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 للتربويّين  ISTEوجهة نظر المعلمين في مدارس التعليم العام بدولة الكويت نحو تطبيق معايير  

 

 1عمار حسن صفر 

 2ناصر حسين آغا

 
مسةةتود جرجة مواف ة ضعءةةاه الهيلة التدريسةةية في مدارس التعليم العام بدولة تحديد   هدفت الدراسةةة ىل الملخص:  

؛ والكشةةةة  عن ضعر بعم المتايّرام المسةةةةت لةة عل  مسةةةةتود جرجة  للتربويّين  ISTEالكويت نحو تطبيق معةايير  

معلًماك حيث تّم  837الوصةةفي المسةةحيك وتكّونت عيّنتها من الكّمي المواف ة. وتبنّت الدراسةةة المنها البح ي   الرغبة/

الفةةةةل الدراسةةةي ا ول من العام الدراسةةةي    ة خاللاختيارهم بالطري ة العشةةةوا ية الطب يةك وبةةةةور  آلية ىلكتروني

جرجة مواف ة/رغبة المعلّمين في مدارس التعليم العام بدولة الكويت نحو  مسةةتود  كشةةفتا النتا ا ضّ    م.2020/2021

(؛ حيةث ضبةدد RII    =0.71ك  0.85م =    ك  .3.57م "كبير " )م =  للتربويّين بشةةةةكةل عةا  ISTEتطبيق معةايير  

غم من  المعلّمو  جرجة مواف ة/ رام ا جاه الهاصةةةة بها؛ وبالر  رغبة "كبير " عل  جميع المعايير السةةةبعةك ومراةةةّ

الح  وجوج فروق جالة ىحةةا يًا في اسةتبابام المشةاركين ت علد لبعم المتايّرام المسةت لة كالهبر  التدريسةية )لةة 

طة(ك ىتّ ضّ  التحليل المرّجح لت ديرام عيّنة  سةةةنوام الهبر  ا عل (ك والمرحلة التعليمية )لةةةةالح المرحلة المتوسةةةّ

ك الدراسةةة يدل عل  ضّ  هناد جرجة رغبة )مواف ة( "كبير " نحو تطبيق ه ا المعايير بين جميع الشةةرا ح المشةةاركة

 خل ةت الدراسة ببعم التوصيام.و
 / معةايير  ك كفةايةام تكنولوجيةا التعليم  /للتربويّينك معةايير(  ISTEمعةايير البمعيةة الةدوليةة للتكنولوجيةا في مبةال التعليم )  تةاحيةة الكلمةام المف

 .كفايام تكنولوجيا المعلومام واتتّةاتمك آراه واتّباهام المعلّمين

Teachers’ Perceptions in General Education Schools in the State of Kuwait 

Towards the Implementation of ISTE Standards for Educators  

 

Ammar H. Safar 

Naser H. Agha 

 

Abstract: This study aimed to identify the extent of agreement (the degree of desire) 

among the teachers who work in the State of Kuwait’s general education schools (i.e., 

government/public and private schools) towards the integration/application of ISTE 

Standards for Educators in general education; as well as to detect the effect of some 

independent/factor variables on the acceptance/desire level. A quantitative descriptive 

research design was adopted. A stratified random sample of 837 teachers participated 

electronically in this research study during the first semester of 2020/2021 academic year. 

The results revealed clearly that the level/degree of agreement/desire among the teachers 

regarding the integration/application of ISTE Standards for Educators in Kuwait’s general 

education schools in general is “significant" (M = 3.57, SD = 0.85, RII = 0.71); the 

teachers showed "high" agreement with all seven standards and their performance 

indicators. The findings also reported the existence of some significant differences among 

the constituents regarding some independent variables; for example, teaching experience 

(in favor of those with higher years of experience) and educational stage (in favor of those 

working in intermediate/middle schools). However, the general analysis of participants’ 

responses revealed an overwhelming “high” agreement/acceptance level/degree among 

all constituents in favor of the application of these standards. The study concluded with a 

few recommendations.  
Keywords: ISTE Standards for Educators, educational technology standards/competencies, ICT 

standards/competencies, perceptions/opinions of teachers. 
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 المقدمة

سةةلّم به ضّ  تكنولوجيا المعلومام واتتّةةةاتم ضصةةبحت لها الالبة عل  ما عداها في  من الم 

عةةرنا الراهنك بل لعلّه من نافلة الحديث ال ول بننّها يسّةرم من التواصةل بين الشةعوأك وضزالت ما 

 ولو  "قريةة واحةد ". وغني عن البيةا  ضّ  بينهةا من حواجل وحةدوجك حت  ضصةةةةبح العةالم كمةا ي

ب ل الوصةةول ىل  قاعد  رقمية  سةةام سةة  تكنولوجيا المعلومام واتتّةةةاتم قد هيّ م لرفراج والمرسةةّ

ق اإلنتاأ وضنواعهك كما سةةةاعدم عل  اتنت ال بالمبتمع من  معلوماتية ها لة ضسةةةهمت في تايير ط ر 

وكا  للمنظومة التربوية )التعليمية والتعلّمية( نةةةي    النمط الةةةناعي ىل  النمط الرقمي المعرفي.

 وافر من منبلام تكنولوجيا المعلومام واتتّةاتم.

ا منهةا عل  مواكبةة   ومن هة ا المنطلق فةنّ  جولةة الكويةت وجول الهليا العربي وحرصةةةةةً

مسةةةةتبةدّام العةةةةةر واللحةاق ب طةار الت ةدّم العلمي فننّهةا عملةت عل  تءةةةةمين المكّو  التكنولوجي  

والمعلومةاتي واتتّةةةةةاتتي في ضنظمتهةا التربويةةك وكةا  هةدفهةا من الةأ هو ىحةدا  ضكبر تة عير في 

نك والمعلّمينك واإلجاريّينك وتنمية البان  المهاري واتبتكاريك وىكسةابهم ال در  عل  كيفية  المتعلّمي

ىجار  الوقتك والتعلّم ال اتي. فءةةةةالً عن تنمية ملكام التحليل العلمي المنط يك والتفكير الشةةةةمولي 

رسةةاه ا سةةس  ال ي يتميّل بال در  عل  الن دك واتسةةت ةةةاهك واتكتشةةاتك واحترام رضي اوخرين وى

العلمية التي تمّكنهم من جمعك وتحليل البيانامك والتعامل مع مشةةكالم الحيا  بواقعية )صةةفر وآغاك  

 ض(.2017أ؛ صفر وال اجريك 2019أك 2019ضك 2019ك 2017

ومن ضهدات اسةةتهدام تكنولوجيا المعلومام واتتّةةةاتم التربوية التي تمّكنت جولة الكويت 

لتربويةة )التعليميةة والتعلّميةة( ضنّهةا تعمةل عل  ىعراه العمليةة التربويةة بكم   من جمبهةا في المنظومةة ا

ها ل  من المعلومام ومةةاجر المعرفةك وىتاحة مدد واسةع  من فرا التعليم والتعلّم جونما عا ق من 

حدوج زمانية ضو مكانيةك باإلضةةةافة ىل  ىعراه وتشةةةبيع جور المشةةةاركة المبتمعية واتسةةةتفاج  من 

ا في تطوير المنظومةة التربويةة. ىّ  جما تكنولوجيةا المعلومةام واتتةةةةةاتم بمةا تتيحةه من قةدراتهة

وسةا لك وضجوامك وتطبي امك واةبكامك وخدمامك وموارج يتطلّ  عدّ  معايير وقواعد ضسةاسيةك ولكّل  

وسةةعيديك  عدّ  مراةةرام يمكن اترتكاز عليها لءةةما  ا جاه الحاسةةم للعملية التعليمية والتعلّمية )الب

 (.Barr & Sykora, 2015؛ 2016؛ الماربيك 2013؛ المعمري والمسروريك 2010

وية تي ىطةار اليونسةةةةكو لكفةاهام المعلّمين في مبةال تكنولوجيةا المعلومةام واتتّةةةةةاتم  

في م ةدمةة المعةايير التي ينباي  (  2019ك  ]اليونسةةةةكو[منظمةة ا مم المتحةد  للتربيةة والعلوم وال  ةافةة  )

امك وخدمامك واةةةبكام  توافرها ف يهم لحسةةةن تو ي  وجما وسةةةا لك وضجوامك وتطبي امك ومنةةةةّ

وموارج تكنولوجيةا المعلومةام واتتّةةةةةاتم في المنظومةة التربويةة. ضمّةا الة ي يليةه في ا هميةة فهو 

معةايير تكنولوجيةا التعليم للمتعلّمينك والمعلّمينك واإلجاريّينك ومةدّربي التكنولوجيةاك ومعلّمي علوم  

 International Society forالكمبيوتر الةةةةةةاجر  من البمعيةةة الةدوليةةة لتكنولوجيةةا التعليم )

Technology in Education [ISTE], 2021  ل مكتة  (ك التي تّم ترجمتهةا واعتمةاجهةا من قلبةك

 .(ABEGSالتربية العربي لدول الهليا )

يةة لتكنولوجيةا التعليم تعمةل عل   وينباي ض ا نعلم ضخيًرا ضّ  هة ا المعةايير ضو الكفةايةام الةدول

ىنشةاه ىطار موّحدك ومواصةفام ضو م اييس عالمية ل ياس المراّةرام الهاصةة بتكنولوجيا المعلومام 

واتتّةةةةةةاتم في المبةال التربوي )التعليمي والتعلّمي(. كمةا يحتةاأ تطبي هةا ىل  ىحةدا  تايير في 

ريّين؛ لمواكبةة التطّور الهةا ل والسةةةةريع لوسةةةةا لك توقّعةام واتّبةاهام المعلّمينك والمتعلّمينك واإلجا

امك وخدمامك واةةبكامك وموارج تكنولوجيا المعلومام واتتّةةةاتم.   وضجوامك وتطبي امك ومنةةةّ

 فءةالً عن تايير الممارسةام التربوية في طرا قك واسةتراتيبيام التعليم والتعلّم حيث ينباي التركيل

والتعليم والتعلّم ال اتيك والتشةاركي والتعاونيك واتسةتكشةافيك  عل  ا نشةطةك والفعاليّام التربويةك  

واتسةةةت ةةةةا يك واإلبداعيك واتبتكاري. ىضةةةافة ىل  تايير ع افة المبتمع؛ لت بّل كل ما هو جديدك 

ن بةالتكنولوجيةا وجورهةا في تح يق ضهةدات  ومفيةدك ونةافع. كمةا يحتةاأ ىل  قيةاج  تربويةة ىجاريةة فعّةالةة ت رمل
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تعليميةة والتعلّميةةك وكة لةأ جورهةا في تايير المبتمعةامك وتح يق نمّوهةاك وتطويرهةاك  العمليةة ال

 (.4ك ا. 2020وت دّمهاك ورقيّها )ىبراهيم والشعيليك 

 

 مشكلة الدراسةاإلحساس ب

من ا مور المهمة في ضي جراسةةة علمية ناجحة ضةةرور  متابعة الدراسةةام السةةاب ة عليها  

والوقوت عل  ما وصةلت ىليه من نتا ا ىيبابيةك وما رصةدته من ىخفاقامك والأ ليتمّكن الباحث من 

تالفي ضخطاه الدراسةام السةاب ةك والبده من حيث انتهت ىليه من نتا ا وتوصةيامك ولما كا  ه ا هو  

طلق الباحل كيان في ه ا الدراسةة ف د تبيّن لهما من متابعة الدراسةام والمشةروعام الهاصةة بتطوير  من

المنظومة التربوية في الكويت ضّ  بعم التربويّين مّمن ليسةةةوا عل  معرفة وجراية كافية بوسةةةا لك  

امك واةةبكامك وخدمامك وموارج تكنولوجيا المعلومام واتتّةةة اتمك  وضجوامك وتطبي امك ومنةةةّ

وضنّهةا ليسةةةةت منطل هم لتطوير المنظومةة التربويةة بةدولةة الكويةتك وضنّهم بحةاجةة ىل  مبةاجرام تربويةة  

تطويرية ترق  بمعارفهم عن تكنولوجيا المعلومام واتتّةةةةاتم التربوية؛ حت  يةةةةلوا ىل  جرجة 

ة رضةةاهم وت بّلهم  من التوافق واتنسةةبام بين جرجة ىلمامهم به ا التكنولوجيا ووسةةا لهاك وبين جرج

 لها. وه ا ما ضسفرم عنه نتا ا الدراسام الساب ة.

ا كةا  مكتة  التربيةة العربي لةدول الهليا بةةةةةةدج تطبيق معةايير   للمتعلّمين    ISTEولمةّ

والمعلّمينك واإلجاريّينك ومعلّمي علوم الكمبيوتر كبله من رسةالته في نشةر الوعي التكنولوجي عل   

للتربويّين ضوتً    ISTEالبةاحل كيانل في هة ا الةدراسةةةةة هو ت ةديم معةايير  ضوسةةةةع نطةاق. لة لةأ كةا  منطلق

للتعرت عليهاك وعانيًا لتحديد جرجة الرغبة فيها. كما قام الباح ا  ضيءًةا بنجراه سةلسةلة من الدراسةام 

  ISTEك بةدآهةا بةدراسةةةةة حول معةايير ISTEالمسةةةةحيةة الميةدانيةة؛ لتمهيةد ا رضةةةةيةة حول معةايير 

 ضتبعاها بدراسة عانية تناولت ه ا المعايير بالنسبة لإلجاريّينك وجراسة عال ة ابتات التيّ ن  للمتعلّمينك عمّ 

لمدّربي التكنولوجيا. ضّما ه ا الدراسةةةة   ISTEمن جرجة رغبة معلّمي الحاسةةةوأ في تطبيق معايير  

  ISTEالحةاليةة فهي تهةدت ىل  بيةا  جرجةة مواف ةة ضعءةةةةاه الهيلةة التةدريسةةةةيةة نحو تطبيق معةايير 

 . للتربويّين )المعلّمين(

 

 مشكلة الدراسة

تكمنا المشةكلة ا سةاسةية له ا الدراسةة في عدم اضةطالو )وهو التمّكن من الشةيه   ومعرفة 

ضجق تفاصةةيله وحي يّاته؛ عل  عكس اتّطالو ال ي هو المعرفة ب اد الشةةيه معرفة نسةةبية( المعلّمين  

 للتربويّين )المعلّمين(. ISTEمن ضهل الميدا  التربوي بمعايير 

 

 أسئلة الدراسة

 راسة البح ية اإلجابة عن السرالين اوتيين ت حاول الد 

تطبيق   نحومةا مةدد مواف ةة ضعءةةةةاه الهيلةة التةدريسةةةةيةة في مةدارس التعليم العةام بةدولةة الكويةت  .1

 للتربويّين؟ ISTEمعايير 

هةل توجةد فروق اام جتلةة ىحةةةةةةا يةة في اسةةةةتبةابةام المعلّمين ت علد لمتايّرام البنس  .2

 رحلة التعليمية؟والتهةصك والهبر  التدريسيةك والم

 

 أهداف الدراسة

 ي مكنا ىيباز ضهدات الدراسة في الن اط اوتية 

تحديد مسةتود جرجة مواف ة ضعءةاه الهيلة التدريسةية في مدارس التعليم العام بدولة الكويت نحو   .1

 )جرجة رغبتهم فيها(.للتربويّين  ISTEتطبيق معايير 
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  التدريسةةيةك والمرحلة التعليميةك عل   الكشةة  عن ضعر متايّرام البنسك والتهةةةصك والهبر .2

 استبابام المعلّمين.

 

 أهمية الدراسة

 تتلّهص ضهمية الدراسة في الن اط التالية 

قد ت سةهم نتا ا الدراسةة الحالية في ىعاج  النظر في عملية اإلعداجك والتنميةك والتطوير والتدري   .1

التربويةة في مةدارس ال ر  المهني لمكّو  وعنةةةةةر حيوي من مكّونةام وعنةاصةةةةر المنظومةة 

بما يتّفق وينسةةبم مع التحّوتم ا سةةاسةةيةك   -ضعءةةاه الهيلة التدريسةةية   -الحاجي والعشةةرين  

وطبيعة العةةةر المعرفي الرقميك وما ي هاجنه من مسةةتبدّام وتطّورام ت نية ضةةهمة وسةةريعة  

 لتربويّين.ل ISTEفي مبال تكنولوجيا المعلومام واتتّةاتمك بحيث تتواهم مع معايير 

قد ت عيننا نتا ا الدراسةةةة في تعّرت وتحديد ما يعوزا المعلّمو  من معاييرك وكفايام خاصةةةة في  .2

مبةال تكنولوجيةا المعلومةام واتتّةةةةةاتمك ممّةا ي سةةةةهم في تهيلةة منةائ تربويك ضو بيلةة تربويةة  

ومرونةةًك وتكيّفًةاك ومواكبةةً مع عةةةةةريةة فعّةالةة تشةةةةّبع التعليم والتعلّمك وتبعلةه ضك ر واقعيةةًك  

ك ومنتا    احتيةاجةام ومتطلّبةام هة ا العةةةةةر المعرفي الرقمي؛ وبةالتةالي ىعةداج جيةل  قوي ك ومتميّل 

وواو ك وقةاجر  عل  الولوأ والتنةافس ب و  وفعّةاليةة في المنظومةة اتقتةةةةةاجيةة المعرفيةة العةالميةة 

 هار لدولة الكويت.ومن عّم تح يق الت دّمك والتطّورك والرخاهك واتزج 

ي مكنا ض ا ت سةاعد الدراسةة عل  اضةطالو المعلّمين في مدارس التعليم العام بدولة الكويت بمعايير   .3

ISTE   للتربويّين في مبال تكنولوجيا المعلومام واتتّةةةاتم التربوية؛ وبالتالي ي مكنا ض ا يليد

الأ من وعيهمك وىجراكهم بالمعايير والكفايام التكنولوجية التي يب  تسةةليط الءةةوه والتركيل  

 عليهاك ومن عّم ى هارها كسلود في ممارساتهم المهنية. 

تّه و ال رارام الهاصةة بتطوير المنظومة التربوية  ي مكنا ض ا ينتفع ال اج  التربويلّ  .4 نّاو وم  و ك وصة 

في جولة الكويت من نتا ا وتوصةةيام ه ا الدراسةةة عند اتّطالو عليها تتّهاا ما يكرونه مناسةةبًا  

الهاصةة في مبال تكنولوجيا المعلومام  -للتربويّين    ISTEفيما يتعلّق بموضةوو تطبيق معايير  

 ءاه الهيلة التدريسية في مدارس التعليم العام بدولة الكويت.عل  ضع -واتتّةاتم 

قد ت سةةةةهم الدراسةةةةة بنعراه ا جبيام الدراسةةةةية الكويتيةك والهليبيةك والعربيةك واإلقليمية حول  .5

المبحث الهاا بالدراسةك وتفتح المبال إلجراه جراسام بح ية جديد  حوله في ضوه متايّرام 

 ضخرد.

 

 لمفاهيم الدراسة ومصطلحاتهاالتعريفات اإلجرائية 

رجم في ه ا الدراسةة بعم المفاهيم والمةةطلحام التربوية التي من الءةرور  تعريفها  وك 

 وتوضيحها ىجرا يًاك وهي 

العمليةة التي يتم عن  التعليم هو "  Educationوالتربيةة    Learningوالتعلّم   Teachingالتعليم   .1

مك ومهارامك واتّباهامك وقيمك وخبرام )علميةك  طري هةا انت ال المعارت من معلومامك وكفايا

وعمليةك واجتماعية(". ضّما التعلّم فهو "العملية التي يتم عن طري ها اكتسةاأ المعارت" )السةابق 

أك ا.  2017؛ صةةفر وال اجريك 2020)صةةفرك والتربية هي "عملية تعليم عّم تعلّم"  اكرها(. 

15.) 

  وي ةةةةةةد بهةا اسةةةةتهةدام  Instructional/Educational Technologyتكنولوجيةا التعليم   .2

وتو ي  وسةةا لك وضجوامك وتطبي امك وخدمامك واةةبكام تكنولوجيا المعلومام واتتّةةةاتم  

الرقمية/ اإللكترونية والت ليدية؛ ب ةةةةد تطويرك وتحسةةةينك وتيسةةةير العملية التربوية بشةةة ّيها   

 (.17. أك ا 2017؛ صفر وال اجريك 2020التعليميك والتعلّمي )صفرك 

  وهو "توصةةةةي  محةدج وجقيق لمةا يراج تح ي ةه من ضي عمةل" )صةةةةفر  Standardالمعيةار   .3

 (. 19أك ا. 2017وال اجريك 
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  الكفةايةة هي "ال ةدر  عل  ضجاه عمةل توافرم م ّومةاتةه  Skillوالمهةار    Competencyالكفةايةة   .4

سةةةة  بةالمالحظةة ضو ومكّونةاتةه مع اتقتةةةةةاج في الوقةت والبهةد". ضمّةا المهةار  فهي "م ةدر  ت كت

الةدراسةةةةةةك ضو التبرية ك ضو التةدرية  في ا جاه الع لي والبةدني"ك وكة لةأ يمكن تعريفهةا بة نّهةا  

تّسم بالبوج  واإلتّ ا " )صفر وال اجريك   (. 19أك ا. 2017"ا جاه غير العاجي الم 

رهةا الفرج   وهو "ال ةدر ك وجرجةة اإلتّ ةا ك والتمّكنك والكفةاه  التي ي ظهPerformanceا جاه   .5

ضعناه قيامه وت جيته للمهامك والواجبامك والمسةةةروليّامك والممارسةةةام المكلّ  بها في ضةةةوه ما 

 (.2021يحيط به من متايّرام" )صفر وآغاك 

  وهي "معلومام يتم جمعها عل  فترام منتظمة  Performance Indicatorsمرّارام ا جاه   .6

ولكنّها ن اط    Perfect Measuresم اييس كاملة   لمتابعة ضجاه نظام معينك ه ا المرّارام ليست 

رام  جاه النظام إلمكا  متابعتهك وه ا يعد ضحد ضةةوابط البوج  لءةةما  حسةةن ا جاه"  ضو مراةةّ

 (.746ك ا. 2015)غنيمك صالحك وحمل ك 

    وهي "المدارس الحكومية والهاصةة/General Education Schoolsمدارس التعليم العام   .7

)العربيةة(ك في المنةاطق التعليميةة السةةةةةت )منط ةة ا حمةدي التعليميةةك منط ةة البهراه  ا هليةة  

التعليميةك منط ة حولي التعليميةك منط ة العاصةةمة التعليميةك منط ة الفروانية التعليميةك ومنط ة  

يمية  مبارد الكبير التعليمية( التابعة إلاةةرات وزار  التربية بدولة الكويت وت اّطي المراحل التعل

ال ال  بدًها بالةةةةة  ا ول اتبتدا يك وانتهاًه بالةةةةة  ال اني عشةةةةر ال انوي )صةةةةفر وآغاك  

2021.) 

 

 أدبيات الدراسة

ىّ  ضهميةة هة ا الةدراسةةةةة والسةةةةر في كونهةا متميّل  واام محتود جةديةد هو اعتمةاجهةا عل   

سةام التربوية المعروفةك المعايير والكفايام العالمية الهاصةة بتكنولوجيا التعليم الةةاجر  عن المرسةّ 

( معةايير تكنولوجيةا التعليم الهةاصةةةةة بةالمتعلّمينك  1ومن ضهمهةا لةدد ا وسةةةةاط العلميةة التربويةة  )

والمعلّمينك واإلجاريّينك ومدّربي التكنولوجياك ومعلّمي علوم الكمبيوتر الةةاجر  عن البمعية الدولية 

نسةةةةكو لكفةاهام المعلّمين في مبةال تكنولوجيةا  ( ىطةار اليو2(ك و)ISTE, 2021لتكنولوجيةا التعليم )

. ضّما الدراسةةام البح ية السةةاب ة فرغم ضهميتها ىت ضنّها (2019اليونسةةكوك  المعلومام واتتّةةةاتم )

رام ضجاه تّم ىنتةاجهةا محليًةا لة لةأ فهي غير اام  كةانةت ترتكل في محتواهةا البح ي عل  ضبعةاج ومراةةةةّ

رام  جةدود؛  نّهةا لم تة خة  بةالمعةايير الة دوليةة لتكنولوجيةا التعليمك ضو ارتكلم عل  مبةاتم ومراةةةةّ

 احتوتها جراسام ساب ة مشابهة لها.

 

 (ISTEالجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم )

واحةد  من ضفءةةةةل وضهم المنظمةام التربويةة ت عل  مسةةةةتود الوتيةام    ISTEت عةد منظمةة 

الم ب سةةراك وقد اكتسةةبت اةةهرتها تلأ من اهتمامها  المتحد  ا مريكية فحسةة ك بل عل  مسةةتود الع

سةةةةن   بالعمليةة التعليميةة والتعلّميةةك ومحةاولة اتنطالق بهةا نحو آفاق مسةةةةت بليةة ضفءةةةةل من خالل ح 

تو ي  واسةتهدام وسةا لك وضجوامك وخدمامك وتطبي امك واةبكامك وموارج تكنولوجيا المعلومام 

ل لأ عدجًا من المعايير التربوية عالية المسةةتودك التي   ISTEواتتّةةةاتم التربوية. وتعتمد منظمة  

( وضةةةةع خارطة طريق لعلومك ومعةارتك وقدرام العةةةةةر المعرفي الرقمي 1تهةدت ىل  اوتي  )

الةدولي من معلومةامك ومهةارامك وكفةايةامك واتّبةاهةامك وقيمك وخبرام علميةة وعمليةة واجتمةاعيةة  

 ;Abdelraheem & Amir, 2015, p. 681)  ض(2019؛ صفر وآغاك  2020)ىبراهيم والشعيليةك  

Cooper, 2015; ISTE, 2021)( مراعةا  الهططك والسةةةةيةاسةةةةةام والبراماك وا فكةارك 2؛ )

سةةام التربويةك   والموارجك وا نشةةطة التي تءةةمن اتسةةتهدام ا م ل للتكنولوجيا الهاصةةة بالمرسةةّ

(  3ة )التعليمية والتعلّمية معًا(؛ و)وك لأ طرق تو يفها بكفاه  وفعالية تءةمن تحسين العملية التربوي
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ا احتيةاجةام ال طةاو المةدرسةةةةي والتعليم العةاليك والمكتبةامك   يةدخةل في جا ر  اهتمةام المنظمةة ضيءةةةةً

وا بحا  العلمية؛ حيث ت وم بت ديم خطة وطنية اام ضهدات محدّج  بمد  خمس سنوام للدولة المراج 

ا عل  مسةةتود تكنولوجيا التعليمك وتسةةاهم ه ا الهطة في تطوير كفاه  العملية التعليمية والتعلّمية به

خفم التكالي  التربويةك وك لأ في نشةر تكنولوجيا التعليم عل  نطاق عريمك لشةرا ح متعدّج  في 

؛ صةفر وآغاك  2015؛ المولدك  2016المبتمع كالمرسّةسةام ا كاجيميةك والعلمية  والبح ية )الماربيك  

 .(ISTE, 2021أ( )2109

تلعة  جوًرا في ربط المتعلّمين   ISTEهة ا الةدور الكبير والبهةد الفعّةالك فةنّ  منظمةة ومع كةل  

بشةبكة اإلنترنت خارأ حدوج البيلة المدرسةية؛ وبالتالي ت لّل من البكوا  الشةاسةع للواجبام المدرسةية. 

ا من خالل اعتمةاجهةا عل     ويتبةدّد حرا المنظمةة عل  اتهتمةام بتكنولوجيةا التعليم واضةةةةحًةا ضيءةةةةً

ضفءةةةةل الطرق التربوية تكنولوجيًاك وع د سةةةةلسةةةةلة من جورام اإلنترنت عل  مدار العام للمعلّمين  

ر عد  مبالم  والمتعلّمينك كما ضنّها ت عد النااةر الر يس للكت  التي ت عن  بالتكنولوجيا التربوية وت ةةدل

وجيا التعليمك فءةالً تربوية علمية فةةليةك ترّكل في جوهرها عل  البحو  الدراسةية في مبال تكنول

خةّةةةت جا ل  سةنوية لفا ل واحدك   -ولشةدّ  اهتمامها بنشةر تكنولوجيا التعليم -عن الأ فنّ  المنظمة

ضو مبموعةة من الفةا لينك مّمن لهم ضعمةال جةاج  في مبةال تكنولوجيةا التعليم. كمةا حرصةةةةت المنظمةة  

ويك وهي ب لأ تسةاهم ب حد م عل  اسةتءةافة وىقامة مرتمر ومعرس سةن1979من  ىنشةا ها في عام  

؛ صةةفر وآغاك  2015؛ المولدك 2020ضك ر المعايير ت عيًرا عل  مسةةتود العالم )ىبراهيم والشةةعيليك  

 أ(.2019أك 2019ضك 2019

هو العاصةمة ا مريكية وااةنطنك كما تءةم    ISTEوجدير بال كر ضّ  الم ر الر يس لمنظمة 

ال ياجام التربوية اام الهبر  العاليةك والشةةةباأ من ضل  عءةةةو من    100عدجًا من ا عءةةةاه يبل   

سةةةةامك والهيلةام العلميةة اإلقليميةةك والةدوليةة   مهتل  جول العةالمك بةاإلضةةةةافةة ىل  العةديةد من المرسةةةةّ

وآغةةاك  2016)الماربيك   المنطلق ISTE, 2021أ( )2019أك  2019ضك  2019؛ صةةةةفر  ىّ    .)

أ فهي منظمة غير ربحيةك تعمل لتسةةريع  علمي بح ي بحت؛ ل ل  ISTEوالهدت ا سةةاسةةي لمنظمة 

وتير  المبتمع التربوي العلميةك وجفعه تسةتهدام وسةا لك وضجوامك وتطبي امك وخدمام   واةبكامك  

وموارج التكنولوجيا ببراعةك وتو يفها؛ لتحسةين العملية التعليمية والتعلّميةك وتنمية البان  اإلبداعي  

 واتبتكاري لدد المتعلّمين.

 

 لتكنولوجيا التعليم ISTEمعايير 

مّما ت اةةةأ فيه ضّ  تكنولوجيا المعلومام واتتةةةةاتم اةةةهدم تطّورام م هلة وها لة مع 

لحة بعد ض  ضصةةبحت لها اليد الطول  في  بداية ال ر  الحاجي والعشةةرينك حت  ىنّها باتت ضةةرور  م 

اهتمةامًةا كبيًرا بتكنولوجيةا    ISTEجميع مبةاتم ومنةاحي الحيةا  الحةدي ةة. لة لةأ ف ةد ضولةت منظمةة  

المعلومام واتتّةةةةةاتم التربوية ووضةةةةعت لها معاييرك وكانت ه ا المعايير ترجمة لما اةةةةهدته  

 العملية التعليمية والتعلّمية من تطّور كبير في  ل التكنولوجيا الرقمية وعور  اتتةاتم الحدي ة.

في ضنّهةا ترّكل عل     ISTEهةا منظمةة  وتتبلّ  ضهميةة معةايير تكنولوجيةا التعليم التي صةةةةّممت

معلومةامك ومهةارامك وكفةايةامك واتّبةاهةامك وقيمك وخبرام علميةة    –تطوير قةدرام ومعةارت  

ا مةدّربيك ومعلّمي علوم الكمبيوتر   –وعمليةة واجتمةاعيةة   المتعلّمينك والمعلّمينك واإلجاريّينك وضيءةةةةً

ما يرّكد عل  اسةةةتبابتهم للتعايع مع العالم في مبال تكنولوجيا المعلومام واتتّةةةةاتم التربوية؛ ب

؛  2020؛ ىبراهيم والنافعيك  2020؛ ىبراهيم والشةعيليةك  2020المعرفي الرقمي )ىبراهيم والشةعيليك  

 أ(.2019أك 2019ضك 2019؛ صفر وآغاك 2013بوس وكروسك 

هر  ضّ  ه ا المعايير مةةةةةّممة عل  نحو  خاا  تبعل المتعلّم هو البو  ISTEوترّكد منظمة  

وا سةاس في العملية التعليمية والتعلّمية؛ وبالتالي تكو  تكنولوجيا المعلومام واتتّةةاتم التربوية  

ليسةةت مبرج ضجوامك وتطبي امك وخدمامك وموارج جامد ك بل هي خطط واسةةتراتيبيامك وضنشةةطة  

بابة وقدر  عل   عمةلك يتم تو يفها بكفاه  وقدر  عاليةك تكفل خلق بيلام تعليمية وتعلّمية ضك ر اسةةةةت
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تطوير العمليةة التعليميةة والتعلّميةة. كمةا تةدعم هة ا المعةايير قةدرام المتعلّمين من خالل مةا تتيحةه من 

ىراةةةةاجام عن المعةارت التكنولوجيةةك من حيةث المعلومةام والمهةارامك والكفةايةامك واتتبّةاهةامك  

ىليهةة يحتةةاأ  التي  واتجتمةةاعيةةةك  والعمليةةة  العلميةةة  والهبرام  والمعلّمو ك  وال يمك  المتعلّمو ك  ا 

 واإلجاريّو ك ومدربو التكنولوجياك ومعلّمو علوم الكمبيوتر.

ك حد مشةةروعاتها المتميّل     ISTEوت ت تةةةر معايير تكنولوجيا التعليم التي ت دّمها منظمة  

طبيق  عل  مبال التعليم المدرسةي فحسة ك بل تمتد كما ترّكد المنظمة ىل  مبال التعليم العالي. ىّ  الت

العملي لمعايير تكنولوجيا التعليم يرّكد بما ت يدو مباتً للشةةةةأ ضّ  فرصةةةةة اتسةةةةتمتاو بتكنولوجيا  

تعليمية مليلة بالتحدّيام واتكتشةةةةافام سةةةةتكو  متوافر  لكل من المعلّمينك والمتعلّمين واإلجاريّينك  

عمليتي التعليم والتعلّم  ومةدربي التكنولوجيةاك ومعلّمي علوم الكمبيوتر. كمةا تسةةةةةاعةدنةا في ىعراه  

؛ بوس وكروسك  2020؛ ىبراهيم والنافعيك  2020؛ ىبراهيم والشةةعيليةك  2020)ىبراهيم والشةةعيليك 

 أ(.2019أك 2019ضك 2019؛ صفر وآغاك 2013

وغني عن البيةا  ال ول ىنّةه لكةل هة ا الملايةا التي تتمتّع بهةا معةايير تكنولوجيةا التعليم التي 

له ا المعايير    (ABEGS)اعتماج مكت  التربية العربي لدول الهليا  جاه  ISTEوضةةةةعتهةا منظمة  

تتويًبا لهاك وت كيدًا لملاياها في جعم اتستهدام الفعّال لتكنولوجيا التعليم لبميع المتعلّمين والمعلّمينك  

ا عوام  واإلجاريينك ومدّربي التكنولوجيا؛ ل ا يعمل المكت  جاهدًا عل  ىقرارها بشةةةكل رسةةةمي في 

 الم بلة.

 

 للتربويّين ISTEأهمية معايير 

وعّ ت ا جبيّام الدراسةةية خالل الع وج ال العة الماضةةيةك ضّ  التكنولوجيا غدم جلًها تيتبّلض  

نامسةةين في  من حياتنا اليوميةك فالحيا  لم تكع دا رقمية ضو ماجية ف طك بل هبينةك وضضةةح  التربويّو  م 

تطبي امك ومنةّةامك وخدمامك واةبكامك وموارج تكنولوجيا المعلومام اسةتهدام وسةا لك وضجوامك و

دركين كيفيّة التعامل معهاك وتو يفها بفعّالية   واتتّةةاتم التربوية في حياتهم الشةهةةية والمهنيةك م 

تعّرفين ملايةا اسةةةةتهةدامهةا الفعّةالك  وحكمةةك واتسةةةةتفةاج  من الفرا العةديةد  التي قةد توفّرهةا لهمك وم 

بمهاطرها ومشةةكالتها وسةةلبيّاتهاك وبفءةةلها اسةةتطعنا في لحظة التواصةةلك والمشةةاركةك وواعين  

أك  2019ضك  2019والتعاو  مع ضفراج يعيشةةةةو  في مناطق مهتلفة من ضنحاه العالم )صةةةةفر وآغاك  

 أ(.2019

تالحق والسةريعك كانت هناد   وفي  ل ه ا التايّر التكنولوجي والمعلوماتي واتتّةةاتتي الم 

سةة لتطوير المنظومة التربوية )التعليمية والتعلّمية(ك بحيث تكو  المهرجام التربوية قاجر   حاجة ما

المعلومامك والمهارامك  -عل  مواكبةة متطلّبةام سةةةةوق العمةل من جهةك ولديها ال درام والمعارت 

عةايع في هة ا الالزمةة للت -والكفةايةامك واتتّبةاهةامك وال يمك والهبرام العلميةةك والعمليةة واتجتمةاعيةة  

بالعمل عل  ىنتاأ معايير جولية    ISTEالعةةر المعرفي الرقمي من جهة ضخرد. ل ا اجتهدم منظمة 

واقعيةة )ح ي يةة( للمتعلّمينك والمعلّمين )التربويّين( واإلجاريّينك ومةدّربي التكنولوجيةاك ومعلّمي علوم  

)تكنولوجيةا التعليم/التربيةة(ك وهي  الكمبيوتر في مبةال تكنولوجيةا المعلومةام واتتّةةةةةاتم التربويةة  

بم ةابةة ىطةار يمكنةه ت ةديم وتح يق رايةة اةةةةاملةة لتطوير المنظومةة التربويةة )التعليميةة والتعلّميةة( في 

ضةةوه ه ا التاييرام والمتطلّبام. وقد حفّلتهم عل  تو يفها وضةةرور  اتلتلام بها وممارسةةتها في 

العةةةر المعرفي الرقمي التي تكفل لهم النباف في حياتهم المهنية والشةةهةةةية؛ لمواكبة مسةةتبدّام  

 مهامهم الو يفية المهتلفةك وفي حياتهم الشهةيةك وتمّكنهم من تح يق المواطنة الرقمية المنشوج .

للتربويّين )المعلّمين( في ضنّهةا ت سةةةةاهم في تح يق العةديةد  ISTEوي مكنا ىيبةاز ضهميةة معةايير 

( ت عتبر بم ابة جليل ىراةةةةاجي للمعلّمين نحو ممارسةةةةام مهنية  1)  من الفوا د التربويةك ومنها اوتي 

تكنولوجيةة معلومةاتيةة اتّةةةةةاليةة ضك ر فعّةاليةة في التعليم والتعلّمك حيةث ي مكنهةا ض ا تعينهم عل  تطوير  

( ت عين  2وتحسةةةةين ضجا هم المهني في عمليةامك وطرا قك واسةةةةتراتيبيةام تعليم وتعلّم المتعلّمين؛ )
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ىجراد وفهم مدد ضهمية وسةا لك وضجوامك وتطبي امك ومنةّةامك وخدمام  واةبكامك   المعلّمين عل 

وموارج التكنولوجيةا في العمليةة التربويةة التعليميةة والتعلّميةةك كمةا ت سةةةةهم في ى هةار مةدد ضهميةة  

اك وت سةةةيّما تطوير مهارام التفكير الع لياك واسةةةت اللية التعل يم  التكنولوجيا في حيا  المتعلّمين ضيءةةةً

( ت رّكل عل  ىلمامك وىجرادك وفهمك واسةةةتيعاأ المعلّمين  3والتعلّمك وتحّمل المسةةةروليّام والتبعام؛ )

بالمعارت التكنولوجية المعلوماتية اتتّةةاليةك وكيفية اسةتهدام وتو ي  وسةا لك وضجوام وتطبي امك  

امك وخدمامك واةةةبكامك وموارج التكنولوجيا في تعليم وتعلّم المتعلّم ينك وتنمية ىبداعاتهمك  ومنةةةةّ

من معلومامك  -( ت حدّج ضو تكةل  ال درام المعرفية الرقمية العةرية  4وابتكاراتهمك وت ويم ضجا هم؛ )

التي يحتةاجهةا    -ومهةارامك وكفةايةامك واتّبةاهةامك وقيمك وخبرام علميةةك وعمليةةك واجتمةاعيةة  

عد  وجعم المتعلّمين لتنمية وتعليل  المعلّمو  ليةةبحوا من تربويّي العةةر الرقمي الناجحينك ولمسةا

قدراتهم ومعارفهمك وتشةةبيعهم وتحفيلهم عل  اسةةتهدام التكنولوجيا في التعليم والتعلّمك لبعلهم ضك ر 

اسةةةةتعداجًا وجهوزيّةً لدخول سةةةةوق العمل المتايّر باسةةةةتمرارك والمنافسةةةةة والنباف مع ب ية ا مم  

( ت سةةةاهم في تطوير وتحسةةةين براما  5قمي؛ )والشةةةعوأك وللتعايع في ه ا العةةةةر المعرفي الر

مةارسةةةةام واتسةةةةتراتيبيامك وض ط ر العمل  اإلعداج المهني للمعلّمينك كمةا ت بيّن لهم اإلجراهامك والم 

المسةةتبدّ  الالزمة للتنمية والتطوير المهني الرقمي عل  ضسةةس تربوية علمية عالمية حدي ةك وك لأ 

عمليةام ت ويم ضجا هم الو يفي/المهنيك والةأ كلّةه في مبةال تلعة  جوًرا حيويًةا في تطوير وىتا ةا   

اسةةةةتهةدامك وتو ي ك وجما التكنولوجيةا في التعليم والتعلّم ممّةا ي سةةةةهم بشةةةةكةل فعّةال في اترت ةاه  

بالمسةةتود التحةةةيلي الدراسةةي للمتعلّمينك وضةةما  جوج  المهرجام التربويةك وحل المشةةكالم 

( ت مّكن المعلّمين من تلبيةة احتيةاجةام ومتطلّبةام  6تواجههم؛ )  والتحةدّيةام التربويةة المعةاصةةةةر  التي

المتعلّمين التكنولوجية المتنّوعةك ومراعا  الفروق الفرجية فيما بينهمك وتسةاعدهم عل  تةةميم وىنتاأ  

ضجوام تكنولوجيةة بمشةةةةاركتهم؛ ممّةا يليد من قدراتهم ومعةارفهمك كمةا ت مّكنهم من تطوير وتحسةةةةين  

للمناها الدراسةةية المهتلفةك وىعرا ها ب نشةةطة تربوية )تعليمية وتعلّمية( تكنولوجية  المحتوی العلمي 

( ت ساعد عل  تهطيط وتةميمك وتوفير بيلام تربوية تعليمية وتعلّمية  7معلوماتية اتّةةالية متنّوعة؛ )

ة  تكنولوجية جاابةك ومشةةّوقةك واحترافيةك ومرنة ومسةةتدامةك وجاعمةك ومسةةاهمةك ومشةةّبعةك وغنيّ 

بةالمواق ك والهبرامك وا نشةةةةطةة التربويةة الحيةاتيةةك والواقعيةة )الح ي يةة(ك وا صةةةةيلةةك والفعّةالةةك  

كل  حول المتعلّمك وتارس ع افة التعليم والتعلّم المسةةتمر مدد الحيا ك وت رسةةّ  ضو  تمرا والنشةةطةك والم 

ل ملكةام اإلبةداوك واتبتكةارك واإلنتةاجيةة والتنةافسةةةةيةةك والتشةةةةاردك   والتواصةةةةلك والتمّكنك  تة  صةةةةّ

( ت ساهم في تدعيم جسور اتتّةال  8واتحترافيةك وتحّمل المسلوليةك وتنمية مهارام التفكير الع ليا؛ )

(  9والتواصةةةةل بين المعلّمين بعءةةةةهم البعم وبينهم وبين المتعلّمين وضوليةاه ا مور والمبتمع؛ )

وان  وال ءةةايا ا خالقيةك وال انونية المتعلّ ة ت سةةاعد عل  جعل المعلّمين ضك ر التلاًما واهتماًما بالب

( ت ليد من ىجرادك ووعيك وفهمك  10باسةةةتهدام وتو ي  التكنولوجيا في التربية )التعليمك والتعلّم(؛ )

تّه ي ال رارام التربوية بالدور البوهري لتكنولوجيا   واسةتيعاأ المسةلولينك وصانعي السياسامك وم 

تربيةة )التعليمك والتعلّم(ك ومن عّم ت وفي بكةل مةا تحتةاجةه وتتطلّبةه  المعلومةام واتتّةةةةةةاتم في ال

( ت  لّل من الفبو  الرقمية في المبال التربوي  11التكنولوجيا التربوية من موارج بشةةةةريةك وماجية؛ )

بين البلدا ك وت مّكن المنظومام التربوية من مسةاير  ومواكبة تطّورام العةةر المعرفي الرقمي في 

( فيها؛ Digital Empowermentلتعليمية والتعلّميةك مّما ي سةةهم في جعم التمكين الرقمي )العملية ا

( ت ولي ال ءةةةةايةا المتعلّ ةة بةاسةةةةتهةدام وتو ي  وجما التكنولوجيةا في التربيةة )التعليم والتعلّم(  12)

تربوية ا كاجيميةك  ( ت عّظم جور البيلام ال13اهتماًما كبيًرا فءالً عن ضنّها توّضح التوقّعام بش نها؛ و)

وضعءةةةاه الهيلة التعليميةك واإلجاريةك واإلاةةةرافية الفنّيةك والمتعلّمين في ىنتاأ التكنولوجيا )ىبراهيم  

ضك  2019؛ صةةةفر وآغاك  2020؛ ىبراهيم والنافعيك 2020؛ ىبراهيم والشةةةعيليةك  2020والشةةةعيليك  

)2019أك  2019  ,.Alwraikat, 2017, pp. 6-7; Healey, 2018; Healey et alأ( 

2008, pp. 9-10; ISTE, 2021; Montes, 2016, pp. 1-2; Rios, 2016, pp. 3-4; 

Willis, 2012, pp. 17-20). 
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للتربويّين )المعلّمين(؛ للتمّكن من   ISTEوغني عن البيةا  ال ول بةننّةه ينباي جعم معةايير  

ل  المعلّمين السةةعي ببد ىل  ممارسةةتها في جميع المراحل التعليمية؛ ولكنا في الوقت نفسةةه يب  ع

اسةةةةتهةدامك وتو ي ك وجما الت ةانة المعلوماتيةة واتتّةةةةةاليةة الرقمية التربوية؛ لتحسةةةةينك وتطوير  

وتيسةيرك وىت ا  عمليّتي التعليم والتعلّمك وجعلها م ير  لالهتمامك واام صةلة بحيا  المتعلّمين الح ي ية  

 شطة تربوية مال مة تستهدامها بفعّالية من قلبكلهم.)الواقعية(ك وصنع بيلامك ومواق ك وخبرامك وضن

 

 للتربويّين ISTEمعايير 

المعلومةامك والمهةارام   –ال ةدرام المعرفيةة  )المعلّمين(  للتربويّين    ISTEتةةةةة  معةايير  

ضك  2017والكفايامك واتتّباهامك وال يمك والهبرام العلمية والعملية واتجتماعية )صةفر وال اجريك  

التي يحتةاجهةا المعلّمو  عنةد ىعةداجهم في هة ا العةةةةةر المعرفي الرقمي في مبةال   –(  21ا.  

تكنولوجيا المعلومام واتتّةاتم التربويةك بشكل ي ساعد عل  خلق بيلام تربوية مدرسية عةريةك  

عن طريق جما وتو ي  واستهدام وسا لك وضجوام وتطبي امك وموارجك  -وواقعيةك ومرنةك وفعّالة  

 -بكةام تكنولوجيةا المعلومةام واتتّةةةةةاتم في العمليةة التربويةة التعليميةة والتعلّميةة  وخةدمةامك واةةةة

تتءةّمن راية محدّج ك ورسةالة واضةحةك تسةتهدت وتءةمن ىجراد الحد ا قةة  من ا جاه المهني 

تّسةةةم بالبوج   عءةةةاه الهيلة التدريسةةةية في المدارس. و ّ  المتعلّمين هم محور عمل المعلّمين   الم 

دفهم ا سةةةاسةةةي هو ىعداجهم للمسةةةت بل؛ ل اك فنّ  ه ا المعايير سةةةت سةةةاعد عل  تلويد المتعلّمين  وه

م؛ للمسةةةةاهمةة في مبتمع عةالمي مترابط ومتايّر   هم ونمّوهل بةال ةدرام المعرفيةة التي يحتةاجونهةا لت ةدّمل

رام قياس اهيم  ضجاه خاصةةةة بها )ىبر/باسةةةتمرار. وتتءةةةّمن سةةةبعة معاييرك ولكل معيار عدّ  مراةةةّ

 ;Almisad, 2020; Alwraikat, 2017( )2020؛ ىبراهيم والشةةةةعيليةةك  2020والشةةةةعيليك  

Ayad & Ajrami, 2017; Bajabaa, 2017; ISTE, 2021; Montgomery, 2017; 

Nelson, Voithofer, & Cheng, 2019; Riegel, 2018; Trust, 2018; Tsang, 2017; 

Yarmakhov, Sotnikova, & Patarakin, 2018  وفيما يلي نب   عن كّل  منهاك وهو اقتباس .)

ترجم من النسهة اإلنبليليةك وم ةّرف به من قلبل البمعية الدولية للتكنولوجيا في مبال التعليم    م 

يعمل المعلّمو  باسةتمرار عل  تطوير ممارسةاتهم المهنية من :  (Learnerالمعيار األول: الُمتعلّم )

علز التكنولوجيا  واسةتكشةات الممارسةام المبّربة والواعد  التي ت  ك  عهمخالل التعلّم من اوخرين وم

( ي حدّجو  ضهدات التعلّم المهنية تسةةتكشةةات وتطبيق  1  )و لتحسةةين تعليم وتعلّم المتعلّمين. فالمعلّم

مكنة من خالل التكنولوجيا وانعكاسةةها عل  فعاليّتها؛ ) ( ي تابعو  اتهتمامام  2ا سةةالي  التربوية الم 

( يّطلعو   3المهنية من خالل ىنشةةةاه اةةةبكام التعلّم المحلية والعالميةك والمشةةةاركة فيها بفاعليّة؛ و)

نةة للمتعلّمينك بمةا في الةأ النتةا ا من علوم   بةاسةةةةتمرار عل  البحو  التي تة دعم نتةا ا التعلّم الم حسةةةةّ

 التعلّم.

ا لل ياج  لدعم تمكين المتعلّمينك  يسع  المعلّمو  للبحث عن فر:  (Leaderالمعيار الثاني: القائِد )

( يةةياو  راية مشةتركة ويدفعونهاك وي سةّرعونها  1ونباحهمك وتحسةين التعليم والتعلّم. فالمعلّمو   )

من ضجل التعلّم المعّلز باسةةتهدام التكنولوجيا من خالل اتنهراط مع ضصةةحاأ المةةةلحة في التعليم؛  

نةةل /العاجل ىل  ال2) تكنولوجيا التعليمية والمحتود الرقمي وفرا التعلّم ( يناصةرو  الوصةول الم 

( يعملو  عل  نم جة عملية تحديدك واسةةتكشةةاتك  3لتلبية اتحتياجام المتنّوعة لبميع المتعلّمين؛ و)

 وت ييمك وتنظيمك واعتماج الموارج الرقمية البديد ك وضجوام التعلّم لرقرا . 

م المعلّمو  المتعلّمين للمسةاهمة بشةكل ىيبابي والمشةاركة  لهل ي  :  (Citizenالمعيار الثالث: الُمواِطن )

( ي وفّرو  خبرام للمتعلّمين لت ديم مسةةةةاهمام ىيبابية  1بمسةةةةرولية في العالم الرقمي. فالمعلّمو   )

( ي رسةةو   2ومسةةرولة اجتماعيًاك وى هار سةةلود تعاطفي عبر اإلنترنت يبني العالقام والمبتمع؛ )

ولك والفحص الن ةدي للموارج عل  اإلنترنةت وت عّلز محو ا ميةة الرقميةةك ع ةافةة تعلّمك ت نّمي الفءةةةة

( ي وّجهو  المتعلّمين ىل  الممارسةةام اومنة وال انونية وا خالقية باسةةتهدام  3وسةةالسةةة الوسةةا ل؛ )
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( ي ةةةةةّممو  وي عّلزو  ىجار  البيةانةام  4ا جوام الرقميةةك وحمةايةة الح وقك والملكيةة الفكريةة؛ و)

 والهوية الرقميةك وحماية خةوصية بيانام المتعلّمين. الشهةيةك

ص المعلّمو  الوقةت للتعةاو  مع ا قرا  :  (Collaboratorالمعياار الراب:: الُمتعااِو) ) ي هةةةةةّ

والمتعلّمين عل  حد  سةةواه؛ لتحسةةين الممارسةةةك واكتشةةات الموارج وا فكارك ومشةةاركتهاك وحل 

ي كّرسةو  وقت التهطيط للتعاو  مع ا قرا ؛ إلنشةاه تبارأ تعلّم ح ي ية  ( 1المشةكالم. فالمعلّمو   )

( يتعاونو  ويتعلّمو  مع المتعلّمين تكتشةةات واسةةتهدام الموارج الرقمية 2تسةةتفيد من التكنولوجيا؛ )

( يسةتهدمو  ا جوام التعاونية لتوسةيع خبرام 3البديد ك وتشةهيص المشةكالم الت نية وىصةالحها؛ )

ق والمتعلّمين محلياً  التعلّم ا  صةةةيلة والح ي ية للمتعلّمين من خالل المشةةةاركة فعليًا مع الهبراه والفلرك

( ي ظهرو  الكفةايةة ال  ةافيةة عنةد التواصةةةةل مع المتعلّمينك وضوليةاه ا مورك وا قرا ك  4وعةالميةاً؛ و)

 والتفاعل معهم كمتعاونين في تعلّم المتعلّمين.

يةةّمم المعلّمو  ا نشةطةك والبيلام ا صةيلة التي ي وجها  :  (Designerالمعيار الخامس: الُمصاّمم )

تعلّمك والتي تعترت بتنّوو المتعلّم وتسةةةتوعبه. فالمعلّمو   ) ( يسةةةتهدمو  التكنولوجيا إلنشةةةاه  1الم 

تبارأ التعلّمك وتكييفهاك وتهةةيةةهاك والتي ت عّلز التعلّم المسةت لك وتسةتوع  اختالفام واحتياجام  

تعلّ  ( ي ةةةّممو  ضنشةةطة تعلّم ح ي ية تتمااةة  مع معايير المحتود العلمي للمنهاأك واسةةتهدام  2م؛ )الم 

( يسةةةتكشةةةفو  وي طبّ و  مباج /ضسةةةس  3ا جوام والموارج الرقمية للياج  التعلّم العميق النشةةةط؛ و)

بتكر  تعمل عل  جعم التعلّم  .التةميم التعليمي؛ إلنشاه بيلام تعليمية وتعلّمية رقمية م 

يعمل المعلّمو  عل  تسهيل التعلّم باستهدام التكنولوجيا  :  (Facilitatorالمعيار السادس: الُميّسر )

علّمو   )فة  للمتعلّمين.  ISTEلةدعم تح يق المتعلّم لمعةايير   ( ي عّلزو  ع ةافةة امتالد المتعلّمين  1الم 

ديرو  اسةةةةتهةدام  2؛ ) هةدافهم التعلّميةة ونتةا بهةا في كةل  من ىعةداجاتهم الفرجيةة والبمةاعيةة ( ية 

التكنولوجيا واستراتيبيام تعلّم المتعلّمين في المنّةام الرقميةك ضو البيلام اتفتراضية ضو المساحام 

ا تعلّميّة تتحدد المتعلّمين تسةةةةتهدام عملية التةةةةةميمك  3العمليةك ضو في الميدا ؛ ) ( يهل و  فرصةةةةً

يعملو  عل  نم جة ورعاية اإلبداوك والتعبير  (  4والتفكير الحاسةةوبي لالبتكار وحل المشةةكالم؛ و)

 اإلبداعي؛ لتوصيل ا فكارك ضو المعرفةك ضو الروابط.

ي درد المعلّمو  البيانام ويسةتهدمونها لنشةر تعليماتهم وجعم  :  (Analystالمعيار السااب:: الُمحلّ  )

ديلةة للمتعلّمين إلعبةام الكفةايةةك  ( ي وفّرو  طرقًةا بة1المتعلّمين في تح يق ضهةدافهم التعلّميةة. فةالمعلّمو   )

( يسةتهدمو  التكنولوجيا لتةةميم وتنفي  مبموعة  2وانعكاسةها عل  تعلّمهم باسةتهدام التكنولوجيا؛ )

متنّوعةة من الت ويمةام البنةا يةة )التكوينيةة(ك والنهةا يةة )التحةةةةةيليةة( التي ت لبّي احتيةاجةام المتعلّمينك  

( يسةتهدمو   3المناسة ك وت بلاهم بالتعليمام ضو اإلراةاجام؛ و)  وت وفّر التا ية الراجعة لهم في الوقت 

بيانام الت ويم لتوجيه الت دّمك والتواصةةةةل مع المتعلّمينك وضولياه ا مور وضصةةةةحاأ المةةةةةلحة في 

 التعليمك لبناه التوجيه ال اتي للمتعلّمين.

 

 الدراسات السابقة

التي ضل ت الءةوه  -عربية وا جنبية  ال -وفيما يلي نسةرج لكم مبموعة من الدراسةام البح ية  

 للتربويّين )المعلّمين(؛ ون كر منها اوتي  ISTEمعايير   عل  المبحث الهاا بالدراسة الحالية

(  وقد هدفت ىل  التعّرت عل  جرجة توافر معايير  2020( جراسةةةة ىبراهيم والشةةةعيلية )1)

ISTE    التعليمية في مدارس محافظة امال الشرقية بسلطنة  للتربويّين )المعلّمين( لدد ضعءاه الهيلة

ع ما . واسةتهدم الباح ا  المنها الوصةفيك ضّما ضجا  الدراسةة )اتسةتبانة( فطبّ ت لارس جمع بيانام  

معلّمًةا ضوًت. ل ةد ض هرم النتةا ا ضّ  جرجةة توافر المعةايير لةدد   114العيّنةة المشةةةةاركةة المكّونةة من  

تعلّمك المعلّمين ا وا ل جاهم ب درجة متوسّةطة بشةكل عام في جميع معايير الدراسةةك وهي المعلّم  الم 

حلّل. كما كشةةفت نتا ا الدراسةةة عن عدم   رك والم  يسةةّ تعاول ك والم ةةةّممك والم  نك والم  واطل وال ا لدك والم 

( ت علد ىل  α≤0.05وجوج فروق اام جتلة ىحةةةا ية في اسةةتبابام عيّنة الدراسةةة عند مسةةتود )

 متايّرام البنسك والمرهل العلميك وسنوام الهبر .
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عةكت ىل  معرفةة جرجةة توافر معةايير  2020( جراسةةةةة ىبراهيم والنةافعي )2)   ISTE(  وسةةةةك

لدد المعلّمين في براما اإلنمةاه المهني بمةدارس التعليم ا سةةةةاسةةةةي في محةافظةة اةةةةمةال للمةدّربين 

وصةةفيك وضعدّا اسةةتبانة الدراسةةةك عّم ت ّكدا من الشةةرقية بسةةلطنة ع ما . واسةةتهدم الباح ا  المنها ال

معلًّما ومعلّمةً. وقد تبيّن من نتا ا الدراسةة ضّ    360معرفة صةدقها وعباتهاك وتّم تطبي ها بعد الأ عل   

طةك وكشةةةفت عن عدم وجوج    ISTEجرجة توافر معايير   للمدّربين بشةةةكل عام كانت بدرجة متوسةةةّ

( فيما يهص متايّرام α≤0.05نة الدراسةةةة عند مسةةةتود )فروق جالة ىحةةةةا يًا في اسةةةتبابام عيّ 

 البنسك والمرهل العلميك وسنوام الهبر .

للتربويّين )المعلّمين(ك    ISTE(  وتعّرفت عل  معايير  2020( جراسة ىبراهيم والشعيلي )3)

سةةةتهدم  وواقعهاك وضوجه اتسةةةتفاج  منها في المبال التربوي )التعليم والتعلّم( بسةةةلطنة ع ما . وقد ا

الباح ا  المنها الوصةفيك حيث ىنّه المنها المناسة  لطبيعة ه ا البحثك واقتةةر مبتمع البحث عل   

 -الوعةا ق/المسةةةةتنةدام وا جبيةام الةدراسةةةةيةة    -المعلّمين ف ط. بعةد الةأ قةام البةاح ةا  ببمع البيةانةام  

عي. وقد ضاةارم  الهاصةة بموضةوو الدراسةة البح يةك ومن عّم بااةرا تحليلها ب سةلوأ علمي وموضةو

ةةةةة للمعلّمين بالسةةةلطنةك وقلّة  ضهم نتا ا الدراسةةةة ىل  عدم وجوج معايير مهنية تكنولوجية متهةةةةّ

اتهتمام بها. وضوصةةتا الدراسةةة ب  ا ت وم وزار  التربية والتعليم بوضةةع معايير تكنولوجية للمعلّمين  

 .للتربويّين )المعلّمين( ISTEعبر اتستفاج  من معايير 

أ(  وهدفت ىل  تحديد مدد مواف ة ضعءةاه الهيلة التعليمية  2019سةة صةفر وآغا )( جرا4)

للمتعلّمين في مدارس التعليم العام الحكومية والهاصةةة.    ISTEفي جولة الكويت عل  تطبيق معايير  

( المعلومةام 1نةت جلضين  )واعتمةد البةاح ةا  عل  المنها الوصةةةةفيك واسةةةةتهةدمةا اسةةةةتبةانةة تءةةةةم

عبار     28( معايير الدراسةة السةبعة التي احتوم عل   2سةراتًك و)  11ملت عل   الديموغرافية وااةت

عتمد  لها بنا   من البمعية الدولية للتكنولوجيا في مبال التعليم   تّم اقتبةاسةةةةهةا من الترجمةة العربيةة الم 

(ISTE)عل     . وقد تّم الت ّكد من صةةةدق عبارام ضجا  الدراسةةةة )اتسةةةتبانة( وعباتهاك عّم تّم توزيعها

مشةارًكاك اختيروا عشةوا يًا طب يًا بةةور  آلية ىلكترونيةك في نهاية الفةةل الدراسةي ال اني من   383

م. وض هرم النتا ا ضّ  رغبة ضعءةةاه الهيلة التعليمية جاهم "مرتفعة"  2017/2018العام الدراسةةي 

العلميك والمرحلة عل  الرغم من وجوج فروق جالة ىحةةا يًا في بعم المتايّرام المسةت لة كالمرهل  

 التعليمية.

أ(  واسةةةتهدفت ىل  تحديد مدد مواف ة ضعءةةةاه الهيلة  2019( جراسةةةة صةةةفر وآغا )5)

  ISTEاإلجاريةة في مةدارس التعليم العةام )الحكوميةة والهةاصةةةةة( بةدولةة الكويةت نحو تطبيق معةايير 

اسةةةتبانة تّم الت ّكد من لإلجاريّين. وتبنّ  الباح ا  منها البحث الكّمي الوصةةةفي المسةةةحيك وقد ضعدّا 

مشةةارًكاك تّم اختيارهم بةةةور  عشةةوا ية    359صةةدق محتواها وعباتها. وتكّونت عيّنة الدراسةةة من 

م. وتبيّن من نتا ا  2017/2018طب ية ىلكترونيًا في الفةةةةةل الدراسةةةةي ال اني من العام الدراسةةةةي 

ل  الرغم من وجوج فروق جالة الدراسةةة ضّ  جرجة مواف ة ضعءةةاه الهيلة اإلجارية كانت "مرتفعة" ع

ا كشةةفت النتا ا ب ّ    ص والمرحلة التعليمية. وضيءةةً ىحةةةا يًا في بعم المتايّرام المسةةت لة كالتهةةةّ

 هناد رغبة "مرتفعة" نحو تطبيق ه ا المعايير بين جميع الفلام المشاركة.

 ض(  وتح ّ ت من مدد رغبة معلّمي الحاسةةةوأ في مدارس2019( جراسةةةة صةةةفر وآغا )6)

لمدّربي التكنولوجيا عليهم.    ISTEالتعليم العام )الحكومية والهاصةةةة( بدولة الكويت بتطبيق معايير  

واسةةتهدم الباح ا  المنها البح ي الوصةةفي المسةةحي. ضّما ضجا  الدراسةةة فكانت عبار  عن اسةةتبانة تّم  

ك عّم تّم بعةد الةأ التة كّةد من صةةةةدقهةا وعبةاتهةا.   357وبلاةت عيّنةة الةدراسةةةةة    ىعةداجهةا من قلبةكل البةاحل كيانل

مشةةارًكا من معلّمي الحاسةةوأك تّم اختيارهم عشةةوا يًا طب يًا وبشةةكل آلي ىلكترونيك حيث تّم توزيع  

م. وكشةفت النتا ا  2018/ 2017اتسةتبانة عليهم في نهاية الفةةل الدراسةي ال اني من العام الدراسةي  

فروق اام جتلة ىحةةةا ية في بعم   ضّ  جرجة رغبة معلّمي الحاسةةوأ "مرتفعة" بالرغم من وجوج 
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ا ضّ  هنةاد رغبةة ومواف ةة   المتايّرام المسةةةةت لةة كةالمرهةل العلميك والمرحلةة التعليميةة. وتبيّن ضيءةةةةً

 "مرتفعة" نحو تطبيق ه ا المعايير بين جميع الفلام المشاركة.

  (  وهةدفةت التعّرت عل  مةدد فةاعليةة برنةاما تةدريبي قةا م عل 2019( جراسةةةةة الفليةت )7)

في تنميةة الكفةايةام التعليميةة لةدد الطةالبةام المعلّمةام بكليةة  للتربويّين )المعلّمين(    ISTEمعةايير  

التربية في البامعة اإلسةةةالمية بال . اعتمدم الباح ة عل  المنها اةةةبه التبريبي إلجراه الدراسةةةة 

بار معرفي ل ياس  مشةةاركة. ضّما ضجوام الدراسةةة فتم ّلت في  )ض( اخت  22وتكّونت عيّنة الدراسةةة من  

مةدد تنميةة الكفةايةام المعرفيةة لةدد الطةالبةام المعلّمةامك )أ( بطةاقةة مالحظةة للمهةارام العمليةة ل يةاس  

تعلّق بةالبرمبيةام الحةاسةةةةوبيةة الم ءةةةةمنةة في البرنةاما التةدريبيك و)أ( بطةاقةة  البةانة  ا جا ي الم 

لت  نتا ا الدراسةةةة ىل  وجوج    مالحظة لرجاه التدريسةةةي ل ياس جان  مهارام التدريس. وقد توصةةةّ

ط جرجام الطالبام المعلّمام في اختبار الكفايام المعرفية ال بلي   فروق جالة ىحةةةةةا يًا بين متوسةةةةّ

ط جرجام  والبعدي لةةالح التطبيق البعديك وك لأ ىل  وجوج فروق اام جتلة ىحةةا ية بين متوسةّ

ية لةةةةالح بطاقة المالحظة البعديةك المشةةةاركام في بطاقة مالحظة المهارام العملية ال بلية والبعد 

ط جرجاتهّن في بطاقة مالحظة ا جاه التدريسةةةي  ا فروقًا جالة ىحةةةةا يًا بين متوسةةةّ كما وجدم ضيءةةةً

ا ضّ  البرناما التدريبي ح ّق  ال بلية والبعدية لةةةةالح بطاقة المالحظة البعدية. وكشةةةفت النتا ا ضيءةةةً

  ISTEدراسةةة بءةةرور  اتهتمام بمعايير منظمة  فاعليّة حسةة  الكسةة  المعدّل لبالد. وضوصةةت ال

من للتربويّين )المعلّمين( بشةكل خااك والأ   ISTEالعالمية لتكنولوجيا التعليم بشةكل عامك ومعايير  

قبل ال ا مين عل  العملية التربوية التعليمية والتعلّميةك ه ا وباإلضةةةةافة ىل  اتسةةةةتفاج  من البرناما  

عةد للةدراسةةةةةة   في ىعةداج   -للتربويّين )المعلّمين(    ISTEالمبني في ضةةةةوه معةايير  و  -التةدريبي الم 

 وتدري  وتنمية وتطوير المعلّمين مهنيًا.

(  وهدفت ىل  تطوير ضجا  صةةالحة وموعوق بها عالميًا ل ياس  2019)  Riegel( جراسةةة 8)

ما ىعداج معارتك ومهارامك وكفايام المعلّمين في مبال تكنولوجيا المعلومام واتتّةةاتم في برا

للتربويّين )المعلّمين( والتي تّم تحديدها    ISTEالمعلّمين. ف امت الدراسة عل  نم جة وتطبيق معايير  

من قبةل مبلس اعتمةاج ىعةداج التربويّين كمهةارام وكفةايةام تكنولوجيةة حيويةة يبة  ض ا يمتلكهةا  

ا البحث العلمي المعتمد المعلّمين المراّةحين قبل جخولهم الميدا  التربوي. واسةتهدمت الدراسةة منه

للتربويّين )المعلّمين( للعام   ISTEعل  ت نية جلفي. ضّما ضجا  الدراسةةك فتّم تةةميمها باسةتهدام معايير  

عنةةًراك وقد تّم الت ّكد من صحتها وعباتهاك ومن عّم تطبي ها عل    81في مبملهاك فتكّونت من    2017

ة ب ّ  ا جا  التي تّم تطويرها ل ياس معارت ومهارام معلًّما مراّةًحا. ل د ض هرم نتا ا الدراسة  224

وكفايام المعلّمين قبل الهدمة في مبال تكنولوجيا المعلومام واتتّةةةةاتمك والمشةةةت ّة من معايير  

ISTE    ك حةةةةةلةت عل  جرجةة عةاليةة من ال  ةة من قبةل المعلّمين المشةةةةاركين  2017للتربويّين لعةام

ضما  استعداج المعلّمين المتهّرجين لالستفاج  بشكل فعّال من التكنولوجيا  بالدراسة؛  نّها تعمل عل   

مكنة.  في المبال التربويك وتحدّج لهم مباتم التحسين الم 

  ISTE(  تفّحةةةت الدراسةةة جرجة تطبيق معايير  2017)  Ajramiو  Ayad( جراسةةة  9)

البةاح ةا     للمعلّمين والمتعلّمين في كليةام التعليم الفني في قطةاو غل  بةدولةة فلسةةةةطين. وقةد ضعةدّ 

  71( للمتعلّمينك وتّم الت ّكد من صةدقهما وعباتهماك ووّزعت ا ول  عل   2( للمعلّمين و)1اسةتبانتين  )

ةةةةام الهندسةةةة الفنية في ضربع كليام للتعليم    186معلًّماك بينما وّزعت ال انية عل   طالبًا من تهةةةةّ

للمعلّمين والمتعلّمين في   ISTE جرجة تطبيق معايير  الفني في قطاو غل . ض هرم نتا ا الدراسة ض ّ 

% عل   65.3% و60.9الكليام الت نية بفلسةةطين جاهم بشةةكل عام منهفءةةةك حيث بلات النسةة  

التواليك وك لأ كانت الدرجة منهفءةة ضيءًةا في جميع المباتم )المعايير( كل  عل  حد . وضوصةت  

وورش عمل للمعلّمين والمتعلّمين في الكليام الت نية    الدراسةةة بع د ندوام علميةك وجورام تدريبيةك

للمعلّمين والمتعلّمينك وتشةبيعهم وتحفيلهم عل  تبنّي ه ا المعايير العالمية   ISTEللتعري  بمعايير  

 العلمية التربوية.
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(  بح ت ه ا الدراسةةة في ممارسةةام التكامل التكنولوجي  2017)  Bajabaa( جراسةةة 10)

في كلية التربية ببامعة طيبةك ت سةيّما ىل  ضي مدد تتوافق ه ا الممارسةام   عءةاه هيلة التدريس

للمعلّمينك والعوامل التي تتنبّ  بها. واسةتهدمت المنها البح ي الوصةفي المسةحيك   ISTEمع معايير  

عءو هيلة تدريس. ضّما ضجا  الدراسة فكانت عبار  عن استبانةك وتءّمنت    257وبلات عيّنة الدراسة  

دًا. كشةةفت النتا ا ضّ  ممارسةةام تكامل التكنولوجيا  عءةةاه هيلة التدريس كانت متواف ة جدًا  بن  66

للمعلّمين؛ ممّةا يشةةةةير ىل  ضّ  ضعءةةةةاه هيلةة التةدريس لةديهم وعي بةاسةةةةتهةدام    ISTEمع معةايير  

التكنولوجيا بشةةةةكل فعّال ضةةةةمن ىطار ه ا المعاييرك ولكنّهم في الوقت نفسةةةةه بحاجة ىل  مليد من 

دعم. وقد ضوصةةت الدراسةةة ضعءةةاه هيلة التدريس بءةةرور  نم جة اتسةةتهدام الفعّال للتكنولوجيا  ال

لمعلّمي مةا قبةل الهةدمةة عبر تلويةدهم بفرا مالحظتهةا في مبموعةة متنّوعةة من النمةااأ التعليميةة  

اما  والتعلّميةك وممارسةةةة اتسةةةتهدام البنا ي للتكنولوجيا في مهام ومشةةةاريع خطة الدرس ضعناه برن

ىعداج المعلّمك والتي تسةاعد في تطوير المواق  اإليبابية تباا اسةتهدام التكنولوجيا بين المعلّمين قبل 

الهدمة. وتنةةةح الدراسةةة قاج  كلية التربية بالحةةةول عل  راية ت نية مشةةتركة واضةةحةك وت ديم  

يانل إلنباف تكامل تكنولوجيا التعليم.  الموارج والدعم الالزمك

 

 الدراسات السابقة التعقيب على

 أوجه االتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة

تناولت الدراسةة البح ية الحالية ومعظم الدراسةام السةاب ة موضةوو   أوال: من حيث هدف الدراساة:

تطوير معةايير وكفةايةام تكنولوجيةا المعلومةام واتتّةةةةةاتم التربويةة/التعليميةة للمعلّمين بةاتعتمةاج  

( للتربويّين )المعلّمين(؛  ISTEيير العةالميةة للبمعيةة الةدوليةة للتكنولوجيةا في مبةال التعليم )عل  المعةا

من ه ا المنطلق هدفت الدراسةة الحالية ىل  تحديد مسةتود جرجة مواف ة ضعءةاه الهيلة التدريسةية في 

ة ىبراهيم  للتربويّين وواف تةه جراسةةةةة  ISTEمةدارس التعليم العةام بةدولةة الكويةت نحو تطبيق معةايير  

للتربويّين )المعلّمين( لدد   ISTEىل  التعّرت عل  جرجة توافر معايير  ( وهدفت 2020والشةةعيلية )

ضعءةاه الهيلة التعليمية في مدارس محافظة اةمال الشةرقية بسةلطنة ع ما ك وجراسةة ىبراهيم والنافعي  

عةكت ىل  معرفةة جرجةة توافر معةايير 2020) لةدد المعلّمين في براما اإلنمةاه للمةدّربين   ISTE( وسةةةةك

المهني بمدارس التعليم ا سةاسةي في محافظة اةمال الشةرقية بسةلطنة ع ما ك وك لأ جراسةة ىبراهيم  

وواقعهةاك وضوجةه  للتربويّين )المعلّمين(ك    ISTE( وهةدفةت التعّرت عل  معةايير  2020والشةةةةعيلي )

ىل  جراسةةة  . ه ا باإلضةةافة  بسةةلطنة ع ما   اتسةةتفاج  منها في المبال التربوي )التعليمي والتعلّمي(

ض( التي ابتات التح ّق من مدد رغبة معلّمي الحاسةةةوأ في مدارس التعليم العام 2019صةةةفر وآغا )

وواف تةه    لمةدّربي التكنولوجيةا عليهمك  ISTE)الحكوميةة والهةاصةةةةة( بةدولةة الكويةت بتطبيق معةايير  

  ISTEاما تةدريبي قةا م عل  معةايير  ( وهةدفةت معرفةة مةدد فةاعليةة برنة2019جراسةةةةةة الفليةت )

في تنميةة الكفةايةام التعليميةة لةدد الطةالبةام المعلّمةام بكليةة التربيةة في البةامعةة  للتربويّين )المعلّمين(  

عكت ىل  تطوير ضجا  صةةالحة وموعوق بها عالميًا  Riegel  (2019  )ك وجراسةةة  اإلسةةالمية بال  وسةةك

ي مبةال تكنولوجيةا المعلومةام واتتّةةةةةةاتم في ل يةاس معةارتك ومهةارامك وكفةايةام المعلّمين ف

للتربويّين )المعلّمين(ك وكة لةأ جراسةةةةة    ISTEبراما ىعةداج المعلّمين والةأ بةاتعتمةاج عل  معةايير  

Ayad وAjrami  (2017  وهةدفةت التحّري عن جرجةة تطبيق معةايير )ISTE   للمعلّمين والمتعلّمين

( التي رّكلم علي  2017)  Bajabaaسطينك وجراسة  في كليام التعليم الفني في قطاو غل  بدولة فل

ممارسام التكامل التكنولوجي  عءاه هيلة التدريس في كلية التربية ببامعة طيبةك ت سيّما ىل  ضي 

 للمعلّمينك والعوامل التي تتنبّ  بها. ISTEمدد تتوافق ه ا الممارسام مع معايير 

كدراسةة ىبراهيم   -راسةة مع معظم الدراسةام السةاب ة اتّف ت ه ا الد ثانيًا: من حيث منهج الدراساة: 

(  2020(ك وجراسةةةة ىبراهيم والشةةةعيلي )2020(ك وجراسةةةة ىبراهيم والنافعي )2020والشةةةعيلية )

( وجراسة 2017)  Ajramiو  Ayadأ(ك وجراسة 2019أك  2019ضك  2019وجراسام صفر وآغا )
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Bajabaa  (2017  )- تّبع؛ حيث اسةةةتهدمت المنها البح ي الكّمي   في نمط المنها البح ي العلمي الم 

 .الوصفي المسحي

يتبيّن من خالل تحليل الدراسةةةام السةةةاب ة له ا الدراسةةةةك ضّ  هناد   ثالثًا: من حيث عيّنة الدراساااة:

تشةةابًها مع جميع الدراسةةام السةةاب ة من ناحية وكيفية اختيار مبتمع وعيّنة الدراسةةة؛ حيث اعتمدم 

واةملت معظم العيّنام البح ية مبموعة مت اربة من .  بطري ة عشةوا ية  عل  اختيار العيّنام ال ةةدية

 -سةواه المدارس ضو الكليام/البامعام   -ضعءةاه الهيلة التعليمية المنتسةبين ىل  المرسّةسةام التربوية  

(ك  2020كةدراسةةةةةة ىبراهيم والشةةةةعيليةة )  -(  Inservice Teachersمن المعلّمين ضعنةاه الهةدمةة )

( وجراسةةتي صةةفر وآغا  2020(ك وجراسةةة ىبراهيم والشةةعيلي )2020شةةافعي )وجراسةةة ىبراهيم وال

كةدراسةةةةةة الفليةت   -(  Preservice Teachersضو المعلّمين قبةل الهةدمةة )  -أ(  2019ضك  2019)

سةةام التعليم العالي  –Riegel  (2019  )(ك وجراسةةة 2019)  -ضو ضعءةةاه هيلة التدريس في مرسةةّ

   .من البنسين -Bajabaa (2017 ) (ك وجراسة2017) Ajramiو Ayadكدراسة 

كدراسةة ىبراهيم   -اتّف ت ه ا الدراسةة مع معظم الدراسةام السةاب ة  رابعًا: من حيث أدوات الدراساة: 

أك  2019ضك  2019(ك وجراسةام صةفر وآغا )2020(ك وجراسةة ىبراهيم والنافعي )2020والشةعيلية )

  Bajabaa(ك وجراسةة 2017)  Ajramiو  Ayad(ك وجراسةة 2019)  Riegelأ(ك وجراسةة 2019

تّبعة؛ حيث قامت باسةةتهدام ضجا  اتسةةتبانة لارس جمع بيانام   -(  2017) في نمط ضجا  الدراسةةة الم 

( ف ةد جمعةت بيةانةاتهةا وحللتهةا من 2020العيّنةة المشةةةةةاركةة. ضمّةا جراسةةةةةة ىبراهيم والشةةةةعيلي )

راسةةة البح يةك بينما قامت جراسةةة الوعا ق/المسةةتندامك وا جبيام الدراسةةية الهاصةةة بموضةةوو الد 

( بةاتعتمةاج عل  ضجا  اتختبةار ل يةاس مةدد تنميةة الكفةايةام المعرفيةة لةدد الطةالبةام  2019الفليةت )

المعلّمامك وضجاتي بطاقة مالحظةك حيث اسةتهدمت ىحداها ل ياس المهارام العمليةك وا خرد ل ياس  

البح ية للدراسةام السةاب ة في ىعداج ا جا  البح ية   ا جاه التدريسةي. وقد اسةتفاج الباح ا  من ا جوام 

  للدراسة الحالية.

ا: من حيث النتائج:  توصةةلت الدراسةةام السةةاب ة ىل  نتا ا مهتلفة فيما بينها؛ حيث ض هرم خامسااً

أ( ىل  وجوج جرجة رغبة ومواف ة "مرتفعة"  2019أك  2019ضك  2019نتا ا جراسةام صةفر وآغا )

لتكنولوجيةا المعلومةام واتتّةةةةةاتم بين جميع الفلةام المشةةةةاركةة من  ISTEنحو تطبيق معةايير  

التربويّينك كمةا ضكةدم عل  وجوج فروق جالةة ىحةةةةةا يًةا في بعم المتايّرام المسةةةةت لةة كةالمرهةل  

ص. وكة لةأ كةا  الحةال مع جراسةةةةة   ( التي 2019)  Riegelالعلميك والمرحلةة التعليميةةك والتهةةةةةّ

ويّين عل  جرجة عالية من ال  ة من قلبكل المعلّمين المشةةاركين  للترب   ISTEض هرم حةةةول معايير

(ك وجراسةة ىبراهيم والنافعي  2020بالدراسةة. بينما كشةفت نتا ا جراسةة كل من ىبراهيم والشةعيلية )

للتربويّين )المعلّمين( جاهم بشكل عام "متوّسطة"ك وضاارتا    ISTE( ضّ  جرجة توفر معايير  2020)

ا ىل  عدم وجوج   فروق اام جتلة ىحةةةا ية في اسةةتبابام عيّنة الدراسةةة ت علد ىل  متايّرام ضيءةةً

( ضاةارم نتا بها ىل  2019البنسك والمرهل العلميك وسةنوام الهبر . في حين ضّ  جراسةة الفليت )

عةد للةدراسةةةةةة المعتمةد عل  معةايير   لتكنولوجيةا التعليم    ISTEضّ  البرنةاما التةدريبي للمعلّمين الم 

)المعلّمين( ح ّق فاعليّة حسة  الكسة  المعدّل لبالد في جرجام اتختبار المعرفي البعدي للتربويّين  

( ف د ضاةةةةارم نتا بها ىل  ضّ  2017)  Ajramiو  Ayadوبطاقتي المالحظام البعدية. ضما جراسةةةةة 

للمعلّمين والمتعلّمين في كليام التعليم الفني في قطاو غل    ISTEجرجة تطبيق )ممارسةةةةة( معايير  

Bajabaa  (2017  )نت بشةكل عام "منهفءةة". وعل  الن يم من الأك ف د ض هرم نتا ا جراسةة كا

ضّ  ممةارسةةةةام التكةامةل التكنولوجي  عءةةةةاه هيلةة التةدريس في كليةة التربيةة ببةامعةة طيبةة كةانةت  

 لتكنولوجيا المعلومام واتتّةاتم للتربويّين )المعلّمين(. ISTE"متواف ة جدًا" مع معايير 

ضّكدم ضغل  الدراسةام السةاب ة عل  قيمة وفاعلية  ن خالل نتائج الدراساات الساابقة ما يلي: يتضا  م

 -للتربويّين )المعلّمين( بشةكل خاا   ISTEومعايير   –لتكنولوجيا التعليم بشةكل عام    ISTEمعايير  

ّ  في تنمية وتطوير المنظومة التربوية لتتمااة  مع سةمام العةةر المعرفي الرقمي. وك لأ لوح  ض

اختالت البيلة وال  افة له ضعر كبير عل  نتا ا الدراسةةةةك ل لأ نبد ضّ  الدراسةةةام ا جنبية تتّةةةة   
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لتكنولوجيةا التعليمك والةأ عكس الةدراسةةةةام  ISTEبةاإليبةابيةة من نةاحيةة تطبيق/ممةارسةةةةة معةايير 

فةة في الميةدا   العربيةة التي تعةاني من قلةة توفّر المعةايير التكنولوجيةة لةدد الفلةام التربويةة المهتل

التربويك وعل  الرغم من الأ جاهم جرجة مواف تهم ورغبتهم نحو تطبي ها وممارسةةتها بشةةكل عام  

"مرتفعة"؛ حيث ىّ  ضهم المشةةكالم التي تحول جو  تطبيق المعايير التكنولوجية وممارسةةتها ترجع  

 ىل  العوامل الماجية والملموسة بشكل مباار وفعّال.

اسةةتفاجم الدراسةةة الحالية من سةةاب اتها في بناه  ية من الدراسااات السااابقة: اسااتفادا الدراسااة الحال

ىطارها النظريك وك لأ في تةةةميم ضجاتها البح ية اتسةةت ةةةا ية )اتسةةتبانة( بكل جقّة وموضةةوعيّة  

واختيةار/تحةديةد ضهم ضسةةةةالية  المعةالبةة اإلحةةةةةا يةة المنةاسةةةةبةة لهةاك وكيفيةة تحليلهةاك وىنتةاأ جةداولهةا  

لوصةةةفية واتسةةةتدتليةك وكتابة نتا بها وطري ة مناقشةةةتهاك واتسةةةتلناس بتوصةةةياتها  اتحةةةةا ية ا

 وم ترحاتها.

 

 منهج الدراسة وإجراءاتها 

 منهج الدراسة

الدراسةةةةة منها البحةث الكّمي الوصةةةةفي المسةةةةحي التحليلي باعتبارها المنهبية  تبنّةت ه ا 

المهّول بهةا تح يق ضهةدافهةا البح يةة اتسةةةةت ةةةةةا يةة في تبيةا  وتحةديةد مةدد مواف ةة ضعءةةةةاه الهيلةة 

للتربويّين عليهم )جرجة   ISTEتطبيق معايير    نحوالتدريسةةية في مدارس التعليم العام بدولة الكويت 

رغبتهم فيهةا(؛ هة ا وبةاإلضةةةةافةة ىل  معرفةة ضعر بعم المتايّرام المسةةةةت لةة عل  مسةةةةتود جرجةة 

المواف ة/الرغبة. وي عتبر ه ا المنها البح ي من ضك ر مناها البحث العلمي مناسةةةبةً لطبيعة ه ا النوو  

ا خردك    من الدراسةام البح ية من وجهة نظر عدج ك ير من الباح ين؛ فهو ضك ر اةموتً من المناها

اتك  ؛  2010ويهتم بوصةة  الظواهر كما هي عل  ضرس الواقعك ويسةةتهدمه الباح و  بك ر  )العسةةّ

أك  2019ضك  2019؛ صةةفر وآغاك  2020؛ صةةفرك 2013ال حطانيك العامريك آل م ه ك والعمرك 

 (.Healey, 2016; Levin, Fox, & Forde , 2016أ( )2019

 

 مجتم: وعيّنة الدراسة

الم  يّدين في مدارس قطاو التعليم  مبتمع الد   كّو ت التدريسية  الهيلة  راسة من كافة ضعءاه 

العام )الحكومية والهاصة( بالمناطق التعليمية الست التابعة لوزار  التربية بدولة الكويتك والأ في  

مك والبال  عدجهم حس  ضحد  ىحةا يام  2020/2021الفةل الدراسي ا ول من العام الدراسي  

ضن  (ك وما    38,544اكر و   7,703كويتي )   46,247معلًّما؛ بواقع    70,317ة حوالي  وزار  التربي

التربيةك    14,065اكر و  10,005غير كويتي )  24,070ي ارأ   ضّما عيّنة  2020ضن  ( )وزار    .)

ت  دّر بحوالي    837الدراسة فتكّونت من   بنسبة  تّم  1.2مشارًكا )ضي  الدراسة(ك حيث  % من مبتمع 

ري ة العشوا ية الطب ية وبةور  آليةك واعتمد عليها في معالبة البيانام وتحليل النتا ا.  اختيارهم بالط

 وصفًا عاًما للعيّنة المشاركة والبيانام الديموغرافية لها.   1ويبيّن البدول 

 1جدول 

 توزيع ضفراج عيّنة الدراسة حس  متايّرام الدراسة المست لة
 النسبة العدد  الصنف المتغيّر

 البنس
 35.1 294 اكر

 64.9 543 ضن  

 البنسية
 73.8 618 كويتي )مواطن( 

 26.2 219 غير كويتي )م يم( 

 التهّةص 
 45.5 381 التهّةةام ا جبية

 54.5 456 التهّةةام العلمية 

 98.2 822 اهاج  اإلجاز  البامعية )البكالوريوس(  المرهل العلمي 
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 النسبة العدد  الصنف المتغيّر

 1.8 15 )الماجستير/الدكتوراا(اهاج  الدراسام العليا 

 العمر

 49.1 411 سنة  30ىل  ضقل من  20من 

 20.1 168 سنة  40ىل  ضقل من  30من 

 27.6 231 سنة  50ىل  ضقل من  40من 

 3.2 27 سنة ف ك ر 50من 

 الهبر  التدريسية
 55.2 462 سنوام 10 ضقل من

 44.8 375 سنوام  10ضك ر من 

 نوو المدرسة
 96.4 807 مدارس التعليم العام الحكومية

 3.6 30 مدارس التعليم العام الهاصة 

 المنط ة التعليمية 

 38.4 321 منط ة ا حمدي التعليمية 

 7.5 63 منط ة البهراه التعليمية

 7.2 60 منط ة حولي التعليمية

 8.2 69 منط ة العاصمة التعليمية 

 12.2 102 التعليميةمنط ة الفروانية 

 26.5 222 منط ة مبارد الكبير التعليمية 

المرحلة  

 التعليمية 

 7.2 60 رياس ا طفال

 32.3 270 المرحلة اتبتدا ية

 23.3 195 المرحلة المتوسطة

 37.3 312 المرحلة ال انوية

 مستود  

 ICTالة 

 45.2 378 مبتد  

 53.0 444 متوسط /ملم

 1.8 15 مت دم /محترت

 مرهل

 ICTالة 

 50.2 420 حاصل عل  اهاج  جولية  

 49.8 417 ليس لديه ضي اهاج  جولية 

 

 أداا الدراسة 

بعد اتّطالو عل  ا جبيام والدراسام البح ية الساب ة المتعلّ ة بالمبحث الهاا بالدراسة تّم  

جقّة   بكل  )اتستبانة(  اتست ةا ية  البح ية  الدراسة  ضجا   جلضين تةميم  تءّمنت  وقد  وموضوعيّةك 

  11( المحاور ا ساسية للدراسة. احتود البله ا ول عل   2( البيانام الديموغرافيةك و) 1ر يسيّين  ) 

سراتً ت لّوجنا ببيانام عامة تتءّمن معلومام مهنية تكش  عن طبيعة ضفراج العيّنة. ضّما البله ال اني  

اه( موّزعة عل  معايير الدراسة المحورية السبعة )بواقع  عبار / ف ر  )مرّار ضج   24ف د ااتمل عل   

عال  عبارام للمعيار ا ول وال اني والهامس والسابع عل  التواليك وضربعة مرّارام ضجاه لكل من  

المعيار ال الث والرابع والساجس(؛ وقد تّم اقتباسها من النسهة اإلنبليلية الرسمية الحدي ة للمعايير  

والأ بعد ض ا تّم ضخ  ضا  مسبق من البمعية الدولية للتكنولوجيا في مبال التعليم    م(2017)ىصدار عام  

(ISTE  خمس استبابام )( بترجمتها ىل  اللاة العربية. وي  ابل العبارام/الف رام )مرّارام ا جاه

ك  3ك غير مت ّكد =  2ك معارس =  1)معارس بشد  =    Likertوفق التدرأ الهماسي لم ياس ليكرم  

 (. 5ك موافق بشد  =  4=  موافق

 

 صدق األداا

 -ىل  ضي مدد تبدو مناسةةةةبة وموا مة ل ياس ما ي راج قياسةةةةه  -تّم قياس صةةةةدق اتسةةةةتبانة  

بعرضةها عل  عدج من الم حّكمين من اوي الهبر  واتختةةاا في عدّ  مرسةسةام ضكاجيمية وعلمية  

راتهم وآرا هم وم ترحةاتهم؛ وراعةا  ب ايةة اتسةةةةتفةاج  من خب  -جاخةل جولةة الكويةت وخةارجهةا   -وبح يةة  

 الباح ا  جميع المالحظام الوارج  منهمك ومن عكّم تّم اعتماج اتستبانة وىخراجها بشكلها النها ي.
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 ثبات األداا

تّم تبربتها   -ىاا كانت ت سةفر عن النتا ا نفسةها في حال تكرارها   -للت ّكد من عبام اتسةتبانة  

شةةارًكاك ومن عكّم تّم حسةةاأ معامل عبام ا جا  عن طريق قياس م  60عل  عيّنة اسةةتطالعية عدجها  

لكل محور )معيار( في ا جا ك ومعامل    Cronbach's alphaمعامل اتتّسةاق الداخلي كرونبائ ضلفا 

لّهةةةة في البدول  ضّ  كل المعامالم اام قيم مرتفعة جدًاك  2ال بام الكلي لرجا ؛ وت ظهر النتا ا الم 

 غراس الةدراسةةةةة والبحةث العلميك وت عطي ال  ةة التةامةة في اسةةةةتهةدام ا جا .   وهي بة لةأ م بولةة

والبدير بال كر ضّ  بيانام العيّنة اتسةةتطالعية تّم اسةةتبعاجها من المعالبة اإلحةةةا ية والتحليلك ولم  

 تكنا ضمن عيّنة الدراسة الفعلية.

 2جدول 

 معامل اتتّساق الداخلي لمحاور اتستبانة 
 معامل اتتّساق الداخلي  مرّارامعدج ال المعيار م

تعلّم 1  0.910 3 الم 

 0.915 3 ال ا لد 2

ن  3 واطل  0.927 4 الم 

تعاول  4  0.927 4 الم 

 0.909 3 الم ةّمم 5

يّسر 6  0.933 4 الم 

حلّل  7  0.934 3 الم 

 0.983 24 ا جا  ككل

 تطبيق األداا

م بطري ةة  آليّةة  2020/2021ا ول من العةام الةدراسةةةةي وّزعةتا اتسةةةةتبةانةة خالل الفةةةةةل  

امك واةةةبكام تكنولوجيا   -ىلكترونية    مسةةةتعينين بوسةةةا لك وضجوامك وتطبي امك وخدمامك ومنةةةةّ

عل  العيّنة العشةوا ية الطب ية التي تّم اختيارها من المعلّمين للمشةاركة في  -المعلومام واتتّةةاتم  

 كيد للمشةاركين في الدراسةة ب ّ  مشةاركتهم اختياريةك وضّ  جميع البيانام  عملية جمع البيانام. وتّم الت

 ضو اتستبابام الوارج  ت عتبر سريةك ولنا ت ستهدم ىّت لهدمة ضغراس البحث العلمي والتطوير.

 

 المعالجة اإلحصائية

بعةد تطبيق الةدراسةةةةةة وجمع البيةانةامك تّم تفرياهةا ىل  جهةاز الحةاسةةةةوأ في برنةاما  

Microsoft Excel  ك ع ّم تّم بعةد الةأ ىجخةالهةا في برنةاما الحلمةة اإلحةةةةةا يةة للعلوم اتجتمةاعيةة

IBM SPSS Statistics   عالبتها ىحةةا يًاك ومن عّم اسةتهراأ البيانام اإلحةةا ية  26)النسةهة ( لم 

هدام  نتا ا الدراسةةة. وبالتحديدك تطلّبت ه ا الدراسةةة البح ية اسةةت -والتحليالم والم ارنام الالزمة 

 ا سالي  اإلحةا ية التالية 

ضلفةاك والتكرارامك والنسةةةةة  الملويةة    معةامةل اتتّسةةةةةاق الةداخلي )معةامةل ال بةام( كرونبةائ .1

رام ا همية النسةةةبية   طام الحسةةةابيةك واتنحرافام المعياريّةك ومراةةةّ  Relativeوالمتوسةةةّ

Importance Indexes (RII)   )للبيانامك والأ لرغراس الوصةفية. وقد تّم  )ا وزا  النسةبية

(  2020ضفراج العيّنة )صفرك لتفسير ت ديرام   3تو ي  المعيار اإلحةةا ي الم وضّةح في البدول 

(Akadiri, 2011). 

 3جدول 

 المعيار اإلحةا ي لتفسير ت ديرام ضفراج العيّنة وفً ا لمرّارام ا همية النسبية )ا وزا  النسبية(
 درجة الموافقة/ الرغبة مدى األوزا) النسبية مدى مؤّشرات األهمية النسبية 

 كبير  جداً  80.0 – 100.0 0.80 – 1.00

 كبير   60.0 – 79.0 0.60 – 0.79
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 درجة الموافقة/ الرغبة مدى األوزا) النسبية مدى مؤّشرات األهمية النسبية 

 متوّسطة  40.0 – 59.0 0.40 – 0.59

 منهفءة 20.0 – 39.0 0.20 – 0.39

 جداً  منهفءة 0.0 – 19.0 0.00 – 0.19

 

كةاختبةارام الفروق بين المبموعةام؛   Parametric Testsالبةارامتريةة   اتختبةارام المعلميةة/ .2

ك وتحليل التباين ا حاجي  Independent-Samples t-testوهي اختبار م للعيّنام المسةةةت لّة  

One-way Analysis of Variance (ANOVA)  الةتةبةةايةن لةتةبةةانةس  لةيةفةيةن  واخةتةبةةار  ك 

Levene’s Test of Equality of Error Variances ك والم ارنام البعديةPost Hoc 

Comparisons    باسةةةةتهدام اختبار جونت سةةةةيDunnett’s C Test    حينما تهتل  الفروق

Variances   بةدتلةة ىحةةةةةا يةةك واختبةار اةةةةيفيةهScheffé's Test    عنةدمةا ت تهتل  الفروق

Variances   بدتلة ىحةا ية. والبدير بال كرك ضّ  ه ا اتختبارام اإلحةا ية ط بّ ت لرغراس

 .0.05( لتكو  αجابة عن ضسللة الدراسةك وعند تطبي ها تّم اختيار قيمة ضلفا )اتستدتلية ب اية اإل

 

 نتائج الدراسة ومناقشتها 

 نتائج سؤال الدراسة األول.
نص سةرال الدراسةة ا ول عل   ما مدد مواف ة ضعءةاه الهيلة التدريسةية في مدارس التعليم  

للتربويّين؟ لإلجةابةة عن هة ا السةةةةرالك تّم اسةةةةتهةدام    ISTEالعةام بةدولةة الكويةت نحو تطبيق معةايير  

رام   4. وي بيّن البدول اإلحةةةاه الوصةةفي طام الحسةةابيةك واتنحرافام المعياريةك ومراةةّ المتوسةةّ

لمحاور اتسةةتبانة/الدراسةةة   - همية النسةةبية )ا وزا  النسةةبية( وجرجام المواف ة/الرغبة والرت  ا

 السبعة الهاصة بتكنولوجيا التعليم للتربويّين )المعلّمين(. ISTEمعايير  -الر يسة السبعة 

 4جدول 

الرغبة    المواف ة/ المتوسّةطام الحسةابية واتنحرافام المعيارية ومراّةرام ا همية النسةبية وجرجام 
 والرت  لمحاور الدراسة "المعايير"

 عيار الم م
المتوّسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

مؤّشر األهمية  

 النسبية

درجة الموافقة/ 

 الرغبة في المعيار 
 الرتبة

تعلّم 1  6 كبير   0.70 0.94 3.50 الم 

 7 كبير   0.70 0.92 3.49 ال ا لد 2

ن  3 واطل  1 كبير   0.73 0.87 3.64 الم 

تعاول  4  3 كبير   0.72 0.90 3.59 الم 

 4 كبير   0.72 0.95 3.58 الم ةّمم 5

يّسر 6  5 كبير   0.71 0.91 3.55 الم 

حلّل  7  2 كبير   0.72 0.93 3.62 الم 

  كبير   0.71 0.85 3.57 المتوسط المرّجح )ا جا  ككل( 

 

مواف ةة/رغبةة المعلّمين في مةدارس التعليم العةام بةدولةة الكويةت ضّ  جرجةة   4يتّبيّن من البةدول  

=   RIIك  0.85ك  .م =  3.57للتربويّين بشةةةةكةل عةام "كبير " )م =    ISTEمعةايير    نحو تطبيق

رام ا جاه  0.71 (؛ حيةث ضبةدد المعلّمو  جرجةة مواف ةة/رغبةة "كبير " عل  جميع المعةايير ومراةةةةّ

ن" )م = 1لي  )الهةاصةةةةة بهاك وجاهم عل  الترتي  التا واطل ك  3.64( في المرتبة ا ول  معيار "الم 

حلّةل" )م =  2(ك )RII    =0.73ك  0.87 .م =   ك  0.93ك  .م =  3.62( في المرتبةة ال ةانيةة معيةار "الم 

RII    =0.72( ك)تعةاول " )م =  3 =   RIIك  0.90ك  .م =  3.59( في المرتبةة ال ةال ةة معيةار "الم 

(  5(ك )RII   =0.72ك  0.95ك  .م = 3.58( في المرتبة الرابعة معيار "الم ةةّمم" )م = 4(ك )0.72

ر" )م =  يسةةّ ( في المرتبة  6(ك )RII  =0.71ك  0.91ك  .م = 3.55في المرتبة الهامسةةة معيار "الم 

تعلّم" )م =  ( في المرتبة ا خير   7(ك و)RII  =0.70ك  0.94ك  .م = 3.50السةةةةاجسةةةةة معيار "الم 
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(. وقد ض هرم عدّ  جراسةةام سةةاب ة نتيبة  RII  =0.70ك  0.92ك  .م = 3.49معيار "ال ا لد" )م = 

ماعلة للدراسةة الحاليةك كدراسةة صةفر وآغا ) ض( التي بيّنت ضّ  مسةتود جرجة الرغبة/المواف ة  2019م 

دّربي لمة  ISTEعنةد معلّمي الحةاسةةةةوأ في مةدارس التعليم العةام بةدولةة الكويةت نحو تطبيق معةايير  

التكنولوجيا بشةةكل عام "مرتفعة"؛ حيث ضبدد معلّمو الحاسةةوأ مواف ة "مرتفعة" عل  كافة المعايير  

السةتة الهاصةة بتكنولوجيا التعليم للمدّربين بمراّةراتها المهتلفة. ه ا باإلضةافة ىل  جراسةة صةفر وآغا  

رية في مدارس التعليم  أ( التي ضوضةةحت ضّ  جرجة الرغبة/المواف ة لدد ضعءةةاه الهيلة اإلجا2019)

بشةةةةكل عام "مرتفعة"؛ حيث ضبدد المدراه  لإلجاريّين    ISTEالعام بدولة الكويت نحو تطبيق معايير  

والمةدراه المسةةةةاعةدين مواف ةة "مرتفعةة" عل  كةل المعةايير الهمسةةةةة الهةاصةةةةة بتكنولوجيةا التعليم  

  تي كشةفت ضّ  جرجة الرغبة/أ( ال2019لإلجاريّين بمراّةراتها المهتلفة. وك لأ جراسةة صةفر وآغا )

المواف ةة لدد ضعءةةةةاه الهيلةة التةدريسةةةةيةة في مدارس التعليم العةام بدولة الكويت نحو تطبيق معةايير  

ISTE    بشةةكل عام "مرتفعة"؛ ف بدد المعلّمو  وراسةةاه ا قسةةام العلمية مواف ة "مرتفعة"  للطالأ

مين بمراّةراتها المهتلفة. ويعكس البدول عل  كل المعايير السةبعة الهاصةة بتكنولوجيا التعليم للمتعلّ 

راته المهتلفة    1المرفق في الملحق  بشةةكل تفةةةيلي التحليل اإلحةةةا ي الوصةةفي لكل معيار ومراةةّ

 التي تندرأ تحته؛ كلٌّ عل  حد .

 

 نتائج سؤال الدراسة الثاني.
نص سرال الدراسة ال اني عل   هل توجد فروق اام جتلة ىحةا ية في استبابام المعلّمين  

ت علد لمتايّرام البنسك والتهةةةةةصك والهبر  التدريسةةةةيةك والمرحلة التعليمية؟ لإلجابة عن ه ا 

بانس  ك وتحليل التباين ا حاجيك واختبار ليفين لتاختبار م للعيّنام المسةةةت لّةالسةةةرالك تّم اسةةةتهدام  

ك للكشةة  عن الفروق اام واختبار اةةيفيه كباسةةتهدام اختبار جونت سةةيالتباينك والم ارنام البعدية 

 نتا ا ه ا التحليل. 9ىل   5الدتلة اإلحةا ية. وتبيّن البداول من 

 5جدول 

 ( للعيّنام المست لة لمحاور الدراسة تبعاً لمتايّر البنسt-testنتا ا اختبار م )

 التكرار  الجنس  المعيار  م
المتوّسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 
 قيمة ت

درجة 

 الحرية
 االحتمال

 المتعلّم 1
 1.03 3.54 294 اكر

0.833 835 0.405 
 0.88 3.48 543 ضن  

 ال ا لد 2
 1.02 3.54 294 اكر

1.020 835 0.308 
 0.86 3.47 543 ضن  

ن  3 واطل  الم 
 0.95 3.64 294 اكر

-0.074 835 0.941 
 0.83 3.65 543 ضن  

تعاول  4  الم 
 0.97 3.61 294 اكر

0.370 835 0.712 
 0.85 3.59 543 ضن  

 الم ةّمم 5
 1.01 3.62 294 اكر

0.968 835 0.334 
 0.91 3.55 543 ضن  

يّسر 6  الم 
 0.97 3.56 294 اكر

0.055 835 0.956 
 0.87 3.55 543 ضن  

حلّل  7  الم 
 0.97 3.64 294 اكر

0.387 835 0.698 
 0.91 3.61 543 ضن  

8 
المعايير بشكل عام 

 )ككل( 

 0.96 3.59 294 اكر
0.558 835 0.577 

 0.79 3.56 543 ضن  
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عدم وجوج فروق اام جتلة ىحةةةةا ية بين جرجة اسةةةتبابة المعلّمين   5يتّءةةةح من البدول 

  ISTEالمشةةةةةاركين من الة كور واإلنةا  فيمةا يتعلّق بةدرجةة مواف تهم/رغبتهم نحو تطبيق معةايير  

ال البنسةةين ي در  يبةللتربويّين كل  عل  حد ك وفي ا جا  ككل. وي مكنا تفسةةير النت د السةةاب ة ىل  ضّ  كل

للتربويّين )المعلّمين( في مبةال التعليم والتعلّم؛ حيةث ىّ  هة ا المعةايير   ISTEضهميةة تطبيق معةايير  

من معلومامك ومهارامك وكفايام واتّباهامك   -ت حدّج ضو تكةةل  ال درام المعرفية الرقمية العةةرية 

من تربويّي العةةةةةر التي يحتاجها المعلّمو  ليةةةةةبحوا   -وقيمك وخبرام علمية وعملية واجتماعية  

الرقمي النةاجحينك ولمسةةةةةاعةد  وجعم المتعلّمين لتنميةة وتعليل قةدراتهمك ومعةارفهمك وتشةةةةبيعهم  

وتحفيلهم عل  استهدام التكنولوجيا في التعليم والتعلّمك لبعلهم ضك ر استعداجًا وجهوزيّةً لدخول سوق  

لشةةةعوأ وللتعايع في ه ا العةةةةر  العمل المتايّر باسةةةتمرارك والمنافسةةةة والنباف مع ب ية ا مم وا

. ىّ  ه ا النتيبة تتوافق مع نتا ا جراسةةةام بح ية ضخردك كدراسةةةام صةةةفر وآغا  المعرفي الرقمي

أ( التي ض هرم عدم وجوج فروق جالة ىحةةا يًا بين المشةاركين ال كور 2019أك  2019ضك  2019)

التكنولوجيةاك ولإلجاريّينك    لمةدّربي  ISTEر  يرغبتهم نحو تطبيق معةاي  واإلنةا  في جرجةة مواف تهم/

( التي بيّنت  2019. وك لأ جراسة ىبراهيم والنافعي )وللطالأ في مدارس التعليم العام بدولة الكويت 

غيةاأ فروق اام جتلةة ىحةةةةةا يةة بين المعلّمين والمعلّمةام في اسةةةةتبةابةاتهم لةدرجةة توافر معةايير  

ISTE  يم ا سةةاسةةي في محافظة اةةمال الشةةرقية للمدّربين في براما اإلنماه المهني بمدارس التعل

( التي ضاةارم ىل  عدم وجوج فروق جالة ىحةةا يًا  2020. وجراسةة ىبراهيم والشةعيلية )بسةلطنة ع ما 

بين معلّمي ومعلّمام مدارس محافظة اةةةةمال الشةةةةرقية بسةةةةلطنة ع ما  في ت ديراتهم لدرجة توافر 

لت ىل  عدم وجوج  2019ي ). ىضةةةافة ىل  جراسةةةة حكمللتربويّين لديهم  ISTEمعايير   ( التي توصةةةّ

طام اسةةةةتبابام الطالأ حول جرجة توافر معايير     ISTEفروق اام جتلة ىحةةةةةا ية بين متوسةةةةّ

فروق ( التي ض هرم عةدم وجوج  2019للطالأ ت علد لمتايّر البنسك وكة لةأ جراسةةةةة ضبو العو  )

طام اسةةتبابام معلّمي التكنولوجيا ال كور واإلنا  في جرجة ممارسةةتهم   جالة ىحةةةا يًا بين متوسةةّ

. للمعلّمين وللطالأ في تدريس محتود منها التكنولوجيا للةةةفين التاسةةع والعااةةر  ISTEلمعايير  

( ضيءًةا التي جلّت عل  عدم وجوج فروق اام جتلة ىحةةا ية لدرجة اسةتهدام 2019وجراسةة ضحمد )

ظر معلّمي المرحلةة ال ةانويةة في مةدارس التكنولوجيةا الحةدي ةة في تعليم مةاج  العلوم الحيةاتيةة من وجهةة ن

اللرقةاه بةا رج  تبعًةا لمتايّر البنسك وقةد ت علد هة ا النتيبةة ىل  كو  جميع المعلّمين من الة كور 

واإلنةا  لةديهم الةدورام التةدريبيةة ااتهةاك ىضةةةةافةة ىل  ضّ  الاةالبيةة منهم يهءةةةةعو  لةدورام تةدريبيةة  

هة ا النتيبةة تهتل  مع نتةا ا جراسةةةةام بح يةة سةةةةاب ةةك    موحّةد  في مراكل التةدرية  والتطوير. ولكنا 

(؛ حيث 2014(ك وجراسةة حميدي ويونس )2012(ك وجراسةة ضبو جاسةر )2010كدراسةة بني جومي )

طام ت ديرام عيّنة الدراسةةة ت علد لمتايّر   كشةةفت عن وجوج فروق اام جتلة ىحةةةا ية بين متوسةةّ

(ك  2003سةةةةام ضخردك كدراسةةةةة حالحلة )البنس ولةةةةةالح اإلنا ؛ وعل  عكس الأك بيّنت جرا

(ك وجراسةةة العنلي  2017(ك وجراسةةة ال ءةةا  )2014(ك وجراسةةة مراج )2008وجراسةةة المومني )

 (ك ىل  وجوج ه ا الفروق لةالح ال كور.2018)

 6جدول 

 ( للعيّنام المست لة لمحاور الدراسة تبعًا لمتايّر التهّةص t-testنتا ا اختبار م )

 التكرار  التخّصص  المعيار  م
المتوّسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 
 قيمة ت

درجة 

 الحرية
 االحتمال

 المتعلّم 1
 0.83 3.45 381 ضجبي

-1.565 835 0.118 
 1.02 3.55 456 علمي

 ال ا لد 2
 0.80 3.41 381 ضجبي

-2.426 835 *0.015 
 1.00 3.56 456 علمي

ن  3 واطل  الم 
 0.73 3.66 381 ضجبي

0.486 835 0.627 
 0.98 3.63 456 علمي

تعاول  4  0.107 835 1.613- 0.76 3.54 381 ضجبي الم 
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 التكرار  التخّصص  المعيار  م
المتوّسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 
 قيمة ت

درجة 

 الحرية
 االحتمال

 1.00 3.64 456 علمي

 الم ةّمم 5
 0.88 3.55 381 ضجبي

-0.833 835 0.405 
 1.01 3.60 456 علمي

يّسر 6  الم 
 0.81 3.51 381 ضجبي

-1.220 835 0.223 
 0.99 3.59 456 علمي

حلّل  7  الم 
 0.79 3.60 381 ضجبي

-0.607 835 0.544 
 1.04 3.64 456 علمي

8 
المعايير بشكل 

 عام )ككل(

 0.68 3.53 381 ضجبي
-1.208 835 0.228 

 0.97 3.60 456 علمي

 

عدم وجوج فروق جالة ىحةةا يًا بين اسةتبابام المعلّمين ت علد لمتايّر   6ي الح  من البدول 

ص فيما يتعلّق بدرجة مواف تهم/رغبتهم نحو تطبيق معايير   للتربويّين في ا جا    ISTEنوو التهةةةةةّ

يةث وجةدم ككةلك وفي ا غلبيةة العظمي من المعةايير كةل  عل  حةد  مةا عةدا المعيةار ال ةاني "ال ةا ةلد"؛ ح

ص  فروق اام جتلة ىحةةةةا ية بين المعلّمين المشةةةاركين في ت ديراتهم ت علد لمتايّر نوو التهةةةةّ

ةةةةام العلميةك وضّ  ه ا الفروق بين المشةةةاركين جميعها عند مسةةةتود جتلة  لةةةةالح اوي التهةةةةّ

ية . وي مكن تفسةةير ه ا النتيبة ب سةةلوأ علمي وموضةةوعي؛ حيث ىّ  مسةةتود ال درام المعرف0.05

- في مبال تكنولوجيا المعلومام واتتّةةاتم لفلة المعلّمين اوي التهةّةةةام ا جبية هي "متوسّةطة 

طة ةةةام العلمية فهي "متوسةةّ مرتفعة". وتتّفق نتا ا الدراسةةة  -متدنّية" م ارنة ب قرانهم اوي التهةةةّ

تلةة أ( التي ضاةةةةارم ىل  غيةاأ الفروق اام الةد 2019الحةاليةة مع نتةا ا جراسةةةةة صةةةةفر وآغةا )

ص في  ص؛ مّما يعني اتفاق عيّنة الدراسةةة عل  ضنّه ت ت عير لنوو التهةةةّ اإلحةةةا ية لمتايّر التهةةةّ

ةةةةاتهم )ا جبية ضم العلمية(  اسةةةتباباتهم. وقد يعوج الأ ىل  ضّ  جميع المعلّمين باختالت نوو تهةةةةّ

مام واتتّةةةاتم في ي دركو  مدد ضهمية اكتسةةابهم لل درام المعرفية الهاصةةة بتكنولوجيا والمعلو

ه ا العةةةر المعرفي الرقمي؛ حتّي يتمّكنوا من ال يام ب جوارهمك ومهامهمك ومسةةلولياتهمك وواجباتهم  

المهنية عل  ضتم وجه متواف ًا مع متطلّبام ه ا العةةةةةر. بينما اختلفت نتا ا ه ا الدراسةةةةة عن نتا ا  

ىحةةا يًا لمتاير التهةّةص لةةالح أ( التي ضاةارم ىل  وجوج فروق جالة  2019جراسةة صةفر وآغا )

ةةةام ا جبية؛ وك لأ جراسةةة ضبو جاسةةر ) ( التي ض هرم وجوج ه ا الفروق لةةةالح  2012التهةةةّ

 التهّةةام العلمية.

 7جدول 

 ( للعيّنام المست لة لمحاور الدراسة تبعًا لمتايّر الهبر  التدريسيةt-testنتا ا اختبار م )

 التكرار  الخبرا   المعيار  م
المتوّسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 
 قيمة ت

درجة 

 الحرية
 االحتمال

 المتعلّم 1

  10ضقل من 

 سنوام 
462 3.37 0.91 

-4.732 835 **0.000 
 10ضك ر من 

 سنوام 
375 3.67 0.94 

 ال ا لد 2

  10ضقل من 

 سنوام 
462 3.36 0.84 

-4.594 835 **0.000 
 10ضك ر من 

 سنوام 
375 3.65 0.98 

ن  3 واطل  الم 
  10ضقل من 

 سنوام 
462 3.60 0.81 -1.749 835 0.081 
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 التكرار  الخبرا   المعيار  م
المتوّسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 
 قيمة ت

درجة 

 الحرية
 االحتمال

 10ضك ر من 

 سنوام 
375 3.70 0.95 

تعاول  4  الم 

  10ضقل من 

 سنوام 
462 3.51 0.82 

-2.854 835 **0.004 
 10ضك ر من 

 سنوام 
375 3.69 0.98 

 الم ةّمم 5

  10ضقل من 

 سنوام 
462 3.52 0.92 

-1.983 835 *0.048 
 10ضك ر من 

 سنوام 
375 3.65 0.98 

يّسر 6  الم 

  10ضقل من 

 سنوام 
462 3.50 0.83 

-2.074 835 *0.038 
 10ضك ر من 

 سنوام 
375 3.63 1.00 

حلّل  7  الم 

  10ضقل من 

 سنوام 
462 3.59 0.85 

-1.086 835 0.278 
 10ضك ر من 

 سنوام 
375 3.66 1.02 

8 

المعايير  

بشكل عام 

 )ككل( 

  10ضقل من 

 سنوام 
462 3.49 0.75 

-2.941 835 **0.003 
 10ضك ر من 

 سنوام 
375 3.67 0.95 

 

بيّنةة في البةدول   عن وجوج فروق اام جتلةة ىحةةةةةةا يةة في   7كشةةةةفةت نتةا ا التحليةل الم 

اسةةتبابام عيّنة الدراسةةة ي مكنا اكرها ت علد لمتايّر سةةنوام الهبر  المهنيةك والأ في خمسةةة من 

المعةايير السةةةةبعةة )ا غلبيةة العظمي(ك وفي ا جا  ككةل؛ حيةث بيّنةت نتةا ا التحليةل وجوج هة ا الفروق  

. وقد ض هرم نتا ا الم ارنام  0.05و  0.01دالة ىحةةةةا يًا بين المشةةةاركين عند مسةةةتويي الدتلة ال

  10سةةةةنوامك ضك ر من   10البعةديةة ىل  ضّ  الفروق وجةدم بين المبموعةة اللوجيّةة التةاليةة  )ضقةل من  

سةةنوام(.   10سةةنوام(؛ وضّ  ه ا الفروق جا ًما لةةةالح الفلة اام سةةنوام الهبر  ا عل  )ضك ر من  

م الهبر  المهنيةة ا عل  ضك ر وعيًةا  وهة ا نتيبةة طبيعيةة ومنط يةة؛ حيةث ىّ  المعلّمين اوو سةةةةنوا

ا   بمةدد ضهميةة معةايير    -بحكم خبرتهم وتبةاربهم في الميةدا  التربوي   -وىجراكًةا وفهمًةا وىحسةةةةاسةةةةً

وكفةايةام تكنولوجيةا المعلومةام واتتّةةةةةةاتم لحيةاتهم المهنيةة في هة ا العةةةةةر المعرفي الرقمي 

ين )المعلّمين( بشةكل خاا؛ والأ لءةما   للتربويّ   ISTEوحاجتهم الماسةة لها بشةكل عامك ولمعايير  

واتّف ت ه ا النتيبة مع نتا ا جراسةةام   .نباحهم المهنيك وكفالة جوج  المهرجام التربوية المنشةةوج 

(ك اللتا  كشةفتا عن وجوج ه ا 2010(ك وجراسةة بني جومي )2017بح ية ضخردك كدراسةة ال ءةا  )

م(. ولكنّها في الوقت ااته اتّف ت نوًعا ما مع سةةةنوا  10الفروقك ولةةةةالح الهبر  ا عل  )ضك ر من  

(ك اللتين ض هرتا 2013ض(ك وجراسةةة ال حطاني )2019نتا ا جراسةةام سةةاب ةك كدراسةةة صةةفر وآغا )

وجوج فروق اام جتلة ىحةةا ية وف ًا لمتايّر سةنوام الهبر ك ولكن لمةةلحة الفلة اام الهبر  ا قل 

(ك اللتين  2012(ك وجراسةةة ضبو جاسةةر )2012مطلق )سةةنوام. ىضةةافةً ىل  جراسةةة سةةفر وال  10من 

ضاةةةةارتا ىل  وجوج فروق جالة ىحةةةةةا يًا وف ًا لمتايّر الهبر  لةةةةةالح الهبر  ا قل )ضقل من خمس 

سنوام(. ل د اختلفت نتيبة الدراسة الحالية مع نتا ا جراسام بح ية ساب ة كدراسة ىبراهيم والشعيلية  

(ك وجراسةة ضحمد 2019أ(ك وجراسةة ضبو العو  )2019ك  أ 2019صةفر وآغا )جراسةتي  (ك و2020)

(ك  2014(ك وجراسةةةة باخدلق )2016(ك وجراسةةةة التركي )2018(ك وجراسةةةة الشةةةهومي )2019)
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(ك التي كشةةفت كلٌّ منهم عن عدم  2013(ك وجراسةةة المعمري والمسةةروري )2014وجراسةةة مراج )

 بعًا لمتايّر الهبر . وجوج فروق اام جتلة ىحةا ية في ت ديرام عيّنة الدراسة ت

 8جدول 

 نتا ا اإلحةاه الوصفي لمحاور الدراسة تبعًا لمتايّر المرحلة التعليمية 

 االنحراف المعياري  المتوّسط الحسابي  التكرار  الصنف المعيار  م

 المتعلّم 1

 0.94 3.37 60 رياس ا طفال

 0.77 3.39 270 المرحلة اتبتدا ية

 0.97 3.58 195 المتوّسطةالمرحلة 

 1.03 3.58 312 المرحلة ال انوية

 ال ا لد 2

 0.90 3.40 60 رياس ا طفال

 0.80 3.35 270 المرحلة اتبتدا ية

 0.96 3.60 195 المرحلة المتوّسطة

 0.97 3.57 312 المرحلة ال انوية

ن  3 واطل  الم 

 0.91 3.55 60 رياس ا طفال

 0.73 3.61 270 اتبتدا يةالمرحلة 

 0.89 3.74 195 المرحلة المتوّسطة

 0.97 3.63 312 المرحلة ال انوية

تعاول  4  الم 

 0.90 3.46 60 رياس ا طفال

 0.82 3.54 270 المرحلة اتبتدا ية

 0.92 3.67 195 المرحلة المتوّسطة

 0.95 3.62 312 المرحلة ال انوية

 الم ةّمم 5

 0.91 3.58 60 رياس ا طفال

 0.89 3.42 270 المرحلة اتبتدا ية

 0.95 3.75 195 المرحلة المتوّسطة

 0.99 3.61 312 المرحلة ال انوية

يّسر 6  الم 

 0.93 3.51 60 رياس ا طفال

 0.82 3.42 270 المرحلة اتبتدا ية

 0.92 3.67 195 المرحلة المتوّسطة

 0.96 3.60 312 المرحلة ال انوية

حلّل  7  الم 

 0.92 3.50 60 رياس ا طفال

 0.90 3.56 270 المرحلة اتبتدا ية

 0.91 3.73 195 المرحلة المتوّسطة

 0.98 3.63 312 المرحلة ال انوية

 المعايير بشكل عام )ككل(  8

 0.88 3.48 60 رياس ا طفال

 0.66 3.47 270 اتبتدا يةالمرحلة 

 0.89 3.68 195 المرحلة المتوّسطة

 0.95 3.61 312 المرحلة ال انوية

 9جدول 

( لمحاور الدراسةة تبعًا لمتايّر  ANOVAنتا ا اإلحةةاه اتسةتدتلي تختبار تحليل التباين ا حاجي )
 المرحلة التعليمية 

 مصدر التباين  المعيار  م
مجموع 

 المربعات
 درجة الحرية 

 متوّسط

 المربعات

قيمة 

 ف
 االحتمال

 المتعلّم 1
 0.031* 2.982 2.595 3 7.785 بين المبموعام 

   0.870 833 724.784 جاخل المبموعام
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 مصدر التباين  المعيار  م
مجموع 

 المربعات
 درجة الحرية 

 متوّسط

 المربعات

قيمة 

 ف
 االحتمال

 ال ا لد 2
 0.007** 4.116 3.430 3 10.291 بين المبموعام 

   0.833 833 694.256 جاخل المبموعام

ن  3 واطل  الم 
 0.325 1.158 0.886 3 2.657 بين المبموعام 

   0.765 833 637.139 جاخل المبموعام

تعاول  4  الم 
 0.274 1.299 1.046 3 3.139 بين المبموعام 

   0.806 833 671.014 جاخل المبموعام

 الم ةّمم 5
 0.003** 4.660 4.151 3 12.453 بين المبموعام 

   0.891 833 741.980 جاخل المبموعام

يّسر 6  الم 
 0.020* 3.307 2.714 3 8.142 بين المبموعام 

   0.821 833 683.564 جاخل المبموعام

حلّل  7  الم 
 0.185 1.613 1.402 3 4.205 بين المبموعام 

   0.869 833 723.826 المبموعامجاخل 

 المعايير بشكل عام )ككل(  8
 0.044* 2.705 1.937 3 5.812 بين المبموعام 

   0.716 833 596.676 جاخل المبموعام

 

بيّنةة في البةدول   عن وجوج فروق اام جتلةة ىحةةةةةةا يةة في   9ض هرم نتةا ا التحليةل الم 

ت ةديرام عيّنةة الةدراسةةةةة ي مكنا اكرهةا ت علد لمتايّر المرحلةة التعليميةةك والةأ في ضربعةة من المعةايير 

مشةاركين  السةبعةك وفي ا جا  ككل؛ حيث بيّنت نتا ا التحليل وجوج ه ا الفروق الدالة ىحةةا يًا بين ال

. وقد ضاةةارم نتا ا الم ارنام البعدية ىل  ضّ  الفروق وجدم بين  0.05و  0.01عند مسةةتويي الدتلة 

طةة(؛ وضّ  جميعهةا لةةةةةالح فلةة   المبموعةة اللوجيّةة التةاليةة  )المرحلةة اتبتةدا يةةك المرحلةة المتوسةةةةّ

طة. وي مكننا تفسةةير ه ا النتيبة ىل  ضّ  جرجة مواف ة/رغب ة المشةةاركين من المرحلة المرحلة المتوسةةّ

للتربويّين جةاهم ضقةل من جرجةة مواف ةة/رغبةة المعلّمين في   ISTEاتبتةدا يةة نحو تطبيق معةايير  

طة ن طة انطالق ح ي ية وواقعية للمتعلّمين   بحسةة   -المرحلة المتوسةةطة؛ حيث تعد المرحلة المتوسةةّ

سةةةةتود قةدراتهم ومعةارفهم ا كةاجيميةة  التي تظهر فيهةا م  -خبر  ورايةة البةاحل كيانل للميةدا  التربوي  

والعلمية بالشةةكل الةةةحيح. ل اك فالمعلّمين في ه ا المرحلة ضك ر حاجةً وتطلبًا لالسةةتفاج  من معايير  

ISTE   للتربويّينك ومن عّم ن لها للمتعلّمين لحاجتهم الماسةةة تكتسةةابها وممارسةةتها في جراسةةتهم في

حياتهم المهنية في ه ا العةةر المعرفي الرقمي؛ وعليهك فهم المرحلتين ال انوية و/ضو البامعيةك وفي  

ا وتعبيًرا عنها م ارنة بمعلّمي المرحلة اتبتدا ية. ىّ  ه ا النتيبة تتوافق تماًما مع نتا ا   ضك ر ىحسةةاسةةً

أ( حيث ضاةةارتا لوجوج فروق اام 2019ضك  2019جراسةةام بح ية ضخردك كدراسةةتي صةةفر وآغا )

ايّر المرحلةة التعليميةةك في ا جا  ككةل وفي كةل معيةار عل  حةد ك لةةةةةالح جتلةة ىحةةةةةا يةة تبعًةا لمت

 المرحلة المتوسطة.

 

 التوصيات

التوصةةةيامك وهي  /ىجماتًك وفي ضةةةوه نتا ا الدراسةةةة الحاليةك ن دّم لكم بعم الم ترحام 

 كاوتي 

يةك وب ية العاملين  توعية وت  ي  المتعلّمينك وضعءاه الهيلة التعليميةك واإلجاريةك واإلارافية الفن .1

ك  ISTEفي المةدارس في جميع المراحةل التعليميةة بمعةايير تكنولوجيةا التعليم الةةةةةةاجر  من  

والتركيل عل  كيفية تعليلهاك واكتسةابهاك وممارسةتها في الميدا  اسةًما واةكالً ومءةمونًاك والأ 

ةةةية لهم من قلبكل مراكل التدري   والتطوير  من خالل ع د جورامك وورش عمل تدريبية تهةةةّ

 المهني التابعة لوزار  التربيةك وتشبيعهم عل  اتلتحاق بها.

تشةةبيع المتعلّمينك وضعءةةاه الهيلة التعليميةك واإلجاريةك واإلاةةرافية الفنيةك وب ية العاملين في  .2

البراما التدريبية في مبال /المدارس في جميع المراحل التعليمية ا سةةاسةةية لاللتحاق بالدورام 
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 ي  وسا لك وضجوامك وتطبي امك ومنّةامك وخدمامك وابكامك وموارج تكنولوجيا  جما ضو تو

 المعلومام واتتّةاتم في العملية التعليمية والتعلّمية.

ع في ىنشةةةاه مراكل مةةةةاجر التعليم والتعّلم الرقمي  .3 حث وزار  التربية والتعليم العالي بالتوسةةةّ

سةةام التربوية المهتلفةك وتوفير كل ما  تحتاجه كواجرها التربوية من ضجهل  وبرمبيام  بالمرسةةّ

 ومواج تعليمية وتعلّمية...ىل ؛ لالنطالق نحو التطّورك واتبداوك واتبتكار.

سةةةةام اإلعداج المهني ا كاجيمية )ككلية التربية ببامعة الكويتك وكلية   .4 تحفيل وتشةةةةبيع مرسةةةةّ

التربية ا سةةةةاسةةةةية بالهيلة العامة للتعليم التطبي ي والتدري ( عل  ضةةةةرور  تطوير برامبها  

ية  بشةةةةكةل ي لبّي حاجام المبتمع التنمو   -قبةل وضعنةاه الهةدمة  -ا كاجيميةة المهنيةة إلعداج المعلّمين  

وبما يوا م طبيعة العةرك وما يشهدا من تطّور كبير في وسا لك وضجوامك وتطبي ام ومنّةامك  

واةةةبكامك وموارجك وخدمام تكنولوجيا المعلومام واتتّةةةةاتمك وح ّهم عل  تو ي  معايير  

ISTE .لتكنولوجيا التعليم في برامبها المهتلفة 

الهةةاصةةةةةة بمعةةايير   .5 لتربويّينك وللمتعلّمينك ولإلجاريّين  ل  ISTEالسةةةةعي ىل  ترجمةةة ا جلةةة 

وغيرهةا من ا جبيةام الةدراسةةةةيةة اام الفةا ةد ك والتي تم  وللمةدّربينك ولمعلّمي علوم الكمبيوترك  

(ك والأ ىل  اللاة العربية؛  ISTEنشةةرها من قبل البمعية الدولية للتكنولوجيا في مبال التعليم )

المعايير العالميةك واسةةةتهدامها بفاعلية جاخل   جما ه ا/لتعم الفا د ك ولتسةةةّهل من عملية تو ي 

 المنظومة التربوية.

في  -الشةبيهة بالدراسةة الحالية  -ىجراه المليد من الدراسةام البح ية المسةحية التطبي ية الميدانية   .6

ك  ISTEالميةدا  التربوي؛ بحيةث ت اّطي المعةايير التكنولوجيةة التربويةة ا خرد الةةةةةاجر  من  

 تناولها.والتي لم يتم 

تشةةبيع وتحفيل الباح ين التربويّين عل  المسةةاهمة الفعّالة في ىعراه مهلو  ا جبيام الدراسةةية  .7

والتعّمق الفكري في ه ا المبحث الحيويك وفتح الفرا والسةةبل ضمامهم إلجراه جراسةةام بح ية  

 ضخرد تهتم بموضوو معايير وكفايام تكنولوجيا المعلومام واتتّةاتم التربوية.

نب  ة من ه ا الدراسة ىل  رادك وسياسام واستراتيبيامك  ض ا  .8  ت ترجم الم ترحام والتوصيام الم 

فةاعلةة في الميةدا  التربوي بةدولةة الكويةت؛ حتّ   /وخطط عمةلك وممةارسةةةةام تربويةة مهنيةة فعّةالةة

ن بني فوا دها ون ط  عمارها بالسةةةرعة الممكنةك وخاصةةةة في ضةةةوه التداعيام التربوية التي 

 (.19-زمة انتشار جا حة فيروس كورونا المستبد )كوفيد صاحبت ض

 

 المراج:
(. معايير المعلّمين ف  البمعية الدولية  2020ىبراهيمك حسةام الدين السةيد محمدك والشةعيليك سةعوج بن سةليم بن سةعد. )

بوية والنفسةةةةيةك  المبلة العربية للعلوم الترللتكنولوجيا ف  مبال التعليم وىمكانية اإلفاج  منها بسةةةةلطنة ع ما . 
 https://doi.org/10.33850/jasep.2020.73245. 36-1(ك  16)4

(. جرجة توافر معايير البمعية 2020ىبراهيمك حسةةام الدين السةةيد محمدك والشةةعيليةك عا شةةة بنت محمد بن خلفا . )

جراسةةةام ل التعليم لدد معلّمي مدارس محافظة اةةةمال الشةةةرقية بسةةةلطنة ع ما . الدولية للتكنولوجيا في مبا
 .376-347(ك 121)عربية في التربية وعلم النفسك 

(. جرجة توافر معايير البمعية الدولية  2020ىبراهيمك حسةام الدين السةيد محمدك والنافعيك تركي بن خالد بن سةعيد. )

بين في براما اإلنماه المهني بمدارس التعليم ا سةةةاسةةةي في محافظة للتكنولوجيا في مبال التعليم لدد المدرّ 

. 404-386(ك  3)7المبلةة الةدوليةة للةدراسةةةةةام التربويةة والنفسةةةةيةةك  اةةةةمةال الشةةةةرقيةة بسةةةةلطنةة ع مةا .  

https://doi.org/10.31559/EPS2020.7.3.1 

ت ويم محتود منهاأ التكنولوجيا للمرحلة ا سةاسةية في فلسةطين في ضةوه (.  2019ين ناصةر يحي . )ضبو العو ك ياسةم
 )ضطروحة ماجستير غير منشور (. البامعة اإلسالمية بال ك جولة فلسطين. ISTEالمعايير العالمية 

تكنولوجيا المعلومام لمعّلمي  جور المشةرت التربوي في تنمية كفايام  (.  2012ضبو جاسةرك محمد حسةين عبدالهاجي. )
)ضطروحة ماجسةةتير غير منشةةور (. جامعة ا زهرك جولة    المرحلة ال انوية في فلسةةطين وفق المعايير الدولية

 فلسطين.

https://doi.org/10.33850/jasep.2020.73245
https://doi.org/10.31559/EPS2020.7.3.1
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جرجةة اسةةةةتهةدام التكنولوجيةا الحةدي ةة في تعليم مةاج  العلوم الحيةاتيةة من وجهةة  (.  2019ضحمةدك رامي مرّوف محموج. )
)ضطروحة ماجسةتير غير منشةور (. جامعة الشةرق ا وسةطك     انوية في مدارس اللرقاهنظر معّلمي المرحلة ال

 المملكة ا رجنية الهاامية.

ك ضبريل(. واقع اسةةتهدام تكنولوجيا التعليم ومراكل مةةةاجر التعلّم 2010البوسةةعيديك فيةةةل بن علي بن ناصةةر. )

راسةة تحليلية لواقع اسةتهدام تكنولوجيا التعليم بمدارس التعليم ا سةاسةي بسةلطنة عما  وىعداج خطة لتفعيلها  ج

 .87-74ك 27 رسالة التربيةكومراكل مةاجر التعلّم في ضوه المعايير الدولية. 

(. كفةايةام التعليم اإللكتروني ومةدد توفّرهةا لةدد هيلةة التةدريس بكليةة التربيةة جةامعةة 2016التركيك خةالةد محمةد. )

 .351-323ك 9مبلة التربويك المرق . 

(. ت ويم فاعليّة البراما التدريبية بمركل التدري  التربوي بمحافظة 2018شةةةةهوميك سةةةةعيد بن رااةةةةد بن علي. )ال

  مبلةة الفنو  وا جأ وعلوم اإلنسةةةةانيّةام واتجتمةاوك الظةاهر  في سةةةةلطنةة ع مةا  من وجهةة نظر المعلّمين.  

 .260-239(ك  32)

. الرياسك المملكة العربية السةعوجية  جار العلوم السةلوكية  المدخل ىل  البحث في(. 2010العسّةاتك صةالح بن حمد. )

 اللهراه.

جرجةة اسةةةةتهةدام الت نيةام التعليميةة في تةدريس التربيةة اتسةةةةالميةة للمرحلةة  (.  2018العنليك طالل مروا  خل . )
طة من وجهة نظر المعّلمين في جولة الكويت )ضطروحة ماجسةةةتير غير منشةةةور (. جامعة آل البيتك    المتوسةةةّ

 المملكة ا رجنية الهاامية.

( في تنميةة الكفةايةام التعليميةة  ISTEفةاعليّةة برنةاما تةدريبي قةا م عل  معةايير )(.  2019الفليةتك ضفنةا  عطيةة ضحمةد. )
)ضطروحة ماجسةةتير غير منشةةور (. البامعة   البامعة اإلسةةالمية بال   -المعّلمام بكلية التربية  لدد الطالبام

 طين.اإلسالمية بال ك جولة فلس

ال حطانيك سةةةالم بن سةةةعيدك العامريك ضحمد بن سةةةالمك آل م ه ك معدي بن محمدك والعمرك بدرا  بن عبدالرحمن.  

)الطبعةة الرابعةة  مليّةد  ومن ّحةة(.    SPSSمنها البحةث في العلوم السةةةةلوكيةة  مع تطبي ةام عل   (.  2013)

 الرياسك المملكة العربية السعوجية  مكتبة العبيكا .

(. واقع تو ي  المسةةةةتحدعام التكنولوجية في تدريس رياضةةةةيام المناها 2013علي علي. )بن ع ما  ك ال حطاني

المبلةة التربويةة الةدوليةة  المطّور  من وجهةة نظر المعلّمين والمشةةةةرفين التربويّين بمنط ةة تبود التعليميةة.  
 https://doi.org/10.12816/0002931. 430-407(ك 5)2المتهّةةةك 

جرجة اسةتهدام معّلمي الةةفوت ا سةاسةية ال العة ا ول  في محافظة عبلو   (. 2017محمد. )سةمير  ال ءةا ك ضميمة 
)ضطروحة ماجسةتير غير منشةور (. جامعة جرشك  لتكنولوجيا التعليم ومعّوقام اسةتهدامها من وجهة نظرهم

 المملكة ا رجنية الهاامية.

(. جرجة توافر كفايام تكنولوجيا المعلومام واتتّةةةاتم  2013المعمريك سةةي  بن ناصةةرك والمسةةروريك فهد. )

المبلة  لدد معلّمي الدراسةةةام اتجتماعية بمرحلة التعليم ما بعد ا سةةةاسةةةي في بعم المحافظام العمانية.  
 .92-60ك 34الدولية لربحا  التربويةك 

(  ا جوام NETS*Sالت نيةة في التعليم بةاسةةةةتهةدام معةايير التكنولوجيةا التعليميةة )جما (.  2016الماربيك سةةةةاميةة. )
. ورقة علمية م دمة في فعالية يوم المعلّمك "معلّم العةةةةر الرقمي"ك بكلية التربية في جامعة واتسةةةتراتيبيّام

 ك الرياسك المملكة العربية السعوجية.2016ضكتوبرك  26-24في الفتر  من  ا مير  نور  بنت عبدالرحمن

مدد ممارسةة المعّلمين للكفايام التكنولوجية التعليمية من وجهة نظر المشةرفين التربويّين  (.  2008المومنيك خالد. )
 ا رجنية الهاامية. )رسالة جكتوراا غير منشور (. جامعة اليرمودك المملكةفي تربية ىربد ا ول  في ا رج   

. الريةاسك المملكةة (ISTEالبمعيةة الةدوليةة للتكنولوجيةا في مبةال التعليم )(.  25ك ضبريةل  2015المولةدك غةةةةةن. )

 العربية السعوجية  مكت  التربية العربي لدول الهليا.

الوسةةةةا ط المتعةدج   (. الكفةايةام التكنولوجيةة التعليميةة الالزمةة لعرس وىنتةاأ  2014ك راد بنةت فراج محمةد. )بةاخةدلق

-45) جراسةةةةام عربيةة في التربيةة وعلم النفسكلةدد معلّمةام ا حيةاه بةالمرحلةة ال ةانويةة بمةدينةة مكةة المكّرمةة. 

 https://doi.org/10.12816/0021890.  198-165(ك 1

العلوم في محةافظةة الكرد للكفةايةام التكنولوجيةة التعليميةة.  (. مةدد امتالد معلّمي  2010ك حسةةةةن علي. )بني جومي

 https://doi.org/10.35516/0102-037-001-016. 272-252(ك 1)37جراسام  العلوم التربويةك 

ل  المشةةةاريع  جليلأ الميداني لمشةةةاريع الحيا  ىعاج  ابتكار التعّلم ال ا م ع(.  2013بوسك سةةةوزيك وكروسك جين. )
 . الرياسك المملكة العربية السعوجية  مكت  التربية العربي لدول الهليا.الواقعية في العةر الرقمي

( لةدد ISTE(. مةدد تح ّق معةايير البمعيةة الةدوليةة للت نيةة في التعليم )2019حكميك حليمةة بنةت محمةد بن محمةد. )

- 478(ك 1)35جامعة ضسةةةةيوطك   -المبلة العلمية لكلية التربية . لتربية ببامعة ضم ال ردطالأ وطالبام كلية ا

498. 

https://doi.org/10.12816/0002931
https://doi.org/10.12816/0021890
https://doi.org/10.35516/0102-037-001-016
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مدد توافر الكفايام الت نية التعليمية لدد المعّلمين الحاصةةلين عل  الدبلوم التربوي (.  2003حالحلةك موسةة  ضحمد. )
جامعة اليرمودك المملكة ا رجنية   )ضطروحة ماجسةتير غير منشةور (.في مديرية ىربد ال انية وممارسةتهم لها 

 الهاامية.

(. مدد امتالد طلبة قسةةةم التربية الهاصةةةة ببامعة  2014ك مريد عبدالهاجيك ويونسك نباتي ضحمد حسةةةن. )حميدي

التكنولوجيةةة من وجهةةة نظرهم.   للكفةةايةةام  الهةةاصةةةةةةك  الملةةأ عبةةدالعليل  التربيةةة    . 84-51(ك  2)6مبلةةة 

https://doi.org/10.12816/0020752 

(. اتّباهام المعلّمين نحو جما التكنولوجيا في التعليم  جراسةة ميدانية في 2012ك وجاجك والمطلقك فرف سةليما . )سةفر

(ك  3)20جامعة ال اهر ك   -العلوم التربوية مدارس الحل ة ا ول  من التعليم ا سةةةاسةةةي في محافظة جمشةةةق. 

307-336. 

ي جا حة 2020صةةفرك عمار حسةةن. ) (. معّوقام التعليم والتعلّم عن ب عد في التعليم الحكومي بدولة الكويت ضعناه تفشةةّ

( من وجهةة نظر ضعءةةةةاه هيلةة التةدريس ببةامعةة الكويةت  جراسةةةةة 19-فيروس كورونةا المسةةةةتبةد )كوفيةد

تحليليةةة.   التربيةةة  اسةةةةتطالعيةةة  لكليةةة  التربويةةة  سةةةةو  -المبلةةة  .  2104-2057(ك  4-79)  هةةاأكجةةامعةةة 
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 1الملحق 
السبعة الهاصة بتكنولوجيا   ISTE"معايير   - الدراسة الر يسة السبعة ر جدول التحليل اإلحةا ي الوصفي التفةيلي لمحاو

 التعليم للتربوّيين )المعلّمين( مع مرّاراتها"

 المؤّشر  المعيار 
المتوّسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري

مؤّشر  

األهمية  

 النسبية 

 درجة 

الموافقة/ الرغبة  

 في المؤّشر 

 الرتبة

 المعيار  

األول  

 "المتعلّم" 

تسةتكشةات وتطبيق  . ي حدّجو  ضهدات التعلّم المهنية  1

مكنةة من خالل التكنولوجيةا   ا سةةةةةالية  التربويةة الم 

 وانعكاسها عل  فعاليّتها.

 1 كبير   0.72 0.97 3.58

. ي تةابعو  اتهتمةامةام المهنيةة من خالل ىنشةةةةةاه  2

اةةةةبكةام التعلّم المحليةة والعةالميةة والمشةةةةاركةة فيهةا  

 بفاعليّة.

 2 كبير   0.70 1.01 3.48

يّطلعو  باسةةتمرار عل  البحو  التي ت دعم نتا ا .  3

نةة للمتعلّمينك بمةا في الةأ النتةا ا من   التعلّم الم حسةةةةّ

 علوم التعلّم.

 3 كبير   0.69 1.06 3.45

  كبير   0.70 0.94 3.50 المتوسط المرّجح )المعيار ككل( 

 المعيار 

 الثاني

 "القائِد" 

ويدفعونهاك وي سةّرعونها يةةياو  راية مشةتركةك  .  1

من ضجةل التعلّم المعّلز بةاسةةةةتهةدام التكنولوجيةا من  

 خالل اتنهراط مع ضصحاأ المةلحة في التعليم.

 1 كبير   0.70 0.98 3.52

. ينةاصةةةةرو  الوصةةةةول الم نةةةةةل /العةاجل ىل  2

الرقميك وفرا  والمحتود  التعليميةةةك  التكنولوجيةةا 

 اتحتياجام المتنّوعة لبميع المتعلّمين.التعلّم؛ لتلبية  

 3 كبير   0.70 1.02 3.48

. يعملو  عل  نم جة عملية تحديدك واسةةةتكشةةةاتك  3

البةةديةةد    الرقميةةة  الموارج  واعتمةةاج  وتنظيمك  وت ييم 

 وضجوام التعلّم لرقرا .

 2 كبير   0.70 0.98 3.48

  كبير   0.70 0.92 3.49 المتوسط المرّجح )المعيار ككل( 

 المعيار 

 الثالث 

 "الُمواِطن" 

مسةةةةةاهمةةام 1 لت ةةديم  للمتعلّمين  ي وفّرو  خبرام   .

ىيبابية ومسةةرولة اجتماعيًاك وى هار سةةلود تعاطفي 

 عبر اإلنترنت يبني العالقام والمبتمع.

 3 كبير   0.73 0.97 3.65

. ي رسةو  ع افة تعلّم ت نّمي الفءةول والفحص الن دي  2

اإلنترنةتك وت عّلز محو ا ميةة الرقميةة  للموارج عل   

 وسالسة الوسا ل.

 4 كبير   0.72 0.98 3.58
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اومنةةة  3 الممةةارسةةةةةةام  ىل   المتعلّمين  ي وّجهو    .

وال ةانونيةة وا خالقيةة بةاسةةةةتهةدام ا جوام الرقميةةك  

 وحماية الح وق والملكية الفكرية.

 1 كبير   0.74 0.97 3.68

 

وي عّلزو  ىجار  البيانام الشةةهةةةيةك  . ي ةةةّممو   4

والهويةة الرقميةةك وحمةايةة خةةةةةوصةةةةيةة بيةانةام  

 المتعلّمين.

 2 كبير   0.73 0.95 3.66

  كبير   0.73 0.87 3.64 المتوسط المرّجح )المعيار ككل( 

 المعيار 

 الراب:

 "الُمتعاِو)" 

. ي كّرسةةةةو  وقةت التهطيط للتعةاو  مع ا قرا ؛  1

 تعلّم ح ي ية تستفيد من التكنولوجيا.إلنشاه تبارأ  
 3 كبير   0.72 1.03 3.59

تكتشةةةةةةات  2 المتعلّمين  مع  ويتعلّمو   يتعةةاونو    .

واسةةةةتهةدام الموارج الرقميةة البةديةد ك وتشةةةةهيص  

 المشكالم الت نية وىصالحها.

 4 كبير   0.71 1.01 3.56

. يسةةةتهدمو  ا جوام التعاونية؛ لتوسةةةيع خبرام 3

خةالل الةتةعةلّةم   مةن  لةلةمةتةعةلّةمةيةن  والةحة ةية ةيةةة  ا صةةةةيةلةةة 

المشةةةةةاركةة فعليًةا مع الهبراهك والفرقك والمتعلّمين 

 محليًا وعالميًا.

 2 كبير   0.72 0.95 3.60

 

عنةةد التواصةةةةةل مع 4 ال  ةةافيةةة  . ي ظهرو  الكفةةايةةة 

المتعلّمين وضوليةاه ا مور وا قرا ك والتفةاعةل معهم  

 المتعلّمين.كمتعاونين في تعلّم 

 1 كبير   0.73 0.98 3.63

  كبير   0.72 0.90 3.59 المتوسط المرّجح )المعيار ككل( 

المعيار  

الخامس  

 "الُمصّمم" 

. يسةةةةتهةدمو  التكنولوجيةا إلنشةةةةاه تبةارأ التعلّم  1

وتكييفها وتهةةيةةهاك والتي ت عّلز التعلّم المسةت لك  

تعلّم.وتستوع  اختالفام واحتياجام    الم 

 3 كبير   0.71 1.06 3.54

. ي ةةّممو  ضنشةطة تعلّم ح ي ية تتمااة  مع معايير 2

ا جوام   واسةةةةتةهةةدام  لةلةمةنةهةةاأك  الةعةلةمةي  الةمةحةتةود 

 والموارج الرقمية للياج  التعلّم العميق النشط.

 2 كبير   0.72 1.01 3.59

. يسةةةتكشةةةفو  وي طبّ و  مباج /ضسةةةس التةةةةميم  3

بتكر  التعليمي   إلنشةاه بيلام تعليمية وتعلّمية رقمية م 

 تعمل عل  جعم التعلّم.

 1 كبير   0.72 1.03 3.59

  كبير   0.72 0.95 3.58 المتوسط المرّجح )المعيار ككل( 

المعيار  

السادس  

 "الُميّسر" 

. ي عّلزو  ع ةافة امتالد المتعلّمين  هدافهم التعلّميةة  1

 ىعداجاتهم الفرجية والبماعية.ونتا بها في كل  من 
 1 كبير   0.72 0.98 3.59

. ي ديرو  اسةتهدام التكنولوجياك واسةتراتيبيام تعلّم 2

الةبةيةلةةام   ضو  الةرقةمةيةةةك  ام  الةمةنةةةةةةةّ فةي  الةمةتةعةلّةمةيةن 

 اتفتراضية   ضو المساحام العملية ضو في الميدا .

 2 كبير   0.72 0.97 3.58

المتعلّمين تسةتهدام  . يهل و  فرصًةا تعلّميّة تتحدد  3

عملية التةةةميمك والتفكير الحاسةةوبي لالبتكار وحل 

 المشكالم.

 4 كبير   0.69 1.01 3.47

 
. يعملو  عل  نمة جةة ورعةايةة اإلبةداوك والتعبير  4

 اإلبداعي لتوصيل ا فكارك ضو المعرفةك ضو الروابط.
 3 كبير   0.71 1.03 3.57

  كبير   0.71 0.91 3.55 المتوسط المرّجح )المعيار ككل( 

المعيار  

الساب: 

 "الُمحلّ " 

الكفةايةة 1 . ي وفّرو  طرقًةا بةديلةة للمتعلّمين إلعبةام 

 وانعكاسها عل  تعلّمهم باستهدام التكنولوجيا.
 2 كبير   0.73 1.02 3.63

. يسةةتهدمو  التكنولوجيا لتةةةميم وتنفي  مبموعة  2

)التكوينيةة(ك والنهةا يةة  متنّوعةة من الت ويمةام البنةا يةة  

)التحةةةةيلية( التي ت لبّي احتياجام المتعلّمينك وت وفّر 

التاة يةة الراجعةة لهم في الوقةت المنةاسةةةة ك وت بلاهم 

 بالتعليمام ضو اإلرااجام.

 3 كبير   0.72 0.97 3.61

الت ةةدّمك  3 لتوجيةةه  الت ويم  بيةةانةةام  يسةةةةتهةةدمو    .

ا مور وضصةةحاأ  والتواصةةل مع المتعلّمين وضولياه  

 المةلحة في التعليم لبناه التوجيه ال اتي للمتعلّمين.

 1 كبير   0.73 0.99 3.63

  كبير   0.72 0.93 3.62 المتوسط المرّجح )المعيار ككل( 

 


