
   

 

 

 

 كلية التربية جامعة القصيم -قسم تقنيات التعليم المساعد. أشرف عويس :عنوان المؤلف

 Ashrafewas@gmail.comالبريد األلكترونى : 

 

 
 

 أكتوبر 6المجلة العلمية لجامعة  

 2314-8640ترقيم دولى للنسخ الورقية: 

 8119-2356 ترقيم دولى ألكترونى:

 أكتوبر 6كل حقوق النشر محفوظة لجامعة  ©

 http:// sjou.journals.ekb.eg  متاح على الموقع األلكترونى 

 بحث أصيل

 

  

  
فاعلية وحدة الكترونية في تدريس تقنيات التعليم لتنمية بعض أبعاد التنور التكنولوجي لدى طالب الدبلوم العام  

 بجامعة القصيم

 دأشرف عويس محمد عبدالمجي  

  

كلية التربية جامعة القصيم -تقنيات التعليم المساعدقسم   

  
Received: 15-12-2014/ Revised: 20-12-2014 / Accepted: 20-1-2015  

 

لوم العوام  دفت هذه الدراسة إلى التعرف على فاعلية وحدة الكترونية في تدريس تقنيات التعليم لتنمية بعض أبعاد التنور التكنولووجي لودط بوال الودب    ه

نووة المرووارط ومقيوواف اتجاهووات لقيوواف الجانووة  بجامعووة القصوويم. ا وقووام الباحووا ببنوواق استبووار لقيوواف الجانووة المعرفووي و بلاقووة ماح ووة لقيوواف الجا  

( بالوة  60)الوجداني للتنور التكنولوجي في وحدة )المستحدثات التكنولوجية (ا وقد تم تلبيق أدوات الدراسة قبليًاا علوى عينوة الدراسوة المكونوة مو       

روواق موو  توودريس الوحوودة ا لكترونيووة علووى العينووة   هوو ا وبعوود ا نت1434/1435موو  بووال الوودبلوم العووام فووي الفصوول الدراسووي األوي للعووام الجووامعي    

وعتي  التجريبيووة تووم تلبيووق أدوات الدراسووة بعووديًا علووى المجموووعتي  التجريبيووة واليووابلة. ولتحليوول بيانووات الدراسووة تووم اسووت دام استبووار )ت( للمجموو   

تودريس تقنيوات التعلويم لتنميوة بعوض أبعواد التنوور التكنولووجي         للتحقق م  فاعلية الوحدة ا لكترونية في  التأثير)التجريبية واليابلة( ا ومعادلة حجم 

بلوم العوام  واكدت نتائج الدراسة فاعلية است دام الوحدة ا لكترونيوة فوي تودريس تقنيوات التعلويم لتنميوة بعوض أبعواد التنوور التكنولووجي لودط بوال الود             

 .بجامعة القصيم

وحدة الكترونية -التنور التكنولوجي  -عليمتقنيات الت -التعلم ا لكتروني

 -مقدمة:  

سووواهم التقووودم العلموووي والتقنوووي المتنايووود فوووي عالمنوووا المعا ووور ا        

والتعاموول الكفيوو  مووع تلبيقووات التقنيووة المتنوعووة ا فووي ت يوور ماموو      

العووالم وأن متوو  فووي فتوورات يمنيووة قصوويرة ا ممووا أدط إلووى حوودو          

ويوة وا جتماعيوة والفقافيوة ا فر وت     ت يرات جذريوة فوي الون م الترب   

على القائمي  على العملية التعليمية ؛  رورة مسايرة هوذه الت يورات   

ومحاولة التكي  معرا م  سواي تلووير البورامج والمنواهج الدراسوية      

ا وتجديوود ميوومونرا وتحسووي  م رجاترووا لتحقيووق ا هووداف التربويووة   

وجي لوودط الللبووة بمووا  العليووا والتووي موو  أبريهووا تنميووة التنووور التكنولوو   

يتيمن  م  معارف ومرارات وأنموا  تفكيور وقويم واتجاهوات تتعلوق      

بالمجووا ت التكنولوجيووة الم تلفووة وعلووى رأسوورا مجوواي المسووتحدثات     

التكنولوجية  رتباب  الوثيق بواقع حياة األفراد ومستقبلرم على كافوة  

( أن Smith, R., 2010,4الصعد والمستوياتا حيا يؤكود سوميا )  

جاح أي ن ام تعليمي يقاف بنوعية ال ريجي  وما يتم م  ممارسات ن

 في التعليم داسل القاعات الدراسية .

وتأسيسا على ما سبق فإن المجتمعات المتقدمة في حاجة ملحوة إلوي     

أفووراد ملمووي  بقوودر كوواف موو  المعووارف والمرووارات التووي تمكوونرم موو    

ا أن المجتمعووات موا وولة الووتعلما والتعاموول مووع معليووات الحيوواةا كموو   

الناميووة تدعوود  أكفوور احتياجووا إلووي مفوول هووؤ ق األفوورادا لوويس موو  أجوول     

نرو را ولحاقرا بركة التقدم والمنافسوة والسوبق فحسوةا ولكو  مو       

(ا ومو  ثوم   2006أجل بقاق واستمرار تلو  المجتمعوات أييوا )أحمود.    

فان المشكلة التي تستحوذ على اهتمام المسووولي  فوي الودوي المتقدموة     

 Illiterateلناميووة علووى حوود سووواق ليسووت مشووكلة الشوو   األمووي     وا
الووذي لووم يووتمك  موو  القووراقة والكتابووة وامووتاس المرووارات الحسووابية       

األساسيةا لك  المشكلة تتمفل في األش اص الوذي  يقورنون ويكتبوون    

لكووونرم   يمتلكوووون القووودرات والمروووارات الايموووة للوووتعلم المسوووتمر       

ات العصوورا ويل  وو لق علووى هووؤ ق    والتعاموول مووع معليووات ومتللبوو   

األشووو اص أنروووم ذوط أميوووة تكنولوجيوووة ا أي لووويس لوووديرم معوووارف      

ومرارات واتجاهات تكنولوجية. وبالتالي ليس لديرم تنور تكنولووجي  

Technological literacy 

ويدشكل التنور بشكل عام  مجموعوة اللورق واألسوالية التوي يعبور         

  أدوار كينونتوو  فيوو  )الرياشوويا  برووا اسنسووان عوو  فرموو  للعووالما وعوو   

(ا فرووو إذن  ووورة لحيوواة الفووردا تتكاموول فيرووا مكونووات الل ووة    2001

التوووي يسوووت دمرا موووع األفعووواي التوووي يقووووم برووواا والقووويم التوووي يتبناهووواا  

والمعتقوودات التووي يووؤم  بروواا والمعووارف التووي اكتسووبراا وا تجاهووات  

بشور بعاموةا وعو     والروية ا جتماعية التي يتمين برا ع  غيره م  ال

 غيره م  أبناق ثقافت  ب ا ةا

وللتنور أنووا  منروا موا يللوق عليوة بو  التنوور العوام ويقصود بو  وعوي            

المووتعلم بأساسوويات العلووم الحووديا وأسووالية البحووا فيوو  أي بامتاكوو       

للبنيوو  المعرفيووة للعلووما وقدرتوو  علووي التفكيوور والتحليوول وا سووتنتا ا       

المرووارات علووي نحووو أفيوول إذا  وهنووا يكووون أقوودر علووي ممارسووة تلوو 

توافرت لدي  ا تجاهات القويوة والقويم الراسو ة نحوو العلوم وتلبيقاتو        

 في الحياة اليومية.

وبناق على ذل  وجدت المشوروعات التربويوة العماقوة التوي تتبنوى         

وترعووى نشوور التنووور بشووكل عووام لجميووع أفووراد المجتمووع علووى سووبيل      

 Science ا ومشورو  2000المفواي كموا فوي مشورو  اليونسوكو       

for all Americans 2061      ا وحركوة إ واح منواهج العلووم فوي

وغيرهووا موو   (STS) ع وووق التفاعوول بووي  العلووم والتقنيووة والمجتموو 

 (2011)الحدابيا  .المشاريع المرمة

فاعليوووة وحووودة الكترونيوووة فوووي     . (2016) أشووورف عوووويس األقتباااا :  

لتعليم لتنمية بعض أبعاد التنور التكنولووجي لودط بوال    تدريس تقنيات ا

 3أكتووبر. مجلود   6لمجلوة العلميوة لجامعوة    ا. الدبلوم العام بجامعة القصويم 
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وهناس نو  آسر م  التنور يللق عليو  التنوور النووعي  أي التنوور        

لتنور العام و التنوور النووعي    في مجاي الت ص ا ولعل الصلة بي  ا

هوووي الصووولة بوووي  العوووام وال ووواصا وهوووي  ووولة تتسوووم با سوووتمرارية  

والديناميوةا والفصول بينرموا يكوون مسوتحياا والتمييون بينرموا ممكو ا         

فلكوول فوورد فووي المجتمووع دأودرانا أحوودهما كفووردا وا سوور كصوواحة        

مرنوووةا ودور الفوووورد كفوووورد يسوووتلنم منوووو  أن يكووووون لديووو  قوووودر موووو     

لومات والمرارات وا تجاهات وأسالية التفكيور تؤهلو  لمواجروة    المع

مواق  الحياة ومشكاترا اليومية بكفاية ونجاح م  جرةا وتيم  لو   

أن يتفاعل مع غيره بنجاح وهوذا القودر العوام مو  المعلوموات وسافو        

يللق علي  التنور العام الذي ينب ي أن يكون لدي أي فردا أما  الفورد  

نب وووي أن يتووووفر لديووو  قووودرا آسووور مووو  المعلوموووات   كصووواحة مرنوووة ي

والمرارات وا تجاهات وأسالية التفكير النوعية التي ترتبط بمرنتو ا  

والتي تمكن  م  فروم المجواي الوذي يعمول فيو ا وبالتوالي إتقوان مرنتو ا         

وهوووووووذا القووووووودر المت صووووووو  يللوووووووق عليووووووو  التنوووووووور النوووووووووعي       

 (.2001)الرياشيا

و التقني أحود أنووا  التنوور المرنوي فقود      ويعتبر التنور التكنولوجي أ   

ظرر مصلل  التنور التكنولوجي كمفروم قوائم بذاتو  فوي مللوع العقود      

قبوول األسيوور موو  القوورن العشووري  علووي وجوو  التقريووةا حيووا واكووة     

ظرور هذا المصلل  الفوورة التكنولوجيوة سواي النصو  األسيور مو        

والعشووري . القورن العشووري ا و بلووت ذروتو  مووع مللووع القورن الحووادي    

(ا وترجووع أهميتوو  إلووى أن الفوورد كصوواحة 2013ا5)يعقووولا سووعدا 

مرنووووة ينب ووووي أن يتوووووفر لديوووو  قوووودرا موووو  المعلومووووات والمرووووارات     

وا تجاهووات وأسووالية التفكيوور النوعيووة التووي توورتبط بمرنتوو ا و تمكنوو   

موو  التعاموول مووع تلبيقووات التقنيووات الحديفووة والمسووتحدثة علووي نحووو       

إيجابيووًا بمووا يحقووق أقصووي اسووتفادة بمووا ي وودم    ووحي ا والتفاعوول معرووا

مرنت .ا والتي تمكن  م  فرم المجواي الوذي يعمول فيو ا وبالتوالي إتقوان       

 مرنت .

وفوووي اسبووووار نفسووو  ي لووووط الكفيوووري  بووووي  مفرووووم التنووووور العلمووووي     

Scientific literacy     ا ومفروووووووووم التنووووووووور التكنولوووووووووجي

Technological literacy    المصووللحي   ؛ علووى اعتبوار أن هوذي

مترادفانا حيا يرجوع هوذا ال لوط إلوى ببيعوة العاقوة الترابليوة بوي          

العلووووم والتكنولوجيوووواا فووووالعلم يوووورتبط بعاقووووة تفاعليووووة تبادليووووة مووووع      

التكنولوجيووا تجعلنووا نقوووي أحيانووًا أنرمووا وجرووان لعملووة واحوودة. ويوورط    

الوووبعض ا سووور أن مصووولل  التنوووور التكنولووووجي أكفووور حداثوووة مووو     

ور العلموي الوذي تمتود جوذوره إلوى مودط أبووي وأعموقا         مصلل  التن

حيووا يعووود التنووور التكنولوووجي فووي أ وول  إلووى التنووور العلموويا فرووو    

يمفل مجاً  فرعيًا م  مجا تو  تمواين عنو  كمجواي مسوتقل موع تلوور        

 ( .2013التكنولوجيا وتأجج ثورترا. )عيادا 

الجمعيوة   د قاموت وألهمية تنمية أبعاد التنور التكنولوجي/ التقنوي فقو     

 International Technologyالدوليووووة للتربيووووة التقنيووووة )   

Education Association ITEA م باسعووداد 1994( فووي عووام

 Technology  for) لمشرو  التقنية م  أجل جميوع األموريكيي     

All Americans)       والووذي تووم فووي  وووئ  و ووع البنيووة األساسووية

معايير للتربية التقنية لجميع المراحول ا  لبرامج التربية التقنية ا وبناق 

والصووفوف الدراسووية بوودق موو  ريوواح األبفوواي وحتووى الصوو  الفوواني  

عشر نراية المرحلة الفانوية  ا وكان الردف النرائي للمشورو  العمول   

علووى تحقيووق التنووور التقنووي لوودط اللووال فووي مراحوول التعلوويم العووام .    

 (2009)ا حمديا

تاف بوووي  التنوووور العلمووويا والتنوووور ومموووا   شووو  فيووو  أن هنووواس اسووو

التكنولوووجي علووى قوودر ا سووتاف بووي  مفرووومي العلووم والتكنولوجيوواا    

فالتنور العلمي يعرَّف بأن  قدر م  المعارف والمرارات وا تجاهوات  

التووي تتصوول بالمشووكات والقيووايا العلميووة ومرووارات التفكيوور العلمووي  

   واجر  فوي بيوتو  ومجتمعو    الايمة سعداد الفرد للحياة اليومية التي ت

 (.12ا 2013)حجاييا 

( بأنوو  المعرفووة العامووة والشوواملة   15ا 2013وتعرفوو  عبوود اللليوو  ) 

التي يمتلكرا الفوردا باس وافة إلوى المروارات وا تجاهوات التوي تدميدون        

ا وبالتووالي يشوومل التنووور العلمووي إلمووام الفوورد  .سوولوك  بووالتنور العلمووي

مرارات العلمية والتلبيقية وا تجاهات بقدر مناسة م  المعارف وال

ا يجابية نحو ببيعة كل م  العلم والتكنولوجيا وأثرهوا علوى كول مو      

المجتمع والبيوةا ثم قدرت  على توظي  هذا القدر في حول المشوكات   

 التي تواجر  في حيات  اليومية.

ومووع ظرووور تلبيقووات الووتعلم اسلكترونووي  ا والتووي شووردت تلووورا      

نتشارا واسعا في السنوات السوابقة فوي مع وم دوي العوالم فقود      كبيرا وا

أ وووبحت أدواتووو  فعالوووة فوووي نقووول وإيصووواي المعلوموووات العلميوووة إلوووى   

المتعلمي  ؛ ونتيجة لذل  تحوي  العالم إلى قرية كونية  و يرة. ومو    

ثم بدأ سبراق التربيوة وتقنيوات التعلويم فوي توظيو  هوذه التكنولوجيوات        

عمليوة التعليميوةا مفول اسوت دام الوسوائط المتعوددة       لاستفادة منرا في ال

التفاعليووة والفائقووةا والفيووديو كووونفرانسا ثووم اسنترنووت أو مووا يعوورف      

( أو التعلووويم القوووائم علوووى Network Learningبووالتعليم الشوووبكي ) 

( ا والوتعلم ا لكترونوي   Internet Based Educationاسنترنوت ) 

ا مو  اجول إيصواي المعلومووة    (17ا 2009وتلبيقاتو  الم تلفوة )عيودا    

للمتعلمي  بأسر  وقوت وأقول كلفوة وبصوورة تمكو  مو  إدارة العمليوة        

التعليميووة وقيوواف وتقيوويم أداق المتعلمووي . وهووذا مووا أثبتتوو  العديوود موو        

الدراسووات التووي أو ووت بيوورورة توظيوو  الووتعلم اسلكترونووي  فووي      

اسلكترونوووي  العمليوووة التعليميوووة بووودً  مووو  التعلووويم التقليووودي ألن الوووتعلم  

يسوورل اسووتيعال اللووال للمووادة العلميووةا ويسوورم فووي الووتعلم الووذاتيا       

 .ويسوووواعد علووووى تحسووووي  م رجووووات العمليووووة التعليميووووة وتلويرهووووا  

& الحسوووناويا وآسوووورونا   2008& الحوووايميا  2007)الشووومريا 

( كموووا سووواهمت هوووذه التقنيوووات فوووي تلووووير 2010& الووورمي ا2008

ا فاق الواسعة ألنوا  جديدة م   األسالية التعليمية الجامعية وفتحت

التعلوويم تعتموود اعتمووادًا كليووًا أو جنئيووًا علووى الووتعلم ا لكترونوويا الووذي     

 يسرم في التعلم المستمر والتعلم مدط الحياة.

وجديرًا بالذكر أن مقرر تقنيات التعليم يدعد م  المقررات التي تروتم    

لدراسي م  سواي  بالجوانة التكنولوجية وكيفية توظيفرا في المنرج ا

اكسووال المووتعلم المعووارف والمرووارات وا تجاهووات التووي تمكنوو  موو       

التعاموووول موووووع المسوووووتحدثات التكنولوجيووووةا ا  ان تووووودريس المقووووورر   

باللريقة التقليدية يقلل م  ا ستفادة من  وبالتوالي لوم تتحقوق ا هوداف     

 المرجوة م  تدريس .

ورة اجووراق  وبنوواًق علووى ذلوو  فقوود تكووون لوودط الباحووا شووعور بيوور        

 الدراسة الحالية ن رًا لألسبال التالية:

 لودط  التكنولوجية المعرفة مستوط في ما أكدت  الدراسات م  تدني -

(ا ودراسة البايض وعسقوي 2015كدراسة عقل و كحيل ) اللالا

 (2008عودة ) وأبو عسقوي ودراسة (2009)

 اتوالريوو  والمؤسسوات  الجمعيوات  الودعوات المتكوررة لكفيور مو       -

 المسوتويي  العربوي   والتعلويم علوى   التربيوة  بمجواي  المعنيوة  العلميوة 

 مسوتمًرا  تكنولوجًيوا  تنوويًرا  المجتموع  أفراد تنوير أهمية إلي والعالمي

 المتاحقة. التكنولوجية يواكة اللفرات

م  ساي قيام الباحا بتدريس مقرر تقنيات التعلويم للوال الودبلوم     -

موو  سوواي ا ستبووارات الشووررية وجووود العووام بجامعووة القصوويم ا تبووي  

قصور في فرم بعض المو وعات فوي المقورر مموا تسوبة فوي تودني       

 درجات ا ستبارات لديرم.

قام الباحا بإجراق دراسة استكشافية علوى اللوال الوذي  يدرسوون      -

مقرر تقنيات التعليم بالودبلوم العوام  بجامعوة القصويم وذلو  مو  سواي        

بالوة وكانوت نتوائج ا سوتبانة أن      20علوى  اعداد اسوتبيان توم تلبيقو     

% موو  اللووال لووديرم الرغبووة فووي دراسووة مقوورر تقنيووات        80نسووبة 

% مو  اللوال   92التعليم باست دام األسالية المستحدثة ا كما أشوار  

الى أن اللريقة التقليدية المست دمة في تودريس المقورر    تسورم فوي     

 تنمية مراراترم التكنولوجية.

 م كلة الدراسة

توووتل   مشوووكلة الدراسوووة فوووي وجوووود تووودني فوووي مسوووتوط معوووارف      

ومرووارات واتجاهووات بووال الوودبلوم العووام فووي مقوورر تقنيووات التعلوويم    

)بعوووض أبعووواد التنوووور التكنولووووجي( ومووو  ثوووم يمكووو  تحديووود مشوووكلة    

 الدراسة في السؤاي الرئيس التالي:  

موا فاعليووة وحودة الكترونيووة فوي توودريس  تقنيوات التعلوويم لتنميوة بعووض      

 أبعاد التنور التكنولوجي لدط بال الدبلوم العام  بجامعة القصيم ؟

 ويتفر  م  هذا التساني الرئيس السابق ا سولة التالية:

ما  ورة الوحدة ا لكترونية فوي تقنيوات التعلويم للوال الودبلوم       -1

 العام بجامعة القصيم؟
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يوة  ما فاعلية الوحدة ا لكترونية في تدريس تقنيات التعليم في تنم -2

البعووود المعرفوووي للتنوووور التكنولووووجي للوووال الووودبلوم العوووام بجامعوووة   

 القصيم ؟

ما فاعليوة الوحودة ا لكترونيوة فوي تودريس تقنيوات التعلويم         -3

فووي تنميووة البعوود المرووارط للتنووور التكنولوووجي للووال الوودبلوم العووام      

 بجامعة القصيم ؟

ما فاعليوة الوحودة ا لكترونيوة فوي تودريس تقنيوات التعلويم         -4

تنميووة البعوود الوجووداني للتنووور التكنولوووجي للووال الوودبلوم العووام      فووي

 ؟بجامعة القصيم

 أهداف الدراسة:  

 هدفت الدراسة الحالية إلى:

  بنووواق وحووودة الكترونيوووة فوووي تقنيوووات التعلووويم للوووال الووودبلوم العوووام

 بجامعة القصيم.

       الكش  ع  فاعلية الوحدة ا لكترونيوة فوي تودريس تقنيوات التعلويم

البعد المعرفي للتنور التكنولوجي للال الدبلوم العوام بجامعوة   لتنمية 

 القصيم.

       الكش  ع  فاعلية الوحدة ا لكترونيوة فوي تودريس تقنيوات التعلويم

لتنمية البعد المرارط للتنور التكنولوجي للال الدبلوم العوام بجامعوة   

 القصيم.

      يم الكش  ع  فاعلية الوحدة ا لكترونيوة فوي تودريس تقنيوات التعلو

لتنميوووة البعووود الوجوووداني للتنوووور التكنولووووجي للوووال الووودبلوم العوووام     

 بجامعة القصيم.

 أهمية الدراسة: 

 تتل   أهمية الدراسة الحالية بأنرا:  

تووأتي اسووتجابة لتو وويات المووؤتمرات التربويووة العالميووة واسقليميووة  .1

 م   رورة توظي  المستحدثات التكنولوجية في العملية التعليمية . 

فيد م للي وملوري المناهج بشكل عام في ت ليط وإعوداد  قد ت .2

 وحدات دراسية م  المنرج باست دام التعلم ا لكتروني.

تقوودم للمعلمووي  وأعيوواق هيوووة التوودريس نموذجووًا إجرائيووًا لكيفيووة         .3

 است دام التعلم ا لكتروني في التدريس.

تنويد المسوولي  ع  تصميم المقررات الجامعية بآليات جديودة قود    .4

 تذيد م ا توظي  الكمبيوتر في تدريس المقررات الجامعية.

قوود تسوورم فووي دفووع عجلووة الدراسووة العلميووة فووي هووذا ا تجوواه موو             .5

البحوووو ا وتشووووجع البووواحفي  علووووى إجووووراق المنيووود موووو  الدراسووووات    

 .والبحو  في 

قد تسرم فوي توجيو  أن وار أ وحال القورار والقوائمي  علوى الوتعلدم          .6

سرط إلوى  ورورة تبنوي سياسوة الوتعلدم      اسلكتروني  في الجامعات األ

اسلكترونوووي  والعمووول علوووى تنميوووة ابعووواد التنوووور التكنولووووجي لووودط      

 اللال.

 حدود الدراسة:

 التزمت الدراسة الحالية بالحدود التالية:  

       (  بالووة بوودبلوم  60تووم تلبيووق الدراسووة علووى عينووة مكونووة موو )

الدراسوووي  التربيوووة العوووام )المسوووتوط األوي( جامعوووة القصووويم بالفصووول

 ه  .1434/1435األوي 

       تم التلبيق على وحدة المسوتحدثات التكنولوجيوة مو  كتوال مقدموة

وذلووو  ألن هوووذه الوحووودة تتيوووم  العديووود مووو       -فوووي تقنيوووات التعلووويم  

 .المو وعات المرتبلة باست دام التكنولوجيا في العملية التعليمية

    ور اقتصوورت نتووائج الدراسووة الحاليووة علووى تنميووة بعووض أبعوواد التنوو

 البعد الوجداني(-البعد المرارط-التكنولوجي وهي )البعد المعرفي

 عينــة الدراسة : 

        جامعوة   –عينة الدراسوة مو  بوال الودبلوم العوام المسوتوط األوي

( 60بالمملكة العربية السعودية ا وقد بلت عدد أفراد العينوة )  -القصيم

التعلويم  بالة )الشعبة أا ل(  م  اللال المسجلي  بمقورر تقنيوات   

تم تقسيمرم بلريقة عشووائية الوى مجمووعتي  تجريبيوة و وابلة كول       

 بالة. 30منرا يتيم  

 منهجية الدراسة:

Quasi-است دم الباحا فوي الدراسوة الحاليوة المونرج شوب  التجريبوي       

experimental method     القائم على تصوميم المعالجوات التجريبيوة

Control Group  Test, -Test, Post -Preالقبليوة والبعديوة   

Design م  ساي المجموعتي  التاليتي ): 

     المجموعووة التجريبيووة: وهووي مجموعووة بووال الوودبلوم العووام التووي

درست محتوط وحدة المسوتحدثات التكنولوجيوة  وم  مقورر تقنيوات      

)ويقوم بتدريسرا الباحوا( وهوي     التعليم باست دام الوحدة ا لكترونية

 مجموعة اللال في الشعبة )أ(

   المجموعة اليابلة: وهي مجموعة بال الدبلوم العام

التووي درسووت محتوووط نفووس الوحوودة باسووت دام اللريقووة التقليديووة فووي      

التدريس )ويقوم بتدريسرا يميل في نفس الت ص ( وهي مجموعة 

اللال في الشعبة )ل( في نفس دبلوم التربية العوام ويدرسوون نفوس    

 المقرر.

 :المت يرات التاليةيشتمل التصميم التجريبي على 

    المت يوووور المسووووتقل: وهووووو توووودريس وحوووودة المسووووتحدثات

 التكنولوجية  م  مقرر تقنيات التعليم باست دام الوحدة ا لكترونية.

    المت يرات التابعة: وهي: بعض أبعاد التنوور التكنولووجي

البعوود الوجووداني( كمووا هووو    -البعوود المرووارط -وتشوومل )البعوود المعرفووي  

 (1مو   في الجدوي )

 

 التصميم التجريبي للدراسة (1) جدول
 Main Proceduresاسجراقات الرئيسية 

المجموعات 
Groups 

 pre-test  القياف القبلي
المعالجة 

Treatment 
-Postالقياف البعدي 

test 

 التجريبية

استبووووووووووووار البدعوووووووووووود  .1

المعرفوووووووووووووي للتنوووووووووووووور 
 التكنولوجي.

بلاقووووة قيوووواف البدعوووود  .2

المروووووووووووووارط للتنوووووووووووووور 
 التكنولوجي.

ة قيواف الجانووة  بلاقو  .3

الوجووووووووووووداني للتنووووووووووووور 
 التكنولوجي.

التووووووووووووودريس 
باسووووووووووووت دام 

الوحوووووووووووووووووودة 

 ا لكترونية.

استبووووووار البدعووووووود   .1

المعرفوووووووووي للتنوووووووووور 
 التكنولوجي.

بلاقوووووووة قيووووووواف  .2

البدعد المروارط للتنوور   
 التكنولوجي.

بلاقوووووووة قيووووووواف  .3

الجانووووووة الوجووووووداني  
 للتنور التكنولوجي.

 اليابلة

استبووووووووووووار البدعوووووووووووود  .1

المعرفوووووووووووووي للتنوووووووووووووور 

 وجي.التكنول
بلاقووووة قيوووواف البدعوووود  .2

المروووووووووووووارط للتنوووووووووووووور 

 التكنولوجي.
بلاقوة قيواف الجانووة    .3

الوجووووووووووووداني للتنووووووووووووور 

 التكنولوجي.

التووووووووووووودريس 

باللريقوووووووووووووة 

 التقليدية.

استبوووووووووار البدعووووووووود  .1

المعرفوووووووووي للتنوووووووووور 

 التكنولوجي.
بلاقووة قيوواف البدعوود  .2

المرووووووووارط للتنوووووووووور  

 التكنولوجي.
بلاقوووووووووة قيووووووووواف   .4

الجانووووووة الوجووووووداني  

 للتنور التكنولوجي.

  

 أدوات الدراسة ومواد المعالجة التجريبية:

 أدوات الدراسة: ( أ)

است دم الباحا في الدراسة الحالية استبار لقياف بعوض أبعواد التنوور    

 :التكنولوجي يشمل على الجوانة التالية

استبوووار البدعووود المعرفوووي للتنوووور التكنولووووجي فوووي محتووووط وحووودة    .1

 .المستحدثات التكنولوجية م  إعداد الباحا

ة قياف البدعد المرارط للتنوور التكنولووجي فوي محتووط وحودة      بلاق .2

 .المستحدثات التكنولوجية م  إعداد الباحا

بلاقة قياف البعد الوجداني للتنور التكنولووجي فوي محتووط وحودة      .3

 .المستحدثات التكنولوجية م  إعداد الباحا

 )ب(ما المعالجة التجريبية: 

م الووووتعلم ا لكترونووووي  وحوووودة )المسووووتحدثات التكنولوجيووووة( باسووووت دا  

وتدريسوورا للووال المجموعووة التجريبيووة وقيوواف فاعليترووا فووي تنميووة      

البعود  -البعود المروارط  -بعض أبعاد التنور التكنولوجي )البعود المعرفوي  

 .الوجداني(

 فروض الدراسة:

للتأكوود موو  فاعليووة توودريس وحوودة الكترونيووة فووي تقنيووات التعلوويم لتنميووة  

لوودط بووال الوودبلوم العووام بجامعووة     بعووض أبعوواد التنووور التكنولوووجي  

 القصيم ا فقد تم  ياغة الفروح التالية:

توجد فروق ذات د لوة إحصوائية بوي  متوسولات درجوات بوال        -1

المجموعووة التجريبيووة فوووي التلبيقووي  القبلووي /البعووودي  ستبووار البدعووود      

 المعرفي للتنور التكنولوجي لصال  اللال في التلبيق البعدي.
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لوة إحصوائية بوي  متوسولات درجوات بوال       توجد فروق ذات د  -2

المجموعة التجريبية في التلبيقي  القبلي /البعودي لبلاقوة قيواف البدعود     

 المرارط للتنور التكنولوجي لصال  اللال في التلبيق البعدي.

توجد فروق ذات د لوة إحصوائية بوي  متوسولات درجوات بوال        -3

لبلاقوة قيواف البعود     المجموعة التجريبية في التلبيقي  القبلي /البعودي 

 الوجداني لصال  اللال في التلبيق البعدي.

توجد فروق ذات د لوة إحصوائية بوي  متوسولات درجوات بوال        -4

المجموووعتي  )التجريبيووة واليووابلة( فووي التلبيووق البعوودي  ستبووار       

البدعوووود المعرفووووي للتنووووور التكنولوووووجي لصووووال  بووووال المجموعووووة     

 التجريبية.

ائية بوي  متوسولات درجوات بوال     توجد فروق ذات د لوة إحصو   -5

المجموعتي  )التجريبية واليابلة( في التلبيق البعدي لبلاقة قيواف  

البدعوووود المرووووارط للتنووووور التكنولوووووجي لصووووال  بووووال المجموعووووة     

 التجريبية.

توجد فروق ذات د لوة إحصوائية بوي  متوسولات درجوات بوال        -6

بلاقة قيواف  المجموعتي  )التجريبية واليابلة( في التلبيق البعدي ل

 البعد الوجداني لصال  بال المجموعة التجريبية.

 مصطلحات الدراسة:

بعااد االطااالى علااى األدبيااات المرتبطااة بمتاياارات الدراسااة   وكاا ل     

االطالى على البحاو  والدراساات الساابقة  ات العالقاة  تام صايا ة       

 مصطلحات الدراسة على النحو التالي:

  التنور التكنولوجيTechnological Literacy 

( التنووور التكنولوووجي علووى أنوو    2008عوورف عيوواد وأبووو جحجوووح )  

إلمام اللالة بالقودر المناسوة مو  المعوارف والمروارات وا تجاهوات       

التكنولوجيوة التووي تمكنوو  موو  فروم التكنولوجيووا واسووت دامرا وإدارتروواا   

وات وواذ القوورارات الصووحيحة تجوواه القيووايا والمشووكات التكنولوجيووة   

  فوي حياتو  حا ورًا ومسوتقبًا؛ مموا يجعلو  موابنوًا فعواً          التي تواجر

 في بيوت  ومجتمع . 

( بأنوووو  محووووو أميووووة الفوووورد    2004كمووووا عرفوووو   ووووبري و محموووود )   

التكنولوجيوووةا أي تنويوووده بالحووود األدنوووى مووو  المعوووارف والمروووارات   

وا تجاهات التي تمكن  م  التعامل مع تلبيقوات التكنولوجيوا الحديفوة    

نحووو  ووحي ا والتفاعوول معرووا إيجابيووًا بمووا يحقووق       والمسووتحدثة علووى 

أقصوووى اسوووتفادة لووو  ولمجتمعووو ا وبموووا يرسوووم لووو  الحووودود األساقيوووة     

وا جتماعيوووة  سوووت دام تلووو  التلبيقووواتا وا ثوووار السووولبية التوووي قووود    

 تنعكس علي  وعلى مجتمع  جراق تجاوي تل  الحدود.  

 ال بورات  مو   ىاألدن ويعرف إجرائيا في الدراسة الحالية بأن :  الحد

 أن يجوة  التي ومرارات واتجاهات معارف م  الايمة التكنولوجية

 مو   تمكنو   والتوي  الوذي درف مقورر تقنيوات التعلويم     لللالوة  تتووفر 

  الحديفة التكنولوجية التلبيقات التعامل مع

 الفاعلية  :effectiveness 

يشووير العموورو الووى تعريوو  الفاعليووة أنرووا الفووراق فووي مقوودار الت يوور          

مرغووووول فيوووو  الووووذي حوووود  نتيجووووة إجووووراق الدراسووووة التجريبيووووة        ال

 (2002ا8)العمروا

ويقصوود برووا فووي هووذه الدراسووة األثوور الووذي يمكوو  أن تحدثوو  الوحوودة         

ا لكترونية في تودريس تقنيوات التعلويم علوى مت يورات الدراسوة وهوي        

بعوووض أبعووواد التنوووور التكنولووووجي ويمكووو  تحديووود حجوووم هوووذا األثووور      

 ع إيتا.إحصائيا ع  بريق مرب

 E. Unitالوحدة االلكترونية: 

تعووورف إجرائيوووًا فوووي هوووذه الدراسوووة بأنروووا: مجموعوووة مووو  الووودروف      

 Adobeا لكترونيوة المعودة بواسولة حنمووة بورامج تشومل برنووامج      

Photoshop    لمعالجة الصور والرسووم وبرنوامج Move maker 

لمعالجوووة  Microsoft Wordلمعالجوووة لقلوووات الفيوووديو وبرنوووامج  

كقالوووووة للووووودروف  PowerPointالمكتوبوووووة وبرنوووووامج النصووووووص 

ا لكترونيووة ا حيووا توودور الوودروف حوووي المسووتحدثات التكنولوجيووةا  

وتلبيقاتووو  التربويوووةا ويتكوووون كووول درف مووو : )مقدموووة تبوووي  أهميوووة   

دراسووت ا األهووداف اسجرائيووة للوودرفا ا محتوووط الوودرف واألنشوولة     

 المصاحبةا ا التقويم البعدي لمحتوط الدرف.  

 

 

 

 اإلطار النظري واألدبيات:  

في الجزء التالي من الدراسة يتم عرض األدبيات التي اعتمد عليهاا  

 الباحث فيما يتعلق بالمحاور التالية:

 .التعلم اإللكتروني   االهمية واالستخدام 

 .التنور التكنولوجي  المفهوم والخصائص واالبعاد 

 خدامالمحور األول: التعلم اإللكتروني  األهمية واالست

شرد العالم تقدما ملحوظا في تلور المعرفة والعلوم والتقنيوات فوي      

السنوات األسيورة أبلوق عليروا الوبعض اللفورات المعرفيوةا وقود دفوع         

إلى استحدا  العديود مو  مصوادر وبورق     -علي استافرا -ذل  الدوي 

وأسالية التعلم والتعليم لمسايرة هذا التقودم العلموي والتكنولووجي مموا     

تعتموود بشووكل   –بشووكل كبيوور فووي توووفير مصووادر جديوودة للووتعلم     سوواهم

اساسي على التعلم ا لكتروني اوم  هذه المصادر )وقواعد البيانوات  

ا لكترونيةا والموسوعات ا لكترونيوةا والمواقوع التعليميوةا والبريود     

اسلكترونوووي ا وموووؤتمرات الصووووت والفيوووديو ا والوسوووائط المتعوووددة   

ه المصادر لم تك  متاحوة مو  ذي قبولا مموا أتواح      هذ -والتفاعليةا ..( 

الفر ة  بتكار بورق تدريسوية مو  شوأنرا أن تووفر المنواخ التربووي        

 الفعاي مما يساعد علي إثارة اهتمام الل ال وتحفينهم.

حيا تقوم فلسوفة الوتعلم اسلكترونوي علوى تووفير الفر وة للجميوع فوي         

وذل  للعمل على تحقيق مبودأ  أن يتعلم المتعلم وفقًا لقدرات  وإمكانات ا 

تكافؤ الفرص التعليميوة بوي  جميوع المتعلموي  دون التفرقوة ا وبالتوالي       

يتوووي  هوووذا النوووو  مووو  التعلووويم بووورق اسووورل واسووور  وأكفووور مائموووة   

( وكذل  الو وي Kale,2009.32لتو يل المعلومات للمتعلمي ا )

مو    إلى اللال الذي  يعيشون في منابق نائيوة و  تمكونرم ظوروفرم   

السوووفرا أو ا نتقووواي إلوووى الحووورم الجوووامعي التقليووودي؛ وأييوووًا إتاحوووة     

الفر ة لللوال المعواقي  وذوي الحاجوات ال ا وة بالحصووي علوى       

فر ووة التعلوويم وفووق إمكانوواترما ووفقووًا للمعوودي الفووردي المناسووة لكوول  

( كمووا يتووي  هووذا الن ووام مرونووة  2004بالووة علووى حووده. )المحيسوو .  

بات واحتياجات بالبي العلوم والمعرفوة بالكيفيوة    تمكن  م  اسيفاق برغ

التووي تناسووبرم وبعيوودًا عوو  قيووود النمووان والمكووانا وبالتووالي فووإن بيوووة    

التعلوويم اسلكترونووي تمفوول مجتمعووًا إلكترونيووًا ديناميكيووًا يشووتمل علووى        

المووتعلم والمعلوووم أو المحا ووور والمكتبووة ومركووون اسرشووواد والتعلووويما   

الفوورص التووي تتوا وول وتتحوواور موو    باس ووافة إلووى تنووو  كبيوور موو  

أبووراف التعلوويم ا سووري ا مسووتعينًا بووذل  بمووا توووفره هووذه الشووبكة موو    

إمكانات في ا تصاي والتوا ل الودائم بوي  األفوراد )علوي و حسوون.      

(ا وبالتووالي يمكوو  تل ووي  أهووم سصووائ  ومميوونات الووتعلم       2009

 ا لكتروني فيما يلي:

   بووي  المعلووم والمووتعلم والعكووس  يسوورم فووي توووفير بيوووة تعلووم تفاعليووة

وبوي  المووتعلم ويمائوو ا كموا يوووفر عنصوور المتعووة فوي الووتعلم فلووم يعوود    

الووتعلم جاموودًا أو يعوورح بلريقووة واحوودة بوول تنوعووت المفيوورات ممووا       

 (. Burgess,2003يؤدي إلى المتعة في التعلم)

   تعتمد برامج التعلم اسلكتروني علي مجرود المتعلم في تعليم نفس

م الووذاتي ( كووذل  يمكوو  أن يووتعلم مووع يمائوو  فووي مجموعووات     )التعلووي

   يرة )تعلم تعاوني( أو داسل الفصل في مجموعات كبيرة.

         تتسووم بوورامج الووتعلم اسلكترونووي بالمرونووة فووي المكووان والنمووان

حيا يستليع الموتعلم أن يحصول عليو  مو  أي مكوان فوي العوالم وفوي         

 ام األسبو .  ساعة في اليوم بواي أي 24أي وقت في ساي 

         توووفر بوورامج الووتعلم اسلكترونووي بيوووة تعليميووة تعلميووة بعيوودة عوو

الم ابر التي يمك  أن يواجرروا الموتعلم عنود المورور بروذه ال بورات       

فوي الواقوع الفعلووي مفول إجووراق تجوارل سلورة فووي معمول الكيميوواق أو       

الحيووووور بووووالقرل موووو  انفجووووارات بركووووان فووووي أي مكووووان بالعووووالم   

 (.2004ا293)سالما

         تأسذ برامج التعلم اسلكترونوي بونفس سا وية التعلويم التقليودي فيوا

يتعلوووق بإمكانيوووة قيووواف م رجوووات الوووتعلم با سوووتعانة بوسوووائل تقوووويم    

الكترونية م تلفة كا ستبارات بأنواعراا ومن  المتعلم شرادة معتمودة  

 (.2005ا33معترف برا في آسر الدورة أو البرنامج )الراديا

   لتعلوووويم اسلكترونووووي بسوووورولة تعووووديل وتحووووديا    تتميوووون بوووورامج ا

المعلومووات والمو وووعات المقدمووة فيروواا وأييووًا يتميوون بسوورعة نقوول  

هوووووووووووذه المعلوموووووووووووات إلووووووووووووى اللوووووووووووال با عتمووووووووووواد علووووووووووووي     

 (.Khan,2002اسنترنت)
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وتأسيسًا على ما سبق فإن التعلم اسلكتروني يووفر ثقافوة جديودة يمكو      

ع  الفقافة التقليدية حيوا تركون   تسميترا بالفقافة الرقمية وهي م تلفة 

هووذه الفقافووة الجديوودة علووي معالجووة المعرفووة فووي حووي  تركوون الفقافووة         

التقليدية علي إنتوا  المعرفوةا مو  سواي هوذه الفقافوة الجديودة يسوتليع         

المتعلم الوتحكم فوي تعليمو  عو  بريوق بنواق عالمو  ال واص بو  عنودما           

فوي حوي  يكوون اسوتاذ      يتفاعل مع البيوات األسرط المتووفرة إلكترونيواً  

 المقرر هو محور ا رتكاي في برق التعليم التقليدية.

( الى أن التعلم ا لكترونوي يسواعد اللالوة    2002كما أشار العبادي )

فوووي ا عتمووواد علوووي نفسووو ا فأسوووتاذ المقووورر لوووم يعووود ملقووو  ومرسووول      

للمعلوموووات بووول أ وووب  مرشووودًا ونا وووحًا ومحفووونًا للحصووووي علوووي     

 علي استقالية اللالة واعتماده علي نفس . المعلوماتا مما يشجع

ون وورًا للفوائوود والمميوونات التووي حققرووا الووتعلم ا لكترونووي فووي مجوواي  

التعلويم والوتعلما فقود أجريوت العديود مو  الدراسوات التوي أثبتوت فعاليوة           

 التعلم ا لكتروني في العملية التعليميةا منرا :

فاعليوة برنوامج   ( التي هدفت الوى الكشو  عو     2013دراسة )محمدا 

قووائم علووى الووتعلم اسلكترونووي فووي إكسووال بعووض مرووارات التصووميم        

التعليمي وتنمية الدافعية الذاتية للتعلم لدط بوال تكنولوجيوا التعلويم ا    

وكانووت موو  نتووائج الدراسووة فعاليووة البرنووامج ا لكترونووي المقتوورح فووي  

 اكسوال اللوال مروارات التصووميم التعليمويا ودراسوة )عبود الجليوولا      

( التووي هوودفت الووى تقصووي فاعليووة برنووامج إلكترونووي للووال     2012

الفرقووة الرابعوووة بكليوووة التعلووويم الصووناعي فوووي تنميوووة بعوووض مروووارات   

التوا ول إلكترونيووا وا تجواه نحووو المسوتحدثات التكنولوجيووةا وكانووت    

مو  نتوائج الدراسوة وجوود فورق داي إحصوائيًا بوي  متوسولي درجووات         

جواه نحووو المسوتحدثات التكنولوجيووة   اللوال مجموعووة البحوا فووي ا ت  

لوودط بووال الفرقووة الرابعووة بكليووة التعلوويم الصووناعي لصووال  كتلبيووق   

 البعدي.

( التي اثبتت فعاليوة بيووة الوتعلم ا لكترونيوة     2011ودراسة )إبراهيما 

فوووي تنميوووة المروووارات مقارنوووة بالبيووووات التقليديوووة. ودراسوووة عفموووان       

اعليوة اسوتراتيجيتي الوتعلم    ( التي هودفت الدراسوة إلوى قيواف ف    2006)

اسلكترونوووي الفوووردي والتعووواوني فوووى تحصووويل بوووال كليوووة التربيوووة    

أظررت نتوائج الدراسوة فعاليوة     واتجاهاترم نحو التعلم عبر الوية وقد

اسوووتراتيجيتي الوووتعلم اسلكترونوووي الفوووردي والتعووواوني فوووى كووول مووو       

بود  تحصيل اللالا واتجاهاترم نحو الوتعلم عبور الويوة. ودراسوة الع    

( التووي اثبتوت تفوووق بريقووة التودريس باسووت دام الووتعلم   2006الكوريم ) 

ا ا لكتروني على اللريقة التقليدية وفاعليترا فوي التحصويل الدراسوي   

( التووي قارنووت بووي  فعاليووة    Chou Liu,2005ودراسووة تشووو ليووو )  

التعلوويم فووي بيوووات الووتعلم ا لكترونووي مقابوول التعلوويم فووي بيوووات الووتعلم     

ثير ذلو  علوى مسوتوط التحصويل واألداق والكفواقة الذاتيوة       التقليدي وتأ

حيووا اثبتووت الدراسووة ان بيوووات الووتعلم ا لكترونووي توووفر مناسووًا أكفوور   

 ,Chen.Jفعاليوووة مووو  بيووووات الوووتعلم التقليديوووةا ودراسوووة تشووو  )       

Belkada.S, Okamoto.T,2004    التي هدفت الوى قيواف فاعليوة )

سنترنوت لللووال اليابووانيي .  تعلوم مقوورر الل وة ا نجلينيووة مو  سوواي ا   

وقوود اظروورت نتووائج الدراسووة وجووود فووروق ذات د لووة احصووائية فيمووا  

يتعلووق بالتفاعوول الل وووي لصووال  المجموعووة التجريبيووة التووي درسووت       

 ,Holmباسوووت دام الوووتعلم ا لكترونوووي. ودراسوووة هوووولم وآسووورون   

Chandra and Others ,2003)      والتوي هودفت إلوى معرفوة مودط )

نموووذ  التعلوويم ا لكترونووي بجامعووة العلوووم التلبيقيوووة       نجوواح تلبيووق  

بسويسرا مقارنة بالتعلم التقليودي ا وقود تو ولت نتوائج الدراسوة علوى       

أن التعليم ا لكتروني   ي ني ع  التعليم التقليدي بول يسوت دم التعلويم    

ا لكترونووي سعلوواق قيمووة إ ووافية للمقوورر الووذي يووتم تدريسوو  وهووذه      

رووة ن وورهم أن التعلوويم المعتموود علووى شووبكة      النتيجووة تو وو  موو  وج  

ا نترنووت يكووون أكفوور فائوودة عنوود اسووت دام  مووع التعلوويم التقليوودي مووع      

التركيوووون علووووى بعووووض األدوات الرامووووة مفوووول المحادثووووة الجماعيووووة      

 وا ستبارات ومحتويات المقرر .

يتيوو  مووو  العوورح السوووابق للدراسوووات السووابقة أن اسوووت دام الوووتعلم    

واعووو  سوووواق منفوووردًا أو ممنوجوووًا موووع التعلووويم   ا لكترونوووي بجميوووع أن

التقليدي يحقق فعالية سواق فوي تنميوة الجوانوة المعرفيوة أو الجوانوة      

 المرارية. 

 

 

 المحور الثاني: التنور التكنولوجي  المفهوم والخصائص واألبعاد:

 Technological)ظروووووور مصوووووولل  التنووووووور التكنولوووووووجي   

Literacy)   موو  القوورن العشووري  حيووا   فووي مللووع الفمانينووات تقريبووًا

أشووارت األدبيووات إلووى أن ظرووور هووذا المصوولل  لووم يكوو  إ  رد فعوول   

ببيعي واكة الفورة التكنولوجية التي ظررت ساي النصو  األسيور   

موو  القوورن الما ووي ذلوو  التووأجج الووذي بلووت ذروتوو  مووع مللووع القوورن     

الحوووادي والعشوووري .  وقووود تباينوووت ا راق فوووي تحديووود مفرووووم التنوووور  

لوجي حيا ذهبت بعض ا راق إلى أن هوذا المصولل  يصوعة    التكنو

تعريفو  علووى نحووو إجرائووي دقيوقا فيمووا ذهبووت بعووض ا راق األسوورط   

إلووى إمكانيووة تعريفوو  موو  سوواي تحديوود سوومات أو  ووفات الشوو           

 characteristics of Technologicallyالمتنوور تكنولوجيوًا )   

literate person ألسورط فوي و وع    ( بينما اجتردت بعض ا راق ا

 (71.2003تعري  محدد لرذا المصلل  )الحنيفي.

ويمكوو  تعريوو  التنووور التكنولوووجي علووى المسووتوط الل وووي بتعريوو   

( كلمووة قديمووة  Literacyتلو  الكلمتووي  المكووونتي  لوو ا فكلمووة تنووور )  

تعني معرفة القراقة والكتابة أو محو أمية الفرد واأل ول الل ووي لروا    

ر ( أو اسوووتنار ) استيووواق ( وقوووديمًا كوووانوا  مشوووتق مووو  الفعووول ) تنوووو 

يصفون الش   الذي يعرف القوراقة والكتابوة بأنو  متنوورا لكو  موع       

تلووور العلووم والتكنولوجيووا لووم يعوود هووذا المصوولل  بمعنوواه القووديم كافيووًا   

لو   الش   القادر على التعامول موع تلو  المسوتحدثات والتفاعول      

يودة للتنوورا كووالتنور   معروا ومو  ثوم كوان  بود موو  ظروور مجوا ت جد       

التنوووور البيووووي وغيرهوووا أموووا كلموووة  العلموووي ا والتنوووور التكنولووووجي و

( التووي تمفوول الشووق الفوواني موو        Technologicalتكنولوجيووا ( ))

نيوة وهووي الترجموة العربيوة لكلمووة    المصولل  فروي مشوتقة موو  كلموة تق    

تكنولوجيوا ( ومووع أن بعووض الوودوي العربيووة تسووت دم الكلمووة المعربووة  )

 رووا األجنبووي ) تكنولوجيووا ( فووإن الووبعض ا سوور موو  تلوو  الوودوي       بلف

يفيووول اسوووت دام الترجموووة العربيوووة للكلموووة األجنبيوووة وهوووي ) تقنيوووة (  

واأل وول فووي كلمووة تكنولوجيووا أنرووا كلمووة  تينيووة مكونووة موو  مقلعووي   

( بمعنى حرفة أو  ونعة والمقلوع    Technoالمقلع األوي )تكنو( ) 

 بمعنى ف  أو علم.  (  Logyالفاني ) لوجي ( ) 

وعلووى  وووق مووا سووبق فووإن مصوولل  ) التنووور التكنولوووجي ( يعنووي       

ببسوابة شووديدة محووو أميووة الفوورد التقنيوة أي تنويووده بالحوود األدنووى موو    

المعوووارف والمروووارات وا تجاهوووات التوووي تمكنووو  مووو  التعامووول موووع       

تلبيقات التقنية الحديفة والمستحدثة والتفاعل معروا إيجابيوًا بموا يحقوق     

قصوووى اسوووتفادة لووو  ولمجتمعووو  وبموووا يرسوووم لووو  الحووودود األساقيوووة       أ

وا جتماعية  سوت دام تلو  التلبيقوات وا ثوار السولبية التوي قود تعوود         

علي  وعلى مجتمع  عند تجاوي تل  الحدود وحوي هذا المعنى دارت 

العديد مو  التعريفوات ا  ولاحية للتنوور التقنوي ) وبري و كامول.        

( ويورط عسوقوي وابوو عوودة أن     2004. ( ا ) بري و محمد2001

التنووور التكنولوووجي عبووارة عوو  قوودرة الفوورد علووى توظيوو  المعووارف    

وا تجاهات والمرارات في حل المشكات التكنولوجية التي يواجررا 

(ا وتتفووق مووع ذلوو  شوويماق يقوووت  2008ا210)عسووقوي وأبووو عووودةا

حيوووا تووورط أن التنوووور التكنولووووجي هوووو اموووتاس الفووورد للمعوووارف        

 تجاهووات والمرووارات التووي تمكنوو  موو  حوول المشووكات باسووت دام       وا

 (2013ا29التكنولوجيا الحديفة. )يقوتا

وقوووود أورد وليموووون أهووووم سصووووائ  التنووووور التكنولوووووجي فيمووووا يلووووي   

((Williams, 2000 : 

يعوود التنووور التكنولووووجي  وورورة حتميووة للموووواب  العووادي فوووي أي      

ا يوودور حولوو  موو  مجتمووعا حتووى يمكنوو  مواكبووة العصوورا ومسووايرة موو 

المستحدثات التكنولوجيةا فرو م  األساسيات التوي   غنوى عنروا فوي     

 مجاي إعداد الفرد للموابنة الصالحة.

إن تنمية التنور التكنولوجي ليس مسوولية المؤسسوات التعليميوة فقوطا    

فتنوووير األفووراد تكنولوجيووًا فووي أي مجتمووع هووو مسوووولية مشووتركة بووي   

جرةا ومؤسسات أسورط غيور تعليميوة حيوا     المؤسسات التعليمية م  

يمك  ألي فرد أن يكتسوة كفيورًا مو  ال بورات العلميوة والتكنولوجيوة       

عووو  بريوووق أفوووراد أسووورت  وعووو  بريوووق وسوووائل اسعوووام المقوووروقة  

والمسموعة والمرئيةا وغير ذل  مو  مصوادر التفقيو  سوار  نلواق      

 المؤسسات التعليمية بشكلرا الن امي.
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فما كان يمفل قموة التكنولوجيوا منوذ عودة سونوات       مت ير بت ير النم ا

أ ووب  اليوووم موو  م لفاتروواا ويرجووع ذلوو  إلووى تراكميووة التلووورات         

 التكنولوجية.

يتوووأثر بوووالمت يرات العالميوووة والمحليوووةا فوووالتنور التكنولووووجي فوووي أي  

مجتمع يتأثر بالت يرات العلمية والتكنولوجية على المستوط العوالميا  

ات على المستوط المحلى م  حيوا ببيعوة الحيواة    كما يتأثر بأية ت ير

فوووي هوووذا المجتموووعا والقووويم والعوووادات والتقاليووود السوووائدة فيووو  وكوووذل     

 المشكات والقيايا التي تعترح المواب  في أمور حيات  اليومية.

أن  ليس قا رًا على المشت لي  بالتكنولوجياا فالمواب  العوادي الوذي   

 صصووو  أو عملووو    يكتمووول إعوووداده     يت وووذ التكنولوجيوووا ميووودانًا لت  

للمشاركة المفمرة فى مجريات أمور مجتمعو  دون تربيوة تكنولوجيوة    

 تكسب  القدر المناسة م  التنور التكنولوجي.

 –لوويس مسوووولية موونرج دراسووي محووددا فووالتنور التكنولوووجي الن ووامي  

يمكو  أن يتحقوق لويس فقوط عو        –كردف م  أهداف أي ن وام تعليموي  

نرج مسووتقلا بوول أييووًا يمكوو  تحقيقوو  عبوور جميووع   بريووق مقوورر أو موو 

المنوواهج والمووواد الدراسوووية علووى اسووتاف ت صصووواتراا وذلوو  مووو       

سوواي دمووج ال بوورات والمو وووعات التكنولوجيووة فووي محتوووط تلوو      

 المناهج وفقًا للبيعة ذل  المحتوط.

ليس مسوولية المعلم والمدرسة فقطا بل هو مسوولية كل م  لو   ولة   

لمجتمووعا فووالتنور التكنولوووجي هوودف تربوووي تنووا  بوو     بتربيووة أفووراد ا 

 جميع المؤسسات التربوية الن امية وغير الن امية في المجتمع. 

متعودد المجووا ت واألبعوواد والمسووتوياتا فووالتنور التكنولوووجي يتللووة  

تحقيق  إكسال الموواب  العوادي قودر مناسوة مو  ال بورات فوي كفيور         

لوويس فقووط علووى مسووتوط    موو  المجووا ت والمو وووعات التكنولوجيووة  

البعوود المعرفوويا بوول أييووًا علووى مسووتوط البعوود المرووارط والعملوويا         

 والبعد الوجداني العابفيا والبعد ا جتماعيا والبعد األساقي.

 أبعاد التنور التكنولوجي:

فوووي  ووووق مفرووووم التنوووور التكنولووووجي يمكووو  تحديووود أبعووواد التنوووور     

( و (Carbonara.2006(و Shelli.2005التكنولووجي فيمووا يلووي:)  

 (7.2013)عياد.( و 22.2013)يقوت.

: ويشتمل هذا البعد علوى  Cognitive Dimension: البعد المعرفي

المعلومووات والمعووارف التووي ينب ووي تنويوود الفوورد برووا حوووي مجووا ت    

لمعلومووات وتلوو  التنووور التكنولوووجي المشووار إليروواا حيووا تيووم هووذه ا 

ا ومصوووووللحات Conceptsومفووووواهيم  Factsالمعوووووارف: حقوووووائق  

Terminology  )تعميموووووووووات( ا ومبوووووووووادتPrinciples) 

Generalizations ا وقووووووواني) Laws  ا ون ريوووووواتTheories .

ويكووووووووون ذلوووووووو  علووووووووى مسووووووووتويات عقليووووووووة مفوووووووول: التووووووووذكر أو   

ا Comprehensionا والفرووم أو ا سووتيعال Knowledgeالمعرفووة

ا والتركيوووووووووة Analysisوالتحليووووووووولا Applicationق والتلبيووووووووو

Synthesis ا والتقويمEvaluation. 

: ويشووتمل هووذا البعوود   Affective Dimension)البعوود الوجووداني:  

جميووع الم رجووات ذات الصوولة بالجانووة ا نفعووالي العووابفي كووالوعي   

لتكنولووووووووجيا والميووووووووي التكنولوجيوووووووةا  التكنولووووووووجيا والحوووووووس ا

وا تجاهووات التكنولوجيووةا والقوويم التكنولوجيووةا وأوجوو  تقوودير العلووم      

والتكنولوجيووا. ويكووون ذلوو  علووى كافووة مسووتويات الجانووة الوجووداني      

 اRespondingوا سوووتجابة  اReceivingممفلوووة فوووي: ا سوووتقباي   
ا والتن ووووووويم )تكووووووووي  ن وووووووام قيموووووووي(    Valuingوتمفووووووول القووووووويم  

Organization   )ا والتميين )و وي الن ام القيمي إلي حود ا عتقواد

Characterization. 

ويشوتمل هوذا البعود     :Psychomotor Dimension المهاارى البعاد  

جميووع أنوووا  المرووارات التووي ينب ووي إكسووابرا للفوورد العووادي فووي إبووار  

 Mental Skillsحيوا ييوم: المروارات العقليوة      تنوويره تكنولوجيواا  

كمرارات التفكير العلميا ومرارات التفكير الناقدا ومروارات التفكيور   

ا بتكوواريا ومرووارات عمليووات العلووم )الماح ووةا التصووني ا القيوواف 

ا سووتد يا التنبووؤ التوا وولا التفسووير.... الووخ(. والمرووارات العمليووة       

practical Skills امووول موووع األجرووونة والمعووودات    كمروووارات التع

والموووادا ومرووارات اسووت دامرا و وويانتراا ومرووارات إجووراق بعووض    

والوووووووربط  اCuttingوالقلوووووووع  اShapingالعمليوووووووات )التشوووووووكيل  

Fastening وال لط اMixingوالقياف  اMeasuringا   

 Socialالوووخ(. والمروووارات ا جتماعيوووة    ....Designوالتصوووميم 

Skills    سووري ا والعمول فوي فريوق. ويكووون    كمروارات التعامول موع ا 

ذلووووو  علوووووى كافوووووة مسوووووتويات الجانوووووة المروووووارط وهوووووى: اسدراس    

ا وا سووووووتجابة Readinessا والتريووووووؤ Observing)الماح ووووووة( 

ا وا ليوووووووووة )التعويووووووووود( Response Directedالموجرووووووووة  

Automation   )ا وا سووووتجابة المركبووووة )المعقووووودةComplex 

Response  ا والتكيAdaptationاسبدا  ا وCreation. 

: إذا كانوت أساقيوات العلوم    Dimension Ethical األخالقاي: البعاد  

تمفول مجواً  مو  أهوم مجوا ت التنوور التكنولووجيا فوان          والتكنولوجيا

البعود األساقوي يمفول بالتوالي أحود أهوم أبعوادها حيوا يركون هوذا البعوود           

كسووال الفوورد العووادي أنمووا  السوولوس األساقووي ومعوواييره عنوود    علووى إ

واست دامرا. كما يركن أييوًا   التعامل مع تلبيقات العلم والتكنولوجيا

علووى رفووع مسووتوط وعووى ذلوو  الفوورد بالقيووايا األساقيووة ذات الصوولة  

بووالعلم والتكنولوجيوواا وتنميووة قدرتوو  علووى فرووم وتحليوول أسووبال تلوو         

 القيايا ونتائجرا.  

: ويمفول هوذا   Decision Making Dimension: ات اذ القرار بعد

البعد أهم أبعاد التنور التكنولوجيا حيا يؤثر على األبعواد األسورطا   

ويتوووأثر بروووا ويركووون هوووذا البعووود علوووى تأهيووول الفووورد العوووادي وتدريبووو   

ذ القوراراتا وإ ودار رأط أو حكوم  وائة     وإكساب  القدرة على ات وا 

عنوووووود مواجرتوووووو  ألي موقوووووو  أو مشووووووكلة أو قيووووووية ذات  وووووولة      

بالتكنولوجياا حيا يكون على الفرد ات اذ القرار المناسة م  سواي  

عملية انتقاق أو استيار منلقوي بوي  مجموعوة مو  الحلووي أو األحكوام       

 أو ا راق البديلةا والمفا لة بينرما.  

تنميوووة التنوووور التكنولووووجي فقووود أجريوووت العديووود مووو   ون ووورًا ألهميوووة 

 الدراسات حوي هذا المجايا نذكر منرا:

   ( دراسوة عقول وكحيوولAqe, Kuhel,2015  والتووي هودفت إلووى )

 تنميوة  فوي  الرقميوة  التعليمية المستودعات توظي  الكش  ع  فاعلية

 مووادة فووي العاشوور الصوو  بووال لوودط التكنولوجيووة المعرفووة

 المسوتود   تصوميم  بمعوايير  قائموة  الباحفوان  عود التكنولوجيواا حيوا أ  

 اللوال  لودط  التكنولوجيوة  المعرفة لقياف الرقميا واستبار التعليمي

 مسوتود  الوحودات   ببنواق  الباحفوان  وقوام  تحصويلي  استبوار  سواي  مو  

 سيسوكو  نمووذ   وسلووات  لمراحول  وفقوا  وذلو   الرقميوةا  التعليميوة 

(Cisco) بوي    احصوائيا  دالوة  فوروق  وجوود  عو   الدراسوة  وكشو   ا

 ومتوسوط  اليابلة المجموعة بال لدط التحصيل درجات متوسط

 المعرفوة  فوي  التجريبيوة  المجموعوة  بوال  لودط  التحصويل  درجوات 

 التكنولوجيوا  موادة  مو   اسلكترونيوات  المتعلقوة بوحودة   التكنولوجيوة 

 . التجريبية المجموعة لصال  العاشر للص 

   ( هوودفت الدراسوووة قيوواف فع  2015دراسووة شووحاتة )  اليووة اسوووت دام

الوسائط المتعوددة فوي تنميوة أداق مروارات اسوت دام أجرونة العوروح        

اليووووئية لووودط اللوووال عينوووة الدراسوووة وتنميوووة التنوووور التكنولووووجي  

لوووديرما وقووود كشوووفت نتوووائج الدراسوووة عووو  فعاليوووة اسوووت دام الوسوووائط     

المتعددة في تنمية التنور التكنولوجي لدط بال عينوة الدراسوة. كموا    

نتائج إلى وجود عاقة ارتبابيوة إيجابيوة دالوة إحصوائيًا بوي       اشارت ال

التنووور التكنولوووجي والتحصوويل الدراسووي للجانووة المعرفووي ألجروونة     

العروح اليوئية ووجود عاقة ارتبابية إيجابية دالة إحصائيًا بوي   

التنور التكنولوجي وأداق مرارات است دام أجرنة العروح اليوئية 

 .لدط بال عينة الدراسة

  ( والتووي هوودفت إلووى التعوورف إلووى مسووتوط      2013دراسووة عيوواد )

التنور المعرفي والمرارط في مجاي تكنولوجيا المعلومات لدط بلبوة  

 وع  مسوتوط الللبوة فوي      الفانوية العامة بقلا  غنة. وبينت النتائج

جانبي التنوور المعرفوي والمروارط فوي مجواي تكنولوجيوا المعلومواتا        

وجد فروق ذات د لة إحصائية عند مسوتوط  كما أظررت النتائج أن  ت

( تعنط للت ص  في جانبي التنور المعرفي والمرارط 0.01د لة)

في مجاي تكنولوجيا المعلومات لدط الللبةا وذل  لصال  الت صو   

 العلمي.

    (دراسوة دانور وبيسووDanner and Pessu, 2013  ا وهودفت)

لوجيا المعلوموات  إلى التعرف إلى مدط توافر الكفايات المرارية لتكنو

وا تصووا ت لوودط بلبووة بوورامج إعووداد المعلووم فووي نيجيريوواا وتحديوود      

مسووووتوط اسووووت دامرم لتكنولوجيووووا المعلومووووات وا تصووووا ت أثنوووواق     

دراسوووترم فوووي تلووو  البووورامج. وأظرووورت النتوووائج ان فووواح مسوووتوط      



125 - 111 ا  فحة:1ا عدد 3ا مجلد 2016أكتوبر   6ا المجلة العلمية لجامعة أشرف عويس  

 

117 
 

است دام تكنولوجيا المعلومات وا تصا ت لودط عينوة الدراسوةا وأن    

ية لتكنولوجيا المعلومات وا تصا ت متوفرة بدرجوة  الكفايات المرار

جيدة لدط عينة الدراسةا وأن    يوجود فورق داي احصوائيًا فوي درجوة      

توووووافر الكفايووووات المراريووووة لوووودط عينووووة الدراسووووة تعوووونط لمت يوووور        

 الجنس)بالا بالبات(.

 ( والتي هودفت الوى قيواف مسوتوط التنوور      2013دراسة يقوت )

داق الصفي لدط معلمي العلوما حيا كشوفت  التكنولوجي وعاقت  باأل

النتووائج عوو   ووع  مسووتوط التنووور التكنولوووجي لوودط معلمووي العلوووم   

 وم  ثم او ت بيرورة تنميت .

  ( اسوووووتردف الدراسوووووة تنميوووووة التنوووووور   2011دراسوووووة محمووووود )

التكنولووووجي لووودط معلموووي التعلووويم الفنوووي وذلووو  مووو  سووواي اسوووت دام  

نولوجيوا المعلوموات وا تصوايا    برنامج تدريبي قائم على اسوت دام تك 

وقوود كشووفت نتووائج الدراسووة عوو  فعاليووة البرنووامج التوودريبي فووي تنميووة    

 الجوانة المعرفية والمرارية والوجدانية للتنور التكنولوجي.

 ( استردفت الدراسة بناق برنامج في التربية 2009دراسة احمد )

ل موع  التكنولوجية لتنمية الووعي التكنولووجي وبعوض مروارات التعامو     

تلبيقوووات التكنولوجيوووا الحديفوووة لووودط بوووال المرحلوووة الفانويوووةا وقووود  

تو وولت الدراسوووة نتيجوووة مفادهوووا أن البرنوووامج المقتووورح فوووي التربيوووة  

التكنولوجيوووة يسووورم إسوووراما جوهريوووا فوووي تنميوووة الجوانوووة المعرفيوووة   

 والمرارية والوجدانية المرتبلة بالوعي التكنولوجي.   

 (ا وهوودفت إلووى الكشوو  عوو  2008دراسووة عسووقوي وأبووو عووودة)

مستوط التنور التكنولووجي لودط بلبوة الصو  العاشور فوي ظول أبعواد         

التنور التقنيا وأشارت النتائج إلى تودني مسوتوط التنوور التكنولووجي     

لووودط عينوووة الدراسوووة عووو  المعيوووار المقبووووي الوووذي حووودده الباحفوووان         

%(. وأشووارت النتووائج كووذل  إلووى عوودم وجووود فووروق ذات      75وهووو)

حصائية في مسوتوط التنوور التقنوي بوي  الللبوة يعونط للجونسا        د لة إ

في حي  وجدت فوروق دالوة إحصوائيًا فوي مسوتوط التنوور بوي  الللبوة         

 تعنط للت ص )علميا أدبي( لصال  الت ص  العلمي.

  ( والتووي هوودفت إلووى تنميووة بعووض أبعوواد     2007دراسووة جنيوودي )

لحاسووة التنووور التكنولوووجي موو  سوواي برنووامج مقتوورح لوودي معلمووي ا 

ا لووووي بالمرحلووووة ا بتدائيووووة و اكتسووووال تاميووووذهم بعووووض مرووووارات  

الحاسوووة ا لوووي وكانوووت مووو  نتوووائج الدراسوووة تحسووو  مسوووتوط البعووود     

المعرفي والبعد المرارط  للتنور التكنولوجي لدط المعلمي  مما يؤكود  

 فعالية البرنامج المقترح في تنمية بعض ابعاد التنور التكنولوجي .

 ( دراسة هو ندHolland,2005      التوي هودفت الوى تقصوي اثور )

است دام نشوابات تكنولوجيوة فوي مسوتوط التنوور التكنولووجي للللبوة        

 الموهوبي  ا وقد است دمت الدراسة استبارا مبني على معايير 

 

      المحتووووط التكنولووووجي للجمعيوووة العالميوووة للتربيوووة التكنولوجيوووة

(ITEAL)   

وكانووت موو   ووم  

نتوووووووائج الدراسوووووووة 

فووي   وجووود تحسوو  

اتجاهووات اللووال   

 نحو التكنولوجيا .

وقد استفاد الباحوا  

مووووووو  الدراسوووووووات 

السووابقة فووي تحديوود  

اجووراقات الدراسووة 

واستيووووووار العينووووووة  

وكووذل  فووي تحديوود   

أبعووووووووواد التنوووووووووور  

التكنولوووووووووووووووووووجي 

 المللول تنميترا.

 

 إجراءات الدراسة

لإلجابة عن أسئلة الدراسة والتحقق مان صاحة فروااها  تام اتبااى      

 لتالية:اإلجراءات ا

 

 

أواًل: تصاميم الوحاادة االلكترونيااة فااي تقنياات التعلاايم وفااق النمااو     

 ADDIE العام للتصميم التعليمي

تعوووددت نمووواذ  التصوووميم التعليموووي واستلفوووت حسوووة وجروووات ن ووور    

يجموع  (ADDIE) ال براق ا إ د أند النمووذ  العوام للتصوميم التعليموي    

م التعليمووووي بووووي  ال صووووائ  العامووووة والمشووووتركة لنموووواذ  التصوووومي   

المتعددةا ويعد البديل البسيط للكفير م  النماذ  المعقدةا كون  يصول   

لتصميم أيد نو  م  التعلم ويساعد على تلوير رنية مشتركة لعملية 

 .تلوير التعلم اسلكتروني

 التحليل Analysis  

 التصميم Design  

 التلوير Development  

 التنفيذ Implementation  

 التقويم Evaluation  

وهووي مرحلووة  تحديوود مووا يجووة   Analysis : مرحلاة التحلياال ( 1)

 تعلم . وتشتمل على عدد م  العنا ر وم  أهمراا

تحديد ا حتياجات ع  بريق جمع معلومات بلرق م تلفة )مفول   .1

ا ستبوووارات ا اسوووتباناتا نقاشووواتا سوووجات ووثوووائق( عووو  الحالوووة     

الراهنووة للمووتعلم. وموو  نتووائج تقوودير الحاجووات يووتم إيجوواد الفجوووة بووي       

الو ع الراه  للموتعلم والو وع المسوتردفا وبوذل  ينوتج عو  تقودير        

حيا عقد الباحا نقاشات مع بعوض   الحاجات التو ل إلى األهدافا

اللال لمعرفة احتياجواترم مو  دراسوة مقورر تقنيوات التعلويم وموا إذا        

كانووت اللريقووة التقليديووة التووي يدرسووون برووا المقوورر تسوورم فووي تحقيووق  

احتياجاترم م  عدم  وتبي  أن اللال في حاجوة الوى بورق تودريس     

مرووواراترم  تعتمووود علوووى المسوووتحدثات التكنولوجيوووة لتسووورم فوووي تنميوووة  

 وقدراترم.

: هو عمليوة جموع بيانوات عو  الموتعلم       تحليل سصائ  المتعلمي   .2

بقصوود التعوورف علووى سصائصوو ا وموودط جاهنيتوو  لدراسووة المقوورر        

 Pre الموووراد تصوووميم . حيوووا توووم إجوووراق استبوووار استبوووارا قبلوووي      

test   لتحديد معلومات  السابقة ع  المادة العلميةا 

ل المحتوط الى مفاهيم و حقائق و تحليل المحتوط: و تشمل تحلي   .3

مبووادت و ن ريووات ا ووافة الووى تحليوول األهووداف العامووة الووى أهووداف       

ا ويللوووووق عليووووو  كوووووذل  تحليووووول     سووووولوكية و وجدانيوووووة و مراريوووووة 

. وفووي المحتوووط التعليمووي القووائم علوووى      Task Analysis المرمووة 

البرمجيووات التعليميووة يدقصوود بتحليوول المرمووة تحديوود العنوواوي  الرئيسووة   

  .والعناوي  الفرعية في المو و  المراد تصميم 

تعليميووة  ووم  مقوورر  وقوود تيوومنت الوحوودة ا لكترونيووة سووتة دروف 

 تقنيات التعليم هي:

   :تعريووو  المسوووتحدثات التكنولوجيوووة وأهميتروووا   الووودرف األول  ووو ى

 وسصائصرا

 الدرف الفاني: موا فات وسمات الش   المتنور تكنولوجيا 

 لمستحدثات التكنولوجية ون رياتراالدرف الفالا: أنوا  ا 

  :الحاسول كمستحد  تكنولوجيالدرف الرابع 

 :السبورة الذكية   الدرف ال امس 

 الدرف السادف: توظي  واست دام المستحدثات التكنولوجية 

تقدير المصادر و ا مكانيوات الماديوة و البشورية : وهوو موا يتعلوق        .4

 بالدعم اللوجستي المللول.

هووووو عمليووووة و وووو     : التصووووميمDesign ( مرحلااااة التصااااميم 2)

األسالية واسجراقات التي تتعلق بكيفية تنفيوذ عمليوة الوتعلم. وتشوتمل     

م رجاتروا علوى األهوداف واسووتراتيجيات التعلويم وإعوداد ا ستبووارات      

 وفقًا لآللية التالية: .وموا فات التجرية المبدئي

مكوو  تحديوود األهووداف اسجرائيووة: وهووي األهووداف السوولوكية التووي ي    .1

قياسوورا. حيووا يووتم تحويوول الروودف العووام إلووى مجموعووة موو  األهووداف     

اسجرائيووة التووي تحتوووي كوول منرووا علووى نقلووة واحوودة بسوويلة يمكوو         

 .قياسرا

تحديد المحتووط وتن يمو : بنواق علوى األهوداف العاموة واسجرائيوة         .2

التووي تووم تحديوودهاا يووتم تحديوود المحتوووط بدقووة. وبعوود ذلوو  يووتم تن يموو     

معروفوووة: اللريقوووة المنلقيوووة )مفووول ا نتقووواي مووو     بإحووودط اللووورق ال 

األسوووورل إلووووى األ ووووعة( حيووووا تووووم تن وووويم المحتوووووط فووووي الوحوووودة  

ا لكترونيووة بلريقووة متتابعووةا روعووي فيرووا التوودر  موو  البسوويط إلووى     
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المركووةا مووع التوودر  المنلقووي للمو وووعات وال بوورات المتيوومنة     

 في ا بما يساعد المتعلم على المشاركة اسيجابية . 

داد السيناريو فوي  وورت  األوليوة: ويتيوم  السويناريو كول موا        اع .3

ي روور علووى اسبووار / الشاشووة فووي لح ووة معينووة موو   ووورةا ونوو     

  .مكتولا ورسوم متحركة وثابتةا ولقلات فيديو

تصميم اسبارات/الشاشوات: وهوو كول موا ي رور أموام الموتعلم فوي          .4

 لمرسومة لح ة معينةا وسوف يتفاعل مع ا وكل القوائم واأليرار ا

تحديووود أنموووا  ا سوووتجابة والت ذيوووة الراجعوووة: أي تحديووود بريقوووة     .5

بلموس الشاشوة(. وكوذل      –بلوحة المفواتي    –استجابة المتعلم )بالفأرة 

تحديد نمط الت ذية الراجعة )يتم إباغ  بصحة إجابتو  أو سلوروا فقوط    

 أم سيتم التعليق عليرا .

سلوووة موو  ال لوووات  التقووويم البنووائي: وهووو التقووويم المسووتمر لكوول  .6

التي ينتري المصمم م  إعدادها حيا يتم عر را على مجموعة م  

ال براق في الموادة مفول المعلموي  والمت صصوي  فوي مجواي التصوميم        

التعليموي وتكنولوجيووا التعلوويم. وبنواق علووى آرائرووم يوتم تعووديل وتلوووير    

 .مرحلة التصميم

وإعوداد   :وهوي عمليوة توألي    Development مرحلة التطوير ( 3)

وإنتا  المواد التعليمية باست دام حنم البرامج التي تشمل معالجة كول  

 م  المحتوط والصور ولقلات الفيديو والصوتيات.

ويوتم فوي هوذه     Implementation :التنفيا  )التطبياق   مرحلة ( 4)

المرحلة القيام الفعلوي بوالتعليما سوواق كوان ذلو  فوي الصو  الدراسوي         

اسلكترونيا أو مو  سواي برمجيوات الكمبيووترا     التقليديا أو بالتعليم 

أو الحقائووة التعليميووةا أو غيرهووا. وتروودف هووذه المرحلووة إلووى تحقيووق    

الكفاقة والفاعلية في التعليما ويجوة فوي هوذه المرحلوة أن يوتم تحسوي        

فرووم اللووالا ودعووم إتقووانرم لألهووداف. وتشووتمل هووذه المرحلووة علووى      

لميدانيوووة للموووواد والتحيوووير إجوووراق ا ستبوووار التجريبوووي والتجوووارل ا

للتوظي  على المدط البعيدا ويجة أن تشمل هذه المرحلة التأكود مو    

أن المواد والنشوابات التدريسوية تعمول بشوكل جيود موع اللوالا وأن        

المعلووم مسووتعد وقووادر علووى اسووت دام هووذه الموووادا وموو  المرووم أييووا      

جوانوة  التأكد م  تريوة ال روف المائمة م  حيوا تووفر األجرونة و   

 .الدعم األسرط الم تلفة

وفي هذه المرحلة يوتم قيواف    :Evaluation  التقويم  مرحلة   (5)

مووودط كفووواقة وفاعليوووة عمليوووات التعلووويم والوووتعلما باسوووت دام التقوووويم        

الذي يتم أثناق كل مرحلة وبي  المراحل الم تلفوةا والتقوويم     التكويني

نرائيووة موو  التعلوويم   ال تووامي ويكووون فووي العووادة بعوود تنفيووذ الصووي ة ال     

والوووتعلما مووو  سووواي عووورح البرمجيوووة علوووى عووودد مووو  المحكموووي      

روعوي فوي بنواق أدوات تقوويم الوحودة ا لكترونيوة       احيا   الم تصي 

التنو  وا ستمراريةا فقد است دم التقويم قبل وبعود   في تقنيات التعليم

 ا نتراق م  تدريس الوحدة ا متمفا في تلبيق أدوات الدراسة والتوي 

تيووومنت استبوووار التنوووور التكنولووووجيا قبووول تجربوووة الدراسوووة وبعووود     

 ا نتراق منرا.

 ثانيًا: إعداد أدوات الدراسة

شااملت ادوات الدراسااة: )االختبااار المعرفااي فااي وحاادة المسااتحدثات 

بطاقة قيا  الجاناب   –بطاقة قيا  الجانب المهارى  –التكنولوجية 

 الوجداني(

 (  االختبار المعرفي1) 

هوودف ا ستبووار الووى قيوواف البعوود المعرفووي     هاادف االختبااار:  تحديااد -

للووووال الوووودبلوم العووووام بجامعووووة القصوووويم فووووي وحوووودة المسووووتحدثات    

التكنولوجيووة موو  مقوورر تقنيووات التعلوويم ا وقوود أقتصوور ا ستبووار علووى    

قيوواف الجانووة المعرفووي لللووال فووي المسووتويات الفاثووة كمووا  وونفرا   

 تلبيق( . -فرم -)بلوم( وهى )تذكر

 تحليل محتوى الوحدة الى عناصرها: -

قام الباحا بتحليل محتوط وحدة } المستحدثات التكنولوجية{  وم   

 مقرر }تقنيات التعليم{ وفق الجدوي التالي :

 

 

 

 

 

 

 ( تحليل محتوى الوحدة إلى عناصرها2جدول رقم )

 بناء جدول المواصفات -

 
 

نة فااااي ( األوزان النساااابية لعاااادد األساااائلة المت اااام 3جاااادول رقاااام )

 االختبار المعرفي

 م
المو وووعا

 ت

 أسولة ا ستبار

 المجمو 
األهميووووووووووووووووووة 

 تلبيق فرم تذكر النسبية

1 

تعريوووووووووووووو  

المسووتحدثات 

التكنولوجيوووة 
وأهميتروووووووووووا 

 وسصائصرا

3 1 - 4 16.6% 

2 

موا ووووووفات  
وسووووووووووووومات 

الشووووووووووو   

المتنووووووووووووووور 
 تكنولوجيا

- 2 - 2 8.33% 

3 

أنووووووووووووووووووووا  

المسووتحدثات 
التكنولوجيوووة 

 ون رياترا

2 1 - 3 12.5% 

4 
الحاسووووووووول 

كمسووووووتحد  
 تكنولوجي

2 4 - 6 25% 

5 

السووووووووووووبورة 

الذكيووووووووووووووووووة 
كمسووووووتحد  

 تكنولوجي

1 2 - 3 12.5% 

6 

توظيووووووووووووو  

واسووووووووت دام  
المسووتحدثات 

 التكنولوجية

- 2 4 6 25% 

 
المجمووووووووووو  

(6 )

 مو وعات
8 12 4 24 100% 

 

( 8( سووؤاي مويعووة الووى )  24يتبووي  موو  الجوودوي السووابق أن هنوواس )   

 ( تلبيق  4( فرم ا )12)تذكر ا 

 تحديد مفردات االختبار وصيا ته : -

تم بناق ا ستبار ليكون م  نو  األسولة المو وعية )ا ستيار مو      

متعوودد( وقوود روعووي عنوود  ووياغة عبووارات ا ستيووار موو  متعوودد أن       

تكوووون مقدموووة السوووؤاي مباشووورة ا أموووا ا سوووتجابات فروووي محوووددة ا    

   -ل  -سوتجابات أربوع استيوارات ) أ    تحتمل ال لط ا وقد شوملت ا  

 د(  -
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 واع تعليمات االختبار واستمارة اإلجابة : -

تووم و ووع تعليمووات ا ستبووار بصووورة وا ووحة ا تسوواعد اللالووة فووي    

ا جابووة علوووى األسووولة بلريقوووة سوووليمة ا وسوورلة ا دون اللجووووق إلوووى    

مساعدات سارجية ا وتم تو وي  عودد األسوولة ا وشوكل كول سوؤاي ا       

 يقة اسجابة عليرا ا كما تم تصميم استمارة لإلجابة ا ستبار .وبر

 

 تقدير الدرجات وطريقة التصحيح : -

{ مفووردة ا وقوود 24فقوود اشووتمل ا ستبووار فووي  ووورت  ا وليووة علووى } 

درجة{ بمعدي درجتان لكل  48كانت النراية الع مى لاستبار هي }

 سؤاي.

 تقنين االختبار  -

مان االختباار علاى مجموعاة مان السااادة      عارض الصاورة األولياة      -

عر ت الصورة األولية لاستبارات على مجموعة م   المحكمين :

المحكمووي  المت صصووي  فووي المنوواهج وبوورق التوودريس وت صوو       

تقنيوووات التعلووويم ا وذلووو  سبوووداق رأي سووويادترم حووووي ) الدقوووة الل ويوووة 

 - وو   شمولية األسولة لجميع أجوناق المو  -والعلمية ألسولة ا ستبار

مووودط  ووواحية ا ستبوووار   -ارتبوووا  األسوووولة باألهوووداف المو ووووعة  

 للتلبيق .

وموو  سوواي اسووتعراح آراق السووادة المحكمووي  وتحليلرووا ا تبووي  ان       

%( وفووي 95 -% 87نسووبة ا تفوواق بووي  المحكمووي  تراوحووت بووي  )    

 وووق آراق السووادة المحكمووي  ا قووام الباحووا بإعووادة  ووياغة بعووض        

ذل  حذف بعيرا ا وإجوراق بعوض التعوديات    مفردات ا ستبار ا وك

علوووى ا سوووتجابات  ا ومووو  ثوووم أ وووب  عووودد مفوووردات ا ستبوووار بعووود  

مفووردة( والنرايووة الع مووى لاستبووار     22التعووديات ا يشووتمل علووى )  

 درجة(. 44)

هوووودفت التجربووووة ا سووووتلاعية   إجااااراء التجربااااة االسااااتطالعية :  -

ة علوى ا ستبوار وحسوال    لاستبار الى :  تحديد النم  الوايم لإلجابو  

معاموول السوورولة والصووعوبة لمفووردات ا ستبووار  ا وحسووال معاموول       

 وودق وثبوووات ا ستبووارات ا وقووود تووم تجريوووة ا ستبووار علوووى عينوووة     

اسووتلاعية موو  بووال الوودبلوم العووام المسووتوط األوي شووعبة   )وهووم  

( بوال  10مجموعة ليسوت  وم  العينوة ا ساسوية( وكوان قوامروا )      

  العينوووووة األساسوووووية ( وقووووود أسوووووفرت التجربوووووة  )لوووووم يووووودسلوا  وووووم

 ا ستلاعية على النتائج التالية :

فقود توم   فيما يتعلاق بتحدياد الازمن الاالزم لإلجاباة علاى االختباار :         - 

 حسال يم  ا ستبار كما يلي:

يم  ا ستبار = يم  أوي بالة أجال   يمو  آسور بالوة أجوال /     

 دقيقة 25وبالتالي كان يم  ا ستبار هو 2

 فيما يتعلق بحساب معامل الساهولة والصاعوبة لمفاردات االختباار     -

: فقوود تووم حسووال ذلوو  موو  سوواي المعادلووة التاليووة      
 

: معاموول السوورولة  

لمفردة =   اسجابة الصحيحة / اسجابة الصحيحة   اسجابة ال ابوة 

معامل السورولة لونفس المفوردة وبنواق      -1. معامل الصعوبة لمفردة = 

% تكوون  80التي يكون معامول السورولة لروا أكبور مو        علي  فالمفردة

شديدة السرولة ا كما أن المفردة التي يصل معامل الصوعوبة لروا أقول    

% تكووون شووديدة الصووعوبة ا وبالتووالي يووتم حووذفرا ا وقوود بلووت     20موو  

( سوؤاي = مجموو  معوامات    22المتوسط العام لمعامول السورولة الو )   

 ي نسبة معقولة.وه %56.36السرولة / عدد األسولة = 

( موووو  أهووووم Validityيعوووود الصوووودق ) حساااااب صاااادل االختبااااار : -

الصووفات األساسووية لاستبووار الجيوود  ويعتبوور ا ستبووار  ووادقًا إذا كووان 

يقيس ما و ع لقياس   وللتأكد م   دق ا ستبوار ا اسوت دم الباحوا    

 اللرق التالية :

حيووا عوورح الباحووا    صاادل المحكمااين )الصاادل الظاااهري(   -1   

ستبوووار علوووى مجموعوووة مووو  المحكموووي  مت صصوووي  فوووي المنووواهج  ا 

وبووورق التووودريس وكوووذل  مت صصوووي  فوووي تقنيوووات التعلووويم ا حيوووا   

أجريوت علووى ا ستبووار بعووض التعوديات بعوود اتفوواق المحكمووي  عليرووا   

 والسابق اسشارة إليرا .

 الصدل البنائي )صدل االتسال الداخلي( : -2   

ا ستبووار المعرفووي عوو  بريووق    تووم حسووال ا تسوواق الووداسلي ألسووولة   

حسووال معاموول ا رتبووا  بووي  المفووردة والبعوود )درجووات اللووال فووي     

المفووردة والدرجووة الكليووة( والجوودوي التووالي يبووي   وودق ا ستبووار موو    

 ساي ا تساق الداسلي :

 ( الصدق الداسلي  ستبار قياف الجانة المعرفي4جدوي رقم )

 

 
 

ا رتبا  بوي  أسوولة ا ستبوار داي     يتبي  م  الجدوي السابق أن معامل

 ( وهذا يعلي  دق عالي 0,01عند مستوط )

إن الردف مو  ثبوات ا ستبوار ا هوو معرفوة       حساب ثبات االختبار : -

مدط سلو ا ستبار م  األسلاق التوي قود ت يور أداق اللالوة مو  وقوت       

 سوور علووى نفووس ا ستبووار ا وقوود قووام الباحووا بحسووال معاموول ثبووات     

 Method Split-half  سواي بريقوة التجنئوة النصوفية     ا ستبار م

 ( 0,01( دالة عند )0,536وكانت القيمة )
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(  إعداد بطاقات قياا  الجاناب المهاارى فاي وحادة المساتحدثات       2)

 التكنولوجية :

 تحديد الهدف من بطاقة قيا  الجانب المهارى . -    

ة والمؤلفوات  أستمد الباحا قائموة األهوداف هوذه مو  الدراسوات السوابق      

الم تلفة وكذل  م  ساي ال برة العملية في مجاي تودريس المقورر ا   

حيا اشتملت البلاقة على ثاثة مروارات رئيسوية )مروارات مرتبلوة     

مرووارات مرتبلووة    -مرووارات مرتبلووة بالسووبورة الذكيووة    -بالحاسووول

بتوظيوو  المسووتحدثات التكنولوجيووة( وتفوور  موو  ا هووداف الرئيسووية     

 عية.( مرارة فر30)

 توزيع الدرجات تبعًا ألداء الطالب للمهارة. - 

قووام الباحووا بتحديوود ثووا  احتمووا ت )أداق مرتفووعا أداق متوسووط الووم     

يووؤدي( عنوود تلبيووق بلاقووات قيوواف الجانووة المرووارط ويعلووى درجووة   

واحوودة عنوود ا داق و ووفر عنوود عوودم األداقا وتكووون الدرجووة الع مووى 

 درجة. 60للبلاقة 

 قيا  الجانب المهارى   تقنين بطاقة -    

: بعوود ا نتروواق موو  تصووميم عاارض البطاقااة علااى السااادة المحكمااين -

بلاقووة قيوواف الجانووة المرووارط تووم عر وورا علووى السووادة المحكمووي         

للحكووم علووى  وودقرا وقوود اقتصوورت تعووديات السووادة المحكمووي  علووى   

 إعادة  ياغة بعض العبارات .

تووم حسووال  وودق  :  حساااب صاادل بطاقااة قيااا  الجانااب المهااارى   -

البلاقة م  ساي إيجاد الصدق الداسلي بي  مفردات البلاقة ويتي  

 ذل  م  ساي الجدوي التالي :

 

 ( الصدق الداسلي لبلاقة قياف الجانة المرارط5جدوي رقم )

 

 
يتبي  م  الجودوي السوابق أن معامول ا رتبوا  بوي  بنوود بلاقوة قيواف         

وهوذا يعلوي  ودق عوالي      (0,01الجانة المرارط داي عند مستوط )

. 

 حساب ثبات بطاقة قيا  الجانب المهارى . -

تم حسال ثبات بلاقات الماح وة عو  بريوق حسوال معامول )ألفوا         

ويعتبر ذل  ثبات عوالي ا كموا توم حسوال الفبوات       979,كرومباخ( = 

مو  سواي تعودد الماح وي  علووى أداق اللالوة الواحود ثوم يوتم حسووال         

رهم لوألداق ا وقود اسوتعان الباحوا بفاثوة مو        معامل ا تفاق بوي  تقودي  

النماق ا قام كًا مونرم بتقوويم أداق ثاثوة مو  اللوال بعود تعر ورم        

للوحوودة ا وقوود تبووي  أن معاموول ا تفوواق بووي  الماح ووي  علووى بلاقووة      

ماح ووة األداق المرووارط فووي وحوودة مسووتحدثات تكنولوجيووا التعلوويم ا     

   نسبة اتفاق معقولة .( ويعتبر ذل93.54-83.87تتراوح بي  )

 ( إعداد بلاقة قياف الجانة الوجداني3)

تم بناق بلاقة قياف الجانة الوجداني وفقا لإلجراقات العلمية المتبعوة  

 في ذل  على النحو التالي:

: كانووت سلوووات إعووداد البلاقووة علووى النحووو الصاورة األوليااة للبطاقااة 

 التالي:

: الردف الرئيسي مو  البلاقوة هوو قيواف     تحديد الهدف من البطاقة .1

الجانة الوجداني )ا تجاه( كأحد أبعواد التنوور التكنولووجي وذلو  فوي      

وحوودة المسووتحدثات التكنولوجيووة  ووم  مقوورر تقنيووات التعلوويم للووال  

 الدبلوم العام بجامعة القصيم.

: توووم اسوووت دام بريقوووة ليكووورت للتقوووديرات  حدياااد طبيعاااة البطاقاااةت .2

المتجمعووة لاسووت دام فووي الدراسووة الحاليووة حيووا تعوود أنسووة اللوورق      

ل وورح الدراسووة الحاليووة وقوود بنيووت ا جابووة علووى البلاقووة موو  سوواي   

 غير موافق(. –غير متأكد  -ثا  استجابات )موافق

تمووت ا سووتعانة بووبعض المصووادر عنوود  : عبااارات البطاقااة مصااادر .3

بنوواق المقيوواف وهووى الدراسووات السووابقة ذات الصوولة بمجوواي الدراسووةا   

باس افة الى آراق بعض أساتذة التربية في المناهج وبورق التودريس   

المقواييس ذات  وتقنيات التعليم وعلم النفسا كموا توم ا سوتعانة بوبعض     

 ا رتبا .
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تم و ع ثاثوة احتموا ت لاسوتجابة علوى     : قيا  شدة االستجابة .4

كوول عبووارة موو  عبووارات البلاقووة تتفوواوت فووي شوودترا بووي  الموافقووة ا      

 وعدم التأكدا وعدم الموافقة.

تووم  ووياغة مجموعووة موو  العبووارات   : صاايا ة عبااارات البطاقااة  .5

تمفووول سووولوكا لف يوووا إجرائيوووا يحووواكى السووولوس الفعلوووي لللالوووة عنووود     

مواجرت  لبعض المواق  المرتبلة بمو و  ا تجاه ومكوناتو ا وقود   

راعووى الباحووا عنوود  ووياغة عبووارات البلاقووة أن تكووون كوول عبووارة:    

و  معبورة عوو  اتجوواه فكوورط قوود يكووون مرغوبووا أو غيوور مرغوبووا فيوو   

تشووير إلووى حقووائق.ا ممفلووة لفكوورة واحوودةا مرتبلووة ارتبابووا مباشوورا        

بمو و  البلاقةا مألوفة م  حيوا األلفوا ا وقود بلوت عودد العبوارات       

( عبووووارة 20( عبووووارة منروووواا )32فوووي الصووووورة المبدئيووووة للبلاقوووة )  

 ( عبارة سالبةا  12موجبةا و )

فووي  وووق مراجعووة ا دبيووات : تحديااد محاااور البطاقااة ومفرداتااه .6

المرتبلة والدراسات السوابقة توم تحديود محواور البلاقوة لتشومل ثاثوة        

جووودوط  –محووواور رئيسوووية هوووي )أهميوووة المسوووتحدثات التكنولوجيوووة     

 وعوبات توظيو  المسوتحدثات     –است دام المستحدثات التكنولوجيوة  

 التكنولوجية(

توووم و وووع مقدموووة للبلاقوووة غر ووورا   : وااااع تعليماااات البطاقاااة  .7

تعري  اللال بالردف م  البلاقة وببيعتراا لتشجيع اللوال علوى   

 ا ستجابة بصورة  ادقة لتقليل فرص الت مي .

عرح البلاقوة   تم :عرض البطاقة على مجموعة من المحكمين .8

على مجموعة م  أسواتذة المنواهج وتكنولوجيوا التعلويما وعلوم الونفسا       

وذل  للحكم على عبوارات البلاقوة مو  حيوا: إعوادة  وياغة وتعوديل        

بعووض العبووارات لتصووب  أكفوور و وووحا. انتموواق كوول عبووارة للمحووور     

ال اص برا داسل البلاقوةا إ وافة أو حوذف أي عبوارة أسورط يورون       

اا ونتيجة لذل  تم حذف العبارات التي لم تصول إلوى   حذفرا أو إ افتر

% موو  قبوول المحكمووي ا وبرووذا و وول عوودد عبووارات   80نسووبة اتفوواق 

( 10( عبوارة موجبوةا و )  20( عبوارة ) 30البلاقة بعد التحكويم إلوى )  

عبووارات سووالبةا وقوود اعتبوورت نسووبة اتفوواق المحكمووي  علووى عبووارات    

لاقة دليا على  ودق ا  المقيافا ومدط تمفيل العبارات لمو و  الب

 وبرذا أمك  القوي بأن بلاقة قياف الجانة الوجداني  ادقة.

: لحسووال درجووة المفحوووص علووى كوول  تصااحيح عبااارات البطاقااة .9

عبارة تم إعلواق أويان لكول بوديل مو  بودائل ا سوتجابات الفاثوة فوي         

  3-1 ورة درجات متتالية تبدأ م  

لمعرفوة ال صوائ  اسحصوائية     :لدراسة االساتطالعية للبطاقاة  ا .10

للبلاقة تم تلبيقرا فوي  وورت  األوليوة علوى عينوة اسوتلاعية وذلو         

 وفقًا للجدوي التالي:بردف التأكد م   دق ا تساق الداسلي 

: تم حسال معامل الفبوات للبلاقوة باسوت دام معامول     البطاقةثبات  .11

ا وقد بلوت معامول ثبوات البلاقوة     Coefficient Alphaألفا لكرونباخ 

( مما يدي على أن البلاقة تتص  بدرجة مقبولوة مو  الفبوات    0ا 92)

 تمك  م  است دامرا لجمع البيانات في الدراسة الحالية.

: بعوود حسووال  وودق وثبووات البلاقووة    لصااورة النهائيااة للبطاقااة  ا .12

( عبووارة وعلووى ذلوو  فووإن مجمووو  درجووات 30أ ووبحت تتكووون موو  )

 درجة. 90البلاقة هي 

 إجراءات تجربة الدراسة -

 اختيار عينة الدراسة -

سوواي قوووائم تووم استيووار مجموعووة الدراسووة باللريقووة العشوووائية ا موو  

( بوووال للتجربوووة ا سوووتلاعية ا 10األسوووماق ا حيوووا توووم استيوووار )

( بالة كعينة أساسية يمفلون الشعة )اا ل( مو  بوال   60وكذل  )

الدبلوم العام بجامعة القصيما تم تقسيمرم الوى مجمووعتي  ا مجموعوة    

( بالووووةا يدرسووووون الوحوووودة بوووواللريق     30{)Control ووووابلة } 

( بالوووةا  30{ )Experimentalيبيوووة}المعتوووادة ا ومجموعوووة تجر 

 يدرسون باست دام الوحدة اسلكترونية.  

 التطبيق القبلي ألدوات الدراسة :                                                                              -    

توووم تلبيوووق كووول مووو  ا ستبوووار المعرفوووي فوووي وحووودة المسوووتحدثات         

قياف الجانة المروارطا وبلاقوة قيواف الجانوة     التكنولوجية ا وبلاقة 

الوجووداني علووى بووال المجموعووة التجريبيووة واليووابلة قبليووًا بروودف   

التأكد م  تكافؤ المجموعتي  وقد دلت نتائج التلبيق على عدم وجوود  

فروق دالة بي  متوسولات درجوات بوال المجمووعتي  فوي التلبيوق       

 لمجموعتي . القبلي لمقاييس األداق مما يدي على تكافؤ ا

( د لة الفروق بي  متوسوط درجوات المجموعوة التجريبيوة      6جدوي )

 والمجموعة اليابلة في القياف القبلي لمت يرات الدراسة

 

 المتوسط المجموعات المت ير
ا نحراف 

 المعياري
 الد لة قيمة ت

ا ستبوووار 

 المعرفي

 3.93 13.87 تجريبية
0.76 

غيووور داي 

 4.18 14.67  ابلة احصائيًا

بلاقوووووووووة 

قيوووووووووواف  

الجانووووووة 

 المرارط

 5.27 16.27 تجريبية

0.13 
غيووور داي 

 6.60 16.47  ابلة احصائيًا

بلاقوووووووووة 

قيوووووووووواف  

الجانووووووة 

 الوجداني

 7.18 25.1 تجريبية

-

0.102 

غيووور داي 

 7.98 24.87  ابلة احصائيًا

 

يتي  م  الجدوي السابق عدم و وي قيمة ت للفورق بوي  متوسولي    

الدراسة إلي مستوي الد لة اسحصوائيةا وبالتوالي    درجات مجموعتي

عدم وجود فروق ذات د لة إحصائية بي  متوسلات درجات بوال  

المجموووووعتي  التجريبيووووة واليووووابلة فووووي التلبيووووق القبلووووي ألدوات     

 الدراسةا مما يعتبر دليًا علي تكافؤ مجموعتي الدراسة قبليًا.

 

 نتائج الدراسة وتفسيرها : 

 ة الفرض األول ال ي ينص على انهالتحقق من صح: 

توجوود فووروق ذات د لووة إحصووائية بووي  متوسوولات درجووات بووال        

المجموعووة التجريبيووة فوووي التلبيقووي  القبلووي /البعووودي  ستبووار البدعووود      

ا المعرفووي للتنووور التكنولوووجي لصووال  اللووال فووي التلبيووق البعوودي   

مووة حيووا تووم اسووت دام المتوسووط الحسووابي وا نحووراف المعيوواري وقي    

)ت( لنتووائج بووال المجموعووة التجريبيووة )قبلي/بعوودي( فووي ا ستبووار  

 .( يو   هذه النتائج7المعرفيا والجدوي )

( المتوسوووط الحسوووابي وا نحوووراف المعيووواري وقيموووة )ت(  7جووودوي )

لنتووووائج التلبيووووق البعوووودي لاستبووووار المعرفووووي للووووال المجموعووووة     

 التجريبية  

 
 التلبيق البعدي التلبيق القبلي

)ت( قيمووووة 

 المحسوبة

مسووتوط 

 الد لة
المتوسط 

 الحسابي

ا نحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

ا نحراف 

 المعياري

13.87 3.93 34.67 4.079 -20.12 

داي 

عند 

0.01 

 

يتبووي  موو  الجوودوي السووابق وجووود فووروق ذات د لووة احصووائية عنوود        

بي  متوسلي درجات بال المجموعة التجريبية فوي   0.01مستوط 

تلبيقووي  القبلووي والبعوودي لاستبووار المعرفووي فووي وحوودة مسووتحدثات    ال

 تكنولوجيا التعليم لصال  التلبيق البعدي.

 التحقق من صحة الفرض الثاني ال ي ينص على انه: 

توجوود فووروق ذات د لووة إحصووائية بووي  متوسوولات درجووات بووال        

عود  المجموعة التجريبية في التلبيقي  القبلي /البعودي لبلاقوة قيواف البد   

 المرووارط للتنووور التكنولوووجي لصووال  اللووال فووي التلبيووق البعوودي.    

حيووا تووم اسووت دام المتوسووط الحسووابي وا نحووراف المعيوواري وقيمووة      

)ت( لنتوووائج بوووال المجموعوووة التجريبيوووة )قبلي/بعووودي( فوووي بلاقوووة  

 .( يو   هذه النتائج8قياف البعد المرارطا والجدوي )
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نحوووراف المعيووواري وقيموووة )ت( ( المتوسوووط الحسوووابي وا 8جووودوي )

لنتائج التلبيق البعدي لبلاقوة قيواف البعود المروارط للوال المجموعوة       

 التجريبية  

 التلبيق البعدي التلبيق القبلي

قيمووة )ت( 

 المحسوبة

مسوووووتوط 

 الد لة
المتوسووط 

 الحسابي

ا نحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

ا نحراف 

 المعياري

16.27 5.27 47.77 6.34 -20.97 
داي عنود  

0.01 

 

يتبووي  موو  الجوودوي السووابق وجووود فووروق ذات د لووة احصووائية عنوود        

بووي  متوسوولي درجووات بووال المجموعووة التجريبيووة    0.01مسووتوط 

فووي التلبيقووي  القبلووي والبعوودي فووي بلاقووة قيوواف البعوود المرووارط فووي      

 وحدة مستحدثات تكنولوجيا التعليم لصال  التلبيق البعدي.

 لفرض الثالث ال ي ينص على انهالتحقق من صحة ا: 

توجوود فووروق ذات د لووة إحصووائية بووي  متوسوولات درجووات بووال        

المجموعة التجريبية في التلبيقي  القبلي /البعودي لبلاقوة قيواف البعود     

حيووا تووم اسووت دام    الوجووداني لصووال  اللووال فووي التلبيووق البعوودي.    

ل المتوسووط الحسووابي وا نحووراف المعيوواري وقيمووة )ت( لنتووائج بووا 

المجموعة التجريبية )قبلي/بعودي( فوي بلاقوة قيواف البعود الوجودانيا       

 .( يو   هذه النتائج9والجدوي )

( المتوسوووط الحسوووابي وا نحوووراف المعيووواري وقيموووة )ت(  9جووودوي )

لنتووووائج التلبيووووق البعوووودي لبلاقووووة قيوووواف البعوووود الوجووووداني للووووال     

 المجموعة التجريبية  

 
 التلبيق البعدي التلبيق القبلي

موووووة )ت( قي

 المحسوبة

مسوووووتوط 

 الد لة
المتوسط 

 الحسابي

ا نحووراف 

 المعياري

المتوسووط 

 الحسابي

ا نحووراف 

 المعياري

25.1 7.18 51.30 8.741 12.724- 
دال عند 

0.01 

 

يتبووي  موو  الجوودوي السووابق وجووود فووروق ذات د لووة احصووائية عنوود        

بووي  متوسوولي درجووات بووال المجموعووة التجريبيووة    0.01مسووتوط 

التلبيقووي  القبلووي والبعوودي فووي بلاقووة قيوواف البعوود الوجووداني فووي     فووي

 وحدة مستحدثات تكنولوجيا التعليم لصال  التلبيق البعدي.

 التحقق من صحة الفرض الرابع ال ي ينص على انه: 

توجوود فووروق ذات د لووة إحصووائية بووي  متوسوولات درجووات بووال        

ي  ستبووار  المجموووعتي  )التجريبيووة واليووابلة( فووي التلبيووق البعوود     

البدعد المعرفي للتنور التكنولوجي لصال  بال المجموعة التجريبية 

 ( يو   تل  النتائج.10ا والجدوي )

 

( المتوسووط الحسووابي وا نحووراف المعيوواري وقيمووة )ت(   10جوودوي )

 لنتائج التلبيق البعدي لاستبار المعرفي للال المجموعتي   
 المجموعة اليابلة  المجموعة التجريبية 

قيمة )ت( 

المحسوووووو 

 بة

مستوط 

 الد لة
المتوسط 

 الحسابي

ا نحراف 

 المعياري

المتوسووط 

 الحسابي

ا نحراف 

 المعياري

34.67 4.079 22.133 3.928 -12.12 

دالووووووووووة 

عنوووووووووود 

مستوط 

0.01 

يتبووي  موو  الجوودوي السووابق وجووود فووروق ذات د لووة احصووائية عنوود        

لتجريبيووة بووي  متوسوولي درجووات بووال المجموعووة ا  0.01مسووتوط 

)ذات المتوسط الحسابي ا علوى( والمجموعوة اليوابلة فوي التلبيوق      

 البعدي لاستبار المعرفي لصال  بال المجموعة التجريبية.

 

 حجم تأثير الوحدة االلكترونية في تنمية الجانب المعرفي: 

إن مفروم الد لة اسحصائية للنتائج يركن على مدط الفقوة التوي يمكو     

توووائج بصووورف الن ووور عووو  حجوووم الفووورق أو حجوووم  أن نيوووعرا فوووي الن

ا رتبوووا ا بينموووا يركووون مفرووووم حجوووم التوووأثير علوووى الفووورق أو حجوووم    

ا رتبا  بصورف الن ور عو  مودط الفقوة فوي النتوائجا وللتعورف علوى          

حجم التأثير للوحدة ا لكترونية علوى تنميوة الجانوة المعرفوي للوال      

هووو مو وو    المجموعووة التجريبيووة تووم حسووال قيمووة مربووع إيتووا كمووا       

 .(11بالجدوي رقم )

 

ومقدار حجم تأثير الوحدة ا لكترونية علوى   (2η) ( قيمة 11) جدوي

 تنمية الجانة المعرفي للمجموعة التجريبية  

المت يووووووووووور 

 المستقل

المت يوووور 

 التابع

درجوووة 

الحوووووور

 ية

قيموووووووووة 

 )ت(

قيموووووة  

(η2) 

حجووووووووووم 

 التأثير

الوحوووووووووووودة 

 ا لكترونية

الجانووووة 

 المعرفي
29 

-

20.12 
 يركب 0.93

 

( أن حجم توأثير الوحودة ا لكترونيوة فوي تنميوة      11يتبي  م  الجدوي )

الجانة المعرفي للال المجموعة التجريبية كبيرا ويرجع ذل  الوى  

قوة تأثير الوحدة ا لكترونية على تنمية الجانة المعرفي لدط بوال  

 المجموعة التجريبية.

      وجود  ت :التحقق من صحة الفرض الخاامس الا ي يانص علاى اناه

فوووووروق ذات د لوووووة إحصوووووائية بوووووي  متوسووووولات درجوووووات بوووووال   

المجموعتي  )التجريبية واليابلة( في التلبيق البعدي لبلاقة قيواف  

البدعوووود المرووووارط للتنووووور التكنولوووووجي لصووووال  بووووال المجموعووووة     

 ( يبي  النتائج12ا والجدوي )التجريبية

 

( ( المتوسووط الحسووابي وا نحووراف المعيوواري وقيمووة )ت  12جوودوي )

 لنتائج التلبيق البعدي للجانة المرارط للال المجموعتي  
 المجموعة اليابلة المجموعة التجريبية

قيمة 

 )ت(

مستوط 

 الد لة
المتوسط 

 الحسابي

ا نحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

ا نحراف 

 المعياري

47.77 6.34 29.67 5.69 
 

11.63- 

دالاااااااااااة 

عنااااااااااااد 

مساتوى  

0.01 

 

السووابق وجووود فووروق ذات د لووة احصووائية عنوود     يتبووي  موو  الجوودوي   

بووي  متوسوولي درجووات بووال المجموعووة التجريبيووة    0.01مسووتوط 

)ذات المتوسط الحسابي ا علوى( والمجموعوة اليوابلة فوي التلبيوق      

البعوودي لبلاقووة قيوواف الجانوووة المرووارط لصووال  بووال المجموعوووة       

 التجريبية.

 نب المهارىحجم تأثير الوحدة االلكترونية في تنمية الجا: 

للتعوورف علووى حجووم التووأثير للوحوودة ا لكترونيووة علووى تنميووة الجانووة     

المرارط للال المجموعة التجريبية تم حسوال قيموة مربوع إيتوا كموا      

 (13هو مو   بالجدوي رقم )

 

ومقدار حجم تأثير الوحودة ا لكترونيوة علوى     (2η) ( قيمة13) جدوي

 تنمية الجانة المرارط 

المت ير 

 المستقل

لمت ير ا

 التابع

درجة 

 الحرية

قيمة 

 )ت(

قيمة 

(η2) 

حجم 

 التأثير
الوحدة 
 ا لكترونية

الجانة 
 المرارط

 كبير 0.94 20.92- 29
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( أن حجم توأثير الوحودة ا لكترونيوة فوي تنميوة      13يتبي  م  الجدوي )

الجانة المرارط للال المجموعة التجريبية كبيرا ويرجع ذل  الوى  

كترونية على تنمية الجانة المرارط لدط بوال  قوة تأثير الوحدة ا ل

 المجموعة التجريبية.

      توجود   :التحقق من صحة الفرض السااد  الا ي يانص علاى اناه

فوووووروق ذات د لوووووة إحصوووووائية بوووووي  متوسووووولات درجوووووات بوووووال   

المجموعتي  )التجريبية واليابلة( في التلبيق البعدي لبلاقة قيواف  

( 14والجودوي )  لتجريبيوة البعد الوجوداني لصوال  بوال المجموعوة ا    

 يبي  النتائج

 

( المتوسووط الحسووابي وا نحووراف المعيوواري وقيمووة )ت(   14جوودوي )

 لنتائج التلبيق البعدي للجانة الوجداني للال المجموعتي  
 المجموعة اليابلة  المجموعة التجريبية 

قيمووووووووووة 

 )ت( 

مسووووووووووووووووتوط 

 الد لة
المتوسط 

 الحسابي

ا نحوووراف 

 المعياري

المتوسوووووط 

 ابيالحس

ا نحووراف 

 المعياري

51.30 8.741 40.90 8.987 -4.55 

دالوووووووة عنووووووود  

مسووووووووووووووووتوط 

0.01 

يتبووي  موو  الجوودوي السووابق وجووود فووروق ذات د لووة احصووائية عنوود        

بووي  متوسوولي درجووات بووال المجموعووة التجريبيووة    0.01مسووتوط 

)ذات المتوسط الحسابي األعلوى( والمجموعوة اليوابلة فوي التلبيوق      

يوواف الجانووة الوجووداني لصووال  بووال المجموعووة      البعوودي لبلاقووة ق 

 التجريبية.

 حجم تأثير الوحدة االلكترونية في تنمية الجانب الوجداني: 

للتعوورف علووى حجووم التووأثير للوحوودة ا لكترونيووة علووى تنميووة الجانووة     

الوجداني للال المجموعة التجريبية تم حسال قيموة مربوع إيتوا كموا     

 (15هو مو   بالجدوي رقم )

 

ومقدار حجم تأثير الوحودة ا لكترونيوة علوى     (2η) ( قيمة15) جدوي

 تنمية الجانة الوجداني  
المت يووووووووووووووور 

 المستقل

المت يوووووور 

 التابع

درجوووووة 

 الحرية
 قيمة )ت(

قيمووووووة 

(η2) 

حجوووووووووووم 

 التأثير

الوحوووووووووووووووودة 

 ا لكترونية

الجانوووووووة 

 الوجداني
 كبير 0.84 12.724- 29

كترونيوة فوي تنميوة    ( أن حجم توأثير الوحودة ا ل  14يتبي  م  الجدوي )

الجانووة الوجووداني للووال المجموعووة التجريبيووة كبيوورا ويرجووع ذلوو    

الى قوة تأثير الوحودة ا لكترونيوة علوى تنميوة الجانوة الوجوداني لودط        

 بال المجموعة التجريبية.

 

 :مناق ة النتائج وتفسيرها

 :بالنسبة لالختبار المعرفي :أواًل

ر المعرفوووي علوووى بوووال   أثبتوووت النتوووائج ال ا وووة بتلبيوووق ا ستبوووا    

المجموووووعتي  )التجريبيووووة واليووووابلة( بعووووديًا أن هنوووواس فوووورق داي     

إحصووووائيًا بووووي  متوسوووولي درجووووات بووووال المجموعووووة التجريبيووووة    

ودرجات المجموعوة اليوابلة لصوال  بوال المجموعوة التجريبيوة؛       

ممووا يوودي علووى أن اسووت دام الوحوودة ا لكترونيووة فووي توودريس وحوودة         

ة قد ساعد علوى ييوادة الجانوة المعرفوي لودط      المستحدثات التكنولوجي

بوال المجموعووة التجريبيووة للمعلومووات المتيوومنة فووي هووذه الوحوودةا  

وهذا يدي على تنمية الجانة المعرفي للتنور التكنولووجي وتتفوق هوذه    

النتيجوة موع مووا تو ولت إليوو  دراسوة ا ودراسوة    التووي أثبتوت فاعليووة       

لمعرفيا كما يمك  إرجا  هوذه  الوحدة ا لكترونية في تنمية الجانة ا

 :النتيجة إلى

o    ان اسووت دام الوحوودة ا لكترونيووة قوود أتوواح للمعلووم فر ووة عوورح

مفوواهيم الوحووودة الدراسوووية بلريقوووة ت تلووو  عووو  الووونمط التقليووودي فوووي  

التوودريس بحيووا أ ووب  لللووال دور إيجووابي تفوواعلي فووي الحصوووي     

ثووم  علووى المعلومووات موو  سوواي تصووف  البرمجيووة ا لكترونيووةا وموو    

 الو وي إلى المعلومات الصحيحة بقدراترم الذاتية.  

o     تنووو  وسووائل عوورح المووادة التعليميووة داسوول البرمجيووة ) ووورة

ملونووةا عووروح فيووديوا  ووور ثابتووةا جووداوي( سوواهم فووي تو ووي         

 المعلومات الجديدة لدط اللالة وم  ثم ترسي را في ذهن .  

o   فووي دراسووت  تنووو  األنشوولة والمرووام التووي يقوووم بتنفيووذها اللالووة

للوحوودة ا لكترونيووة ومناسووبترا للفووروق الفرديووة بووي  اللووال ا سوواهم 

فوووي اسوووتيعال المعلوموووات بحيوووا يوووتعلم كووول بالوووة حسوووة مسوووتواها  

 .وقدرات ا ودوافع ا واستعدادات 

o      تقوديم الوحوودة ا لكترونيوة الت ذيووة الراجعووة الفوريوة لللووال موو

 .البرمجية ا لكترونيةساي أدوات التقييم المتنوعة المتيمنة داسل 

 

 :بالنسبة لبطاقة مالحظة الجانب المهارى :أواًل

أثبتت النتائج ال ا ة بتلبيق بلاقوة ماح وة الجانوة المروارط علوى      

بال المجموعتي  )التجريبية واليوابلة( بعوديًا أن هنواس فورق داي     

إحصووووائيًا بووووي  متوسوووولي درجووووات بووووال المجموعووووة التجريبيووووة    

يوابلة لصوال  بوال المجموعوة التجريبيوة؛      ودرجات المجموعوة ال 

ممووا يوودي علووى أن اسووت دام الوحوودة ا لكترونيووة فووي توودريس وحوودة         

المستحدثات التكنولوجية قد ساعد على تنمية الجوانوة المراريوة لودط    

بووووال هووووذه المجموعووووة وبالتووووالي تنميووووة البعوووود المرووووارط للتنووووور     

 ,Aqe)التكنولوووجيا ويتفووق ذلوو  مووع نتووائج دراسووة عقوول وكحيوول     

Kuhel,2015 ( ا ودراسة دراسة جنيودي )ا ودراسوة دانور   2007 )

( 2013(ا ودراسوة عيواد )  Danner and Pessu, 2013وبيسوو) 

والتي اشارت الى ان ببيعة الدراسة م  ساي الوتعلم ا لكترونوي قود    

أتووواح للمتعلموووي  فر وووة ممارسوووة الكفيووور مووو  المروووارات ال ا وووة       

نولوجيوة. كموا يمكو  إرجوا  هوذه      باست دام وتوظي  المستحدثات التك

 :النتيجة إلى

o       أن ببيعووة تصووميم الوحوودة ا لكترونيووةا تعموول علووى دمووج أدوات

الحاسول وامكانات  في العملية التعليمية مو  سواي سلووات من موةا     

مما أتواح جووا مو  المتعوة والتشوويق سواي التجووي داسول البرمجيوةا          

 مما أدط إلى ييادة دافعيترم نحو التعلم.

o دريس بالوحدة ا لكترونية سواهم فوي تووفير بيووة تعاونيوةا تتوي        الت

لللووال فوورص التعبيوور عوو  أفكووارهم وآرائرووم لآلسووري ا موو  سوواي   

أدوات التوا وووول ا جتموووواعي ا حيووووا اتاحووووت لرووووم فر ووووة تبووووادي   

المعلومووات بووي  أفووراد المجموعووات الواحوودةا وبووي  المجموعووات مووع   

 بعيرا البعض.

o    لكترونيووة سوواهم فووي تفتيووت المرووارات     كمووا أن تصووميم الوحوودة ا

الايموة  سوت دام المسوتحدثات التكنولوجيوة مموا انعكوس علوى اجوادة         

 اللال لكل مرارة على حده.

 

 :بالنسبة لبطاقة قيا  الجانب الوجداني :أواًل

أثبتت النتائج ال ا ة بتلبيق بلاقة ماح ة الجانوة الوجوداني علوى    

ابلة( بعوديًا أن هنواس فورق داي    بال المجموعتي  )التجريبية واليو 

إحصووووائيًا بووووي  متوسوووولي درجووووات بووووال المجموعووووة التجريبيووووة    

ودرجات المجموعوة اليوابلة لصوال  بوال المجموعوة التجريبيوة؛       

ممووا يوودي علووى أن اسووت دام الوحوودة ا لكترونيووة فووي توودريس وحوودة         

المستحدثات التكنولوجية قد ساعد على تنمية الجوانة الوجدانية لودط  

ل هووووذه المجموعووووة وبالتووووالي تنميووووة البعوووود الوجووووداني للتنووووور   بووووا

التكنولوووووووووجيا ويتفووووووووق ذلوووووووو  مووووووووع نتووووووووائج دراسووووووووة هو نوووووووود    

(Holland,2005 ( ا ودراسووة محموود )والتووي اشووارت الووى  2011 )

ان ببيعووة الدراسووة موو  سوواي الووتعلم ا لكترونووي قوود أتوواح للمتعلمووي     

 :جة إلىعنا ر المتعة والتشويق. كما يمك  إرجا  هذه النتي

o       أن بنواق وتصوميم الوحوودة ا لكترونيوة يعتمود علووى تنوو  مصووادر

التعلم والوسائل التعليمية التي م  شوأنرا تسورم فوي تيسوير المعلوموات      

لوودط اللالووة وبقوواق أثرهووا موودة بويلووة باس ووافة الووى تنميووة اتجاهووات  

 ايجابية نحو التعلم ا لكتروني.

 

 توصيات الدراسة:

 سة الحالية يمكن التوصية باآلتي:بناًء على نتائج الدرا

 وورورة توودرية أعيوواق هيوووة التوودريس بجامعووة القصوويم علووى         .1

توظي  التعلم ا لكتروني في تدريس المقرراتا والبعود عو  اللورق    

 التقليدية .

 وورورة أن ترووتم بوورامج إعووداد المعلووم الجووامعي بتنميووة مرووارات     .2

 ا لكترونية.  است دام التعلم ا لكتروني وتصميم وإعداد المقررات 
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توعية المجتمع التعليموي الجوامعي بأهميوة هوذا النوو  مو  التعلويما         .3

 وأن  ليس بديا للتدريس المعتاد بقدر ما هو داعم ل .

توجيوو  بووال الدراسووات العليووا والبوواحفي  للمنيوود موو  البحووا فووي    .4

موا وويع توظيوو  أدوات الووتعلم اسلكترونووي فووي توودريس المقووررات      

 الم تلفة .

بتنميووة التنووور التكنولوووجي لوودط بووال التعلوويم الجووامعي  ا هتمووام  .5

 م  ساي المقررات الدراسية.

 

 دراسات مقترحة:

شووعر الباحووا مووو  سوواي اجووراق الدراسوووة الحاليووة ا بأهميووة إجوووراق       

دراسووات توورتبط بتنميووة التنووور التكنولوووجي ا وموو  هووذه الدراسووات        

 المقترحة:

    اثرهووا فووي تنميووة    اسووت دام أدوات تعلووم الكترونووي م تلفووة وقيوواف

 بعض أبعاد التنور التكنولوجي.

    تنميووة أبعوواد اسوورط للتنووور التكنولوووجي مفوول بعوود أت وواذ القوورارات

 وحل المشكات..

         تنمية أبعاد التنوور التكنولووجي مو  سواي الوتعلم ا لكترونوي لودط

مسوووتويات أسووورط مووو  اللوووال مفووول بوووال المرحلوووة المتوسووولة        

 والفانوية.
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  لوودط بالووة شووعبة المكتبووات والمعلومووات وتكنولوجيووا التعلوويم بكليووة 

 . 541.  2ر.  التربية. مجلة كلية التربيةا جامعة األيه
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مقتوورح لتكنولوجيووا التبريوود والتكييوو  فووي تنميووة التنووور التكنولوووجي      
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 لودط  لتكنولووجي ا التنوور  مسوتوط  (2009. ) مجودي  البوايضا  -5

رسوالة   والتلبيقيوةا  المرنيوة  العلوم مجتمع بكلية الحاسول قسم بال

 .غنة اسساميةا الجامعة التربيةا كلية ا)منشورة غير(ماجستير

(. برنووامج مقتوورح لتنميووة  2007)  جنيووديا ليلووى محموود  وودقي  -6

بعض أبعاد التنور التكنولوجي لدط معلموي الحاسوة ا لوي بالمرحلوة     

ئيووة وأثوووره علووى اكتسوووال تاميوووذهم بعووض مروووارات الحاسوووة    ا بتدا

 ا لي.  رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة المنيا . 

(. واقووع اسووت دام 2008الحوايميا عصووام عبود المعووي  عووح. )    -7

التعلوويم ا لكترونووي فووي موودارف أهليووة م تووارة بمدينووة الريوواح موو      

نشوورة. كليوة   وجرة ن ر المعلموي  واللوال . سوالة ماجسوتير غيور م     

 التربية. جامعة المل  سعود.

(. فاعليوة برنوامج مقتورح    2013حجاييا ر وا السويد محموود. )    -8

قائم على التكامل بي  الفقافة العلمية والقرائية في تنمية التنور العلمي 

ومرارات القراقة لدط دارسي محو األمية المبتدئي . دراسات عربيوة  

 44ةا   السعودي -في التربية وعلم النفس 

( .التنوووور العلموووي فوووي كتوووة    2011الحووودابيا داود عبووودالمل . )  -9

مجلووة الدراسووات   .العلوووم للمرحلووة األساسووية فووي الجمروريووة اليمنيووة   

 .112 - 77. ص ص 32   اليم -ا جتماعية 

(. المشوورو  المتكاموول لتيوومي    2003الحنيفوويا سالوود فروود. )   -10

بالمملكووة العربيووة السووعودية.  الفقافووة العلميووة فووي منوواهج التعلوويم العووام   

 ويارة التربية والتعليم. المملكة العربية السعودية.

(. أثوووور 2008الحسووووناوي؛ موفووووق عبوووود العنيوووونا وآسوووورون. )  -11

است دام اسنترنت في تعلم مادة اسلكترونيات في تحصويل واتجاهوات   

 .36الللبةا مجلة العلوم اسنسانيةا  

(. فاعليووة وحوودة 2010لعنيوون. )الوورمي ا رحووال عبوود اا عبوود ا -12

تعليمية الكترونية عبور شوبكة ا نترنوت فوي تودريس الج رافيوا لتنميوة        
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التكنولوجي و عاقت  باألداق الصفي لدط معلمي العلوم فوي المرحلوة   

األساسية العليا فوي محاف وات غونة. رسوالة ماجسوتير غيور منشوورة.        
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