،[ 40]

  ملعلم  أفضل إعداد نحو الدولي املؤتمر املستقبل، ملعلم أفضل

 .عمان  سلطنة املستقبل،

التعليم اإللكتروني آفاق وتحديات، املؤتمر (.  2007)  .س ى، محمد رفقيعي[  41]

 املعلمين الكويتية، املجلة التربوية،  السادس والثالثون لجمعية

           21(84 ،)239 -250. 

 البرامج فاعلية(. م٢٠٠٥) قاسم محمد ومقابلة عبود، محمد الحراحشة[ 42]

  من  أربد محافظة في والتعليم ةالتربي  مديريات في للمعلمين  التدريبية

 .١٠٥ - ٧٧،(٤٢) واملعرفة، القراءة مجلة. املتدربين  نظر وجهة

الحاجات التدريبية ملعلمي العلوم في املرحلة  .(1424أحمد. ) الضلعان،[ 43]

الثانوية باململكة العربية السعودية في مجال استخدام التقنيات 

. رسالة ماجستير غير لومالتعليمية من وجهة نظر معلمي ومشرفي الع

امللك منشورة، قسم املناهج وطرق التدريس، كلية التربية، جامعة 

 سعود، الرياض.

 لتعليم الرئاسة التربوي  التدريب مركز برامج  تقويم .بكر فائزة رواس،[ 44]

  رسالة  واملتدربات، املدربات نظر وجهة من وجدة  مكة في البنات

 التربية، كلية القرى، أم جامعة ،املكرمة مكة منشورة، غير ماجستير

 .ه ١٤٢١
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برنامج مقترح لتدريب معلمي هـ(.  1424)  .محمد بن عبد الرحمن  ،الدخيل[  45]

ضوء  يباململكة العربية السعودية ف محو األمية وتعليم الكبار

 ،عمادة البحث العلمي  ،جامعة امللك سعود، احتياجاتهم التدريبية

 التربية.مركز بحوث كلية 

 التدريبية األساليب(. 2010. )س. ب. خ والسرحاني، ،.ع. ب. ع ملهي، آل[ 46]

  تدريب  بمدينة األمني  التدريب برامج نجاح في مساهمتها ومدى الحديثة

 نايف جامعة(. منشورة غير ماجستير رسالة) بالرياض العام األمن

 .الرياض االمنية، للعلوم العربية

(. التدريب 2012أحمد زارع أحمد. )، أحمد حسين، و زارع، عبداملعطي[ 47]
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ABSTRACT_ The study has as objective to explore the extent of effectiveness of the training programs 

provided by educational training centers for teachers enabling them to employ and integrate technology in 

education, and to propose a training program to boost the teachers’ technological efficiencies, according 

to ISTE (NETS-T) standards. The study also aims to find out the differences in opinions of the study sample 

regarding the extent of effectiveness of the training programs provided to them in their different 

professional variables. The researchers used the descriptive method through questionnaire for a sample of 

77 teachers. The findings showed insufficiency of the training programs provided to them. Furthermore, 

the researchers found out that there are statistical indicative differences between averages of the sample 

members responses by difference in variable of the scientific qualification, in favor of Master Degree 

holders, and also by difference in variable of experience years. On the other hand, the researchers found 

that there are no statistical indicative differences by difference in variable of educational stage in which 

the teacher is involved, and specialization variable. The researchers recommend creation of national 

standards or adoption of international standards for the teacher's technological efficiencies in teacher's 

preparation programs and in-service professional development, and updating them periodically, 

Developing an electronic platform for direct and indirect teachers training, and conduct further studies on 

assessment of the extent of teachers technological efficiencies, under original standards, during their 

preparation or In-service. 
KEY WORDS: Educational training, Electronic Training, Technological standards, Technological 

Sufficiency . 
 


